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господарського права та фінансово-економічної безпеки
Сумського державного університету
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ
У СВІТЛІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ПРАВОВОГО АУТОПОЕЗИСУ
Метою статті є виявлення та вивчення передумов формування та розвитку юридичної клінічної науки (клінічного права), загальнотеоретична характеристика у авторському баченні цієї науки та її основних методологічних
елементів (предмета, об’єкта, метода, функцій), базуючись на інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризму.
Проведений авторами аналіз спеціальної юридичної літератури, законодавства, статистичних даних
у сфері надання безоплатної правової допомоги насамперед юридичними клініками дав змогу виявити деякі соціально-економічні, державно-правові, наукові та інші передумови формування та розвитку клінічного права як
сучасного напряму юридичної науки. Установлено динамічний розвиток масиву законодавства, приписи якого
є безвідносним об’єктом юридичної клінічної науки (клінічного права) та регулюють суспільні відносини у сфері
надання безоплатної правової допомоги населенню та діяльності юридичних клінік в їх структурній багатоманітності.
Авторами надано науково обґрунтовану і своєчасну характеристику елементів юридичної клінічної науки (предмета, об’єкта, метода, функцій) на засадах методології загальної теорії права та філософії права, інструментарію
правового аутопоезису. Зроблено висновок, що юридична клінічна наука покликана підвищити ефективність і дієвість
механізму надання безоплатної правової допомоги насамперед юридичними клініками у світлі нового мислення – людиноцентризму.
Основним результатом даного дослідження є розроблення визначення юридичної клінічної науки. Під юридичною
клінічною наукою необхідно розуміти систему знань про об’єктивні властивості сфери надання безоплатної правової
допомоги, правову форму практичного навчання – юридичні клініки в їх поняттєво-правовому розумінні та вираженні,
про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування юридичних клінік і законодавства, що
регулює відповідні суспільні відносини в їх структурній багатоманітності.
Ключові слова: юридична клінічна наука, юридична клініка, безоплатна правова допомога, клінічна правова
освіта, юридичний клінічний рух.
L. P. Amelicheva, L. D. Rudenko. Some problems of formation and development of legal clinical science in the light of
human-centrism and legal autopoesis
The article is devoted to the problems of formation and development of legal clinical science in the light of human-centrism and legal autopoiesis.
The purpose of this article is to identify and study the prerequisites for the formation and development of legal clinical science (clinical law), general theoretical characteristics in the author's vision of this science of its main methodological elements
(subject, object, method, functions), based on the tools of legal autopoiesis in the light of human-centrism.
The authors’ analysis of special legal literature, legislation, and statistical data in the field of providing free legal assistance, primarily by legal clinics, allowed us to identify some socio-economic, state-legal, scientific and other prerequisites for
the formation and development of clinical law as a modern direction of legal science. The dynamic development of the array
of legislation has been established, the prescriptions of which are the direct object of legal clinical science (clinical law), and
regulate public relations in the field of providing free legal assistance to the population and of the activities of legal clinics in
their structural diversity.
The authors conducted a scientifically based and timely characterization of the elements of legal clinical science (subject,
object, method, functions) based on the methodology of the general theory of law and philosophy of law, the tools of legal autopoiesis. It is argued that the legal clinical science is designed to increase the efficiency and effectiveness of the mechanism of
provision of free legal assistance primarily by legal clinics in the light of new thinking – human-centrism.
The main result of this study is the development of a definition of legal clinical science. Under the legal clinical science, it
is necessary to understand the system of knowledge about the objective properties of the sphere of providing free legal assistance,
the legal form of practical training-legal clinics in their conceptual and legal understanding and expression, about the general
© Л. П. Амелічева, Л. Д. Руденко, 2021
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and special laws of the emergence, development and functioning of legal clinics and about the legislation regulating the relevant
social relations in their structural diversity.
Conducting a study of the formation and development of clinical law using the tools of legal autopoiesis at the present
stage, when the state encourages the activities of new subjects of law – legal clinics and strengthens the rights of citizens to
receive free legal assistance, is a progressive new approach in science. Its results may become the subject of further scientific
research.
Key words: legal Clinical Science, Legal Clinic, Free Legal Aid, clinical legal education, legal clinical movement.
Постановка проблеми. Юридична клінічна наука (або клінічне право) – це новий комплексний елемент у системі юридичної науки, що базується на історичних фактах, законодавчих приписах та наукових
доробках, які висвітлюють історіографію юридичного клінічного руху й етапи створення та функціонування
юридичних клінік у вищих закладах освіти починаючи з кінця ХІХ ст. і дотепер, сучасне правове регулювання надання юридичними клініками безоплатної правової допомоги малозабезпеченим і вразливим верствам населення та ін. [1–5]. Інакше кажучи, існування розмаїття значних державно-правових, соціальноекономічних, наукових та інших передумов зародження та розвитку права на безоплатну правову допомогу
населенню, що надається насамперед юридичними клініками, є підґрунтям для формування модернового
напряму правознавства – юридичної клінічної науки (клінічного права).
В умовах цивілізаційного переходу до «людиноцентристського» суспільства цей напрям досить динамічно розвивається вченими-правниками і фахівцями-юристами у світлі правового аутопоезису як новаційного методологічного фактору формування захисту прав людини. На разі концепція правового аутопоезису
є ще недостатньо розвиненою та верифікованою у правовій науці, однак саме вона є міцною відповіддю «на
складноструктуровані проблемні питання правової дійсності сучасності, а сучасний світ потребує нового
образу мислення, нової раціональності, яка відповідає постійній динаміці системи права, що безперервно
змінюється та ускладняється» [6, c. 44]. Отже, проведення дослідження формування та становлення клінічного права, використовуючи інструментарій концепції правового аутопоезису на сучасному етапі, коли
держава стимулює діяльність нових суб’єктів права – юридичних клінік та зростання прав громадян на
отримання безоплатної правової допомоги, є прогресивним новітнім підходом, метою якого є «поява на
дереві юридичного знання нового наукового напряму» [7, c. 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних наукових доробків, що безпосередньо
пов’язані з проблематикою становлення та розвитку юридичної клінічної науки, необхідно відзначити науково-прикладне дослідження «Клінічне право в Південній Африці» (2018 р.) колективу зарубіжних учених,
таких як Дж. Боденштейн, Н. Свейнпол, Р. Стілуелл, М. Осман-Хайдер та ін. [8]. Указана робота присвячена різноманітним питанням, що висвітлюються у таких його розділах: «Юридична професія в Південній Африці», «Професійна та етична поведінка», «Навички консультацій», «Управління справами та діловодство», «Уміння рахувати», «Практика управління», «Юридичні дослідження та написання висновків»,
«Складання листів, документів і заяв, заповітів, договорів», «Судовий захист», «Альтернативне вирішення
спорів», «Цілі клінічної юридичної освіти». Також слід звернути увагу і на вітчизняне науково-прикладне
дослідження «Правнича клінічна освіта в Україні» (2020 р.) колективу сучасних учених-правознавців, таких
як А. Галай, В. Галай, В. Єлов, Х. Колінчук та ін. [9], яке також присвячене актуальним питанням клінічної юридичної науки, що розкриваються у таких його розділах: «Загальні положення правничої клінічної освіти», «Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки», «Методика правничої допомоги і правничої просвіти». Зазначені доробки, як убачається, є цінними не лише на доктринальному рівні
в аспекті теоретичних положень юридичної клінічної науки, а й на прикладному – для вдосконалення систем
надання правової безоплатної допомоги населенню через юридичну клінічну освіту загалом та юридичні
клініки зокрема, що регулюються законодавством відповідно країн Південної Африки та України.
Важливість цих доробків проявляється ще й у тому, що вони є науково обґрунтованою основою для
створення освітньо-професійної програми «Клінічне право» для закладів вищої освіти, випускаючих правників, будь-яких країн світу, і пострадянських, що розвиваються, також включаючи Україну. Корисність цієї
програми випливає з позитивного досвіду багатьох відомих американських університетів, в яких уже давно
успішно впроваджена в освітній процес правників ця програма [10–12].
Також у спеціальній літературі є багато наукових доробків, присвячених окремим науковим завданням
клінічної юридичної науки, що належать таким ученим-юристам, як А. Галай [13], М. Лоджук [14], Н. Дубчак [15] та ін. У цих працях визначаються адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань
юридичного спрямування в Україні та проблеми функціонування юридичних клінік, досліджуються ґенеза
клінічного руху в Україні та правова природа й статус юридичних клінік, їхніх структурних елементів у системі захисту прав і свобод людини та громадянина, принципи діяльності цих клінік.
Попри важливість та чисельність наукових праць у сфері надання безоплатної правової допомоги на
базі юридичних клінік необхідно зауважити, що на разі серед них немає комплексних наукових досліджень
про змістовне наповнення категорії юридичної клінічної науки (клінічного права) та її методологічних елементів, про визначення місця цієї науки у системі юриспруденції.
6

ISSN 2521-6473

Правова позиція, № 4 (33), 2021

Розвиток юридичної клінічної науки
Мета статті. Метою цього дослідження є виявлення та вивчення передумов формування та розвитку
юридичної клінічної науки (клінічного права), загальнотеоретична характеристика в авторському баченні
цієї науки та її основних методологічних елементів (предмета, об’єкта, метода, функцій), базуючись на
інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризму.
Виклад основного матеріалу. Вивчення передумов формування та становлення юридичної клінічної
науки як елемента системи юриспруденції неможливе без чіткого розуміння змістовного навантаження категорії «юриспруденція». Із часів Стародавнього Риму (наприкінці IV – на початку III ст. до н. е.) й дотепер
юриспруденція розглядалася і продовжує розглядатися науковцями-правознавцями всього світу у значенні
науки про право і державу (або теоретичної діяльності у галузі права) та у значенні професійної практичної
діяльності юриста (судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, адвоката тощо) [7, c. 3].
Необхідно зауважити, що вивчення юриспруденції в Україні за часів СРСР у вищих навчальних закладах
мало суто академічний характер. Інакше кажучи, студентам передавалися лише теоретичні знання, а знання
у сфері професійної правової підготовки (або навчання різним практичним навичкам юридичних професій)
були мінімальними [9, c. 20]. Функціонування юридичних клінік у закладах вищої освіти колишнього СРСР
узагалі не передбачалося на відміну від університетів розвинутих капіталістичних країн у ті часи.
У сучасній Україні ситуація з існуванням юридичних клінік кардинально змінилася на краще (за
даними реєстру Асоціації юридичних клінік України за 2020 р., у нашій країні функціонує 57 юридичних клінік у закладах вищої освіти [16]), і, як уже вище зауважувалося, є багато наукових напрацювань вітчизняних
учених-правознавців і фахівців-юристів про розвиток юридичного клінічного руху. Однак щодо визнання
на доктринальному рівні нового напряму юриспруденції – «юридичної клінічної науки (клінічного права)»,
пов’язаного зі знаннями у сфері професійного підготовки майбутніх правників у нашій країні, то воно, на
жаль, ще остаточно не відбулося. Як наслідок, сучасний новий термін «клінічна юридична наука (клінічне
право)» у понятійному апараті вітчизняної юриспруденції не є усталеним, а у спеціальній літературі в Україні він майже не використовується на відміну від зарубіжної [17; 18]. В українській спеціальній юридичній
літературі вчені-правознавці та фахівці-юристи частіше застосовують терміни «клінічна юридична практика» [19], «практичне право» [20], які лише мають деякі спільні риси з категорією «клінічне право». Також
варто зазначити, що у цій літературі науковці та практики висвітлюють фрагментарно окремі правові інститути, такі як «юридичні клініки», «безоплатна правова допомога» та «юридична клінічна освіта», на жаль,
методологічно не об’єднуючи їх в один напрям юриспруденції – клінічне право [21–23].
Окрім наукових передумов формування та становлення клінічного права – численних доробків учених-правознавців, про які детально згадувалося вище у цій роботі, велике значення мають і державно-правові передумови зародження та розвитку юридичної клінічної науки. Необхідно відзначити той факт, що
в Україні за підтримки держави (на державно-правовому або централізованому рівні) активно відбувається
інституалізація юридичних клінік у сфері вищої правової освіти як суб’єктів надання правової безоплатної
допомоги малозабезпеченим і вразливим категоріям населення (інакше кажучи, суб’єктів клінічного права).
Значне зростання кількості таких специфічних структурних підрозділів в університетах стало можливим
завдяки ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, в якій законодавцем зазначено,
що в структуру закладів вищої освіти можуть входити юридичні клініки.
Діяльність цих суб’єктів клінічного права нині регулюється нормами Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, що затверджене Наказом Міністерства освіти і науки
України від 03.08.2006 № 592. Зазначене Типове положення розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Указу Президента України «Про Національну програму правової
освіти населення» від 18.10.2001 № 992/2001, на основі рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших
курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста. Відповідно до норм указаного Типового
положення, у 2014 р. на Всеукраїнському з’їзді Асоціації юридичних клінік України схвалено Стандарти
діяльності юридичних клінік України від 19.06.2014 [24], де зауважується, що одним з основних напрямів
діяльності юридичних клінік є організація і проведення правопросвітньої роботи з населенням.
Міністерство юстиції України, Координаційний центр із надання правової допомоги, USAID «Нове
правосуддя», Фонд «Відродження», проєкт ЄС PRAVO JUSTICE, проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», планомірно впроваджуючи в життя реформу «Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги» [25], нині
дбають насамперед про забезпечення кращих можливостей для реалізації та захисту прав людей на рівні
територіальних громад. Усі ці інституції планують розвинути мережу незалежних провайдерів безоплатної
правової допомоги, які активно взаємодіятимуть між собою на засадах партнерства та вільної конкуренції,
діяльність яких фінансуватиметься територіальними громадами і державою та підтримуватиметься єдиною системою стандартів та управління знаннями. На нашу думку, основними незалежними провайдерами
такої мережі могли б стати вже функціонуючі багато років юридичні клініки при вищих закладах освіти,
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які довели свою спроможність надавати якісну безоплатну правову допомогу населенню, мають позитивну
ділову репутацію.
У розвиток цієї думки варто зауважити ще один важливий документ – Наказ Міністерства юстиції
України, Координаційного центру з надання правової допомоги «Деякі питання взаємодії місцевих центрів
з надання безоплатної вторинної правової допомоги з партнерськими організаціями щодо перенаправлення
осіб, які потребують правової допомоги» від 19.07.2019 № 61, за яким юридичні клініки передбачаються
у переліку таких партнерських організацій (див. Додаток 1 до Порядку взаємодії місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги з партнерськими організаціями щодо перенаправлення осіб, які
потребують правової допомоги), з якими встановлюється взаємодія місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Отже, проведений лапідарний, але змістовний аналіз усіх зазначених вище нормативно-правових
актів дає змогу стверджувати про формування певного масиву законодавства, приписи якого є безвідносним
об’єктом юридичної клінічної науки (клінічного права).
До соціально-економічних передумов розвитку клінічного права в Україні можна віднести високий
рівень бідності серед пенсіонерів, низький рівень якості трудового життя та формування серед працівників
синдрому «працюючого бідного», що зумовлюють появу верстви населення, яка не має фінансової можливості здійснити правовий захист своїх порушених соціальних прав і, як наслідок, не має рівного доступу до
правосуддя і правової допомоги.
Хоча ст. 59 Конституції України і гарантує право кожного на правову допомогу та можливість її одержання безоплатно у випадках, передбачених законом, однак фактично положення цієї статті в частині можливості одержання правової допомоги безоплатно у повному обсязі не реалізовані, тому що діюча система
безоплатної правової допомоги в Україні є недостатньо ефективною.
Попри значну кількість осіб, які потребують правової допомоги й є малозабезпеченими, згідно зі ст. 14
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, не передбачається надання
безоплатної вторинної правової допомоги (а саме здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами за цивільними справами чи справами про адміністративні правопорушення тощо, що потребують складання проектів відповідних документів
процесуального характеру [26]), якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового
мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних
і демографічних груп населення (зокрема, для осіб, що втратили працездатність, з 01.07.2021 – 3 708 грн.).
Якщо нині вітчизняний пенсіонер отримує пенсію 3 709 грн., то він уже втрачає своє право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Оплатити ж послуги адвоката (наприклад, ведення справи в суді першої
інстанції у середньому оцінюється від 5 тис грн [27; 28]) є для такого пенсіонера нереальним.
Варто зауважити також, що Україна як країна, що розвивається, має рівень бідності, за даними Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ, у 2020 р. такий, що перевищує 50% від загальної чисельності населення [29]. За даними звіту Міністерства юстиції України «Безоплатна правова допомога 2020», за 2020 р.
надійшло всього звернень із проханням надати безоплатну вторинну правову допомогу від 30 331 малозабезпеченої особи [30], що становило лише 0,07% від загальної чисельності українців (за даними Держкомстату України на 01.01.2021 – 41 млн 558 тис осіб) [31].
В Україні, де кожний другий – бідний, є неймовірно мала можливість отримати за рахунок держави
безоплатну вторинну правову допомогу (у 2020 р. це вдалося здійснити лише одній малозабезпеченій особі
на кожні 1 370 осіб). Така статистика нашої країни, що розвивається, а отже, має нестабільне соціально-економічне положення, ще раз підкреслює правильність державної політики, спрямованої на інституалізацію
юридичних клінік і розвиток клінічного права.
Таким чином, проведене дослідження розмаїття державно-правових, соціально-економічних та наукових передумов формування та становлення клінічного права як нового напряму юриспруденції дає змогу
на його основі далі перейти до загальнотеоретичної характеристики науки та її основних методологічних
елементів (предмета, об’єкта, метода, функцій), базуючись на загальній теорії права та інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризму.
Виходячи з того, що предметом кожної окремої юридичної науки є якийсь певний елемент юридичної
дійсності [7, c. 5], то таким елементом юридичної дійсності для юридичної клінічної науки є специфічна
сфера юридичної практики щодо надання безоплатної правової допомоги населенню. На думку М. Лоджука, з якою цілком погоджуються й автори, сфера юридичної практики щодо надання безоплатної правової
допомоги населенню як предмет юридичної клінічної науки базується на таких принципах, як: 1) повага до
права, справедливості та людської гідності; 2) спрямованість на захист прав і свобод людини; 3) гуманізм;
4) законність; 5) об’єктивність; 6) безоплатність надання правової допомоги; 7) конфіденційність [22, с. 61].
За своїм предметом юридична клінічна наука відноситься до наук гуманітарного циклу (суспільних).
Виходячи з того, що об’єктом пізнання науки є все те, на що спрямована діяльність дослідника (явища,
процеси або відношення об’єктивної реальності) [32], до об’єкта юридичної клінічної науки необхідно
віднести державну політику у сфері надання безоплатної правової допомоги, правові форми практичного
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навчання надання такої допомоги, насамперед юридичні клініки, систему законодавства, що регулює діяльність юридичних клінік через різноманітні суспільні відносини. Серед таких відносин М. Лоджук убачає:
1) педагогічні відносини (між викладачем-куратором і студентом-клініцистом); 2) управлінські (адміністративні) відносини (між вищим навчальним закладом та юридичною клінікою у його структурі); 3) трудові
відносини (між вищим навчальним закладом і завідувачем, кураторами, іншими співробітниками юридичної клініки); 4) цивільно-правові відносини (між куратором, студентом-клініцистом та відвідувачем юридичної клініки під час надання безоплатної правової допомоги) [22, c. 173].
Виходячи з методології загальної теорії права та філософії права [33; 34], під методами пізнання юридичної клінічної науки необхідно розуміти прийоми й способи за допомогою яких одержуються нові істинні
наукові знання у сфері юридичної практики щодо надання безоплатної правової допомоги населенню насамперед через юридичні клініки. Це методи як вищого (філософського) рівня (діалектичний, формально логічний, синергетичний, семіотичний тощо), так і загальнонаукові (системного аналізу, аналізу і синтезу, абстрагування і конкретизації тощо). Важливе місце серед методів пізнання юридичної клінічної науки займають
спеціально-правові методи, такі як: формально-юридичний, порівняльно-правовий, метод конкретно-соціологічних досліджень тощо).
Будь-яка юридична наука в системі правознавства, а юридична клінічна наука не є винятком, своє
соціальне призначення, гуманітарну роль розкриває через функції. Завдяки функціям можна простежити
шляхи розвитку систем науково-юридичних знань, їхній вплив на систему соціальних зв’язків, наукове і практичне значення результатів наукових дослідження, завдання, які стоять перед юридичною наукою [35]. Отже,
функції, що притаманні юридичній клінічній науці, поділяються на загальнонаукові (пізнавальна, інтерпретаційна, прогностична, евристична, комунікативна, прикладна, ідеологічна, виховна) і спеціально-юридичні, які
є прерогативою лише юридичних наук (право-орієнтуюча, інструментальна, критично-експертна).
Таким чином, проведена характеристика елементів юридичної клінічної науки дає можливість розглядати юридичну клінічну науку як систему знань про об’єктивні властивості сфери надання безоплатної правової допомоги, правову форму практичного навчання – юридичні клініки в їх поняттєво-правовому розумінні
та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування юридичних
клінік і законодавства, що регулює відповідні суспільні відносини в їх структурній багатоманітності.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. У результаті проведеного дослідження виявлено і вивчено передумови (державно-правові, соціально-економічні, наукові
тощо) формування та розвитку клінічного права як модернового напряму юридичної науки. Установлено
динамічний розвиток масиву законодавства, приписи якого є безвідносним об’єктом юридичної клінічної
науки (клінічного права) та регулюють суспільні відносини у сфері надання безоплатної правової допомоги
населенню та діяльності юридичних клінік в їх структурній багатоманітності.
Надана авторами характеристика елементів юридичної клінічної науки (предмета, об’єкта, метода,
функцій) за допомогою методології загальної теорії права та філософії права, інструментарію правового аутопоезису хоча і носить яскраво виражене суб’єктивне авторське «забарвлення», однак є цілком обґрунтованою
і своєчасною, адже зазначена наука покликана підвищити ефективність і дієвість механізму надання безоплатної правової допомоги насамперед юридичними клініками у світлі нового мислення – людиноцентризму.
Проведене дослідження не вичерпує всього комплексу проблемних питань щодо формування та становлення юридичної клінічної науки (клінічного права), з урахуванням чого ці питання мають стати предметом подальшого наукового опрацювання.
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
З ЮРИДИЧНИМИ КЛІНИКАМИ
(на прикладі Юридичної клініки PRO BONO СНУ ім. В. Даля)
В умовах сьогодення проблематика клінічної юридичної освіти та практики є вельми актуальною для освітнього
процесу й отримання практичних навичок здобувачами правничої освіти. Юридична клінічна освіта та діяльність сьогодні здійснюються за трьома традиційними напрямами: освітнім, науковим, правопросвітніцьким, що дають змогу
вирішити комплекс завдань, пов’язаних з індивідуальною професійною спеціалізацією та адаптацією майбутніх правників, підвищенням якості безоплатної правової допомоги, проведенням наукових досліджень. У статті діяльність
юридичних клінік розглядається з позиції забезпечення функціонування цілісної системи громадянської освіти та моніторингу її ефективності; проведення наукових досліджень, просвітницьких заходів у сфері розвитку громадянського
суспільства та міжсекторальної співпраці, участі у проєктній діяльності та здійсненні адвокаційних кампаній із
метою захисту прав та законних інтересів людини. Висвітлюються окремі проблемні аспекти ефективного здійснення
роботи юридичних клінік: фінансування, стандартування діяльності клінік під час надання безоплатної правової допомоги, форми та методи взаємодії юридичних клінік із представниками громадянського сектору, зокрема громадськими
організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності, міжнародними та міжурядовими організаціями. У роботі здійснено акцент на уточнення уявлень про можливості
та перешкоди у діяльності юридичних клінік під час реалізації соціальної, виховної, комунікативної, правопросвітницької, науково-дослідницької функцій. Основою наукової статті є досвід взаємодії юридичної клініки PRO BONO СНУ ім.
В. Даля (м. Сєвєродонецьк) та громадської організації «Фундація «Жіноча ініціатива» щодо залученості студентів-клініцистів до адвокаційної кампанії щодо забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до
доступу до отримання якісної вищої та фахової передвищої освіти в Луганській області, залучення до надання правових консультацій шляхом інтерактивних технологій, волонтерської роботи та участі у спільних грантових проєктах.
Ключові слова: юридична клініка, громадянське суспільство, безоплатна правова допомога, адвокаційна кампанія, адвокаційні спроможності, правнича освіта, проєктна робота.
O. S. Arsentieva, H.V. Tatarenko, H. A. Stepanova. Interaction of civil societies organizations with legal clinics
(on the example of the Legal Clinic PRO BONO of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University)
Іn today’s conditions, the issue of clinical legal education and practice is very relevant for the educational process and
the acquisition of practical skills by applicants for legal education. Today, legal clinical education and activities are carried out
in three traditional areas: educational, scientific, legal education, which allow to solve a set of problems related to individual
professional specialization and adaptation of future lawyers, improving the quality of free legal aid, research. The article considers the activities of legal clinics from the standpoint of ensuring the functioning of a holistic system of civic education and
monitoring its effectiveness; conducting research, educational activities in the field of civil society development and intersectoral
cooperation, participation in project activities and implementation of advocacy campaigns to protect human rights and legitimate interests. Some aspects of the effective implementation of legal clinics are covered: financing, standardization of clinics
in providing free legal aid, forms and methods of interaction of legal clinics with representatives of the civil sector, including
NGOs, public authorities, local governments, businesses, international and intergovernmental organizations. The emphasis is on
clarifying the ideas about the opportunities and obstacles in the activities of legal clinics in the implementation of social, educational, communicative, legal education, research functions. The basis of the scientific article is the experience of interaction of
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the legal clinic “PRO BONO” of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Sievierodonetsk) and the NGO “Women’s
Initiative Foundation” on the involvement of clinical students in the advocacy campaign to ensure the rights of people with disabilities and low mobility groups to access qualitative higher and professional higher education in Luhansk region, involvement
to provide legal advice through interactive technologies, volunteer work and participation in joint grant projects.
Key words: legal clinic, civil society, free legal aid, advocacy company, advocacy capabilities, legal education, project
work.
Постановка проблеми. Сьогодні особливо велике значення у реалізації прав людини, формуванні
сучасного правового і громадського світосприйняття має можливість створення об’єднання громадян, які
є тією правовою конструкцією, яка покликана вирішувати найважливіші завдання суспільства у цілому
і його індивідів зокрема [1].
Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр.
передбачала, зокрема, реалізацію таких завдань: включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів курсів і тем із питань розвитку громадянського суспільства;
запровадження підготовки в системі вищої та післядипломної освіти фахівців із менеджменту неурядових
організацій; забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з організаціями громадянського суспільства,
розвитку громадянського суспільства; проведення просвітницьких заходів та соціальної реклами з питань
взаємодії з організаціями громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства; стимулювання
наукових досліджень, публікацій та просвітницьких заходів у сфері розвитку громадянського суспільства
і міжсекторальної співпраці [2].
Проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2021–2026 рр., схвалений КМУ 16 червня 2021 р., також стратегічними цілями вважає забезпечення функціонування цілісної системи громадянської освіти та моніторингу її ефективності; проведення наукових
досліджень, публікацій та просвітницьких заходів у сфері розвитку громадянського суспільства та міжсекторальної співпраці; проведення навчальних заходів щодо кращих практик міжсекторальної співпраці, взаємодії між інститутами громадянського суспільства, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності; розроблення освітніх програм з управління інститутами
громадянського суспільства для здобувачів вищої освіти тощо [3].
Відповідно до Концепції розвитку громадянської освіти в Україні [4], основними стратегічними напрямами громадянської освіти є правова освіта громадян, зокрема в частині розуміння та вміння реалізовувати
власні конституційні права та обов’язки; посилення здатності брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівнях (реалізація права на участь). Окрім того, ст. 5 Закону України «Про освіту» говорить про те, що держава створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних із
реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського
(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням надання юридичними клініками безоплатної
правової допомоги та стандартам такої діяльності присвятили свої роботи В. Бігун, М. Вихляєв, А. Галай,
М. Козюбра, М. Ложук, Ю. Матвєєва, С. Молібог, В. Молдован, Л. Пишна, М.І. Пашковський, Ю.М. Савелова та ін.
Але слід зазначити, що вкрай мало досліджень, присвячених іншим аспектам діяльності юридичних
клінік: науково-дослідній, проєктній роботі, спільній діяльності з іншими представниками громадянського
суспільства. Тому вважаємо за необхідне зупинитися саме на цих аспектах діяльності юридичних клінік.
Мета статті. На підставі аналізу українського та міжнародного законодавства, наукових досліджень,
практичного досвіду правових аспектів взаємодії юридичних клінік із представниками громадянського
суспільства, органами влади та місцевого самоврядування, міжнародними та міжурядовими організаціями
здійснити аналіз проблемних аспектів науково-дослідної, аналітичної, грантової діяльності, можливостей
залучення фінансування та поліпшення організаційних спроможностей юридичних клінік як представників
інноваційного напряму розвитку правової освіти.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні правнича освіта в Україні потребує вдосконалення відповідно
до стандартів та рекомендацій щодо якості освіти, ухвалених для Європейського простору вищої освіти.
Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством юстиції України, проєктом USAID «Справедливе правосуддя» напрацьовано документи та рекомендації, які, на думку експертів, сприятимуть якісно
новому розвитку правничої освіти. Зокрема, оприлюднено проєкт Концепції розвитку юридичної освіти, що
була схвалена 14 квітня 2021 р. на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, основною
метою якого є становлення в Україні європейської юридичної освіти, заснованій на системі мінімальних
стандартів щодо освітньої діяльності, змісту та методики викладання правничих дисциплін, спрямованих
на засвоєння студентами необхідного обсягу знань про правові доктрини, принципи, інститути і професійну
етику, а також на формування у них професійних навичок та здібностей для самостійної практики тощо.
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Одним із завдань Концепції є поєднання навчання здобувачів вищої юридичної освіти з діяльністю в юридичних клініках, а також із проходженням практичної підготовки, стажування тощо.
Одним із необхідних напрямів підготовки студентів-клініцистів є науково-дослідницький, який водночас виступає передумовою отримання навичок можливої педагогічної (викладацької) діяльності для здобувачів магістерського освітнього ступеня.
Здійснюючи практичну роботу щодо виконання завдань, які покладені на юридичну клініку, студенті
акумулюють проблематику, аналізують практичні кейси, судову практику, вітчизняне та міжнародне законодавство, практику міжнародних судових установ, зокрема ЄСПЛ. Така діяльність дає змогу сформувати
розуміння суспільних потреб та запитів щодо вдосконалення законодавства, систематизувати існуючи законодавчі прогалини та колізії, що, врешті-решт, призводить до розуміння необхідності здійснення науково-дослідної роботи.
Така робота може мати вигляд наукової публікації, магістерського дослідження, майбутнього дисертаційного дослідження, адвокаційної кампанії, аналітичного звіту тощо. Робота та навчання у юридичній
клініці обов’язково містить творчий та науковий складники, які спрямовані самостійне вивчення і освоєння
навчального та прикладного матеріалу, розвиток аналітичного мислення, нестандартних підходів до вирішення ситуацій, широке застосування різноманітних методик задля досягнення результатів.
На думку В.С. Бігуна, «…юридична (правнича) клініка – це спеціальна установа, що надає правову
допомогу зазвичай малозабезпеченим особам та/або проводить науково-дослідну роботу; та водночас –
форма навчання майбутніх правників професійних знань і навичок, здійснювана під керівництвом наставника-юриста в такій установі. У зв’язку із цим юридична клініка виконує навчальну (поєднання теорії
і практики, вироблення навичок: професійного спілкування, консультування, написання документів тощо),
соціальну (задоволення потреб соціуму в юридичній інформації та обслуговуванні, підвищення професійної відповідальності юриста у здійсненні соціальної справедливості), науково-дослідну (проведення досліджень), благодійницьку (діє pro bono – надання безоплатних юридичних послуг) та інші функції» [5].
На думку А. Галая, юридичні клініки в Україні є своєрідними організаціями, які, виконуючи спільні
завдання, притаманні одночасно державі і громадянському суспільству, за своєю об’єднаною сутністю все ж
є більшою мірою організаціями громадського сектору [6, с. 263].
М. Лоджук уважає, що призначення юридичної клініки полягає у переслідуванні двох основних цілей:
освітньої (набуття студентами практичних навичок у процесі надання правової допомоги) та соціальної
(надання такої допомоги на безоплатній основі тим, хто не може звернутися за платними правовими послугами). При цьому освітня ціль діяльності юридичної клініки є головною, що зумовлено причинами (передумовами) зародження самої ідеї використання юридичних клінік у навчальному процесі підготовки юристів
[7, с. 54].
Погоджуючись з вищезазначеними авторами та усвідомлюючи, що провідною функцією юридичної
клініки є її освітня функція, вважаємо, що юридична клініка водночас має бути ефективною платформою
для обміну думок, генерування ідей, об’єднання зусиль для реалізації суспільно корисних ініціатив, формування осіб зі стійкою громадянською позицією, здатних до залучення до формування державної політики
та вирішення проблемних запитів у власних громадах.
Ще одним позитивними чинником на користь співпраці організацій громадянського суспільства
та юридичних клінік є прикладна прагматична проблема – фінансування юридичних клінік. Зараз клініка як
структурний підрозділ вищого навчального закладу може отримувати фінансування «…за рахунок коштів
вищих навчальних закладів, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України» [8]. Незважаючи на
широке застосування у діяльності закладу освіти грантової проєктної роботи, системи грантової підтримки
клінічної діяльності немає. Варіантом виходу із ситуаціє може стати створення на базі юридичних клінік
некомерційних організацій, які вже могли б мати кілька джерел фінансування, або тісна співпраця з такими
організаціями.
Практика фінансової допомоги юридичним клінікам із боку організацій громадянського суспільства
у здійсненні наукових досліджень та тренінгових програм є поширеною у країнах Європи. Наприклад,
у Великій Британії у 1994 р. «…було створено Організацію клінічної юридичної освіти (CLEO), яка проводить щорічні загальнодержавні заходи з розвитку юридичної освіти і впровадження методів юридичної клінічної освіти, здійснює активну роботу на загальносвітових форумах GAJE, публікує міжнародний журнал
(International Journal of Clinical Legal Education), надає фінансову допомогу» [9, с. 42–43].
Організаційною формою відносин між юридичною клінікою та громадськими організаціями може
бути підписання меморандуму про співпрацю, у рамках домовленостей за яким можуть проводитися усі
види діяльності, передбачено положення про юридичну клініку та здійснюватися підтримка ініціатив студентів юридичної клініки.
Як успішну практику спільної роботи юридичної клініки та громадської організації з метою проведення адвокаційної кампанії пропонуємо огляд досвіду співпраці Громадської організації «Фундація
«Жіноча ініціатива» (м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна) та Юридичної клініки PRO BONO
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(Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (СНУ ім. В. Даля), м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна) у сфері реалізації спільних проєктів, залучення здобувачів освіти до волонтерської
діяльності щодо створення інноваційних методів консультування, проведення адвокаційної кампанії щодо
забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до доступу до отримання якісної
вищої та фахової передвищої освіти на території Луганської області, проєкт «Електронний правовий офіс»;
залучення до проєкту HeForShe University Tour. Як приклад можна навести фільм-есе «Портрети жінок-правозахисниць» та проведення циклу соціальних ігор на гендерну тематику «Бути жінкою», що відбувалися за
безпосередньої участі волонтерів-клініцистів.
Одним із перших великих спільних успішно реалізованих проєктів став проєкт зі створення платформи «Електронний правовий офіс», що передбачав оnline-консультування для громад, які є віддаленими або знаходяться у «сірій зоні», на лінії розмежування та потребують швидкого доступу до інформації
та невідкладного вирішення питання. Окрім того, на меті було залучення активних членів громади, у тому
числі студентів-юристів, із метою їх підготовки для ефективної роботи у власних громадах. Власне результатом проєкту стало технічне створення такої платформи студентами юридичного факультету, клініцістів,
її наповнення та відстежування питань, які надходять. Приємним є те, що проєкт діє й зараз та активно
використовується юридичною клінікою під час реалізації усіх її напрямів діяльності, у тому числі освітньої
та правопросвітницької.
Другим прикладом взаємодії стала спільна робота ГО та волонтерів Юридичної клініки під час проведення адвокаційної кампанії щодо забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до доступу до отримання якісної вищої та фахової передвищої освіти в Луганській області, розпочата
у межах Менторської програми для підсилення адвокаційних спроможностей організацій громадянського
суспільства, реалізованої Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) у рамках Проєкту «Ініціатива
секторальної підтримки Громадянського суспільства України», який утілюється спільно з ІСАР «Єднання»
та Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД).
Власне запит на участь у цій програмі та проведення дослідження було ініційовано зверненнями
абітурієнтів, студентів, представників громадянського суспільства, що є носіями інтересів відповідних
цільових груп – осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення щодо забезпечення їхніх прав на
доступ до отримання якісної вищої та фахової передвищої освіти. Окрім цього, ще одним чинником на
користь участі у проєкті стало проведення соціального експерименту щодо архітектурної доступності
території біля СНУ ім. В. Даля для осіб з інвалідністю, маломобільних осіб, що було ініційоване та проведене представниками юридичної клініки і спрямоване на зміну ставлення місцевої громади до людей
з обмеженими фізичними можливостями, визнання їх рівності з іншими членами суспільства та права на
повноцінне життя, яке забезпечується створенням реальних умов для доступу до вищої освіти та соціальної інтеграції. Експеримент полягав у тому, що волонтери сіли на візки та за участі особи з інвалідністю
та матері з маленькою дитиною в колясці протягом години переміщалися територією біля навчального
і лабораторного корпусів СНУ ім. В. Даля та університетським парком, і наносили на мапу об’єкти, які
стали нездоланними бар’єрами на їхньому шляху.
Усі звернення, результати соціального експерименту були акумульовані представниками ГО «Фундація «Жіноча ініціатива», що займається захистом освітніх прав, та представниками юридичної клініки,
що дало змогу чітко сформулювати мету адвокаційної кампанії щодо забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до доступу до отримання якісної вищої та фахової передвищої
освіти в Луганській області – виявлення проблем, аналіз та розроблення рекомендації щодо їх подолання (у тому числі надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства), пов’язаних із відсутністю
ефективного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до якісних освітніх
послуг, які надаються закладами вищої освіти та фахової передвищої освіти, та інфраструктурних об’єктів, пов’язаних із цим.
Результатом дослідження став «Аналітичний звіт щодо забезпечення прав людей з інвалідністю
та маломобільних груп населення до доступу до отримання якісної вищої та фахової передвищої освіти
на території Луганської області», що містить моніторинг та рекомендації щодо подолання зазначених
проблем [10].
Волонтерами, студентами-клініцистами спільно з представниками ГО у межах дослідження було розроблено та проведено два опитування, спрямовані на залучення різних категорій осіб, – власне осіб з інвалідністю, які мають намір вступати до закладів вищої та фахової передвищої освіти, та опитування викладачів та здобувачів освіти, працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти щодо визначення стану
забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до доступу до отримання якісної
вищої та фахової передвищої освіти на території Луганської області, що дало змогу подивитися на питання
реалізації права на освіту та проблему доступу до освіти з різних точок зору та залучити до опитування
більшу кількість осіб. Програми опитувань складені з урахуванням принципів необов’язковості спеціальних
знань респондентів та включення такої кількості запитань, щоб концентрація уваги респондента залишалася
максимальною від початку до кінця опитування.
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Опитування відбувалося через мережу Інтернет. При цьому використовувалася індивідуальна анкета
у Гугл-формі, що заповнювалася особисто респондентом, або консолідований опитувальний лист, у якому
відповіді респондента занотовувалися інтерв’юером у тих випадках, коли у респондента немає технічної
можливості власноруч заповнювати анкету. Зокрема, опитувальний лист використовувався у разі фізичної
неможливості респондента заповнити анкету через мережу Інтернет.
Друге опитування «Доступ до освітніх послуг осіб з особливими освітніми потребами» спрямоване
на осіб з особливим освітніми потребами щодо визначення їхніх освітніх потреб та реалізації можливостей
щодо отримання вищої освіти. Анкета містить двадцять п’ять питань, які стосуються ідентифікації особи,
ступеня інформованості осіб з особливим освітніми потребами з умовами вступу, умовами перебування
у закладі освіти, моделями надання освітньої послуги людям з інвалідністю та маломобільним верствам
населення.
У ході опитування респондентам були запропоновані питання щодо залучення людей з особливими
освітніми потребами до навчання у закладах освіти. Так, було запропоновано питання щодо додаткових
вимог до освітньої діяльності та можливості його сприяння поповненню лав студентів за рахунок осіб
з особливими освітніми потребами. Було запропоновано декілька варіантів відповіді та надано можливість
надання декількох відповідей. Результати були надані такі: 181 особа (63,1%) відзначає важливість наявності спеціального супроводу (сурдоперекладач, тифлопедагог, тьютор), 141 особа (49,1%) уважає за необхідне внесення корегувань до методичного забезпечення курсів, 138 осіб (48,1%) говорять про роботу за
адаптованими освітніми програмами, 124 особи (44,9%) відзначають важливість формування сприятливого
мікроклімату у студентських групах і педагогічному колективі, 103 особи (35,9%) наголошують на додатковій психолого-педагогічній підготовці викладачів, 79 осіб (27,5%) до додаткових вимог відносять розвиток
дистанційних форм навчання, по одній особі дали відповіді, які, по суті, говорять про додаткові фінансові витрати та необхідність фінансування. Щодо питання про створення умов у закладі освіти для залучення широкого контингенту осіб з особливими освітніми потребами було запропоновано декілька варіантів
відповіді. Так, 207 осіб (71,4%) уважають найважливішим створення доступного освітнього середовища
(пандуси, ліфти, переобладнання туалетів, їдалень, аудиторій), 158 осіб (54,5%) говорять про оснащення
спеціалізованою технікою та комп’ютерами, 134 особи (46,2%) наголошують на залученні спеціалізованого технічного складу працівників, 127 осіб (43,8%) уважають за необхідне створення медичних кабінетів і збільшення медперсоналу, 104 респонденти (35,9%) відзначають важливість підвищення кваліфікації
викладачів, 98 осіб (33,8%) говорять про необхідність внесення корегувань до навчально-методичне забезпечення, 78 опитаних (26,9%) наголошують на введенні до штату спеціальної групи тьюторів і 33 особи
(11,4%) не вважають за потрібне створення спеціальних умов.
Заклади вищої освіти надають освітні послуги здобувачам освіти з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації, яка враховує нозологію студента; із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання; індивідуальних
навчальних планів для таких студентів.
Під час розроблення опитування була сформована низка питань щодо використання інструментів
(педагогічних, технічних тощо) у процесі викладання для осіб з особливими освітніми потребами. Так, відповіді на питання щодо наявності додаткових матеріалів до лекції у разі необхідності для осіб з особливими
освітніми потребами надано такі: 121 особа (41,9%) надала позитивну відповідь, 35 осіб (12,1%) – негативну, 133 особи (46%) не можуть дати відповідь. Щодо наявності субтитрів для відеолекції або певного
відеоряду, що пропонуються на курсі, чіткості та зрозумілості процедури та критеріїв оцінювання для осіб
з особливими освітніми потребами маємо такі відповіді: 74 особи (25,9%) та 85 осіб (29,6%) відповідно відзначають наявність таких інструментів, 81 респондент (28,3%) та 40 (13,9%) відповідно надали негативну
відповідь, 131 особа (45,8%) та 162 особи (56,4%) відповідно не змогли надати відповідь. Питання щодо
можливості виникнення додаткового навантаження та почуття тривожності в осіб з особливими освітніми
портерами у разі встановлення викладачем жорстких строків виконання завдань має такі відповіді: 79 респондентів (27,3%) погоджуються з тим, що таке почуття може виникнути, 46 осіб (15,9%) уважають, що не
може, 164 особи (56,7%), говорять про відсутність думки щодо цього питання. На питання надання особам
з особливими освітніми потребами альтернативних (індивідуальних) занять чи вправ в онлайн-режимі 99
(35,2%) респондентів відповіли позитивно, 25 осіб (8,9%) дали негативну відповідь, 157 осіб не змогли відповісти на питання, що становить 55,9%.
Досить суперечливими є результати опитування щодо збільшення кількості осіб з особливими потребами у закладах вищої освіти/закладу фахової передвищої освіти. 232 особи (77,9%) позитивно або швидше
позитивно ставляться до залучення цієї категорії осіб до освітнього процесу. Водночас 19 осіб (6,4%) ставляться до цього негативно або швидше негативно, 33 особи (11%) узагалі не задумувалися про це, а 14 осіб
(4,7%) не змогли відповісти на це питання.
Проведене дослідження дало змогу сформувати та презентувати аналітичний звіт на Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів, студентів, молодих науковців «Молодь і наука: сучасний
стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні», де відбулося його жваве обговорення за участі
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представників громадськості, Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю Тетяни Баранцової, студентства, представників юридичної клініки тощо. Водночас пропозиції, сформовані у звіті, були використані під час обговорення та прийняття «Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 р.».
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Підсумовуючи
викладене, можна зазначити, що діяльність юридичних клінік є багатоаспектною, клініки виступають важливим елементом отримання практичних навичок студентами-правниками, мають суттєвий соціальний
ефект через надання безоплатної правової допомоги, проведення просвітницької діяльності, підвищення
рівня правової культури. Із метою підсилення ефективності роботи клінік необхідними є вдосконалення
механізмів фінансування клінік, стандартів роботи клінік, розвиток організаційних спроможностей шляхом
партнерської діяльності з організаціями громадянського суспільства, участі у проєктній роботі тощо.
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STREET LAW IN THE 21st CENTURY.
ASSUMPTIONS OF A STREET LAW SCHOOL CLINIC PILOT PROJECT
The aim of this article is to familiarize the reader with the assumptions of the pilot project, the main goal of which is to
create the first School Law Clinic of Street Law in Poland. The clinic seeks to unite teachers, students and the academic community to promote a positive contribution to public affairs, to further develop Legal Clinics in Poland in the 21st century, and
to supports schools and university staff to meet the learning outcomes indicated in the Polish Qualifications Framework, and
more generally to increase the quality of education in schools and universities. In the article, the authors attempt to describe the
aims of the project, the composition of the project team, along with the required characteristics of the participants, the expected
beneficial results of the project, and the expected general effects of the implementation of the pilot project.
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Е. Гі–Мілан, Ю. Куйда, С. Стефанська. Street Law в ХХІ столітті. Призначення пілотного шкільного проєкту
Street Law
Мета цієї статті – ознайомити читача з призначенням пілотного проєкту, головною метою якого є створення
першої в Польщі шкільної юридичної клініки вуличного права. Клініка прагне об’єднати викладачів, студентів та академічну спільноту для сприяння позитивному внеску у суспільні справи для подальшого розвитку юридичних клінік
у Польщі у ХХІ ст., а також для підтримки шкіл та персоналу університетів у досягненні результатів навчання, зазначених у Польській рамці кваліфікацій, і в цілому для підвищення якості освіти в школах та університетах.
Пілотний проєкт, якому присвячено цю статтю, безперечно, є інноваційним проєктом, який може вплинути на
подальші зміни у польських юридичних клініках, які стикаються з багатьма проблемами у ХХІ ст. Його великою перевагою є те, що він може бути реалізований без серйозних збоїв як у класі (офлайн), так і в режимі онлайн-навчання.
У статті досліджуються й інші ризики, пов’язані, наприклад, з оплатою додаткової залученості викладачів
університетів. Установлено, що, незважаючи на те що проєкт може вимагати більшої участі співробітників, додаткові витрати не будуть високими, тобто придбання будь-яких матеріалів, необхідних для проведення заходів (папір,
фломастери, матеріали для будівництва будинків для безпритульних тварин під час семінарів із прав тварин, підготовлених для молодших школярів), є мінімальними.
У статті автори намагаються описати цілі проєкту, склад команди проєкту разом із необхідними характеристиками учасників, очікуваними корисними результатами проєкту та очікуваними загальними наслідками впровадження пілотного проєкту.
Ключові слова: Street Law, Юридична клініка, право, відповідальність, партнерство, позитивна участь у державних справах.
INTRODUCTION
According to the annual ranking organized by the Foundation of University Legal Clinics and the daily
newspaper Rzeczpospolita, the Legal Clinic operating at Lazarski University is generally considered to be one
of the best Student Law Clinics – both among public and private universities in Poland. Undoubtedly, the Street
Law project has been the strongest point of this Law Clinic at Lazarski University for years. Its strength
and importance for the entire Law Clinic is evidenced by the fact that in the years 2016–2019 almost 10,000 high
school students participated in Street Law classes. The success of this project was primarily the result of the various
innovations that were implemented by the Legal Clinic. In particular, didactic experiments in the field of teaching
law made access to justice more possible; encouraged diverse groups to actively participate in civil society and,
above all, promoted positive participation in public life. The subject of this article is to present to the reader
the organizational framework of an innovative pilot for Street Law run by the Law Clinic of Lazarski University,
which was the organization of School Street Law Clinics that operated under the patronage of the Student Legal
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Clinic of Lazarski University. The article is the first in a series of articles that will examine the implementation
of the project, its course and effects.
The project seems even more important, because:
a) on August 5th, 2015, the Polish Parliament passed an Act on free legal aid, free civic counseling and legal
education, to which, despite constant lobbying attempts, Law Clinics were not included as entities operating in this
field;
b) the core curriculum of secondary schools has changed, which means that in terms of the subject of knowledge
about society (both at the primary and extended level), students will learn the basics of law;
c) both academics and teachers in schools are looking for new solutions that will help them meet the challenges
posed by the Polish framework of qualifications at various levels of education;
d) the post-pandemic situation requires an introduction of such projects that can be successfully implemented
in a face to face, online, hybrid or asynchronous form;
e) if academic centers want to meet the challenges of the labor market, they must devote more attention to
developing soft skills, as these are valued skills for law students.
STREET LAW – WHAT IS IT?
“The name Street Law is registered in the USA by Street Law Inc of Washington DC. Street Law Inc is a nonprofit organization that promotes legal literacy and human rights. The term ‘Street Law’ has been adapted for use in
the UK and is used in this context with Street Law Inc’s knowledge [1]. The program was established at Georgetown
University in Washington in 1972 and introduced at Natal University in Durban as a credit subject in 1987. [David
McQuoid-Mason Street Law as a clinical program from The South African Experience with Particular Reference
to the University of KwaZulu-Natal]. Professor McQuoid-Mason has defined it as “a clinical law program which
trains law students to provide people with information about the law and how it can be used in daily life” [2].
In Poland, the ‘Street Law’ program has been implemented since 1995 under the name ‘every day Law’. So far in
Poland, these were projects involving students, who under the supervision of their tutors, prepared workshops for
various groups of recipients, e.g., prisoners, students, or seniors.
PROJECT DESCRIPTION
The aim of the implemented pilot project is:
a) creating opportunities for researchers, practitioners, students, pupils, and teachers to work together to
increase the understanding of the law and legal obligations among children and young people;
b) the implementation of the learning outcomes in the Polish qualification framework for students and high
school students – including group work and communication;
c) the development of the teaching skills of the staff at Lazarski University;
d) the developing of the skills of teaching staff of a Secondary School through their cooperation with academic
centers.
These goals will be achieved by creating a Street Law Clinic at a High School in which the following activities
will be undertaken:
a) the joint preparation of workshops for students of four primary schools – workshops will be devoted to
animal rights, fake news, and migration law;
b) conducting three academic seminars, two of which it is obligatory for the speakers to only use English as
a working language;
c) conducting at least three meetings with those involved in street law development around the World;
d) if possible, joint speeches of pupils, students, and researchers at conferences;
e) the joint preparation of two academic articles, including one of a strictly research nature;
f) joint educational campaigns in social media – posts, graphics related to the subject of workshops, seminars,
and other joint activities.
DESCRIPTION OF THE PROJECT PARTICIPANTS
The choice of the school for the pilot program was not accidental. Lazarski University has been cooperating
with the selected high school for many years, both in the field of free legal counseling, legal education,
and the development of classes with a legal profile. In the pilot project, the project team will consist of thirty-five
people. Twenty people from the high school and fifteen university representatives. The exact composition will be
as follows:
a) fourteen students from a legal class and one student from a European class, who has been involved in
the project from the beginning;
b) three teachers (class teachers, who speak English at least at a basic level);
c) career counselor and tutor/psychologis;
d) ten students, who are members of the Law Clinic operating at Lazarski University;
e) five tutors from the Law Clinic of Lazarski University – including one with pedagogical qualifications in
the degree of professional promotion of an appointed teacher and one with additional psychological education.
The number of participants was selected, so that it was possible to easily manage the quality of the project.
Among the teachers at the Lyceum, class tutors, career counselor and tutor/psychologist as those teachers, whose
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duties include preparing students to choose their field of study, and where they hope to study. The school tutor/
psychologist will monitor the mental health of the students and support them in such aspects as coping with stress,
failures, and possibly help with conflict management. An additional reason for selecting a high school teacher is
at least a basic level of proficiency in the English language, while the students are expected to have a minimum
of B1 proficiency in English. Knowledge of the English language by high school representatives is important because
of the planned involvement of people involved in Street Law programs from around the World in the Clinic’s
seminars. The meetings will be conducted in English, which should bring an additional benefit of helping to improve
the competences of all project participants in the use of a modern language and strengthening their awareness
of having this skill. Moreover, the level of education will be considered, with students coming from different grades,
i.e., from the first to the third grade, i.e., in the current school year they are students of the youngest students
and the oldest students This is a principle which, according to the organizers of the project, guarantees its continuity
and quality, so that the senior students can share their experiences with the younger pupils. A similar requirement,
for the same purpose as mentioned above, will be applied in the selection of students participating in the project –
students will be selected from the 1st to the 4th year of study. The project will not include fifth-year students.
This is because they will be focused on writing their master’s theses and preparing for the entrance exams for
various legal professions.
PROJECT RECIPIENTS
The recipients of the workshops prepared under the pilot project will be students at Warsaw primary schools
located in the Mokotów district. Such a solution should ensure the possibility of conducting workshops either
face to face, considering the development situation caused by COVID-19, or if required in an online, hybrid or
asynchronous form. Additionally, this solution is supported by the fact that:
a) in the case of online or hybrid education, school students in Warsaw have the least problems with access to
the Internet and technical equipment;
b) very restrictive legal regulations related to students travelling during classes to an educational institution by
private transport, e.g., the car of another project participant even as a passenger (apart from additional costs related
to insurance, it could expose project participants to many legal consequences in the event of an accident).
Younger classes will be devoted to animal rights classes, and older classes will be devoted to fake news or
issues related to refugees or the protection of personal data. All topics will contain a substantive component related
to the rights and obligations of children and young people in each aspect.
WHERE AND WHY THE NAME `STREET LAW SCHOOL CLINIC` CAME FROM
The Street Law School Clinic originated from the first meeting of the Secondary School students’ representatives
and the Director of the Student Legal Clinic at Lazarski University with Leah Wortham, a retired professor from The
Catholic University of America. The purpose of the meeting was; firstly, to establish a good working relationship, as
it is important for the success and quality of any project; secondly, to present the initial assumptions for the project;
and lastly to allow the students to assess their English language skills, and develop confidence from successfully talking
to a native speaking expert. During the meeting with the Professor the scope of the clinics operations were discussed
and agreed upon by the participants. It was noted that participants of the project, students at this Clinic, cannot be
provided with legal advice due to the regulations related to the protection of clients’ personal data and responsibility
for their breach, the emotional maturity of the project participants and other ethical factors. Additionally, we wanted
to avoid controversy among law practitioners: judges, prosecutors, legal advisers, and the academic community
by not contradicting the standards imposed by the University Law Clinics Foundation for the creation of typical
Law Clinics. Hence, after meeting the Professor and following her suggestions, the organizers decided to name
the project: Street Law School Clinic.
EXPECTED EFFECTS
The most important aim of the project, in these difficult times for democratic states, is the building
and the maintaining of the positive participation of members of society in public life. In addition, the project is
expected to be a bridge that connects academia with schools, a bridge that will enable the sharing of knowledge
and teaching skills between different levels of education.
From the universities` point of view, it is worth paying attention to improving the teaching qualifications
of academic teachers – in Poland, academic teachers do not need to have pedagogical qualifications, and only
recently special units have been formed to support academics in their didactic work in order to improve the quality
of education in Polish universities. Thanks to the project, tutors from the Law Clinic of Lazarski University will
stay in touch with both high school and primary school students (who may become Lazarski students at some time
in the future), which should help them design classes in the years to come. In addition, the project should help in
the identification of talented students, and then create opportunities for their individual development.
A student participating in the project will undoubtedly be able to work on the vital 21st century skill
of communication. It is worth noting that it is cross-generational communication that will assist the student –
a future lawyer – to communicate with clients for whom legal terminology may be unclear. In addition, they may
well acquire and improve teamworking and time management skills. The project will help students to work on
developing empathy and taking responsibility for the success of the project, but most of all being responsible for
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other people. Students, pupils, teachers, and academics will be able to make new friends, which we hope will result
in future collaborations. For students, who take an active part in the activities of the Clinic, the project should help
to: develop interests that may make it easier for these participants to identify their future career path ; the ability to
work in a team, consisting of people of different ages, with different levels of knowledge (learning to present your
ideas to more experienced people and to draw conclusions, critical thinking); building self-confidence in support
of achieving short- and long-term goals, developing public speaking skills; learning the law by teaching others;
having greater self-confidence when they transition from high school to university (a high school student will know
what to expect).
SUMMARY
The pilot project described in this article is undoubtedly an innovative project, which may have an impact on
further changes to Polish law clinics, who are facing many challenges in the 21st century. Undoubtedly, its great
advantage is that the pilot project can be implemented without major disruptions in both classroom and online
learning. One should agree with the statement that from the university’s perspective the project may require greater
involvement of employees, but the additional costs for the project will be low i.e., the purchase of any supplies
needed to conduct workshops (paper, felt-tip pens, materials for building houses for homeless animals during
the workshops on animal rights prepared for younger students). The initiators of the pilot project are sincerely
believe that it will be successful, and that it will bring many benefits. Since Melbourne Law School has offered
‘Street Law’ as an elective subject to their Juris Doctor students since 2012, why not give our students a chance?
References:
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ВЗАЄМОДІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ З КЛІЄНТОМ
ПІД ЧАС ПЕРВИННОГО ІНТЕРВ’ЮВАННЯ: ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Розглянуто процес модернізації юридичної освіти в сучасній Україні, розкрито значення юридичної клініки як
основного інструменту практичної підготовки майбутніх юристів. Підкреслено, що юридична клініка – це база для
практичної підготовки майбутнього правника шляхом надання безоплатної правової допомоги під керівництвом викладача-куратора. Студенти – консультанти юридичної клініки здобувають навички, які є мінімальним стандартом юридичної професійної діяльності правника.
Виокремлено психологічні особливості діяльності консультанта юридичної клініки під час інтерв’ювання клієнта, визначено систему особистісних якостей консультанта юридичної клініки, що зумовлюють ефективність його
роботи як сучасного правника.
З’ясовано, що основне призначення інтерв’ювання полягає у тому, щоб у ході бесіди з клієнтом отримати необхідну інформацію про будь-які обставини, які мають значення для вирішення справи, а також про його психічний стан,
і з урахуванням цього визначити по відношенню до нього найбільш правильну тактичну лінію поведінки. Основним
інструментом ефективної бесіди з клієнтом є активне слухання. Активне слухання має супроводжуватися невербальними техніками, серед яких особливо важливою є зоровий контакт. Клієнт повинен відчувати, що консультант його
чує. Це дає змогу консультанту зібрати інформацію, заручитися підтримкою співрозмовника, встановити з ним контакт і надалі викликати довіру.
Доведено, що резюмування як відтворення необхідне для встановлення зворотного зв’язку з клієнтом та перевірки правильності фіксації події.
Визначено, що під консультуванням як багатокомпонентного та комплексного явища слід розуміти безпосередній процес інтелектуальної та практичної співпраці (взаємодії) консультанта та клієнта з метою знаходження
правових методів та засобів вирішення юридичних проблем клієнта, а також вибір оптимального варіанту, шляхів
і способів їх вирішення у процесі правової комунікації.
Установлено, що до психологічних аспектів інтерв’ювання можна віднести: створення обстановки взаєморозуміння та взаємоповаги з клієнтом; налаштування його на роботу; урахування соціально-моральних аспектів ситуації
та допомогу клієнту у виборі правової позиції, подолання психологічних бар’єрів тощо.
Ключові слова: юридична клініка, консультант юридичної клініки, інтерв’ювання клієнта, консультування клієнта, професійні якості майбутніх юристів, безкоштовна юридична допомога, психологічні аспекти комунікації консультанта з клієнтом, регуляторна сфера психіки особистості, завершення інтерв’ювання, активне слухання, діяльність юридичної клініки.
Sh. B. Davlatov. Interaction of the legal clinic consultant with the client during the initial interview:
legal and psychological aspects
The process of modernization of legal education in Ukraine as well as the development of a legal clinic as the main implement for practical training of future lawyers are outlined. It is emphasized that the legal clinic is a basis for practical training of
future lawyers by providing free legal aid under the guidance of a teacher-curator. Legal clinic consultants acquire skills which
are the minimum standard of legal professional activity of a lawyer.
The psychological features of the legal clinic consultant’s activity during the client’s interview are highlighted, the system
of personal qualities of the legal clinic consultant is determined, which ensures the effectiveness of his activity as a modern
lawyer.
It was found that the main purpose of the interview with the client is to obtain the necessary information about any circumstances relevant to the case, as well as about his/her mental state, and eventually determine the most effective course of action. It
has been proven that interviewing as a reproduction is necessary to establish feedback with the client and check the correctness
of the recording of the event. The main tool for effective conversation with the client is active listening. Active listening should be
accompanied by non-verbal techniques, among which eye contact is especially important. The client should feel that the counselor listens to him, which allows the counselor to gather information, enlist the support of the interlocutor, establish contact with
the latter and further inspire confidence.
It is determined that consulting as a multicomponent and complex phenomenon should be understood as a direct process
of interaction between the consultant and the client in order to find legal methods and means of solving legal problems of the
client.
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It is also established that the psychological aspects of interviewing include creating positive atmosphere; taking into
account social and moral aspects of the situation and assisting the client in choosing a legal position, overcoming psychological
barriers, etc.
Key words: legal clinic, legal clinic consultant, interviewing, consulting, professional qualities of the future lawyers, free
legal assistance. regulatory sphere of the personality psyche, psychological aspects of the consultant’s communication with the
client, the regulatory sphere of the personality psyche, the completion of the interview, engagement of legal clinic.
Постановка проблеми. Проблематика реформування вищої юридичної освіти України в контексті
приведення її освітніх стандартів до найкращих світових зразків є актуальною темою сьогодення.
Одним із найважливіших завдань сучасної юридичної освіти є підготовка висококваліфікованих правників, здатних після здобуття вищої освіти одразу приступити до виконання своїх професійних обов’язків
у вибраному напрямі, демонструючи не лише рівень теоретичної підготовки, а й практичні навички, здобуті
під час навчання. До таких навичок передусім належать навички складання документів, роботи з державними реєстрами та безпосередньо навички з консультування.
Інноваційним методом практичної підготовки студентів-правників, здатним сформувати вказані вище
практичні навички, є юридична клініка. Діяльність юридичної клініки спрямована на підвищення якості
юридичної освіти шляхом посилення практичної підготовки майбутніх фахівців. Сьогодні юридична клініка відіграє важливу соціальну, теоретико-пізнавальну, методичну та виховну роль у практичній підготовці
юристів.
Тобто за своєю суттю юридична клініка є структурним підрозділом закладу вищої освіти, який за
участю викладача-куратора створює для студентів умови самостійної практичної діяльності з надання первинної і вторинної правової допомоги клієнтам із соціально вразливих верств населення.
Аналізуючи юридично-психологічні особливості діяльності юридичної клініки під час надання правової
допомоги, варто зважати на те, що вона є різноманітною і тому передбачає виконання роботи у деяких випадках у напружених, екстремальних, стресогенних умовах. Це зумовлює їх відмінну психологічну специфіку. На
думку автора цього дослідження, саме елементу психологічної підготовки студентів-консультантів приділяється
недостатньо уваги. Студенти-консультанти в силу вікових особливостей, браку життєвого досвіду або з інших
причин відчувають труднощі, пов’язані з психологічною непідготовленістю до вирішення низки комунікативних,
емоційних і когнітивних проблем взаємодії з клієнтом під час первинного інтерв’ювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості становлення та діяльності юридичних клінік
відображено в наукових пошуках А. Галай, М. Дулеби, В. Єлова, Ж. Завальної, П. Казанського, М. Кравчука,
Ю. Моісєєва, А. Люблінського, В. Молдована, М. Удода, М. Лоджука та ін.
Психологічнім аспектам професійної праці суб’єктів юридичної діяльності присвячено роботи
О.М. Бандурки, С.П. Бочарова, О.В. Землянської, В.Л. Васильєва та ін.
Мета статті. Метою дослідження є висвітлення психологічних аспектів інтерв’ювання та консультування клієнтів різних вікових категорій студентами-консультантами під час надання безоплатної правничої допомоги, а також розкриття значення психологічного забезпечення інтерв’ювання та консультування
в роботі юридичної клініки.
Виклад основного матеріалу. У 2005 р. Україна приєдналася до Болонського процесу та стала членом Європейського простору вищої освіти, метою становлення якого, серед іншого, є прийняття системи
доступних для розуміння та взаємно порівнянних дипломів. Таким чином, вища освіта в Україні разом із
правничою освітою потребує вдосконалення відповідно до стандартів та рекомендацій щодо якості освіти,
ухвалених для Європейського простору вищої освіти.
У зв’язку із цим в останні роки система юридичної підготовки фахівців в Україні зазнала суттєвих
змін. Процеси, які відбуваються сьогодні в Україні у сфері освіти у зв’язку з її євроінтеграцією, викликають
інтерес та потребують глибокого теоретико-правового аналізу.
16 вересня 2020 р. набрала чинності «Стратегія національної безпеки України. Безпека людини – безпека країни» (далі – Стратегія) [7], затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020,
у якій, зокрема, акцентовано увагу на модернізації системи вищої освіти та приведенні її освітніх стандартів
до світових зразків.
У 2016 р. Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) своїм Наказом № 787 «Про утворення
робочої групи з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні» затвердило склад робочої
групи та визначило основні терміни розроблення Концепції та плану її реалізації. До складу робочої групи
увійшли представники МОН та Мін’юсту, ОБСЄ та USAID, представники українських правничих шкіл
та представники правничих професій.
26 лютого 2020 р. на офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було розміщено проєкт Концепції розвитку юридичної науки, розроблений та обговорений на робочих
зустрічах народних депутатів України спільно з експертами у галузі права та вищої освіти.
Відповідно до проєкту доопрацьованої Концепції, подальший розвиток правничої освіти має бути
спрямований на підготовку правника відповідно до його фундаментальної ролі – утверджувати верховенство
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права через захист прав і свобод особи. Такий розвиток має здійснюватися, зокрема, шляхом напрацювання
необхідного обсягу юридичних навичок, обізнаності щодо питань етики та прав людини, якими повинен
оволодіти студент.
На думку автора, вирішення цього завдання можливо різними інноваційними методами практичної
підготовки, одним з яких є юридична клініка.
Сьогодні діяльність юридичних клінік як важливих чинників формування правової культури та професіоналізму майбутніх юристів набуває дедалі більшого значення. Юридична клініка – це база для практичної підготовки майбутнього правника шляхом надання безоплатної правової допомоги під керівництвом
викладача-куратора.
Як доцільно зазначає В. Маньгора, юридична клініка дає змогу найбільш повно реалізувати практичну
спрямованість навчання, оскільки її метою є: отримання практичних навичок і вмінь студентами за фахом, їх
залучення в науково-практичну діяльність та надання малозабезпеченим громадянам, які потребують допомоги, безоплатних юридичних консультацій [5, c. 167–173].
Надання студентами-консультантами безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам
населення сприяє формуванню у студентів власних поглядів на юридичну професію, питання етичного
та психологічного характеру, ефективність роботи правової системи у цілому.
Надання правової допомоги як окремий напрям діяльності юридичної клініки включає інтерв’ювання
клієнта, консультування та складання проєкту процесуального документа.
Інтерв’ювання (від англ. Interview – інтерв’ю) перекладається на українську мову як бесіда. Інтерв’ювання як стадія консультування є необхідним складником діяльності будь-якого практикуючого юриста.
Основне призначення інтерв’ювання полягає у тому, щоб у ході бесіди з клієнтом отримати необхідну інформацію про будь-які обставини, які мають значення для вирішення справи, а також про його психічний стан,
і з урахуванням цього визначити по відношенню до нього найбільш правильну тактичну лінію поведінки.
Слід зазначити, що тема психологічних аспектів комунікації з клієнтом під час консультування залишається
осторонь попри її актуальність.
Інтерв’ювання – це те, із чим консультант стикається на початковому етапі роботи з клієнтом. На цьому
етапі можна отримати інформацію про обставин події, а також з’ясувати інтереси клієнта, його бачення
ситуації, очікування, психоемоційний стан. По суті, це опитування клієнта з метою збору інформації та формування первинного бачення правової проблеми клієнта, а також отримання додаткової предметної інформації щодо суті спору.
Саме під час бесіди консультанту необхідно справити на клієнта позитивне враження, продемонструвати свої професійні якості, прагнення розібратися в проблемі клієнта з урахуванням його інтересів. До психологічних аспектів інтерв’ювання можна віднести: створення обстановки взаєморозуміння та взаємоповаги
з клієнтом; налаштування його на роботу; урахування соціально-моральних аспектів ситуації та допомогу
клієнту у виборі правової позиції, подолання психологічних бар’єрів тощо.
Однією з найбільш важливих психологічних особливостей спілкування консультанта з клієнтом
є професійна спрямованість такого спілкування, пов’язана з необхідністю здійснювати захист прав
та інтересів клієнта. Професійне спілкування може ускладнюватися наявністю психологічних бар’єрів,
зумовлених різними чинниками, а саме страхом вступати в контакт, недовірою. Інтелектуальний характер роботи вимагає від консультанта аналітичності та послідовності мислення, здатності до багатостороннього розгляду проблеми. Психологічною особливістю спілкування консультанта з клієнтом є також
дотримання принципу конфіденційності, оскільки конфіденційність передбачає повну відкритість клієнта перед консультантом.
У 1950-х роках американський психолог Карл Роджерс продемонстрував, що для встановлення довіри між
адвокатом та клієнтом необхідними є три основних складники: співпереживання, сердечність та щирість [3].
Інтерв’ювання вимагає наявності відповідних психомоторних навичок. До них можна віднести: зоровий контакт; позу тіла; манери та жести; чіткість мови; словниковий запас тощо. Психологи стверджують,
що понад 80% інформації сприймаються через гучність голосу та вираз обличчя, тому під час інтерв’ю важлива манера та чіткість мови студента-консультанта.
Інтерв’ювання клієнта слід розпочати із загальних тем. До них можна віднести взаємне знайомство,
пояснення основних правил роботи юридичної клініки, з’ясування необхідних даних про клієнта тощо. Під час
інтерв’ю з клієнтом важливо застосовувати таку навичку, як емпатичне слухання. Дуже важливим у процесі
інтерв’ювання є з’ясування питання про бачення клієнтом вирішення його проблеми. Наприклад: «Я зрозумів
вашу проблему, але як ви бачите її вирішення?». Це дасть змогу дізнатися про очікування клієнта.
Одним зі способів завершення інтерв’ювання є резюмування. Резюме – це детальне викладення у хронологічний послідовності юристом подій, які становлять правову проблему клієнта. Таке відтворення необхідне для встановлення зворотного зв’язку з клієнтом та перевірки правильності фіксації події. Після завершення інтерв’ю необхідно підбити підсумки, про що домовилися, що саме повинна зробити кожна сторона
та в які строки. Беззаперечно, інтерв’ювання є першою стадією консультування. Наступною стадією консультування є аналіз зібраної інформації. У літературі відсутнє визначення поняття збору інформації правником,
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тому пропонуємо визначити збір інформації студентом-консультантом як дії, спрямовані на встановлення
обставин у справі та інформації, що їх підтверджує, шляхом додаткового опитування клієнта, аналізу документів та їх витребування, використання інформації з відкритих джерел та/або відкритих реєстрів.
Після здійснення правового аналізу фактів об’єктивної реальності, що становлять основу юридичного
конфлікту, їх позиціонування та здійснення їх належного обґрунтування студент-консультант повинен аналізувати нормативно-правову основу проблеми, а саме здійснити пошук норм, що регулюють спірні правовідносини, а також тлумачення цих норм. На цьому етапі важливим є й аналіз судової практики. Без аналізу
фактичних обставин та аналізу нормативно-правової бази неможливе вироблення правової позиції.
Правова позиція по справі – це висновок щодо застосування норми права. Отже, формування позиції
у справі можна визначити як заснований на всебічному аналізі правового матеріалу та фактичних обставин справи вибір студентом спільно з клієнтом форми і способу захисту. Лише після вироблення позиції
по справі студент може приступити до консультування клієнта. Вироблення позицій у справі складається
з таких етапів:
– установлення правової проблеми і з’ясування цілей клієнта. Даний етап реалізується під час опитування клієнта;
– аналіз справи. На цьому етапі необхідно дослідити і проаналізувати фактичні обставини справи,
норму закону і докази;
– висунення версій, які можна реально обґрунтувати виходячи з наявних доказів;
– вибір оптимальної версії і розроблення тактичних заходів її реалізації.
Із погляду психології консультування можна визначити як процес спілкування між юристом і клієнтом
із приводу життєвої проблеми, що має правовий характер. Вибудовуючи комунікацію з клієнтом у процесі
консультування, студент повинен бути психологічно готовим до роботи з різними людьми. Відповідно до
цього по-різному будуються взаємини між ними. Деякі ситуації взаємин повторюються і стають стереотипними для юриста, деякі бувають неочікуваними та нестандартними. Із числа повторюваних ситуацій складається своєрідна типологія психологічних портретів клієнтів.
Консультування – це особливий вид інтелектуальної і практичної співпраці юриста та клієнта з метою
виявлення можливих правових варіантів вирішення життєвих проблем та визначення шляхів і способів реалізації вибраного оптимального варіанту [8].
Консультування – це багатокомпонентне та комплексне явище. Саме консультування передує подальшій співпраці консультанта з клієнтом. Під консультуванням слід розуміти безпосередній процес взаємодії
консультанта та клієнта з метою знаходження правових методів та засобів вирішення юридичних проблем клієнта. Метою консультування є, зокрема:
– збирання найбільш повної інформації щодо наявної правової проблеми;
– аналіз отриманої інформації;
– матеріально-правова та процесуально-правова кваліфікація обставин справи;
– визначення всіх можливих способів вирішення конфлікту;
– аналіз переваг та недоліків запропонованих варіантів розв’язання ситуації.
У юридичній літературі визначають такі стадії консультування:
1) інтерв’ю;
2) аналіз зібраної інформації;
3) вироблення правової позиції у справі;
4) надання консультації клієнту [2, c. 8].
Людмила Слива пропонує виділити такі стадії консультативної діяльності адвоката:
– підготовча;
– інтерв’ю (опитування);
– збір інформації та її подальший аналіз;
– аналіз обставин справи;
– аналіз нормативно-правової основи справи: матеріально-правова кваліфікація справи та процесуально-правова кваліфікація справи;
– формування правової позиції у справі, аналіз її переваг та недоліків;
– консультація (вироблення правової позиції по справі після обговорення з клієнтом) [9, с. 184–189].
Ураховуючи, що консультування – це спілкування, взаємодія людей, важливими для цієї діяльності
є й різні комунікативні навички, які тут проявляються дещо інакше, ніж під час інтерв’ювання. У процесі
консультування комунікативні ролі змінюються. Тепер активна роль у діалозі належить студенту-консультанту. Він повинен передати клієнту всю потрібну йому інформацію про правові аспекти його проблеми. Але
зробити це слід простою юридичною мовою, щоб клієнт зрозумів, про що йдеться. По-друге, роз’яснення
консультанта не повинні перетворюватися на монолог, оскільки консультування передбачає обговорення
проблеми з клієнтом. Отже, роз’яснюючи правові питання клієнту, студент-консультант повинен уміти залучити його в діалог, а в процесі бесіди перевіряти, чи правильно клієнт розуміє його пояснення, з’ясовувати,
яким із пропонованих варіантів рішення віддає перевагу.
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Сьогодні юридична
клініка відіграє важливу роль у підвищенні якості правової освіти шляхом посилення практичної підготовки
правників.
Основними інструментами комунікації з клієнтами є встановлення контакту, активне слухання, структурування інтерв’ю, резюмування, використання зрозумілої мови, визначення умов співпраці тощо.
Роль інтерв’ювання як стадії консультування полягає у тому, щоб у ході бесіди з клієнтом отримати
необхідну інформацію про будь-які обставини, які мають значення для вирішення справи, а також про його
психічний стан, з урахуванням цього визначити по відношенню до нього найбільш правильну тактичну
лінію поведінки.
До психологічних аспектів інтерв’ювання можна віднести: створення обстановки взаєморозуміння
та взаємоповаги з клієнтом; налаштування його на роботу; врахування соціально-моральних аспектів ситуації та допомогу клієнту у виборі правової позиції, подолання психологічних бар’єрів тощо.
Однією з найбільш важливих психологічних особливостей спілкування консультанта з клієнтом є його
професійна спрямованість, пов’язана з необхідністю здійснювати захист прав та інтересів клієнта.
Під консультуванням слід розуміти безпосередній процес взаємодії консультанта та клієнта з метою
знаходження правових методів та засобів вирішення юридичних проблем клієнта.
Консультування є складним комплексним явищем, що у своєму розвитку проходить такі стадії: підготовча; інтерв’ю; збір інформації та її подальший аналіз; аналіз обставин справи; аналіз нормативно-правової
основи справи; вироблення правової позиції по справі після обговорення з клієнтом.
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ
Стрімкий розвиток ринку фінансових послуг стимулював появу нових їхніх видів. За декілька років на ринку
з’явилися нові фінансові установи та інші гравці цього ринку, які не завжди доброчесно ведуть свій бізнес, заманюючи споживачів яскравою рекламою та занадто привабливими умовами надання послуг. Досить часто за цим
криються скриті платежі та неякісний сервіс, а іноді навіть шахрайство. У поєднанні з низьким рівнем фінансової
грамотності населення, економічною кризою та зростаючим безробіттям з’являється безліч негативних прикладів
порушення прав споживачів фінансових послуг. Дослідження показують, що споживачі не були готові до таких різких змін у відносинах із фінансовими установами. Незнання механізмів захисту своїх прав сприяло зростанню недовіри до ринку фінансових послуг. Окреслена проблематика сприяє розвитку як наукових досліджень про стан рівня
фінансової грамотності населення, аналізу чинних правових норм, так і освітніх проєктів, які спрямовані на навчання
різних категорій населення механізмам захисту прав споживачів фінансових послуг та запобігання порушенням із
боку фінансових установ. Розвиток наукових досліджень неможливий без вивчення практичного складника проблеми.
Наше дослідження узагальнює вдалі закордонні та національні практики розвитку рівня фінансової грамотності
населення та захисту прав споживачів фінансових послуг.
Юридична клінічна освіта вже довела свою ефективність у навчанні юристів по всьому світу. Разом із тим вона
відіграє значу соціальну роль, адже в процесі роботи в юридичній клініці студенти надають безоплатну правову допомогу, проводять заходи правової просвіти з різними групами населення. Закордонний досвід також доводить, що ефективним є розвиток спеціалізацій в юридичній клініці, що забезпечує комплексний розгляд теми та системне бачення
проблеми клієнта. Саме тому у статті досліджено досвід роботи юридичних клінік України з питаннями захисту прав
споживачів фінансових послуг. На прикладі роботи Юридичної клініки Державного університету економіки і технологій описано механізм дослідження цієї теми зі студентами-консультантами, підготовки їх до консультування з фінансових питань та розроблення і проведення занять із правової просвіти.
Ключові слова: фінансові послуги, юридична клініка, спеціалізована юридична клініка, захист прав споживачів,
консультування, правова просвіта, безоплатна правова допомога.
K. P. Datsko, E. O. Stets. Protection of the consumers rights of financial services in the legal clinic
The rapid development of the financial services market has contributed to the emergence of new types. In a few years, new
financial institutions have appeared on the market, which do not always conduct their business in good faith, enticing consumers with bright advertising and too attractive terms of service. Quite often behind this are hidden payments and poor service,
and sometimes even fraud. Combined with the low level of financial literacy of the population, the economic crisis and rising
unemployment, there are many negative examples of violations of the rights of consumers of financial services. Studies show that
consumers were not prepared for such drastic changes in relations with financial institutions. Ignorance of the mechanisms for
protecting their rights has contributed to growing distrust in the financial services market. This contributes to the development
of research on the level of financial literacy of the population, analysis of existing legal norms, and educational projects aimed
at educating various categories of the population on mechanisms to protect the rights of consumers of financial services and
prevent violations by financial institutions. The development of scientific research is impossible without studying the practical
component of the problem. The study summarizes the successful foreign and national practices of developing the level of financial literacy of the population and protection of the rights of consumers of financial services.
Legal clinical education has already proven its effectiveness in training lawyers around the world. At the same time, it
has a significant social role, because in the process of working in a legal clinic, students provide free legal aid, conduct legal
education activities with various groups. Foreign experience also proves that the development of specializations in the legal
clinic is effective, which provides a comprehensive consideration of the topic and a systematic vision of the client’s problem.
The experience of work of legal clinics of Ukraine with questions of protection of the rights of consumers of financial services is
investigated. On the example of the work of the Legal Clinic of the State University of Economics and Technology, a mechanism
for developing this topic with student consultants, preparing them for financial advice and developing and conducting classes
on legal education.
Key words: financial services, legal clinic, specialized legal clinic, consumer protection, counseling, legal education, free
legal aid.
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Постановка проблеми. Рівень фінансової грамотності населення впливає на його загальний добробут, адже фінансова грамотність формує розуміння споживачами фінансових послуг своїх прав. Знання прав
дає можливість ефективно використовувати механізми їх захисту. Нерозуміння своїх прав під час споживання фінансових послуг може створювати умови для розвитку недоброчесності фінансових установ, які
надають такі послуги.
За даними Національного банку України (далі – НБУ) за 2020 р. НБУ отримав 49,5 тис звернень споживачів фінансових послуг, з яких близько 16 тис – письмові. Близько 40% цих звернень мали ознаки порушення прав споживачів фінансових послуг [1].
Ці звернення, з одного боку, демонструють, що в Україні є проблема з якістю надання фінансових
послуг, з іншого – те, що українці, звертаючись до національного регулятора ринку фінансових послуг –
НБУ, обізнані у механізмах захисту своїх прав.
Актуальність та важливість цієї проблеми підтверджені також міжнародним досвідом та увагою до
формування фінансової грамотності населення. Так, провідні країни світу, зокрема США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, спрямовують багато зусиль на підвищення фінансової
грамотності населення. Найкращі практики підтримують потужні міжнародні організації: Світовий банк,
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID) тощо.
Наприклад, ОЕСР проводить на регулярній основі дослідження рівня фінансової грамотності дорослого населення та молоді, а також створила спеціальну онлайн-платформу – Міжнародну мережу з фінансової освіти (International Network for Financial Education – INFE) – для комунікації представників різних країн,
які опікуються питаннями розроблення та імплементації національних стратегій фінансової грамотності.
За даними дослідження USAID «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут
в Україні», рівень фінансової грамотності населення України становить 11,2 (з 21). Показник фінансової
грамотності українців знаходиться на одному рівні з показником Польщі – найнижчим значенням індексу
фінансової грамотності серед 30 країн, які брали участь в опитуванні ОЕСР у 2016 р. [2].
Отримані результати підтверджують необхідність подальшої активізації роботи у сфері фінансової
грамотності на національному рівні, здобуття знань і навичок дітьми та молоддю щодо управління особистими фінансами ще під час навчання у школі та закладах вищої освіти. І як показує практика зарубіжних
країн, одного лише національного законодавства недостатньо для ефективного захисту прав споживачів
фінансових послуг.
Дедалі більше заходів із підвищення фінансової грамотності фокусуються не на інформуванні, а на
розвитку практичних умінь та навичок громадян, які є частиною ширшого поняття «фінансова культура»,
що формується у результаті виховання, розвитку, накопичення та застосування на практиці навичок і вмінь
управління особистими фінансами [3].
Як показує практика зарубіжних країн, одного лише національного законодавства недостатньо для ефективного захисту прав споживачів фінансових послуг. У цьому питанні важливу роль відіграє також громадський сектор, який займається освітніми питаннями і здатний гнучко запроваджувати нові тенденції навчання
різних категорій населення. Саме акцентуючи увагу на роботі з молоддю, інтерактивній просвіті та поширенні
серед населення правових механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг, в Україні працюють юридичні клініки, які об’єднані у громадську організацію «Асоціація юридичних клінік України».
Юридичні клініки – освітні хаби при правничих школах, де формуються передусім практичні знання
студентів-юристів із різних правових питань. Разом із тим юридичні клініки не обмежуються вузьким колом
питань, адже клієнт юридичної клініки може прийти з юридичним питанням будь-якої галузі, і тут вже юридична клініка вирішує, чи має справа цього клієнта навчальний інтерес для студента.
В Україні розвиток фінансового ринку та поява нових видів фінансових послуг співпали з економічною кризою та політичною нестабільністю. Це стало причиною розвитку недоброчесних гравців на ринку
фінансових послуг, які пропонують фінансово неграмотному населенню послуги, що часто порушують їхні
споживчі права. Усе це стало причиною зростання кількості звернень до юридичних клінік, адже досить
часто клієнт знаходиться у скрутному матеріальному становищі і не здатний оплатити послуги юридичної
консультації у адвоката.
Разом із тим фінансовий сектор не є типовою темою для розроблення та навчання студентів – консультантів юридичних клінік, адже потребує додаткових знань із фінансів та банківської справи. Зважаючи на це,
важливим є дослідження досвіду юридичних клінік та формування базового механізму роботи в юридичній
клініці з темою захисту прав споживачів фінансових послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжнародна наукова спільнота вже давно досліджує проблематику захисту прав споживачів фінансових послуг. Зарубіжні праці К. Цвайгерта, Дж. Гольда, Ф. Вуда,
Ф. Канна, Г. Бермана, Дж. Фридланда, Р. Циммерманна, І. Шихата стали основою багатьох національних
досліджень у цьому напрямі.
Із розвитком ринку фінансових послуг та зростанням необхідності правового забезпечення захисту
прав споживачів відбувається підвищення наукового інтересу та, відповідно, розвиток наукових досліджень
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у цьому напрямі як представників економічної, так і правничої української спільноти. Проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг досліджено у наукових працях таких вітчизняних науковців, як
Н. Буковська, О. Познякова, Н. Ментух, О. Шевчук та ін.
Ці дослідники визначають серед проблем захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні те,
що населення є недостатньо фінансово грамотним, а отже, нездатне належним чином зрозуміти та оцінити
ризики під час використанням фінансових послуг. При цьому вони відзначають, що стрімкий розвиток
фінансового ринку відбувається на тлі недостатнього правового регулювання та агресивних методів просування фінансових послуг, які до того ж можуть супроводжуватися зловживаннями, шахрайством та іншими
неправомірними діями з боку надавачів послуг. Усе це створює загрозу для економічної безпеки населення
та підриває його довіру до фінансових ринків, що має негативний вплив на рівень добробуту громадян
та стримує економічний розвиток.
Більшість досліджень міжнародного рівня є прикладними і спрямовані на пошук шляхів удосконалення юридичних механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг й є основою нормативних актів
у цій сфері на рівні окремих країн. Зазвичай такі дослідження проводяться за фінансової підтримки урядів,
благодійних фондів та грантодавців.
Серед міжнародних досліджень, які сприяли розвитку національного законодавства деяких зарубіжних країн, можна виділити такі:
‒ National Strategies for Financial Education. OECD/INFE Policy Handbook;
‒ Financial Education – National Strategies in Europe. Good Practices Report;
‒ Digitalisation and Financial Literacy. G20/OECD INFE Policy Guidance;
‒ Національна стратегія Королівства Нідерланди [7];
‒ Національна стратегія Австралії [8];
‒ Національна стратегія Канади [9].
Попередньо окреслена проблематика, збільшення кількості звернень до юридичних клінік із фінансових питань та успішні практики міжнародних проєктів стимулювали юридичну клінічну спільноту України
до розвитку цієї теми не лише у процесі роботи з клієнтами юридичних клінік, а й на рівні аналітичних
досліджень та правової просвіти населення.
Так, Асоціація юридичних клінік України розробила та успішно запустила проєкт «Консультації для
споживачів фінансових послуг», метою якого став розвиток потенціалу юридичних клінік із правозахисту
та правопросвіти споживачів фінансових послуг.
Проєкт «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг» був підтриманий проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» і став особливо важливим для розвитку системи захисту прав споживачів фінансових послуг, адже сьогодні споживачам не вистачає інформації та знань, щоб
правильно вибирати фінансові послуги, вони не можуть ефективно порівняти умови надання фінансових
продуктів, оцінити рівень своїх ризиків як користувача фінансових послуг та дуже рідко спроможні протистояти фінансовому шахрайству. У рамках цього проєкту юридичні клініки Асоціації дослідили особливості
надання консультацій населенню з питань фінансових послуг та надали понад 200 юридичних консультацій населенню з різних питань використання фінансових послуг. У межах правопросвітнього компоненту
юридичні клініки розробили та провели понад 100 інтерактивних правопросвітніх занять із теми фінансових послуг для різних категорій населення у різних регіонах країни. Особливу увагу у правопросвітньому
напрямі приділено молоді, яка ще лише формує своє розуміння та культуру використання фінансових
послуг. Яскравим результатом роботи юридичних клінік у правопросвітньому напрямі став Фестиваль правової просвіти Street Law «FinSkills», який уже вдруге проведений у липні 2021 р.
Удалими практиками українських юридичних клінік у питаннях дослідження фінансових послуг
можна також назвати освітній проєкт «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»,
який реалізувала Юридична клініка Сумського державного університету. Робота цього проєкту спрямована
на вирішення комплексу питань, серед яких: розроблення та впровадження в навчальний процес окремої
дисципліни – модуля «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»; публікація
посібника з метою розповсюдження інформації з теми модуля серед цільової аудиторії; організація та проведення спеціальних заходів у вигляді презентації проєкту, тренінгів та майстер-класів; надання безкоштовних
юридичних консультацій та підтримка діяльності студентів-юристів у юридичній клініці СумДУ; розроблення відкритого онлайн-курсу на платформі ДСУ OCW [11].
Дослідницький компонент було вдало реалізовано у навчальному посібнику «Юридичні клініки на
захисті прав споживачів фінансових послуг: судова практика і навички консультування (про консультування
очима клініцистів)», який видано Правничою клінікою Національного університету «Києво-Могилянська
академія». Приводом до написання цього посібника стала необхідність поглиблювати фінансову грамотність населення через велику кількість звернень клієнтів до «Правничої клініки» НаУКМА. Посібник став
результатом своєрідного балансу між теоретичними знаннями та практичним досвідом авторів у галузі
фінансових послуг і захисту прав споживачів. Ідея створення посібника виникла завдяки досвіду юридичного консультування та правопросвіти «Правничої клініки» НаУКМА [12].
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Низку цікавих інтерактивних розробок та успішних кейсів із консультування розробила Юридична клініка Школи права Українського католицького університету у рамках проєкту «Захист прав споживачів та безкоштовна правова допомога споживачам фінансових послуг». Серед корисних інтерактивних продуктів для
роботи з молоддю: онлайн-гра «Ти і фінанси. Хто кого?», настільна гра з фінансової грамотності. Разом із тим
ця Юридична клініка має низку вдалих практик захисту прав споживачів фінансових послуг у суді.
Цікавим напрямом роботи у сфері фінансових послуг став проєкт Юридичної клініки Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової
допомоги споживачам фінансових послуг». У цьому проєкті поряд із традиційними питаннями роботи зі
зверненнями до юридичної клініки досліджено також медіаційний компонент у роботі з такими справами.
Проєктні практичні ініціативи, підкріплені науковим складником, зумовили розвиток наукового
напряму з питання захисту прав споживачів фінансових послуг. Саме тому вважаємо доцільним окремо виділити групу науковців, які досліджували права споживачів фінансових послуг, поєднуючи свої дослідження
з практикою в роботі зі студентами-консультантами. Серед таких представників юридичної клінічної спільноті: Л. Логуш, яка досліджувала досудове врегулювання спорів у сфері фінансових послуг та застосування
прийомів медіації в юридичній клініці; О. Лобач, яка у своїх дослідженнях та виступах підіймала проблематику правового регулювання банкрутства фізичних осіб, що зумовлено новелами цивільного законодавства.
Такі заходи та дослідження створюють умови до розвитку спеціалізованих юридичних клінік, що
особливо цінно в умовах стрімкого розвитку мережі юридичних клінік України. Спеціалізовані юридичні
клініки вже давно пропагує юридична клінічна спільнота, зокрема автори навчального посібника «Юридична клініка» поділяють юридичні клініки залежно від спеціалізації (на спеціалізовані та неспеціалізовані
юридичні клініки). При цьому за відсутності будь-якої спеціалізації робота юридичної клініки проводиться
в усіх напрямах правової допомоги, а спеціалізовані займаються розглядом і вивченням певних категорій
справ [13].
Напрям фінансових послуг є достатньо вразливим, адже досить часто люди, у яких виникають проблеми такого спрямування, не мають можливості звернутися за послугами до адвоката і не завжди мають
право на безоплатну правову допомогу, гарантовану державою. Це ще одна з причин, чому юридичні клініки повинні запроваджувати цей напрям та спеціалізуватися на ньому, адже соціальна функція є однією
з основних у роботі юридичних клінік.
Мета статті. Метою нашого дослідження є узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду участі
юридичних клінік у процесі захисту прав споживачів фінансових послуг та формування механізму навчання
студентів та роботи юридичної клініки зі зверненнями громадян із фінансових питань на прикладі роботи
юридичних клінік України.
Виклад основного матеріалу. Вищезазначені дослідження дають можливість стверджувати, що для
успішної роботи студента – консультанта юридичної клініки зі зверненнями з питань фінансових послуг він
має пройти попередню навчальну та методичну підготовку. Для цього в юридичних клініках має бути сформовано належну базу для підготовки студентів, саме тут важливо застосувати системний підхід.
Визначимо елементи системи роботи юридичних клінік із питаннями фінансових послуг:
1) Законодавча база для роботи зі зверненнями з урахуванням категорій клієнтів, які мають пільги.
2) Особливості роботи зі складними клієнтами.
3) Методична база для роботи зі зверненнями.
4) Методична база для проведення правопросвітньої роботи.
5) Чинники, що знижують соціальну та навчальну цінність роботи студентів-консультантів зі справами у сфері фінансових послуг.
Законодавча база для роботи зі зверненнями. Нормативна база, яка регулює питання захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні швидко розвивається, відповідно, фахівцю юридичної клініки необхідно постійно слідкувати за оновленнями. Станом на липень 2021 р. можна визначити перелік нормативних
документів, які є обов’язковими для вивчення зі студентами:
• Конституція України;
• Цивільний кодекс України;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання фінансових послуг (окрім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
• Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
• Закон України «Про кредитні спілки»;
• Закон України «Про захист прав споживачів»;
• Постанова «Про затвердження Положення про здійснення Національним банком України нагляду за
додержанням банками законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг»;
• Розпорядження «Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства
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про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України»;
• Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових
установ».
Перелік цих документів не є вичерпним, адже кожна ситуація має свої особливості та передісторію.
Звернемося до досвіду роботи Юридичної клініки Державного університету економіки і технологій (далі –
ДУЕТ), до якої протягом року звернулося понад 30 громадян за юридичною консультацією, що так чи інакше
пов’язані із захистом прав споживачів фінансових послуг. Специфіка співпраці юридичної клініки з Координаційним центром допомоги учасникам АТО та їхнім сім’ям наклала свої особливості на підготовку студентів до консультування. До клініки переважно звертаються саме учасники АТО. Під час роботи з такими
клієнтами важливо вивчити норми Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їхніх сімей», де прописані пільги, зокрема ті, що стосуються прав споживачів фінансових послуг.
Як приклад із практики Юридичної клініки ДУЕТ – розгляд ситуації з нарахування відсотків та штрафів за користування кредитом військовослужбовцем. Студентами юридичної клініки, керуючись ст. 14 п. 15
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», було складено скаргу до банку, де зазначено статус учасника бойових дій, строк служби та призов за мобілізацією,
що має ключове значення. Розглянувши скаргу, банк скасував санкції у вигляді штрафу пені та відсотків по
кредиту.
Можна навести також приклад, коли до юридичної клініки звернувся учасник бойових дій із питанням
щодо арешту його рахунків у банку, а саме пенсійної та зарплатної картки, через заборгованість по кредиту.
Розглядаючи дану ситуацію, консультантам передусім слід оцінити тип рахунків, які були заблоковано.
У наведеному прикладі – пенсійний та зарплатний рахунки.
Заробітна плата та інші цільові виплати: пенсії, субсидії, стипендії мають статус рахунків зі спеціальним режимом і є захищеними, а отже, охороняються від арештів і передачі такою мірою, якою це
вважається потрібним для утримання працівника і його сім’ї. Відповідно, дії з боку виконавчої служби не
є правомірними.
У цій ситуації в юридичній клініці зі студентами розглянуто три правові рішення цієї проблеми, а саме:
1) звернутися до виконавчої служби;
2) скласти лист-скаргу до Міністерства юстиції України;
3) оскаржити дії виконавчої служби через суд.
Юридичною клінікою було складено лист-скаргу до Міністерства юстиції України, розглянувши котру
було знято арешт з усіх рахунків військовослужбовця.
Ці невеличкі історії успіху лише однієї юридичної клініки доводять необхідність вивчення цієї практики зі студентами. Різнобічність справ у цій сфері дає змогу практикувати цінні навики складання процесуальних документів, взаємодії з різними державними органами та представництва інтересів клієнта.
Методична база для роботи зі зверненнями. Ця база формується у кожній юридичній клініці окремо,
вона є типовою і має ґрунтуватися на Стандартах роботи юридичної клініки та нормах Закону України
«Про безоплатну правову допомогу». При цьому в юридичній клініці зобов’язані бути етичні стандарти
роботи з клієнтами та враховуватися особливості різних емоційних станів, в яких може перебувати клієнт, що опинився у непростих обставинах у результаті користування фінансовими послугами. Методика
надання правничої допомоги в юридичній клініці описана у навчальному посібнику «Правнича клінічна
освіта в Україні», де визначено всі необхідні складники процесу консультування – від проведення інтерв’ю
до представництва інтересів клієнта в суді та варіантів альтернативного вирішення спорів [12].
Особливості роботи зі складними клієнтами. Досить часто юридичні питання, які пов’язані з фінансовою нестабільністю клієнта, можуть негативно впливати на його емоційний стан. Саме тому важливим
елементом залишається розуміння студентами типів клієнтів, зокрема психологічних основ роботи з ними.
Коло питань, яке необхідно вивчити зі студентами-консультантами, складається з:
‒ основ професійної культури правника та етичних стандартів роботи в юридичній клініці;
‒ основ психологічних типів особистості;
‒ типів клієнтів юридичної клініки, які вже не один рік досліджує юридична клінічна спільнота;
‒ психологічних особливостей взаємодії студента-консультанта та клієнта юридичної клініки.
Разом із тим корисним та цікавим для студентів є проведення симуляторів консультування в юридичній клініці, свого роду моделювання прийому клієнтів в юридичній клініці. Асоціація юридичних клінік
України запровадила та активно розвиває цей напрям, щорічно проводячи національні олімпіади та турніри
з консультування клієнтів в юридичній клініці. Ці заходи підвищують зацікавленість, навчають через практичні кейси та додають упевненості студентам-консультантам під час реального консультування клієнтів.
Базою для підготовки студентів до подібних справ є й архів самої юридичної клініки, адже він може
бути як зразком для розгляду подібних справ, так і навчальним кейсом для підготовки студентів.
Методична база для роботи зі зверненнями. Методична база для роботи зі зверненнями в юридичну
клініку з питань фінансових послуг формується саме із завершених справ юридичної клініки. Окрім базових
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методичних рекомендацій з інтерв’ювання та консультування клієнтів, бажано мати вже готові зразки документів, які можуть знадобитися клініцисту для ведення справи. Серед таких документів: заяви та запити до
фінансової установи або іншої організація, що надала так послугу, скарга до Національного банку України;
зразки позовних заяв із різних категорій справ, які вже розглядалися в юридичній клініці.
Доцільним у цьому розділі буде додаткове навчання студентів особливостям договорів, які укладають
фізичні особи з фінансовими установами з різних видів фінансових послуг, адже консультанту обов’язково
треба провести аналіз договорів про надання банківських та інших фінансових послуг й інших документів
(їхніх копій), укладених між банком та споживачами фінансових послуг, щодо виявлення фактів недотримання вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Методична база для проведення правопросвітньої роботи.
Напрям правової просвіти є одним з основних в юридичних клініках. Його навчальна цінність полягає
у такому:
‒ студент навчається аналізувати великий обсяг законодавчої інформації, узагальнювати її до обсягів,
яких буде достатньо для повного розуміння слухачем правових нюансів окремого питання. Це розвиває критичне та аналітичне мислення;
‒ учиться розробляти інтерактивні вправи для засвоєння матеріалу, що розвиває креативне бачення
різних процесів;
‒ формує вміння оцінити обсяги та формат матеріалу для різних цільових аудиторій;
‒ розвиває ораторські здібності, проводячи правопросвітні заняття. Тут важливо сформувати вміння
у студента тримати увагу аудиторії та вчасно переключати за необхідності.
У напрямі фінансових послуг юридична клінічна спільнота провела низку навчальних заходів як
для викладачів кураторів, так і для студентів-консультантів, які спрямовані на формування вміння розробляти та проводити інтерактивні заняття за методикою Street Law. Найбільш дієвим цей метод показав себе
у роботі з молоддю, у тематиці формування власного бюджету та накопичень, використання кредитних
послуг та запобігання фінансовому шахрайству.
Для старших категорій населення інтерактивні вправи також допомагають розвинути критичне
бачення різних ситуацій, які можуть виникати у процесі спілкування з фінансовими установами. Під час
розроблення таких просвітних занять спершу викладачу куратору слід дослідити проблематику аудиторії,
визначати так звані «гострі та болючі теми» і на основі цього допомогти студентам розробити практичні
вправи (кейси), які ґрунтуються на сучасних реаліях та проблемах відносин споживачів та фінансових установ. Доросле населення також успішно бере участь у дебатах та дискусіях із таких питань, тому студентів
треба вчити основам цих видів комунікації та, відповідно, використанню їх у процесі навчання.
Чинники, що знижують ефективність та навчальну цінність роботи студентів-консультантів зі справами у сфері фінансових послуг.
У цій статті ми вже довели, що користь від розгляду нетипових тем в юридичних клініках перевищує
проблеми, з якими стикається персонал та студенти. Разом із тим слід виділити низку чинників, що можуть
знижувати якість наданих консультації клієнту та навчальну цінність для студентів під час розгляду таких
категорій справ.
Розглянемо такі чинники на прикладі досвіду юридичної клініки Державного університету економіки
і технологій.
1) Відсутність методичної бази для роботи з темою фінансових послуг. Цю вразливість легко усунути,
якщо звернутися до досвіду юридичних клінік, які вже успішно надають консультації із цієї теми. Досвід
таких юридичних клінік ми описали у попередніх розділах нашого дослідження. Разом із тим клінікам не
слід зупинятися лише на юридичній спільноті, корисним буде залучення фахівців із фінансів та банківської
справи до роботи зі студентами, що не лише дасть змогу більш ефективно працювати над розглядом звернень до юридичної клініки, а й значно підвищить навчальну роль юридичної клініки в освітньому середовищі закладу вищої освіти.
2) Відсутність інтересу студентів до теми фінансів. Досить часто студенти-юристи не виявляють цікавості до теми фінансових послуг, уважаючи її суто економічною. Саме тут має проявитися креативність
викладача-куратора, щоб донести різнобічну навчальну користь для студентів.
3) Обмежені можливості представництва інтересів клієнта. Набрання чинності законодавчих змін
у частині правосуддя, можливість представляти інтереси клієнта в суді студентами – консультантами юридичної клініки є обмеженими. Разом із тим категорії справ із фінансових послуг є такими, які дають змогу
клініцистам здійснювати процесуальне (у визначених законами України випадках, здебільшого – суди)
та непроцесуальне представництво клієнта (державні органи, місцеве самоврядування, юридичні особи,
інші фізичні особи). Таке представництво виникає на підставі договору, закону, акту органу юридичної
особи та з інших підстав, установлених актами цивільного законодавства (детальніше – ст. 237 Цивільного
кодексу України) [14].
Фінансові установи є юридичними особами, тому за умови виконання вимог цивільного законодавства студенти можуть практикувати свій навик процесуального та непроцесуального представництва.
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А фінансові справи є такими, що надають необхідну базу для того, щоб студент навчився всім стадіям цього
процесу – від ознайомлення з документами та направленням запиту до установи до ознайомлення та використання зібраних даних в інтересах клієнта.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Дослідження та практика роботи окремих юридичних клінік у фінансовому напрямі є методичною основою для формування
ефективного механізму залучення студентів до нових тематичних напрямів, що набувають актуальності
з розвитком юриспруденції, розширенням кола правових питань, які виникають у населення. Саме в межах
роботи юридичної клініки правничі школи мають змогу оперативно запроваджувати нові тематичні блоки,
які не включені до програми навчання, але на них є запит споживача послуг юридичної клініки та роботодавців, які б хотіли бачити вже сформовані компетентності з того чи іншого напряму роботи юриста.
Розвиток спеціалізацій в юридичних клініках дає змогу студентам:
‒ свідомо вибирати тематичні напрями роботи в клініці, опановуючи ті, що відповідають їхнім професійним інтересам;
‒ навчатися, комплексно підходячи до вивчення питання клієнта, працюючи не просто зі зверненням,
а й із проблематикою у цілому, що розвиває в них відповідальних, етичних, професійних та впевнених у собі
юристів.
Для персоналу юридичної клініки комплексні тематичні напрями роботи спрощують контрольну
функцію у роботі зі студентами, підвищують зацікавленість студентів до юридичних клінік, адже студент
може вибрати найбільш цікавий для нього напрям роботи з темою (консультування, правова просвіта).
До того ж робота юридичних клінік у мережі Асоціації юридичних клінік України посилює їх ефективність
та дає можливість комунікувати на рівні різних закладів вищої освіти, переймаючи успішні практики, об’єднуючись навколо розроблення спільних проєктів, заходів та наукових досліджень. Досвід роботи з фінансовим напрямом відкрив для юридичних клінік нові перспективи створення спільних інформаційних платформ для обміну
успішними практиками, переадресації клієнтів та проведення тематичних заходів правової просвіти.
Список використаних джерел:
1. Українці торік найчастіше скаржилися НБУ по телефону (2021). URL: https://finclub.net/ua/news/
nbu-torik-otrymav-maizhe-50-tysiach-zvernen-spozhyvachiv.html.
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БІЗНЕС-НАПРЯМ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ:
СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ТА НАВЧАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ
У статті проаналізовано соціальні та навчальні потреби та передумови впровадження в діяльність юридичних
клінік України напряму правової допомоги бізнесу, розглянуто досвід функціонування правових бізнес-клінік за кордоном, їхні організаційні основи функціонування. Акцентовано, що система юридичних клінік може розширити свою соціальну місію для стимулювання інновацій, розвитку підприємництва, зайнятості населення та економічного добробуту.
Аргументовано, що бізнес-напрям діяльності сприяє зміцненню юридичної клініки як основного інструменту практичної підготовки правників із різних навчальних дисциплін, у тому числі господарського напряму. Окрім того, звертається
увага читачів, що юридична клінічна освіта має адаптуватися до низки викликів, серед яких – розвиток державної
системи надання безоплатної правової допомоги та вимоги сучасного ринку праці.
У межах наукового дослідження сформульовано переваги взаємодії здобувачів із потенційними роботодавцями під
час надання правової допомоги представникам мікро- та малого підприємництва. Обґрунтовано необхідність розширення кола клієнтів юридичних клінік у сфері бізнес-спільноти для отримання студентами реальних кейсів, досвіду та здобування практичних компетентностей, що в майбутньому сприятиме професійній перевазі випускників на ринку праці.
У статті зроблено спробу напрацювання вимог (умов) для впровадження бізнес-напряму в діяльність юридичних
клінік, зокрема запропоновано визначення та обмеження кола потенційних клієнтів та розроблено орієнтовний перелік
питань, з яких може надаватися правова допомога суб’єктам господарювання.
На підставі дослідження зроблено висновок, що впровадження бізнес-напряму в наданні правової допомоги
суб’єктам господарювання не передбачає виділення бізнес-спеціалізації юридичних клінік на часі, однак за подальшого
розвитку системи юридичних клінік таке виокремлення спеціалізації буде виправданим та логічним.
Ключові слова: юридична клініка, напрями діяльності юридичної клініки, розвиток юридичної клінічної освіти,
бізнес-клініка, спеціалізація юридичних клінік.
H. А. Kaplina, D. О. Lieonova. Business consulting in the activities of a legal clinic: social significance and
educational need
The article analyzes the social and educational needs and prerequisites for the introduction of legal clinics in Ukraine
in the field of legal aid, business experience of legal business clinics abroad, their organizational foundations. The authors
emphasize that the system of legal clinics can expand its social mission to stimulate innovation, entrepreneurship, employment
and economic well-being. The article argues that the business direction contributes to the strengthening of the legal clinic as the
main tool for practical training of lawyers in various disciplines, including business. In addition, readers are reminded that legal
clinical education must adapt to a number of challenges, including the development of the state system of free legal aid and the
requirements of the modern labor market. The clinic has adapted to a number of problems, adjusting its format, expanding areas
of activity and emphasizing the educational interests of applicants.
In the framework of the research, the advantages of the interaction of applicants with potential employers in providing
legal assistance to representatives of micro and small businesses are formulated. The need to expand the circle of clients of legal
clinics in the field of business community to provide students with real cases, experience and practical competencies, which in
the future will contribute to the professional advantage of graduates in the labor market.
The article makes an author’s attempt to develop requirements (conditions) for the implementation of the business direction in the activities of legal clinics, in particular, proposes the definition and limitation of potential clients and developed an
indicative list of issues on which legal assistance can be provided to businesses. The study showed that the primary need for legal
advice arises at the stage of starting a business and in the activities of micro and small businesses.
Based on the research, it was concluded that the introduction of business direction in providing legal assistance to businesses does not involve the allocation of business specialization of legal clinics on time, however, with the further development
of system of legal clinics, such separation will be necessary and logical.
Key words: legal clinic, activities of legal clinic, development of legal clinical education, business clinic, specialization
of legal clinics.
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Розвиток юридичної клінічної науки
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні створено розгалужену систему надання безоплатної правової допомоги, а юридична освіта зазнає тектонічних змін, що породжує нові виклики як перед закладами
освіти у цілому, так і перед юридичними клініками зокрема. У реформуванні вищої освіти превалює тенденція значущості практичної підготовки здобувачів, розвитку soft-skills, навичок та компетентностей, які
неможливо отримати у межах теоретичного вивчення дисциплін. Соціальна орієнтація діяльності клінік, що
спрямована на забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги, не забезпечує отримання здобувачами практичних навичок у межах багатьох навчальних дисциплін.
Так, поза увагою клініцистів залишаються кейси з господарського, податкового, фінансового та корпоративного права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці активно досліджують шляхи підвищення якості
юридичної освіти та впровадження практичного складника навчання засобами юридичних клінік. Зокрема,
можна відзначити таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як Сьюзен Р. Джонс, яка є автором багатьох наукових статей, в яких обґрунтовує важливість співпраці юридичних клінік із приватним бізнесом; А. Галай,
який досліджує питання доцільності спеціалізацій юридичних клінік в Україні; Л. Логуш, яка досліджує
роль юридичних клінік у забезпеченні якісної підготовки правників; К.О. Калаченкова, яка висвітлює необхідність включення господарського права в коло питань, з яких надаються консультації в юридичних клініках, та ін. Зважаючи на вже наявні здобутки, вбачається необхідним наукове та практичне обґрунтування
необхідності запровадження бізнес-напряму в діяльність юридичних клінік в Україні.
Мета статті. Метою статті є обґрунтування соціальної важливості та навчальної потреби запровадження бізнес-напряму в роботі юридичних клінік України на підставі зарубіжного досвіду та викликів
сучасної вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Аналіз історії юридичного клінічного руху у світі та Україні показує
двоєдиність мети існування юридичних клінік, яка проявляється у соціальному та навчальному аспектах.
Соціальний аспект діяльності юридичної клініки полягає у забезпеченні доступу представників
соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги та формуванні правової культури громадян.
Соціальна спрямованість юридичних клінік розглядається через призму надання безоплатної правничої
допомоги найменш забезпеченим верствам населення. Однак реальні суспільні процеси, які відбуваються
в державі, показують, що соціальна місія не має обмежуватися допомогою вразливим верствам населення,
вона має бути спрямована на розвиток суспільства загалом.
Сьогодні ми спостерігаємо започаткування соціального підприємництва в Україні, поступове зростання
кількості представників мікро та малого бізнесу, неурядових організацій, об’єднань громадян та юридичних
осіб із метою захисту свої законних інтересів. Ці процеси сприяють не лише економічному розвитку держави, а й зростанню рівня соціальності, правової свідомості, правової культури громадян та бізнесу.
Питання розширення діяльності юридичних клінік на сферу приватного бізнесу вже давно на часі
в країнах, які мають більший досвід існування системи клінічної юридичної освіти. Зокрема, професорка
клінічного права та директорка Клініки малого бізнесу та економічного розвитку громади (Клініка SBCED)
юридичного факультету університету Джорджа Вашингтона Сьюзен Р. Джонс зазначає, що правова бізнес-клініка виникла із суспільної потреби, а саме з потреби поліпшити економічні умови малозабезпечених
громад шляхом розвитку бізнесу [1, с. 86].
Досліджуючи моделі та значення комерційної клінічно-правової освіти, Девід Колінс та Бен Робінсон
указують, що стартапи на початковому етапі, як правило, не мають доступу до ресурсів, яких вони потребують для захисту своїх майбутніх інтересів. Цей парадокс є особливо тривожним з огляду на те, що найчастіше найменш добре фінансовані стартапи демонструють найбільшу відданість справі до свого бізнесу.
Звідси випливає, що недоступність юридичних консультацій – це один з основних бар’єрів для розвитку
інновацій та самозайнятості, які можуть забезпечити стартапи [2, с. 82].
Погоджуємося з позицією вчених стосовно того, що розвиток малого бізнесу має велике значення не
лише для економіки країни, а й для соціальної сфери через створення робочих місць та забезпечення самозайнятості, сплати зборів та податків, підвищення добробуту населення.
Загальновідомо, що система соціального забезпечення, її стан та розвиток напряму залежать від економіки країни, кількості зайнятого населення, сум сплачених податків та зборів тощо. В Україні вже існують
соціальні проєкти для допомоги, у тому числі правової, представникам громадських об’єднань, соціальному
підприємництву та малому бізнесу (ProBonoClub, ГО «Юридична клініка для малого та середнього бізнесу»). Необхідність правової підтримки малого бізнесу для економічного та соціального розвитку держави
усвідомлюється і міжнародними організаціями. У рамках ініціативи EU4Business на базі Центрів інформаційної підтримки бізнесу у 2020 р. створено бізнес-клініки. Вони надають практичну підтримку мікро,
малим і середнім підприємствам задля подолання економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, збереження робочих місць тощо.
Ураховуючи наведене, логічним є припущення, що соціальний напрям діяльності юридичної клініки
може полягати не лише в консультуванні представників вразливих верств населення, а й у наданні правової
підтримки мікро та малому бізнесу, організаціям громадянського суспільства.
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Окрім того, активна розбудова системи надання безоплатної правової допомоги призводить до збільшення конкуренції між державними інституціями та юридичним клініками у сфері надання первинної
правової допомоги. Це ставить нові виклики перед юридичним клінічним рухом, змушуючи шукати нові
напрями розвитку та способів функціонування. Андрій Галай, розглядаючи перспективи спеціалізації юридичних клінік в Україні, зазначає, що розвиток і подальша розбудова системи адвокатської безоплатної правової допомоги, визначеної Законом України «Про безоплатну правову допомогу», призведуть до зникнення
потреби в існуванні такої великої кількості юридичних клінік загальної практики, замість яких найбільш
затребуваними будуть спеціалізовані юридичні клініки [3, с. 17].
Ідея включення до напрямів діяльності ЮК справи з ведення бізнесу не є новою у світі юридичної
освіти та активно впроваджується в деяких державах. Так, наприклад, Юридична клініка (центр) в Університеті Лойола в Чикаго, США (Loyola University Law Center, Chicago, Illinois, USA) складається з кількох
окремих підрозділів клініки, один з яких – Business Law Clinic (Правова бізнес-клініка). Як зазначається на
офіційному сайті клініки, студенти-клініцисти Business Law Clinic набувають реальний досвід, представляючи підприємців, власників малого бізнесу та некомерційні організації під наглядом викладачів.
Business Law Clinic до своїх клієнтів відносить:
1. Некомерційні організації, які охоплюють діяльність у сфері охорони дітей, здоров’я підлітків, благополуччя тварин, спортивні клуби, церкви, музеї, релігійні організації тощо.
2. Представників та власників малого бізнесу, які займаються різними галузями промисловості, винахідників, постачальників послуг та власників веббізнесу.
До питань консультування Business Law Clinic віднесено такі:
‒ утворення юридичних осіб (вибір між корпораціями, товариствами з обмеженою відповідальністю,
партнерствами, спільними підприємствами та одноосібними підприємствами);
‒ інструкція про формування бізнесу (тобто реєстрація, подання заяви про звільнення від сплати
податків за федеральним законодавством, реєстрація благодійних організації, подання заяв про зонування
та подання заявки на отримання ліцензії на підприємництво);
‒ питання нерухомості (тобто договори, умови оренди, купівлі-продажу та зонування);
‒ трудові питання (наприклад, контракти з працівниками);
‒ складання та перегляд документів (тобто організаційні, операційні та інші правові документи, що
стосуються бізнесу чи організації) [4].
Фактично Business Law Clinic надає широкий спектр правових консультацій із питань створення, реєстрації та правового супроводу функціонування мікро та малого бізнесу і благодійних організацій та громадських об’єднань.
Таким чином, соціальна значущість бізнес-напряму діяльності юридичних клінік полягає у правовій
підтримці стартапів, мікро та малого бізнесу, що, своєю чергою, поліпшує економічні та соціальні умови
для малозабезпечених верств населення, сприяє зайнятості населення та реалізації інноваційних стартапів.
Відповідно до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу, навчальний
аспект діяльності ЮК полягає у підвищенні рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних
спеціальностей та впровадженні в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників
у сфері юридичних послуг [5].
Як справедливо зазначає Ірина Юркевич, юридична клініка в сучасних реаліях є найбільш дієвим
інструментом набуття практичних навичок для студентів, які в процесі залучення до роботи юридичної
клініки можуть закріпити теоретичні знання шляхом надання правової допомоги. Саме використання своїх
знань на практиці щодо реальних людей і реальних життєвих ситуацій є незмінним атрибутом підготовки
справжнього фахівця, який після закінчення університету не розгубиться від словосполучення «позовна
заява» [6, с. 134].
Слід звернути увагу, що сучасна вища освіта передбачає формування у здобувачів компетентностей
конкретизовано до тієї чи іншої спеціальності. Деякі компетентності, такі як здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами; вміння застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання консультацій,
практичної юридичної допомоги; вміння приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси
і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами, неможливо сформувати
в рамках теоретичного навчання. Однак застосування юридичного клінічного навчання здатне забезпечити
формування подібних практичних компетентностей. Переважна більшість навчальних дисциплін декларує
формування у студентів навичок практичного характеру. Сьогодні, коли ми визначаємо коло клієнтів юридичних клінік у межах соціально вразливих груп суспільства, обмежується можливість засобами юридичної клінічної освіти напрацювати практичні компетентності з господарського, корпоративного, податкового
напряму навчальних дисциплін. Погоджуємося з К.О. Калаченковою та О.В. Титовою, які вказують, що
доцільність розвитку бізнес-господарського напряму юридичної клінічної освіти зумовлена тим, що сьогодні бізнес-середовище висуває до правників свої вимоги та часто потребує особливих навичок, як фахових, так і психологічних [7, с. 158].
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Убачається необхідним розглянути питання впливу розширення напрямів діяльності юридичної клініки на взаємодію зі стейкхолдерами вищої освіти – потенційними роботодавцями.
Складний ринок праці, з яким стикаються правники після закінчення навчання, покладає на навчальний
заклад зобов’язання активної співпраці зі стейкхолдерами – потенційними роботодавцями. Упровадження
бізнес-напряму діяльності юридичних клінік сприятиме доступу здобувачів до реальних, кейсів та клієнтів
у сфері бізнесу. Співпраця з потенційними представниками бізнес-спільноти надасть студентам уявлення
про те, які вимоги у потенційного роботодавця до рівня знань, підготовки та компетентності юрисконсульта.
Безумовно, адаптування зарубіжного досвіту функціонування нового напряму роботи юридичних клінік в Україні потребує як теоретичного опрацювання, так і практичної апробації. Необхідним є розроблення
основних положень та умов, які стануть відправними точками для започаткування бізнес-напряму діяльності юридичної клініки.
Ураховуючи приписи Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, Стандартів діяльності юридичних клінік України, Закону України «Про вищу освіту», розроблено такі
умови (вимоги) для впровадження бізнес-напряму в діяльність юридичної клініки:
1. Визначення та обмеження кола клієнтів. Зважаючи на соціальний складник діяльності та на те, що
питання консультацій повинні бути посильними для клініцистів, пропонується обмежити коло клієнтів бізнес-напряму. До потенційних клієнтів слід віднести:
‒ фізичних осіб, які планують відкрити власний бізнес та потребують правової консультації з питань
обрання організаційно-правової форми, системи оподаткування, реєстрації суб’єкта господарювання;
‒ суб’єктів господарювання, які відносяться до суб’єктів мікро та малого підприємництва (відповідно
до ст. 55 Господарського кодексу України);
‒ фізичних та юридичних осіб, які планують зареєструвати громадське неприбуткове об’єднання
(окрім політичних партій).
2. Перелік орієнтовних питань, з яких може проводитися консультування:
‒ вибір оптимальної організаційно-правової форми для реєстрації бізнесу або громадського об’єднання;
‒ вибір оптимальної системи оподаткування;
‒ роз’яснення процедури державної реєстрації суб’єкта господарювання;
‒ складання та вимоги до статутних документів юридичних осіб;
‒ трудові, соціальні та податкові питання діяльності суб’єкта господарювання;
‒ припинення (ліквідація, реорганізація) суб’єкта господарювання;
‒ деякі питання правовідносин із контрагентами (досудове врегулювання спорів, вибір форми співпраці, виду договору тощо).
Обов’язковою умовою має стати наявність кваліфікованих викладачів-кураторів, які мають достатній
обсяг професійних навичок та необхідний рівень знань у сфері правового супроводу діяльності суб’єктів
господарювання.
Започаткування нового напряму діяльності юридичних клінік не передбачає виділення спеціалізації,
оскільки бізнес-консультування може впровадитися на вже існуючій базі, без виокремлення підрозділів,
відділів тощо. Однак слід припустити, що у міру розвитку мережі юридичних клінік в Україні поява бізнес-спеціалізації в їхній діяльності – неминучий процес.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Соціальну мету
діяльності юридичної клініки слід розглядати не лише крізь призму надання безоплатної правової допомоги
соціально вразливим верствам населення, а й через місію соціально-економічного розвитку суспільства,
стимулювання інновацій, підтримки підприємництва та самозайнятості населення.
Навчальні переваги діяльності бізнес-напряму діяльності юридичних клінік полягають у такому:
‒ по-перше, студенти вирішують більш широке коло кейсів різних галузей права (господарське,
податкове, корпоративне тощо);
‒ по-друге, здобувачі отримують досвід роботи з потенційними роботодавцями, розуміючи запити
та вимоги до професійного рівня підготовки юрисконсульта у сфері бізнесу;
‒ по-третє, відбувається постійний інформаційний обмін між усіма стейкхолдерами вищої освіти.
Таким чином, запровадження бізнес-напряму в діяльності юридичних клінік сприятиме розвитку соціальної функції та збільшить ефективність здобування студентами практичних компетентностей із різних
галузей права.
Перспектива подальших наукових розробок полягає у необхідності теоретичних напрацювань умов
та меж запровадження бізнес-напряму та наукових дискусій із доцільності виокремлення бізнес-спеціалізацій юридичних клінік.
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STRENGTHENING THE ROLE OF LEGAL CLINICS AS A BASIS FOR PRACTICAL TRAINING
OF WORKERS IN THE CONTEXT OF LEGAL EDUCATION REFORM
The article is devoted to the analysis of the current state of development of the institute of legal clinics in Ukraine, the study
focuses on its historical aspects, it is noted that in 2021 the Ukrainian clinical movement is fulfilled 25 years old, as one of the criteria of periodization the dynamics of legal (normative) regulation of activity of legal clinics is analyzed. There are five main stages
in the formation of the clinical movement in Ukraine. Special attention is paid to the analysis of features of activity and prospects of
development of legal clinics in the conditions of modern reforming of system of education in Ukraine, further institutionalization of
legal clinics as an integral component of legal education. The state of development of legal clinics in recent years under the influence
of such factors as: European integration processes, informatization of society, change of formats of activity in the conditions of pandemic of 2020–2021 is estimated. Focused on the role and importance in the system of clinical movement of the Association of Legal
Clinics of Ukraine, it is concluded that it is the Association that applies the vector of development of the entire system. There is an
increase in the level (according to different criteria) of legal clinics in Ukraine due to the popularization of the movement itself, its
gradual institutionalization, improvement of monitoring systems with the provision of expert assistance and the like.
The practical aspects of the activity of legal clinics during 2020–2021 are analyzed on the example of the legal clinic
“Exaequoetbono” of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov. Fruitful participation in AllUkrainian and international events organized on the initiative of the Association of Legal Clinics of Ukraine is noted.
As a result of the study, conclusions were made about the current state of development of legal clinics in Ukraine as a
well-established institution, with a legal framework (which still requires some changes), forms and methods of activity, a clear
practical orientation in the training of specialists in law. This gives grounds to say that we have excellent prospects for the development of the legal clinical movement, especially in the context of gradual integration into the European community, within the
course chosen by Ukraine in 2014 and adequate funding.
Further development of separate directions of activity of legal clinics with use of information and communication technologies (on-line, off-line) is forecasted. The most effective is the use of such forms for legal education and legal assistance.
Key words: Legal clinic, Association of Legal Clinics of Ukraine, legal assistance, legal education.
Ю. В. Ломжець. Посилення ролі юридичних клінік як бази практичної підготовки працівників у контексті
реформи юридичної освіти
Статтю присвячено аналізу сучасного стану розвитку інституту юридичних клінік в України, у рамках дослідження сконцентровано увагу на його історичних аспектах. Відзначено, що в 2021 р. українському клінічному руху
виповнюється 25 років, як один із критеріїв періодизації проаналізовано динаміку правового (нормативного) врегулювання діяльності юридичних клінік. Виокремлено п’ять основних етапів у становленні клінічного руху в Україні. Окрему
увагу присвячено аналізу особливостей діяльності та перспектив розвитку юридичних клінік в умовах сучасного реформування системи освіти в Україні, подальшій інституціалізації юридичних клінік як невід’ємної складової частини
юридичної освіти. Оцінено стан розвитку юридичних клінік в останні роки під впливом таких чинників, як євроінтеграційні процеси, інформатизація суспільства, зміна форматів діяльності в умовах пандемії 2020–2021 рр. Зосереджено
увагу на ролі та значенні у системі клінічного руху Асоціації юридичних клінік України, зроблено висновок про те, що
саме Асоціація завдає вектор розвитку всієї системи. Відзначено підвищення рівня (за різними критеріями) юридичних
клінік України завдяки популяризації самого руху, його поступової інституціалізації, поліпшення систем моніторингу
з наданням експертної допомоги тощо.
Проаналізовано практичні аспекти діяльності юридичних клінік протягом 2020–2021 рр. на прикладі юридичної клініки Exaequoetbono Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Відзначено плідну
участь у всеукраїнських та міжнародних заходах, організованих за ініціативою Асоціації юридичних клінік України.
У результаті проведеного дослідження зроблено висновки про сучасний стан розвитку юридичних клінік в України як цілком сформований інститут зі сформованою правовою основою (яка все ж потребує певних змін), формами
та методами діяльності, чіткою практичною спрямованістю у системі підготовки фахівців у галузі права. Це дає
підстави стверджувати, що ми маємо чудові перспективи розвитку юридичного клінічного руху, особливо за умов
поступової інтеграції до європейського співтовариства, у рамках вибраного Україною курсу в 2014 р. та належного
фінансування.
Спрогнозовано подальший розвиток окремих напрямів діяльності юридичних клінік із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (он-лайн, офф-лайн). Найбільш ефективне застосування таких форм для правопросвітніцької діяльності та надання правової допомоги.
Ключові слова: юридична клініка, Асоціація юридичних клінік України, правова допомога, правова просвіта.
© Yu. V. Lomzhets, 2021
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Formulation of the problem.
Traditionally for many sciences, including legal, the modern stage of development of Ukraine is associated
with the acquisition of independence. For 30 years of independence, systemic changes have taken place in all
spheres of the life of Ukrainian society. Against the background of these reform processes, the legal education
system is also experiencing. Now we must admit that the excessive enthusiasm in the late 1990s and early 2000s in
this particular area of knowledge attracted a large number of educational institutions of different levels to licensing,
sometimes without a proper base and teaching potential, and led to the opposite process – a decline in the quality
of specialists. These and many other problems we face require positive changes to improve the level of legal
education and the quality of specialists. One of the “short stories” in the development process for educational
institutions, in our opinion, is the institute of legal clinics, which were started as an element of the practical training
of a legal specialist and now constitute an element of licensing requirements.
Considering the specifics and role of legal clinics in the process of training lawyers, this issue has received
a lot of attention from the scientific community.
Among some of the first comprehensive domestic works devoted to the issues of legal clinic, one should
single out such authors as: A.A. Galai. [1], Goncharenko V.A. [2], Elov V. [3], Katsavets G.S., Moldovan V.V. [4],
Stadnik V.V. [1], etc.
The works of Galay A.A. deserve attention [5], which in the context of the dissertation research (section IV)
and a number of its articles reveals the features of the work of legal clinics. At the level of dissertation research we
can also note the work of M.T. Lodzhuk.
Thus, we have a sufficiently formed institute, which is a necessary component in the training of a legal
specialist, however, it requires further attention from the scientific community and lawyers.
The aim of the work is to analyze the features of the activities and prospects for the development of legal
clinics in the context of the modern reform of the education system in Ukraine.
The subject of the research is the legal clinic itself, which has become an integral part of legal education.
The object of the research is the social relations developing within the framework of the institution of legal
clinics.
Main part.
The history of the development of the legal clinical movement in the world is more than a century. The
domestic idea of legal clinics, in which law students provide free legal advice to ordinary people, arose in the middle
of the 19th century in Russian Kazan. Several other universities have used this experience, including the Kiev
University of St. Vladimir.
The first legal clinics in independent Ukraine began to appear during 1996–1999 with the direct participation
of youth, student and other public organizations (in the cities of Kiev, Donetsk, Lvov, Odessa, Lutsk, etc.). In the 2000s
began a further development of this element of educational and human rights nature [3, p. 7]. We are talking not
only about legal clinics formed on the basis of educational institutions, but also about public organizations formed in
the framework of human rights activities, among which the Ukrainian Helsinki Union, Kharkiv Human Rights Group
and the like should be highlighted. The commonality of the latter two is explained by the general concept of clinical
movement, as well as participation in joint activities of the scientific and practical direction.
One of the researchers of the problems of legal clinics, Lodzhuk M.T., distinguishes four stages in the history
of their development [5, p. 5]: 1) the local level of legal regulation as public organizations or in their structure
(1996–1999); 2) the local level of legal regulation in the structure of higher educational institutions as a source
of legal information for the population (1999–2002); 3) the local level of legal regulation in the structure of higher
educational institutions as a component of the educational institution or educational process (2002 – August 2006);
4) the subordinate regulatory level of legal regulation as the basis for the practical training of law students (from
June 2006 to the present time).
That classification as a whole does not differ from those proposed earlier, however, in our opinion, it is
advisable to add at least one more – the fifth stage 2014–2021, with a possible division into sub-periods.
A significant success in this process was the formation of the Association of Legal Clinics of Ukraine
since 2005. For 16 years of its activity, the Association has united a significant number of scientific and student
communities. Today it brought together more than 70 law clinics in many regions of Ukraine. The works in
the formation of the regulatory framework should be noted, embodying it in the standard ah development of legal
clinics, the Model provisions on the legal clinic, the Code of Ethics of legal clinics in Ukraine. For the first time
such a standard was approved by the Congress of the Association in 2003. The current edition of the Standards for
the activity of legal clinics in Ukraine was approved by the All-Ukrainian Congress of the Association of Legal
Clinics of Ukraine Protocol No. 2 dated June 19, 2014 [7]. The provisions of these documents have become
a kind of development vector for legal education, an increase in the level of practical training is a prerequisite for
the formation of a quality specialist. So, the current Standards provide for the implementation of six key areas in
the activities of legal clinics in Ukraine, including: unification of the structure, emphasis on the practical training
of students (cadets), which is organically connected with the educational process, the formation of a system of free
legal aid and legal education.
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It is advisable to analyze the features of the organization and activities of legal clinics and the prospects for
their development using the example of individual legal clinics. Thus, the southern regions of Ukraine (Nikolaev,
Odessa, Kropyvnytskyi, Zaporozhye region) unite more than 12 clinics. Nikolaev region is represented by legal
clinics, which are based on two educational institutions:
1. Legal clinic “Exaequoetbono» of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov.
2. Legal Clinic “Veritas” of the Black Sea National University named after Peter Mogila.
We can use the example of the first to reveal certain aspects of the activities of legal clinics. Legal clinic
“Exaequoetbono» of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov was established
in 2000 at the Department of law (now – Faculty of Maritime Law). With a long time of its operation more than
one thousand students had the opportunity to acquire practical skills in the legal profession. For many students,
the experience of working in a legal clinic has not only a professional component, but also an emotional one.
Since the exchange of experience that occurs within the framework of solving specific cases for clinical students
forms rather close ties between its participants. The practice is not alone when recent graduates, especially active
participants in this movement, choose the educational path in the future and continue to participate in the work
of the clinic as curators.
Within the framework of the institute of a legal clinic, a system of norms operates, which differ in their
classification characteristics (legal force, subject of publication, validity period, etc.), since it is guided by
the legislation of Ukraine on higher education, the Model Regulations on the Legal Clinic of a Higher Educational
Institution of Ukraine, approved by the Ministry of education and science of Ukraine from 03.08.2006
number 592 [8], the Charter of the University, the provisions of the law clinic and other regulations, governing
the organization of the work of legal clinics in the institutions of higher education and the provision of legal aid.
That gives the ground to talk about the formation of a complex institute, which over the past 20 years has
become an important component of the training of lawyers.
An important direction is the question of introducing special courses on organizing the work of legal clinics
and passing internships on their basis. The legal basis for such courses is the aforementioned normative documents,
but in addition, the Licensing requirements for higher education institutions that train specialists in Faculty 081 Law
provide for the introduction of the latter as a discipline of the student’s choice. The Association of Legal Clinics
of Ukraine has designated and defined a typical thematic plan for a special training course “Fundamentals of Legal
Clinical Practice», which became an additional basis for its development and standardization for most of the HEIs
in Ukraine. So, at the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, the study of this discipline
by 1st year students is envisaged. Similar programs can be cited as an example at the Ukrainian Catholic University,
the National University “Kiev-Mohyla Academy» and others [6].
Analyzing certain aspects of the activities of legal clinics, one cannot bypass the question of their staffing.
For a long time, in many educational institutions such activities were carried out on a voluntary basis, and in some
institutions of higher education and on a similar line of activity, do not provide for a separate staff unit – that is,
a person who organized the work of the clinic on a professional basis. Taking into account the indicators and experience
of the clinics in previous years, most of its participants agree with the thesis about attracting a specialist (s) to the clinic’s
work on a regular basis, since the need to provide a number of areas, including such components as:
‒ provision of primary legal aid;
‒ participation in the legal process about the worlds of citizens;
‒ scientific and practical events (round tables, seminars, congresses, olympiads, etc).
That issue, which is within the competence of the management of the educational institution and the staffing
table, is approved by the order of the rector.
Particularly positive is the participation of practicing lawyers in the work of a legal clinic, it is useful for them
to attract lawyers to work in the clinic, and it allows them to better work out the sphere of procedural law.
Ukrainian scientist A.A. Galai focused on that issue, allocating the system elements of quality management
in the activities of the staff of legal clinics (planning and carrying out its tasks the formation and development
of personnel, evaluation of the results of the legal clinic activities in conjunction with other similar institutions
of the developed methodology which includes 30 criteria) [5, p. 19].
In principle, the implemented initiative on the proper rationing of the workload, rationing of the accounting
of educational work of teachers in legal clinics, however, its implementation often comes into contact with insufficient
funding, the number of students who chose this profession is also not of last importance.
The staff of the Legal Clinic may include: the head of the Legal Clinic, tutors, coordinators and others, with
the formation of their job descriptions. Teachers-curators who are scientific and pedagogical workers of specialized
departments and have experience in practical legal activity can also be involved in the work of a legal clinic. Such
activities can be the basis for the allocation of appropriate time in their work schedule and study load. However,
these norms are of a dispositive nature and, as a rule, are solved within the competence of the educational institution.
In recent years, there have been positive changes in the development of legal clinics in Ukraine, as evidenced
by the constant increase in the number and quality of clinics, so in 2016 the Association included 56 clinics, and in
2020 there are already 62, the volume and format of events also indicates an increase in the level of this institute.
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Although the 2020–2021 pandemic is making its own adjustments to the activities of all spheres of life,
however, for the provision of legal assistance and legal education, preconditions have been created for the wider
use of information and communication technologies, through various online events, this has become a trend in
2020–2021 years. Therefore, especially law activity is gradually transformed in the conditions of the information
society, forming on its pages of law content, conducting on-line seminars, lectures, conversations and the like.
In 2019–2020, at the initiative of the Association of Legal Clinics of Ukraine, a number of innovations were
introduced [9]:
1) improved monitoring of the level, entering the expert support ;
2) implemented new models of student counseling competitions, the transfer of internal competitions
exclusively in English;
3) deepening regional cooperation through the implementation of joint projects in the field of mediation,
support for small businesses;
4) an independent project activity has begun. So, in 2019, the project “Development of Regional Leadership
and Strengthening the Coordination Model of the Association of Legal Clinics of Ukraine» from the International
Renaissance Foundation received support [9].
In addition, the Association has become a platform for international internships and professional development
of lecturers-curators of legal clinics (in June 2019 based at the University of Warsaw, Poland).
Thus, while analyzing the information posted on the website of the Association of Legal Clinics of Ukraine,
we can come to separate conclusions:
1. Law clinical movement being actively developed as an integral component of the training of lawyers;
2. The number of appeals taken into account when providing statistical data, annually in Ukraine totals more
than ten thousand, even in the conditions of a pandemic in 2020, more than eight thousand were considered;
3. Since 2004, the Association has been forming the normative and methodological basis of the legal clinical
movement in Ukraine, the typical thematic plan of the special training course “Fundamentals of Legal Clinical
Practice» has been determined, the main result of these processes is the standardization of the legal clinical movement
and the forecasting of innovations;
4. During 2014–2021, there have been cardinal changes in the direction of European integration, the formation
of a competitive specialist on a par with the world’s leading models, approaches to understanding the role of legal
clinics and the vectors of its development have been revised.
Despite the fact that the goal of state reforms in the field of education is to train a competitive, high-quality
specialist, taking into account modern realities and the needs of society, there are a number of problems that, to one
degree or another, affect the institution of a legal clinic:
1. One of the traditional problem is financing the activities of a legal clinic and the region as a whole. As a rule,
the maintenance of a legal clinic is entrusted to the educational institution, as a subject, must fulfill the licensing
requirements. The model regulation on legal clinics since 2006, clause 7 provides for financing of a legal clinic
at the expense of higher educational institutions, grants from international and Ukrainian organizations, charitable
contributions from citizens and organizations and other sources not prohibited by the current legislation of Ukraine
[10]. In modern conditions, one of the possible options for alternative financing is project activity and the attraction
of grant funds, as a means of supporting the activities of various civil institutions, has gained significant popularity
with simplified procedures for such assistance, however, for Ukrainian realities, this is rather poorly regulated by
the norms of related branches of law (financial, tax etc);
2. As a result of the appearance in the 90s – early 2000s, a significant number of educational institutions
of various forms of ownership, training students in the legal specialty, some of which, for various reasons, do not
withstand competition – this, in turn, leads to a decrease in the quality of specialist training. Regarding the activities
of legal clinics in such educational institutions, the matter is exclusively voluntary, and as a rule does not even imply
an hour in the teacher’s workload, as provided by the regulations. It is the legal clinics of those educational institutions
that have a small licensed enrollment of students that need maximum monitoring, since in these conditions, hours
for such work are often not included in the workload of curators, and clinics often work purely formally, increasing
the amount of paperwork of teachers without real results of work.
However, in 2014 it became a defining year in the modern history of Ukraine; from this year that the modern
stage of its development begins. Not the least role in this was played by the hybrid war of the Russian Federation
against Ukraine, acting as a kind of catalyst for internal processes in our state. Regarding the subject of our research,
we can highlight several key points for the institute of legal clinics:
‒ improving the regulatory framework of this movement, a special role in this belongs to the Association
of Legal Clinics of Ukraine;
‒ the course towards European integration and the Association Agreement with the EU 2014 created
the preconditions for expanding international relations of Ukraine, increasing the representation of our legal clinics
at international events of various levels;
‒ increased attention on the part of the state to the organization and activities of clinics, improving the quality
of monitoring of their activities;
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‒ in the context of a pandemic (COVID-19), the development of information technologies and their
implementation in the activities of legal clinics were stimulated.
So, the student and the National of University in Shipbuilding named after Admiral Makarov during
the 2020–2021 provided more than 50 legal consultations, held about 30 different law events (online and offline),
took part in international student internship “The UP” and Practical Festivals of Law “Street Law” 2021. It is the last
event that took place on July 16-17 in Lviv on the basis of the Ukrainian Catholic University – the second annual
Street Law Festival. The theme of the competition is “Financial literacy and protection of the rights of consumers
of financial services». Such measures w are very important for clinical Ukrainian movement, since the introduction
of modern formats provide their conducting pronounced practical directions. According to the chairman
of the Association of Legal Clinics of Ukraine Yulia Lomzhets, this is a unique Festival, because there are no
analogues of this in the world [11].
Conclusions.
1. Ukrainian Law Clinical Movement in 2021 celebrates 25 years – a whole generation of Ukrainian lawyers
had an opportunity to acquire professional competencies by participating in the work of the clinic.
2. The formation of the legal clinical movement in Ukraine can be divided into five main stages, using
several approaches and criteria, including the chronological method, the degree of legal (normative) regulation
of the institution, and the like.
3. Associations and legal clinics of Ukraine plays an important system-forming function in this movement, in
addition, it acts as a vector for the development of the entire system.
4. Requires a proper regulatory settlement of the issue of securing legal clinics with proper funding, staffing,
and expansion of initiatives within the framework of Ukraine’s European integration.
5. Ukraine has excellent prospects for the development of the legal clinical movement, especially in the context
of gradual integration into the European community, within the framework of the course chosen by Ukraine in 2014.
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ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У сучасних умовах обмежень прав людини, зумовлених запровадженням карантину через розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, перед людством постало багато нових викликів. Одним із найбільш масштабних та неочікуваних за своїми наслідками став повний перехід освітнього процесу в онлайн-середовище. Таким чином, дистанційна освіта стала новою безумовною реальністю, а виявлення її етичних та психологічних особливостей, а також
вироблення практичних порад для учасників освітнього процесу через технічне посередництво в умовах он-лайн є вкрай
важливим та перспективним напрямом сучасних дискусій про якість навчання. Саме такими міркуваннями зумовлена
актуальність вибору цієї теми.
У статті йдеться про специфіку онлайн-спілкування – комунікацію учасників освітнього процесу через технічне
посередництво. Особливу увагу приділено такому поняттю, як «нетикет» – сукупність етичних правил електронної
взаємодії. Серед цих правил виділяють правила лінгвістичного характеру (культура мови онлайн-комунікації), а також
власне етичні та юридичні правила. Йдеться про повноту, достовірність, точність та актуальність інформації
у мережі Інтернет, а також про дотримання юридичних аспектів інформації в онлайн-просторі: забезпечення права
особи на захист конфіденційної інформації, авторських прав та ін. Окрім того, розкриваються деякі аспекти діяльності юридичних клінік закладів вищої освіти України в онлайн-умовах.
Щодо психологічних особливостей онлайн-спілкування, то важливою проблемою виділяється комунікаційний
бар’єр, тобто наявність технічного посередництва створює певні перепони для вільного навчання. Існують різні психологічні бар’єри спілкування: семантичний бар’єр пов’язаний з уживанням різних значень того самого поняття; стилістичний бар’єр виникає за невідповідності стилів мовлення; логічний бар’єр з’являється тоді, коли логіка міркування,
запропонована комунікатором, дуже складна. Комунікативний бар’єр може перерости й у бар’єр відносин.
Отже, особливого значення набуває постійний зворотний зв’язок у відносинах «студент – викладач». Складною проблемою у процесі дистанційного навчання є система оцінювання знань студентів. В умовах спілкування через
технічне посередництво непросто адекватно оцінити справжні досягнення слухачів, тому важливою порадою може
стати спільне зі студентами розроблення критеріїв і правил оцінювання.
Вироблені під час дослідження практичні поради та рекомендації, а також розроблені критерії оцінювання роботи
студентів на дистанційних заняттях були впроваджені авторкою впродовж 2020–2021 навчального року у процесі викладацької діяльності на факультеті правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Ключові слова: дистанційний освітній процес, нетикет, етичні аспекти онлайн-комунікації, психологічні аспекти
онлайн-комунікації, технічне посередництво.
Yu. I. Matvieieva. Ethical and psychological aspects of interaction of participants of the distance educational process
In the current context of human rights restrictions caused by the introduction of quarantine due to the spread of COVID-19
coronavirus, humanity has faced many new challenges. One of the most large-scale and unexpected consequences was the complete transition of the educational process to the online environment. Thus, distance education has become a new unconditional
reality. Identifying its ethical and psychological features, as well as developing practical advice for participants in the educational process through technical mediation in the online environment is an extremely important and promising area of modern
discussions about the quality of education. Such considerations determine the relevance of the choice of this topic.
The article discusses the specifics of online communication – communication of participants in the educational process
through technical mediation. Particular attention is paid to such a concept as netiquette – a set of ethical rules of electronic
interaction. These rules include the rules of a linguistic nature (language culture of online communication), as well as the actual
ethical and legal rules. We are talking about the completeness, reliability, accuracy and relevance of information on the Internet,
as well as compliance with the legal aspects of information in the online space: ensuring the person’s right to protection of confidential information, copyright, etc. Furthermore, some aspects of the activity of legal clinics of higher education institutions of
Ukraine in online conditions are revealed.
Regarding the psychological features of online communication, an important problem is the communication barrier. That
is, the availability of technical mediation creates certain obstacles to free learning. There are various psychological barriers to
communication: a semantic barrier is related to the use of different meanings of the same concept; a stylistic barrier arises when
speech styles do not match; a logical barrier appears when the reasoning logic proposed by the communicator is very complex.
The communication barrier can also grow into a relationship barrier.
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Therefore, constant feedback in the student-teacher relationship becomes especially important. A complex problem in the
process of distance learning is the system of assessing students’ knowledge. It is not easy to adequately assess the true achievements of students in terms of communication through technical mediation. Therefore, working with students to develop assessment criteria and rules can be an important advice.
The practical advice and recommendations developed during the study, as well as the developed criteria for evaluating the
work of students in distance learning classes were introduced by the author during the 2020–2021 academic year in the teaching
process at the Faculty of Law of the National University of Kyiv-Mohyla Academy.
Key words: distance educational process, netiquette, ethical aspects of online communication, psychological aspects of
online communication, technical mediation.
Постановка проблеми. Перехід в умовах карантинних обмежень усієї багатоступеневої системи
освіти в онлайн-середовище зумовив складні особливості етичного та психологічного характеру комунікації
між учасниками цього процесу. Спілкування через технічне посередництво набуло своїх специфічних ознак,
які раніше не мали такого розголосу і необхідності їх обговорення.
Дистанційна взаємодія в нестандартному, кризовому освітньому середовищі ускладнена такими
трьома чинниками, як підвищена увага людей до збереження здоров’я; обмеження звичних фізичних форм
контакту в системі «викладач – студент» (обмеження обміну емоційною енергією, обмеження у застосуванні звичних соціальних норм, моделей поведінки та порядку); «розірваність» освітнього процесу внаслідок «технічного посередника».
У такій ситуації викладачам рекомендується зосередитися на турботі про психоемоційний стан кожного учасника освітнього процесу, а саме під час проведення онлайн-занять виділяти більше часу на відповіді студентів, спільне обговорення виконання навчальних завдань. Це сприятиме задоволенню потреби
студентів у спілкуванні, підтвердженню їхньої самооцінки для стимулювання внутрішньої навчальної мотивації, уможливить емоційну розрядку.
Виділяють три ключові напрями організації дистанційного навчання на етичних засадах: етика електронної взаємодії (нетикет, самоідентифікація на навчальних платформах, візуальне тло за доповідачами),
захист інтересів учасників дистанційного навчання, етичні питання родинних і соціальних стосунків (важливо обговорювати етичні, соціальні та індивідуальні проблеми, викликані пандемією, звертаючи особливу
увагу на питання соціальної справедливості, відповідальності, прийняття етичних рішень, а також наголошувати на значенні міцних родинних стосунків як основи взаємної підтримки в суспільстві) [1].
Саме тому в сучасних нетипових умовах освітнього процесу особливої актуальності набувають етичні
та психологічні аспекти взаємодії учасників дистанційного навчання.
Мета статті. Метою роботи є виявлення проблем етичного та психологічного характеру, а також їхніх
особливостей в умовах дистанційної освіти в онлайн-середовищі. Визначена мета зумовила постановку
і розв’язання таких завдань:
– дослідити етичні та психологічні особливості дистанційної освіти в умовах карантинних обмежень;
– визначити особливі наслідки від комунікації між учасниками освітнього процесу в онлайн-середовищі;
– виробити рекомендації етичного та психологічного характеру з метою поліпшення спілкування
учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання;
– розробити практичні поради критеріїв оцінювання студентів під час їх роботи на семінарських
(практичних) заняттях в умовах он-лайн.
Виклад основного матеріалу.
Етичні та психологічні особливості дистанційної освіти в умовах карантинних обмежень
Дистанційне навчання в умовах карантинних обмежень 2020–2021 рр. стало справжнім викликом
та випробуванням як для студентів, так і для викладачів. У зв’язку з необхідністю комунікації через технічне посередництво в онлайн-середовищі з’являються навіть нові терміни, такі як, до прикладу, «нетикет».
Це неологізм, який пов’язаний із необхідністю вироблення правил поведінки в мережі Інтернет. Тобто електронне спілкування зі своїми особливостями: відсутність живої комунікації, емоційного невербального
складника і т. ін. породило створення соціальних регуляторів такої онлайн-взаємодії.
Слово «нетикет» насправді з’явилося у 80-х роках ХХ ст., але досі не було таким відомим в українському обігу. Як і будь-який різновид етикету, нетикет має свої особливості: диференціюють адміністративні, технічні (зокрема, оформлення) та психоемоційні моральні правила поведінки. Вони детально
описані на багатьох сторінках Мережі і мало чим відрізняються від усталених норм невіртуального спілкування: чемність, увічливість, дотримання правил, сформованих у певній мережевій групі. Однак найбільш
актуальними є особливості мовного нетикету.
Якщо говорити про певні формальні особливості писемного Інтернет-спілкування, то акцентують
увагу на:
– використанні зручних для швидкого читання шрифтів;
– бажаному незмішуванні великих і малих літер у повідомленні (наприклад, У МеНе ТаК СаМо);
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– непереобтяженні повідомлення емотиконами (схематичними зображеннями, які виражають людські
емоції: смайлики і т. п.);
– униканні письма без пробілів, тобто суцільного тексту;
– обмеженому використанні таких графічних знаків, як лапки, крапка з комою (як знака відділення
однієї частини складного речення від іншої);
– особливостях коментувань у Інтернет-спілкуванні.
В епістолярному жанрі е-листування важливі з погляду нетикету кліше-привітання (Добрий день,
шановна Ольго Степанівно, Добридень, Добрий ранок, Добрий вечір/Вечір добрий, Вітаю, Привіт), кліше-прощання (До побачення, До наступного листа, З повагою Олександр Мироненко, Зі сподіванням/
надією на подальшу співпрацю Соломія Кличко, Чекатиму на відповідь), словесні знаки подяки (Дякую,
Вдячний за відповідь, Дякую. Отримав), кліше-прохання (Будь ласка, ...; Прошу Вас підтвердити отримання листа) тощо.
Найбільша проблема спілкування з погляду нетикету – культура висловлення, його грамотність. Тому
в останні десятиліття у приватному е-спілкуванні набув поширення комп’ютерний сленг.
Грамотність електронного спілкування має велике значення, адже повідомлення без помилок справляють, як правило, гарне враження. Таку думку підтверджують результати соцопитування «Грамотність
в Інтернеті». На питання: «Ваше ставлення до людей, які пишуть у Інтернеті з помилками?» 70,6% опитуваних відповіли – «негативно», більшість учасників опитування звертає увагу на помилки й уважає, що
у соцмережах треба писати грамотно, як у реальному житті (72,7%); інші припускають, що головне – взаєморозуміння (27,3%). Питання «Чи дотримуєтеся Ви правил правопису, спілкуючись у соцмережах?» спонукало до відповіді «так» 82,4% опитуваних, до відповіді «ні» – 17,6%. Відповіді на питання: «Для Вас важливо, аби співрозмовник писав без помилок?» розподілилися так: «так» – 70,6%, «ні» – 29,4%. Характерно,
що причинами неграмотного письма у соцмережах уважають низький рівень освіченості (37,5%) та ледачість (62,5%). Представники однієї з популярних в Україні Інтернет-компаній, запустивши проєкт «Робота
над помилками» на одному з Інтернет-пошуковиків, склали топ-15 найпоширеніших орфографічних помилок в україномовних запитах: «индекс» (правильно – індекс), «презинтація» (презентація), «відчудження»
(відчуження), «прислівья» (прислів’я), «процесс» (процес), «бородьба» (боротьба), «єкспресс» (експрес),
«києвський» (київський), «розвіток» (розвиток), «віділення» (відділення), «розповіть» (розповідь), «місяц»
(місяць), «сдача» (здача), «кінотеатер» (кінотеатр), «мінестерство» (міністерство) (http://www.wz.lviv.ua/
ukraine/120300). Отже, грамотність в Інтернеті – це не лише проблема писемного спілкування у соцмережах,
а й робота зі збирання інформації.
Чому так гостро стоїть питання щодо грамотності як складника нетикету? У неформальних ситуаціях віртуального спілкування знижується рівень само- та взаємоконтролю за способами формулювання
й оформлення думок. Із часом недописані слова, уривчастість фраз, їх абревіація, певна незв’язаність, характерна для усної розмовної мови, переносяться у систему писемного спілкування. Поступово граматика, правопис стають формальністю для багатьох представників молодого покоління. Ще один аспект нетикету –
грубі, непристойні вирази та образи особистості, яких припускаються читачі та коментатори отримуваної
інформації.
Отже, нове слово «нетикет» – це не просто зведення правил усного та писемного спілкування в Інтернеті, а й система, що орієнтує користувачів Мережі на дотримання принципів культури мови незалежно від
того, віртуальна вона чи реальна [2].
Окрім суто лінгвістичних, існують особливі власне моральні норми нетикету. Вони стосуються таких
аспектів інформації:
‒ про що ми повідомляємо у мережі Інтернет. Тут важливим є дотримання такого принципу, як достовірність інформації. Отже, інформація має відповідати дійсності, бути перевіреною на момент публікації.
Ураховуючи шалену динаміку появи та зміни різних публікацій у мережі Інтернет, великого значення набуває актуальність текстів. Саме тому під час використання Інтернет-ресурсів у певній публікації бажано,
а для наукових статей це є обов’язковою вимогою, зазначати дату доступу до відповідного ресурсу;
‒ як ми це робимо. Великого значення набуває добросовісність авторів публікацій. Зокрема, може
йтися про ті випадки, коли у різних текстах безпідставно з’являються такі ступені порівняння певної діяльності, як «найкращий» (наприклад, університет). При цьому можуть не наводитися ніякі аргументи на
користь подібних тверджень (визнані авторитетні рейтинги, результати моніторингів і т. п.).
Якщо ж говорити про специфіку правничої освіти й особливі правила нетикету для юридичної спільноти, то за основу можна взяти такі принципи поведінки під час використання мережі Інтернет: незалежності; професійності; відповідальності; чесності; стриманості та коректності; гідності; недопущення будьяких проявів дискримінації; толерантності та терпимості; корпоративності та збереження довіри суспільства;
конфіденційності (ст. 57 Правил адвокатської етики) [10]. Особливого значення ці принципи набувають
під час надання правничих послуг. Отже, юридичні клініки університетів повинні суворо дотримуватися
цих правил, адже це впливає на їхню репутацію, якість наданих консультаційних та інформаційних послуг,
рівень правопросвітницького заходу.
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Юридичні клініки в умовах онлайн-навчання проявили неабияку гнучкість та пристосувалися до нових
умов. Потрібно було переорієнтувати клієнтів юридичних клінік, слухачів правопросвітницьких занять,
інших зацікавлених осіб та партнерів на роботу в умовах електронного спілкування. У зв’язку із цим багато
юридичних клінік почали активно використовувати соціальні мережі для комунікації з клієнтами, створювати електронні програми, чат-боти, використовувати різні сервіси для онлайн-комунікації. І хоча загальні
правила нетикету зрозумілі і повинні дотримуватися задіяними особами, для юридичних клінік особливо
важливим є дотримання таких специфічних правил, як якість наданих послуг, своєчасність, забезпечення
збереження конфіденційної інформації про клієнтів в умовах онлайн-спілкування. Велике значення мають
і дотримання правил антиплагіатної політики, захист авторських прав у мережі Інтернет.
Розкриваючи психологічні аспекти дистанційної освіти, слід виділити такі її особливі переваги:
‒ гнучкість: студенти системи дистанційної освіти здебільшого не відвідують регулярних занять
у вигляді лекцій та семінарів, а працюють у зручний для себе час, у зручному місці, що дає значну перевагу для тих, хто не може або не хоче порушувати свій звичайний спосіб життя. Від студента формально не
вимагається певного освітнього цензу. Кожен може навчатися стільки, скільки йому особисто потрібно для
засвоєння предмета та можливості отримання необхідних заліків за вибраними курсами;
‒ модульність: в основу програм дистанційного навчання покладено модульний принцип. Кожен
окремий курс створює цілісне уявлення про певну предметну галузь. Це дає змогу з набору незалежних
курсів – модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним або груповим потребам;
‒ паралельність: навчання може проводитися відразу за декількома спеціальностями, окрім основної;
‒ далекодія: відстань від місця знаходження того, хто навчається, до навчального закладу (за умови
якісного зв’язку) не перешкоджає ефективному навчальному процесу;
‒ синхронність: у процесі навчання викладач і студент можуть реалізовувати технологію навчання
незалежно від часу за зручним для кожного розкладом та темпом;
‒ охоплення: цю властивість іноді також називають «масовістю». Кількість студентів у системі дистанційної освіти не є критичним параметром. Вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації
(електронних бібліотек, баз даних), а також можуть спілкуватися один з одним та з викладачем через мережі
зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій без будь-яких обмежень;
‒ рентабельність: під цією властивістю розуміють економічну ефективність дистанційної освіти.
Середня оцінка зарубіжних і вітчизняних освітніх систем свідчить, що вони приблизно на 10–50% дешевші,
ніж традиційні [3].
Проте поряд із багатьма позитивними рисами визначаються і деякі обмеження комп’ютерної дистанційної освіти, яка передусім потребує певного рівня технічного і програмного забезпечення, що є далеко
не в усіх учасників навчального процесу. Дистанційна освіта, навіть під час інтенсивної організації, часто
триває довше, ніж очна. Так, вартість дистанційних курсів та програм є меншою від стаціонарних, але це
свідчить і про їх дещо нижчу результативність, ефективність. Це може бути зумовлено браком у студента
елементарної самодисципліни і самомотивації, що, природно, не сприятиме ефективному самостійному
вивченню нового матеріалу. Психологи акцентують увагу на здатності студента самостійно працювати
з інформацією, тому що самостійна робота в системі дистанційної освіти є основним елементом навчальної
діяльності.
Провідними мотивами самостійної діяльності можуть виступати навчально-пізнавальні та професійні. Конкретними стимулами можуть бути інтереси, відповідальність, страх відрахування тощо. Різні за
змістом мотиви по-різному впливають на якість навчальної діяльності. Здійсненню самостійної діяльності можуть заважати і такі психологічні проблеми, як відсутність досвіду самостійної роботи, недостатня
вольова саморегуляція, вплив групових настановлень [4]. Це може бути пов’язано також з індивідуальними
особливостями того, хто навчається, наприклад із домінантним аудіальним каналом сприйняття інформації,
коли людина здатна засвоювати нову інформацію лише в озвученій формі, тощо.
Комунікація між учасниками освітнього процесу в онлайн-середовищі:
особливості взаємодії у відносинах «студент – викладач»
Комунікативні стосунки між учасниками освітнього процесу є вкрай важливими для результатів навчання, тому варто окрему увагу приділити особливостям дистанційного спілкування. Часто воно сприймається користувачем як «знеособлене», що вимагає насправді дещо більшого самоконтролю, ніж під час спілкування віч-на-віч, але, на жаль, може «знімати» низку соціально прийнятних обмежень, які ми називаємо
«етикою спілкування». Будь-яке, навіть найжвавіше, спілкування через Інтернет – це лише опосередковане
спілкування. Особисте, живе спілкування залишається поза кадром. Воно стає короткочасним, поверховим,
збіднюється його емоційний компонент; накопичення інформації починає займати більше часу, ніж її обговорення; знижується культура письмової мови; погіршується писемність; скорочується час, коли людина
у спілкуванні може проявити себе як індивідуальність; збільшується час рольового, офіційного спілкування;
зростає конфліктність [5].
Окрім того, орієнтованість на технічні засоби, на віртуальне середовище, постійна концентрація на
екрані монітора, тривале включення у віртуальний світ не може не відобразитися на внутрішньому стані
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студента. Існування й успішне функціонування його в новому психологічному середовищі висуває низку
специфічних вимог: уміння виділити й відфільтрувати інформацію з великого інформаційного потоку, здатність коротко, точно і грамотно формулювати повідомлення або запити, уміння правильно розподіляти
навантаження і швидко обробляти одержувану інформацію. Так, фрагментарність і роздрібненість інформації призводять до збільшення когнітивного навантаження на її сприйняття, використання гіпертекстового
режиму, підтримуваного всіма вебсерверами, потребує вміння орієнтуватися у складній і часто заплутаній
системі посилань, під час тривалої роботи на людину починає впливати «інформаційний шум». Усе очевиднішим стає той факт, що процес взаємодії особистості з глобальними інформаційними мережами впливає
на її психіку.
Тому таким важливим є зворотний зв’язок між студентом і викладачем у системі дистанційного навчання. Він повинен забезпечувати студенту психологічний комфорт. Суть механізму зворотного зв’язку
полягає у тому, що в міжособистому спілкуванні процес обміну інформацією ніби подвоюється і, окрім
змістового навантаження, несе в собі від реципієнта до комунікатора відомості про те, як реципієнт сприймає й оцінює поведінку комунікатора [6].
Адекватність сприйняття інформації залежить від багатьох причин, найважливішою з яких є наявність
або відсутність у процесі діалогу комунікативних бар’єрів. Комунікативний бар’єр – це психологічна перешкода на шляху адекватної передачі інформації між учасниками спілкування. Якщо такий бар’єр виникає, то
інформація спотворюється або змінюється її зміст. Існують різні психологічні бар’єри спілкування: семантичний бар’єр пов’язаний з уживанням різних значень того самого поняття; стилістичний бар’єр виникає за
невідповідності стилів мовлення; логічний бар’єр з’являється тоді, коли логіка міркування, запропонована
комунікатором, дуже складна. Комунікативний бар’єр може перерости й у бар’єр відносин. Це суто психологічний феномен, коли почуття недовіри та ворожості до викладача поширюється і на пропоновану ним
інформацію. В окремих випадках комунікативний бар’єр виступає психологічним захистом. Тому особистісні характеристики викладачів у системі дистанційної освіти мають велике значення для забезпечення
відповідного психологічного комфорту тим, хто навчається [7].
Таким чином, коли дистанційна освіта базується на діяльнісному підході завдяки тріаді «інформація –
викладач – співпраця», можна досягти максимальної ефективності.
Практичні поради поліпшення спілкування учасників освітнього процесу
в умовах дистанційного навчання
Для поліпшення комунікації в умовах дистанційного навчання важливо виробити певні правила, які
необхідно погодити з усіма учасниками освітнього процесу. Неабияку роль у напрацюванні таких правил
можуть зіграти самі студенти, які найкраще розуміють усі труднощі такого спілкування.
Студенти мають розуміти, як працювати з платформою, на якій проводитиметься заняття. Звучить банально
та елементарно? Так, але це база, без якої студент просто не зможе отримати максимум від заняття, адже включити
камеру, звук, користуватися діалогом, демонстрацією екрана та записом екрана теж потрібно вміти.
Не слід ігнорувати правила поведінки під час занять, адже зірвати заняття можна не лише в офлайн-форматі. Варто виробити правила зі студентами, що мікрофони мають бути вимкнені, якщо вони не говорять,
щоб не створювати зайвий шум. Важливим є те, щоб камери були ввімкнені, адже так викладачу психологічно легше, а студенти відчувають, що вони на занятті, і не займатимуться особистими справами. Також
слід наголосити на правилі піднятої руки.
Заняття – це не театр одного актора. Не потрібно перетворювати дистанційне заняття на монолог.
У дискусіях народжується істина, а в діалозі – засвоєння теми. Варто спробувати залишити теорію на самостійне опрацювання, адже, маючи певний багаж, студентам буде легше проговорити проблемні питання,
та вони самі скажуть, що для них було незрозумілим. Було б чудово, якби на занятті студенти вчилися застосовувати теоретичні знання на практиці, адже так і користі більше, і вебінар буде цікавіший.
Навчання за монітором виснажує не лише викладачів, а й студентів, тому, щоб вони могли розвіятися та трішки відпочити під час заняття, варто підготувати якийсь жарт за темою чи коротку історію,
можливо, навіть руханку, мем, вирізку з кіно. Ця перезарядка розвеселить аудиторію та зарядить її на
подальше навчання.
Креатив ніхто не відміняв! Презентації, відео, есе, вірші, малюнки – чудовий метод занурення у тему.
Звісно, примушувати не потрібно, потрібно запропонувати.
Інтернет теж може стати другом, який допоможе урізноманітнити навчання, тому варто користуватися
всіма доступними онлайн-програмами. На просторах Всесвітньої павутини 100% має бути те, що зробить
заняття незабутнім.
Якщо ви сумніваєтеся у своїх методах викладання та не знаєте, чи подобаються вони аудиторії, то
поцікавтеся у студентів, чи все їх улаштовує і що вони хотіли б змінити у навчальному процесі. Оцінка
давно не є кінцевою метою навчального процесу. Студентам важливі зворотний зв'язок та аналіз помилок
для вдосконалення своїх знань та навичок. Якщо перевірка знань обмежується тестами, то, скоріше за все,
перевіряються не знання, а вміння знаходити інформацію в екстремальних умовах. Чи хотіли б ви такого
«об'єктивного» оцінювання по відношенню до себе?
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Що потрібно зробити, щоб студент захотів учитися? Зацікавити його. Людський інтерес змушує
людину шукати інформацію, витрачати час на її прочитання та опрацювання. Можливо, у час, коли те, що
розповідають на заняттях можна знайти в Інтернеті, викладачеві потрібно трішки змінити своє ставлення до
процесу навчання та спробувати себе у ролі ментора.
У кожного своє бачення того, як зробити процес навчання ефективним та цікавим, хтось уважає, що
лекції – топ, а хтось бажає влаштовувати дискусії. Є методи прості, які не вимагають від викладача затрат
часу на підготовку, адже можна просто прочитати матеріал собі під ніс, а хтось готуватиме презентації
та підшуковувати відеоматеріал, робити кросворди та тести. Яка різниця? Пари першої групи викладачів
студенти не захочуть відвідувати, а от пари другої групи викладачів користуватимуться популярністю [8].
Складною проблемою у процесі дистанційного навчання є система оцінювання знань студентів. В умовах спілкування через технічне посередництво непросто адекватно оцінити справжні досягнення слухачів.
Великого значення набувають і антиплагіатна політика та дотримання правил академічної доброчесності.
У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» із цією метою розроблено Положення про
академічну доброчесність здобувачів освіти [9].
На підставі цього Положення, а також особливостей комунікації під час дистанційного навчання
авторкою разом зі студентами розроблено Критерії оцінювання студентів, а також певні матеріали, які характеризують етичні та психологічні особливості комунікації під час дистанційного навчання. Вони сприяли
поліпшенню налагодження стосунків зі студентами в умовах онлайн-спілкування та були апробовані під час
дистанційного навчання 2020–2021 н. р.
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ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
У статті визначено, що правопросвітницька робота є одним із напрямів діяльності юридичної клініки та розвитку свідомого суспільства. Розглянуто загальновідомі засоби впровадження правопросвітницьких заходів як основних інструментів практичної підготовки майбутніх юристів. З’ясовано, що правопросвітницька робота та правова
просвіта в юридичній літературі використовуються як синоніми.
Правова просвіта та правова культура є механізмом сприяння якості та надання практичного спрямування юридичної освіти, що проявляється у створенні для студентів можливості під час навчання набувати необхідних навичок
для майбутньої професії.
Доведено, що висвітлення юридичною клінікою результатів своєї правопросвітницької діяльності сприяє поширенню інформації про неї, збільшенню кількості клієнтів для отримання традиційних консультацій у стінах юридичної
клініки, що тим самим підвищує професійні навички студентів-консультантів.
Підкреслено, що, оскільки не кожен випускник юридичного факультету може продемонструвати високий рівень
фахових знань, участь майбутніх правників у роботі юридичної клініки посилює практичний складник вищої юридичної
освіти шляхом створення ефективного механізму з вироблення стійких навичок безпосереднього виконання професійних обов’язків майбутнього юриста.
Участь студентів у діяльності юридичної клініки, зокрема у проведенні правопросвітницьких заходів, розвиває
їхні ораторські здібності, уміння встановити психологічний контакт з аудиторією.
З’ясовано, що правова просвіта своєю актуальною, адаптивною тематикою та доступною для розуміння формою надання дає змогу якісно доповнити традиційні суспільні механізми правопросвіти і виховання.
Роз’яснено, що форми прояву правопросвітницької роботи надзвичайно різноманітні – від дистанційних (через
мережу Internet) до очних (консультації, інтерактивні заходи, лекції, семінари і т. д.).
У багатьох країнах світу діяльність юридичних клінік передусім спрямовується на юридичне інформування і просвітництво населення у різних формах та проявах.
Таким чином, правопросвітницька діяльність юридичних клінік має різноманітний характер, що зумовлений
гнучкістю творчої активності їхніх студентів-консультантів, комунікативною, педагогічною та медіамайстерністю
їхніх керівників і викладачів-кураторів.
Ключові слова: юридична клініка, правопросвітницька робота, правова освіта.
M. O. Nikulina, Sh. B. Davlatov. Legal education work as a direction of activity of legal clinic
The article defines that legal education is one of the activities of a legal clinic and the development of a conscious society.
Well-known means of implementing legal education measures are considered as the main tools for practical training of
future lawyers.
It has been found that legal education work and legal education are synonymous.
Legal education and legal culture is a mechanism for promoting the quality and providing practical guidance in legal
education, which is manifested in the creation of opportunities for students during their studies to acquire the necessary skills
for the future profession.
It is proved that the legal clinic's coverage of the results of its legal education activities contributes to the dissemination
of information about it, increasing the number of clients for traditional consultations within the legal clinic, which increases the
professional skills of student counselors.
It is emphasized that not every law graduate student can demonstrate a high level of professional knowledge, the participation of future lawyers in the work of the legal clinic strengthens the practical component of higher legal education by creating
an effective mechanism for developing sustainable skills to directly perform the professional duties of a future lawyer.
The participation of students in the activity of the legal clinic, in particular in conducting legal education activities develops their public speaking skills, the ability to establish psychological contact with the audience,
It was found that legal education with its relevant, adaptive topics and understandable form of provision allows to qualitatively supplement the traditional state and public mechanisms of legal education and upbringing.
It is explained that forms of manifestation of educational work are extremely various: from remote – through the Internet,
to face-to-face – consultations, interactive actions, lectures, seminars, etc.
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In many countries of the world, the activities of legal clinics are primarily aimed at legal information and education of the
population in various forms and manifestations.
Accordingly, the legal education activities of legal clinics have a diverse nature, due to the flexibility of creative activity of
their students-consultants, communicative, pedagogical and media skills of their leaders and teachers-curators.
Key words: legal clinic, legal education work, legal education.
Постановка проблеми. Сьогодні державна політика спрямована на підвищення якості юридичної
освіти. Одним таких інструментів є розповсюдження правопросвітницьких заходів.
Правопросвітницька робота має на меті налагодження діалогу між юридичною клінікою та громадянами, тому виступає так званою сполучною ланкою у такому ланцюзі, інструментом, завдяки якому кожен
має змогу бути юридично обізнаним та захищеним у повсякденному житті.
Оскільки права людини нині є головним пріоритетом у здійсненні національної політики багатьох
країн світу, правова освіта повинна допомагати людині толерантно відноситися до себе та інших, відстоювати свої права та виконувати обов’язки, вирішувати громадські проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження та формування методів правопросвітницької роботи присвячено наукові праці таких учених, як А. Галай, В. Стаднік, С. Гречанюк, Є. Соболь,
М. Лоджук, Ф. Черніцкі, С. Шатрава, В. Кравчук, А. Поляков та ін.
Мета статті. Метою наукової статті є надання характеристики основних правопросвітніх заходів,
здійснюваних юридичною клінікою задля підвищення рівня правової свідомості населення.
Виклад основного матеріалу. Рівень правової обізнаності громадян напряму залежить від сформованої та правильно функціонуючої системи реалізації права, від наявності достатнього рівня правової підготовки фахівців, від якісної, доступної та ефективної правової допомоги та від усвідомлення суб’єктами того,
що важливо слідувати правовим приписам.
Одним із джерел розвитку правової культури суспільства є правопросвітницька робота, яка сьогодні
є недооціненим інститутом виховання самостійного та свідомого соціуму.
Варто зазначити, що останнім часом упровадження заходів із правопросвіти активізується як актуальний напрям діяльності юридичної клініки.
Юридична клініка закладу вищої освіти дає змогу студентам-правникам проходити практику та здобувати необхідні для майбутньої професії навички шляхом надання безоплатної правової допомоги незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.
Юридична клініка функціонує у декількох напрямах: юридичне консультування, наукова робота, правопросвітницька діяльність.
Оскільки остання має вагоме значення, варто більш детально звернути увагу на форми та методи її
реалізації, а також визначити та запропонувати перспективи її розвитку.
Правова просвіта в Україні бере свій початок 18 жовтня 2001 р., коли Указом Президента України
№ 992 «Про Національну програму правової освіти населення» передбачено подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначення основних напрямів правопросвітницької діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації [1].
Результатом співпраці Асоціації юридичних клінік України, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства юстиції України, а також Міжнародного фонду «Відродження» був Наказ Міністерства освіти
і науки України від 3 серпня 2006 р. № 592, яким затверджено «Типове положення про юридичну клініку
вищого навчального закладу України», а ректорам вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що
здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право», незалежно від форм власності і підпорядкування
наказано забезпечити створення юридичних клінік та їх функціонування відповідно до цього Положення [2].
Згідно з Протоколом № 2 Стандартів діяльності юридичних клінік України від 19 червня 2014 р.,
а саме з п. 1.1.3, діяльність юридичних клінік ґрунтується на принципах верховенства права, законності,
об’єктивності, гуманізму, безоплатності надання правової допомоги, конфіденційності, компетентності
та добросовісності у виконанні студентами-консультантами своїх обов’язків, уникнення конфлікту інтересів, домінантності інтересів клієнта, повного інформування відвідувачів про правила роботи юридичної клініки, практичної орієнтованості отриманих знань, доступності викладення правового матеріалу, орієнтації
на формування конкретних вмінь та навичок [3].
Якщо сприймати юридичну клініку як формування, що займається правозахисною та правопросвітнцькою роботою, варто також передбачувати і добровільність та самоврядування такого утворення.
Аналізуючи більшість наукових досліджень з указаної теми, можна сформувати загальну дефініцію
правопросвітницької роботи. Отже, вона являє собою комплекс заходів, які здійснюються студентами – консультантами юридичної клініки, які так чи інакше встановлюють контакт і вдосконалюють правову культуру та свідомість громадян. Такими заходами є: інтерктивні уроки, лекції, вебінари, квести, консультації
та роз’яснення, видання статей та посібників, гайдів, розроблення буклетів, запис аудіо- та відеоматеріалів,
розміщення правової інформації в мережі Internet та багато іншого.
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Ключовими аспектами щодо місця правової просвіти в системі правової освіти є такі позиції:
1. Правова просвіта є складовою частиною загальної освіти України у цілому та раціонально пов’язана з правовим вихованням.
2. Правова просвіта як соціальне явище також забезпечує доступ громадян до правової інформації,
формує вміння користуватися нею на власну користь, створює ефективний механізм обміну інформацією
правового змісту між населенням.
3. Інтерактивне заняття сьогодні є оптимальною та дуже дієвою формою проведення правопросвітницької роботи недержавними організаціями [4, с. 22].
На думку М.Я. Купчака та О.В. Повстина, правопросвітницькі заходи й методи повинні базуватися на:
• поєднанні правової освіти з професійною підготовкою;
• відкритості та достовірності інформації про всі соціальні, економічні, політичні та суспільні процеси, що відбуваються в державі;
• безперервності в одержанні правових знань;
• організаційних і методичних заходах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій [5, с. 219].
Залежно від змісту і методики проведення правопросвітницькі заходи можуть бути виховними,
навчальними та інформаційними.
Виховні заходи спрямовані на правове виховання населення, формування соціально-правової орієнтації, виховання позитивних уявлень про загальні правові цінності та ідеали.
Навчальні заходи мають на меті формування умінь, навичок та знань. Вони займають основну частку
функцій правової освіти, розвивають інтелектуальні здібності слухачів, а також формують правничі уміння
та навички у консультантів, які їх проводять.
Інформаційні заходи покликані донести до аудиторії необхідну інформацію. У цьому разі успіх залежить від бажання аудиторії сприймати інформацію, а також від якості наданої інформації. Студенти-правники мають сумлінно опрацьовувати матеріал та вміти акцентувати увагу слухачів на важливому, щоб
підвищити рівень засвоєння інформації, адже такий процес залежить від низки особливостей: віку, статі,
психологічного стану та ін. Також важливо правильно вибрати оптимальні методи для проведення інформаційних заходів [6, с. 246–247].
У багатьох країнах світу діяльність юридичних клінік передусім спрямовується на юридичне інформування і просвітництво населення у різних формах та проявах. Існує навіть товариство, створене для інформування населення про роботу судів, що має назву Law Courts Education Society [7, с. 188].
Г.В. Татаренко зазначає, що для розроблення комплексу правопросвітницьких заходів необхідні
такі заходи:
• формування у суспільстві стійкої поваги до закону;
• підвищення рівня правової обізнаності та юридичної грамотності;
• створення стимулів до законослухняної поведінки, яка повинна стати провідною моделлю соціальної поведінки особи у суспільстві;
• удосконалення юридичної техніки з метою забезпечення зрозумілості, одноманітності тлумачення
нормативних приписів;
• проведення просвітницьких заходів серед учнівської та студентської молоді;
• використання сучасних засобів інформування населення про правову політику держави та законодавство;
• необхідно створювати загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, друковані видання,
а також запроваджувати сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації;
• координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації
у сфері правової освіти; залучення населення до системи надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги [8, с. 45–46].
Перед проведенням будь-якого правопросвітницького заходу необхідно добре підготуватися: скласти
план заняття, знайти необхідну інформацію та налаштувати себе та взаємодію з аудиторією.
Для студента-консультанта важливо з перших хвилин налагодити дружній контакт з аудиторією, зберігаючи свою авторитетність. Не варто підвищувати тон чи використовувати психологічні маніпуляції.
Добре володіючи матеріалом, майбутній правник має вступити у комунікацію з глядачами, показуючи
їх значимість.
Найефективнішою та інноваційною формою взаємодії з аудиторією є інтерактивні заняття. Завдяки
постійному розвитку юридичних клінік з’явилася цікава та модерна форма правопросвітницької роботи –
Street law (практичне право).
Варто підтримати думку Ф. Черніцкі, А.О. Галая, С.К. Гречанюка та ін., які стверджують, що для якісного
проведення інтерактивного заняття передусім необхідне детальне вивчення аудиторії, для якої розробляється
програма. Зокрема, варто звернути увагу на психологічні, вікові та інші особливості слухачів [9, с. 25].
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Багато юридичних клінік проводять правопросвітницькі заходи на базі закладів освіти.
Важливим моментом під час вибору тематики для проведення правопросвітніх занять є їх адаптивність. Більшість керівників закладів освіти особливо позитивно сприймає ситуацію, коли юридична клініка демонструє декілька програм, з яких слухачі можуть самостійно вибрати тему, яка їх зацікавила. Хоча
є випадки, коли аудиторія охоче погоджується і на запропоновану тематику [9, с. 25].
Як показує практика, молодше покоління цікавиться темою захисту прав та свобод громадян, а от підліткам більше до вподоби тема користування банківськими картками та протидія булінгу.
Наступним інструментом упровадження правопросвіти є видання навчальних посібників, курсів лекцій, публікацій у засобах масової інформації (далі – ЗМІ), методичних розробок, буклетів, методичних указівок і рекомендацій із проблемних правових питань, що виникають на практиці. Такі заходи знаходять
наукове обґрунтування правопросвітницької діяльності юридичних клінік. Наявність такого напряму у правовій просвіті населення свідчить про актуальність проблеми правового виховання громадян.
Завдяки ЗМІ юридична клініка популяризує свою необхідність, розширює знання про її діяльність
серед населення та підвищує свою клієнтоорієнтованість.
Використовуючи ЗМІ як інструмент для розповсюдження правової просвіти, юридична клініка має
викликати бажання у читача звернутися за допомогою, тому завжди необхідно залишати контактну інформацію, щоб громадяни мали можливість звернутися за правничою допомогою.
Розповсюдженими формами правової просвіти населення є публічні консультації, роз’яснення щодо
актуальних та проблемних питань у сфері права. Відрізняються такі форми лише кількістю осіб, яким надається правова допомога.
На сучасному етапі консультування населення, розширення доступу до правосуддя, інформування громадян про зміни у чинному законодавстві, упровадження правопросвітницьких заходів більш за все поширюються через мережу Internet. Це швидко та практично. Прикладом є правозахисна організація у Великій
Британії, що має назву JUSTICE [7, с. 188].
Такі заходи мають дистанційний характер, адже в умовах пандемії правопросвітницька діяльність має
бути адаптованою до сучасних умов.
Лекції, семінари, тренінги є відносно пасивною формою взаємодії з клієнтами, адже орієнтовані на
виклад інформації з незначною взаємодією з аудиторією.
Як влучно зазначає І. Юркевич, клініки у своїй діяльності співпрацюють із різними правопросвітницькими проєктами. Одним із таких є масштабний загальнонаціональний проєкт Міністерства юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!», який робить вагомий внесок у життя і функціонування юридичних клінік України, оскільки допомагає студентам-правникам розвивати важливі для вибраної професії soft skills (так звані «м’які навички»).
Вони полягають у вмінні налагоджувати комунікацію з різними прошарками населення, швидко знаходити
вихід зі стресових ситуацій, мати здатність зрозуміло і чітко доносити інформацію, правильно реагувати на
проблему клієнта [10, с. 133].
Студентам – консультантам юридичної клініки варто пам’ятати, що завжди потрібно бути готовим до
фідбеку – позитивного чи негативного.
Недостатньо просто поширювати інформацію, потрібно завжди знаходитися у взаємообміні з аудиторією, прикладом такої взаємодії може бути:
• гаряча лінія для запитань та пропозицій;
• якщо йдеться про сторінки у соціальних мережах, то систематично заохочувати аудиторію до діалогу: влаштовувати розіграші, конкурси, інтерактивні ігри по типу «запитання – відповідь».
Отже, правова просвіта відіграє визначальну роль у вихованні толерантного та юридично обізнаного
суспільства.
Водночас правопросвітницька робота має усувати конфлікти, що виникають між незахищеними, малозабезпеченими верствами населення, особами, які опинилися у складних життєвих обставинах, створювати
необхідність налагодження комунікації та стратегії щодо підвищення рівня толерантності між усіма громадянами.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Підсумовуючи
вищезазначене, варто звернути увагу на значимість та необхідність правопросвітницької роботи у діяльності юридичних клінік. Правова просвіта стала одним із невід’ємних складників у функціонуванні останніх.
Вона дає змогу студенту побувати на практичному боці своєї майбутньої професії. Звичайно, у такі моменти
майбутній правник долає багато бар’єрів.
Знати та правильно користуватися своїми правами та обов’язками – справа кожного, тому тут на допомогу приходить юридична клініка, яка виступає так званим «зв’язним» у суспільстві.
Правопросвітницька робота – шлях до інтелектуально розвиненого соціуму, у якому кожен поважає
себе та інших, адже сила – в єдності та спільній меті.
Для активної популяризації правової просвіти необхідні активна участь студентів-консультантів у правопросвітницьких проєктах, залучення їх до наукової роботи, розроблення власного бренду та усунення
бар’єрів між майбутнім правником та клієнтом.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОСОБИСТОСТІ
(НА БАЗІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ-КЛІНІЦИСТІВ)
Актуальність статті зумовлюється необхідністю дослідження психологічних особливостей комунікативного
профілю здобувачів-клініцистів юридичної клініки закладу вищої світи.
Метою даного соціально-психологічного дослідження є вивчення зв’язку між комунікативними рисами особистості та усвідомленням стратегічних завдань первинної безоплатної правової допомоги на базі юридичної клініки. Увага
до комунікативного профілю здобувачів-клініцистів зумовлена перманентними структурними та законодавчими змінами, що супроводжують первинну безоплатну правову допомогу загалом та правову освіту й юридичну клінічну діяльність зокрема, тому об’єктом дослідження стали саме комунікативні здібності членів юридичної клініки, оскільки
значення цих здібностей підвищується в умовах у тому числі дистанційної або віддаленої діяльності.
Результати дослідження конкретизовано за допомогою кількісної методології, заснованої на неекспериментальному емпіричному дослідженні, вибірку якого становили здобувачі вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що є членами юридичної клініки «Істина».
У дослідженні було використано методику 16-факторного опитувальника особистості Р. Кеттела (версія С).
Математико-статистична обробка даних здійснювалася за U-критерієм Манна-Уітні, Н-критерієм КраскеллаУолліса, а також за допомогою кореляційного аналізу за критерієм Спірмена. Отримані результати оброблялися програмним забезпеченням IBM SPSS 26.
Результати дослідження показали наявність статистично значущого зв’язку між різними комунікативними
профілями здобувачів-клініцистів та їхнім ставленням до стратегічних статутних завдань юридичної клініки. Важливість комунікативних навичок особливо підвищується в умовах дистанційних та знеособлених консультацій, комунікації в режимі обмежувальних заходів.
Дані дослідження можуть бути використані для оптимізації подальших заходів із відбору членів юридичної клініки з числа учасників освітнього процесу.
Проведення особистісних тестів в комплексі з іншими інструментами вимірювання професійної придатності
може забезпечити додаткові дані щодо відповідності здобувачів завданням юридичної клінічної діяльності у контексті
цифровізації вищої освіти та правової і правозахисної діяльності загалом.
Ключові слова: комунікативний профіль особистості, освіта, юридична клініка, юридична клінічна освіта, юридична психологія.
O. O. Orlova, G. M. Stoyatska. Personality’s communicative profile psychological features (on the basis of empirical
research of gainers-clinicists)
The relevance of the article is stipulated by the necessity to study the psychological features of the communicative profile
of applicants-clinicians of the legal clinic of the higher educational establishment.
The purpose of this social and psychological research is to study the relationship between personality’s communicative
features and awareness of the strategic objectives of primary free legal aid on the basis of a legal clinic. Attention to the communicative profile of applicants-clinicians is conditioned by the permanent structural and legislative changes accompanying the
primary free legal aid in general and legal education and legal clinical activities in particular. Therefore, the communicative
skills of the legal clinic’s members have become the object of the study, as the value of these abilities increases in conditions
including distant or remote activities.
The results of the study are concretized using a quantitative methodology based on a non-experimental empirical study,
a sample of which was made by graduates of Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, who are members of the legal
clinic “Istyna”. The method of a 16-factor personality questionnaire by R. Kettel (version C) was used in the study. Mathematical and statistical data processing was performed according to the Mann-Whitney U-test, Kraskell-Wallis H-test, as well as by
correlation analysis according to Spearman’s correlation coefficient for clustered samples. The results were processed by IBM
SPSS 26. The results of the study showed a statistically significant relationship between the various communication profiles of
applicants-clinicians and their attitude to the strategic statutory objectives of the legal clinic. The importance of communica© О. О. Орлова, Г. М. Стояцька, 2021
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tion skills is especially increasing in the conditions of remote and impersonal consultations, and communication in the mode of
restrictive measures. These studies can be used to optimize further measures to select members of the legal clinic from among the
participants in the educational process.
Conducting personality tests in combination with other tools for measuring professional qualifications can provide additional data on the suitability of applicants for the tasks of legal clinic activities in the context of digitalization of higher education
and legal and human rights activities in general.
Key words: personality communicative profile, education, legal clinic, legal clinical education, legal psychology.
Постановка проблеми. Безпрецедентне значення юридичного клінічного руху та зростання його
соціальної ролі в контексті правової просвіти населення та спорадичних реформ правничої освіти, підвищення ролі практичного складника підготовки здобувачів-правників є беззаперечними реаліями сьогодення.
У цьому сенсі підвищення уваги до особистісних характеристик здобувачів, що присвячують свій час діяльності юридичних клінік, спроби відслідкувати закономірності у психологічних чинниках, що зумовлюють
бажання молоді бути частиною широкого простору безоплатної правової допомоги, спонукають здійснювати емпіричні дослідження, здатні надати досвідний матеріал для вдосконалення клінічного руху. Питання
пошуку психологічних закономірностей та комунікативних характеристик, які зумовлюють особистісне
бажання займатися клінічною діяльністю, зумовлені ще й підвищенням значення надання правової допомоги у дистанційному форматі.
Нові соціальні реалії, в яких існує суспільство вже понад півтора роки, зумовлюють необхідність удосконалювати комунікативні здібності та навички, які можуть допомогти оптимізувати діяльність юридичних
клінік у контексті надання допомоги у форматі віддалених або знеособлених консультацій. У цьому сенсі
вивчення саме комунікативних особливостей здобувачів-клініцистів постає актуальною та своєчасною проблемою не лише з погляду діяльності юридичних клінік, а й загалом із погляду юридичної психології, яка
аналізує діяльність правника у цілому.
Окрім того, сьогодні в Україні практично відсутні спеціальні психологічні емпіричні дослідження
такої соціальної групи, як здобувачі правничої або правоохоронної освіти, які присвячують час практичній
діяльності юридичних клінік.
Таким чином, дослідження, здійснене на базі вибірки здобувачів-клініцистів юридичної клініки
«Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, та основні висновки, отримані на
його підставі, можуть сприяти вдосконаленню клінічної діяльності та стати основою для її розвитку, у тому
числі й шляхом рекомендацій щодо відбору бажаючих нею займатися.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни та перетворення, що відбуваються в нашій країні в різних сферах, не оминули й правничу освіту. Підвищення якості освіти значною мірою залежить
від включення в неї практико-орієнтуючих складників. Це призвело до посилення уваги науковців до
діяльності юридичних клінік. Значною працею, що присвячена окресленій проблематиці останніх років,
є монографія М. Лоджук, в якій надається загальнотеоретична характеристика змісту правового регулювання діяльності юридичних клінік в Україні [1]. Опубліковано низку посібників з основ юридичної
клінічної діяльності та практики, де увагу зосереджено на складниках викладання навчального курсу
у закладах вищої освіти, а також наукових статей [2–5]. Проте саме дослідження психологічних особливостей комунікативного профілю особистості та роль юридичних клінік на становлення правника потребують висвітлення.
Що стосується досліджень, присвячених класичній 16-факторній методиці Реймонда Кеттела [6–8],
то вона є вичерпним показником різноманітних профілів особистості у нормальному діапазоні. Її ефективність було доведено у різних ситуаціях, де потрібна глибока оцінка всього спектру психологічних особливостей особистості, а дослідження щодо її аналізу є систематичними. Зокрема, серед найбільш значущих
робіт останніх років можна вділити дослідження G. Boyle, L. Stankov N., Martin K. Petrides, M. Eysenck,
G. Ortet [9], R. Kumar [10], D. Pietrzak, B. Page, J.S. Korcuska, A. Bach Gorman [11], S.R. Young, T.Z. Keith [12],
O. Bouiri, S. Lotfi, M. Talbi [13], H. Cattell, A. Mead [14], серед вітчизняних дослідників – В.П. Чудакову [15].
Мета статті. Метою наукового дослідження є емпіричне вивчення комунікативного профілю здобувачів-клініцистів. Концептуальна гіпотеза дослідження полягає у припущенні про існування зв’язку між
адекватним усвідомленням завдань, які стоять перед юридичною клінікою як закладом надання безоплатної
первинної правової допомоги, та високим рівнем комунікативних властивостей особистості та особливостей її міжособистісної взаємодії (за 16-факторним опитувальником Р. Кеттела).
Завданнями наукового дослідження є доведення низки емпіричних гіпотез, зокрема про те, що високому рівню за шкалами «замкнутість – товариськість», «підпорядкованість – домінантність», «стриманість – експресивність» та ін. відповідає позитивне ставлення до виконання та реалізації основних статутних завдань юридичної клініки.
У процесі дослідження використано такі методи: метод аналізу (надав можливість дослідити особливості комунікативного профілю здобувачів-клініцистів на базі юридичної клініки «Істина»), метод прогнозування (дав змогу визначити перспективи подальшого розвитку психологічних особливостей комунікативного
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профілю здобувачів-клініцистів юридичної клініки закладу вищої світи), гіпотетико-дедуктивний метод
(дав змогу підтвердити або спростувати висунуті емпіричні гіпотези).
Методики, що використовувалися у дослідженні: 16-факторний опитувальник особистості Р. Кеттела;
математико-статистичні критерії для обробки масиву даних: критерій Шапіро-Уілка для кластеризованих
вибірок кількістю до 100 спостережень, U-критерій Манна-Уітні, Н-критерій Краскелла-Уолліса, кореляційний аналіз за критерієм Спірмена.
Експериментальною базою для дослідження стала юридична клініка «Істина» Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ.
Виклад основного матеріалу. Нормативно-правове забезпечення діяльності юридичних клінік в Україні регулюється Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про
юридичну клініку вищого навчального закладу України» [16]. Окрім того, у закладах вищої освіти, де створено клініки, затверджено відповідні положення. Не є винятком і Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, на базі якого з 2001 р. створена і функціонує юридична клініка «Істина». Спершу
вона функціонувала як Центр правової допомоги «Істина», який у 2013 р. був реорганізований в юридичну
клініку і нині функціонує відповідно до Положення «Про юридичну клініку «Істина» ДДУВС» від 27 квітня
2017 р. [17].
У своїй діяльності юридична клініка керується Конституцією України, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р. № 3460-VI [18], «Про звернення громадян» від 02 жовтня
1996 р. № 393/96-ВР [19].
Основною метою створення та діяльності юридичної клініки «Істина» ДДУВС є формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом, здобуття ними теоретичних знань та практичних умінь професії юриста, формування у них поваги до принципів права, підвищення рівня правової культури населення, а також надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної
правової допомоги.
Відповідно до вказаних напрямів, упродовж травня та червня 2021 р. на базі юридичної клініки
«Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ нами було проведено емпіричне
дослідження психологічних особливостей комунікативного профілю здобувачів-клініцистів.
Вибіркою дослідження стали представники клініки – здобувачі юридичного факультету (студенти)
та факультетів підготовки фахівців для органів та підрозділів Національної поліції (курсанти).
Умовою участі у дослідженні було наявність стажу клінічної діяльності не менше дев’яти місяців на
момент дослідження.
Загалом у дослідженні взяли участь 60 осіб із різних курсів та різної статі: 26 хлопців, 34 дівчини,
13 курсантів, 47 студентів, 7 здобувачів І курсу, 17 – ІІ курсу, по 15 здобувачів ІІІ та IV курсів, 12 здобувачів-магістрантів.
Вибірка являє собою кластеризовану вибірку (cluster sample), яка загалом може бути репрезентативною щодо генеральної сукупності.
Оскільки ми вивчали вплив якісних чинників на результативні показники комунікативних властивостей здобувачів-клініцистів, то фактично в роботі використовувалися дані анонімного анкетування, в якому
досліджуваних було розбито на кілька груп залежно від відповідей на контрольні питання щодо власної
життєвої стратегії та професійної зайнятості, мотивації займатися клінічною діяльністю, бачення соціальних завдань юридичної клініки.
Своєю чергою, ознаками в нашому дослідженні виступали дані, отримані за шкалою комунікативного
профілю особистості (за версією С 16-факторного опитувальника Р. Кеттела).
У ході дослідження на першому етапі здобувачам-клініцистам було запропоновано відповісти на низку
питань анонімного анкетування щодо їхньої особистої діяльності та ставлення до організації і функціонування юридичної клініки. Основні результати за питаннями анкети наведено у табл. 1.
Результати за цим опитуванням у подальшому стали групуючими змінними нашого дослідження
та дали змогу кластеризувати відповіді залежно від особливостей комунікативних властивостей особистості
досліджуваних.
Другим пунктом дослідження була організація анкетування здобувачів-клініцистів за 16-факторним опитувальником особистості Р. Кеттела (було використано україномовну адаптацію опитувальника
версії С [7]).
За цією методикою вимірювався комунікативний профіль досліджуваних (зокрема, було обраховано
показники за шкалами фактора А – «замкнутість/товариськість» (Reserved/Warm), фактора Е – «підпорядкованість/домінантність» (Deferential/Dominant), фактора F – «стриманість/експресивність» (Serious/Lively),
фактора Н – «нерішучість/сміливість» (Shy/Bold), фактора L – «довірливість/підозріливість» (Trusting/
Vigilant), фактора N – «прямолінійність/дипломатичність» (Private/Forthright) та фактора Q2 – «конформізм/
нонконформізм» (Self-Reliant/Group-Oriented). Основні дані щодо результатів обрахунку зазначених показників наведено у табл. 2.
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Так
*
1 Чи поєднуєте ви навчання у закладі освіти з роботою за фахом?
40 %
2 Чи бачите ви себе через 10 років людиною, що працює за тим фахом, який
70 %
ви зараз здобуваєте?
3 Якою була ваша особиста мотивація стати консультантом юридичної клініки?
− дізнатися більше про фах, який здобуваю
80 %
− надавати практичну допомогу тим, хто цього потребує, бути корисним
92 %
людям
− вибрав клініку як базу для проходження академічної практики
44 %
− розраховував(ла), що статус консультанта допоможе отримати бали за
–
самостійну та індивідуальну роботу з певних дисциплін
− бачу клініку як місце, де можу отримати багато матеріалу для своєї
53 %
наукової роботи
4 Чи вважаєте ви, що юридична клініка повністю та ефективно виконує
20 %
завдання набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок професії
юриста?
5 Чи вважаєте ви, що юридична клініка є повноцінним та ефективним міс64 %
цем для проходження здобувачами вищої освіти академічної практики?
6 Чи вважаєте ви, що юридична клініка повністю та ефективно виконує
50 %
завдання надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової та психологічної допомоги?
7 Чи вважаєте ви, що юридична клініка є повноцінним та ефективним закла- 80 %
дом проведення заходів правової просвіти населення?
* у першому стовпчику даної таблиці наведено кодування факторних (групуючих) змінних.
домінування ознаки 1
ознака 1
3,33 %
замкнутість
7,66 %
підпорядкованість
–
стриманість
8,17 %
нерішучість
–
довірливість
2,88 %
прямолінійність
6%
конформізм

середній рівень
31,67 %
20 %
38,6 %
6%
26 %
8%
23,46 %

ознака 2
товариськість
домінантність
експресивність
сміливість
підозріливість
дипломатичність
нонконформізм

Таблиця 1
Частково
Ні
–
60 %
30 %
–
20 %
8%

–
–

–
8%

56 %
92 %

77 %

–

60 %

20 %

6%

30%

30 %

20 %

10 %

10 %

Таблиця 2

домінування ознаки 2
65 %
71,33 %
62,4 %
85,83 %
74 %
89,12 %
71,54 %

Таким чином, за результатами дослідження було отримано два масиви даних: із дихотомічними
та номінативними шкалами, які дали змогу розбити вибірку на групи залежно від відповідей анонімного
анкетування (дискретний масив), та кількісними шкалами, отриманими за вибраними факторами 16-факторного опитувальника (безперервний масив).
Усі отримані показники було перевірено на нормальність розподілу даних за критерієм Шапіро-Уілка.
Оскільки за окремими показниками дані не підкорялися закону нормального розподілу, то для подальшої
роботи було вибрано непараметричну стратегію математико-статистичної обробки. Обрахунок даних здійснювався у програмі SPSS. У його ході на першому етапі було здійснено кореляційний аналіз між змінними
із застосуванням коефіцієнту кореляції Спірмена.
За його результатами статистично значущі показники кореляції було виділено між такими змінними:
пряма кореляція між змінними 1 та 3 (на рівні 0,748), між змінними 4 і 5 (на рівні 0,6), між змінними 5 і 8
(на рівні 0,509), між змінними 6 і 8 (на рівні 0,563), між змінними 7 та 8 (на рівні 0,66). Також було встановлено слабкі кореляційні зв’язки між кількісними шкалами факторів А та Н (на рівні 0,244), E та L (0,202),
F та H (0,288), H та N (0,248).
На наступному етапі було здійснено перевірку емпіричних гіпотез дослідження про наявність або
відсутність статистично значущих відмінностей між особливостями комунікативного профілю здобувачів-клініцистів та їх приналежністю до груп, виділених на підставі групуючих змінних нашого дослідження.
Результати цієї перевірки наведено у табл. 3.
Як свідчать результати математико-статистичної обробки даних, не існує статистично достовірної
і підтвердженої різниці у комунікативному профілі здобувачів-клініцистів залежно від їх приналежності до
груп за 1-ю та 2-ю групуючими змінними, а саме: 1 – залежності від поєднання або непоєднання навчання
з роботою за фахом, 2 – залежності від бачення себе в перспективі особою, що працює за фахом, який нині
здобуває.
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Таблиця 3
Групуючи змінна
1
2
3
4
5
6
7

Критерій
U-критерій Манна-Уітні
U-критерій Манна-Уітні
U-критерій Манна-Уітні
Н-критерій Краскелла-Уолліса
Н-критерій Краскелла-Уолліса
Н-критерій Краскелла-Уолліса
Н-критерій Краскелла-Уолліса

p-value
0,156
0,158
0,66
0,003
0,001
0,015
0,001

Н0
нульова гіпотеза приймається
нульова гіпотеза приймається
нульова гіпотеза приймається
нульова гіпотеза відхиляється
нульова гіпотеза відхиляється
нульова гіпотеза відхиляється
нульова гіпотеза відхиляється

Що стосується зв’язку з мотивацією, що спонукала стати членом юридичної клініки (3-я групуюча
змінна), статистично значущої відмінності між групами немає, хоча значимість на рівні 6,6% може свідчити
про її наявність на рівні тенденції. Водночас цілком статистично значуща відмінність у комунікативних
профілях здобувачів-клініцистів спостерігається у групах, виділених на підставі їх бачення й оцінювання
важливості та ефективності статутних завдань юридичної клініки – відповідно 0,003 за 4-ю, 0,000 за 5-ю,
0,000 за 6-ю та 0,001 за 7-ю групуючими ознаками.
Таким чином, ми можемо прийняти альтернативну гіпотезу про те, що існує статистично значущій
зв’язок між комунікативним профілем особистості здобувача-клініциста та його оцінкою і ставленням
до основних завдань юридичної клініки, а виділені в ході дослідження групуючі ознаки пов’язані з мінливістю такого набору факторів, як комунікативні властивості й особливості міжособистісної взаємодії
особистості.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. На підставі проведеного емпіричного дослідження можна зробити низку висновків та сформулювати перспективи подальших
досліджень у даній галузі.
На початку роботи ми зробили припущення, що поєднання навчання з роботою за фахом, бачення себе
в майбутньому людиною, що працює за фахом, який здобуває, мотивація до діяльності як члена юридичної
клініки, характер ставлення до стратегічних завдань юридичної клініки пов’язані з особливостями комунікативних здібностей особистості здобувача-клініциста.
У ході дослідження та математико-статистичної обробки отриманих даних частину висунутих емпіричних гіпотез не було підтверджено на нашій вибірці. Так, зокрема, було з’ясовано, що статистично значущі
зв’язки між номінативними та кількісними шкалами нашого дослідження спостерігаються лише в сегменті
зв’язку між усвідомленням стратегічних завдань функціонування юридичної клініки та особливостями
комунікативного профілю її членів.
Ураховуючи, що впродовж останніх місяців діяльність юридичної клініки здійснювалася переважно
у дистанційному або онлайн-форматі, ці дані окремо свідчать про те, що розвиток комунікативних здібностей та загалом характер комунікативних схильностей здобувачів-клініцистів є визначальною потребою
і вимогою до успішного її функціонування.
Отже, важливим напрямом удосконалення правничої освіти є підготовка здобувачів до юридичної
практики, пов’язаної з використанням інформаційних технологій в умовах підвищення значення дистанційних та знеособлених консультацій, комунікації в умовах обмежувальних заходів тощо.
Дані дослідження можуть бути окремо використані для оптимізації подальших заходів щодо відбору
членів юридичної клініки з числа учасників освітнього процесу. Проведення особистісних тестів у комплексі з іншими інструментами вимірювання професійної придатності може забезпечити додаткову валідність відповідності здобувачів завданням юридичної клінічної діяльності у контексті цифровізації вищої
освіти та правової і правозахисної діяльності загалом.
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МІСЦЕ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ1
У статті визначено форми діяльності юридичних клінік у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг на
підставі комплексного аналізу законодавства України та розвинених країн, ЄС. Зазначено, що захист прав споживачів
фінансових послуг передбачає наявність таких функціональних складників, як правове забезпечення, гарантії захисту,
механізм захисту. Проведено аналіз кожного з функціональних складників. Класифіковано нормативно-правові акти
у цій сфері на такі групи: загальні, спеціальні, інституціональні.
Аргументовано доцільність створення медіаційних центрів на базі юридичних клінік. Юридичні клініки можуть
забезпечувати медіацію та консиліацію між фінансовими установами та споживачем фінансових послуг. Більшість
юридичних клінік має у своєму складі адвокатів, а деякі – сертифікованих медіаторів, і за умови додержання низки
вимог можуть набувати статусу суб’єктів медіації та консолідації у сфері захисту прав споживачів фінансових
послуг. Запропоновано внести зміни до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2006 р. № 592, а саме доповнити пункт 2.2 положенням «забезпечення вирішення конфліктів у сфері надання фінансових послуг».
Зазначено про проблемність питання підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг в Україні. Запропоновано впровадити політику інформування громадян та підвищення їхньої фінансової обізнаності та зазначити одним із суб’єктів реалізації такої політики юридичні клініки. Як інституції громадянського суспільства вони
мають позитивний досвід правопросвітницької роботи. Імплементація подібних технологій в Україні дасть змогу
значно підвищити рівень безпеки у сфері надання фінансових послуг, забезпечити сталий розвиток фінансового сектору, макрофінансову стабільність.
Ключові слова: фінансові послуги, захист прав споживачів фінансових послуг, правопросвітницька діяльність,
фінансова грамотність, медіація.
L. D. Rudenko, O. A. Shvaher, D. V. Murach. The place of legal clinics in ensuring the protection of the rights of
consumers of financial services
The article identifies the forms of activity of legal clinics in the field of protection of the rights of consumers of financial
services based on a comprehensive analysis of the legislation of Ukraine and developed countries, the EU. It is noted that the
protection of the rights of consumers of financial services involves the presence of the following functional components: legal
support, protection guarantees, protection mechanism. Normative legal acts in this sphere are classified into the following
groups: general, special, institutional. The Constitution of Ukraine represents the level of public acts. At the EU level, such acts
include the Treaty on the Functioning of the EU. The primary acts of the EU established economic and monetary unions. Acts
of secondary EU law are adopted based on the principles laid down in primary EU acts. Special acts provide guarantees and a
mechanism for protecting the rights of consumers of financial services. Institutional acts provide for the specifics of providing
certain types of financial services.
The practicality of creating mediation centers based on legal clinics is argued. Legal clinics can provide mediation and
consultation between financial institutions and consumers of financial services. Most legal clinics have lawyers, and some are
certified mediators. If several requirements are met, they can acquire the status of mediation and consolidation entities in the
Дослідження проведено на виконання міжнародного проєкту у сфері освіти «619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» (спільний проєкт СумДУ, Еразмус+ Жан Моне Фонду та
Виконавчого агентства з питань освіти та культури за підтримки ЄС)». Підтримка Європейською комісією випуску цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише думки авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке
використання інформації, що міститься в ній.
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field of consumer protection of financial services. It is proposed to amend the Standard Regulations on the Legal Clinic of the
Higher Educational Institution of Ukraine, approved by order of the Ministry of Education and Science of August 3, 2006,
№ 592, namely to supplement paragraph 2.2 with the following provision “ensuring conflict resolution in financial services”.
The problem of increasing the financial literacy of consumers of financial services in Ukraine is mentioned. It is proposed
to introduce a policy of informing citizens and raising their financial awareness and designate legal clinics as subjects of such
a policy. As civil society institutions, they have a positive experience of proper educational work. The implementation of such
technologies in Ukraine will significantly increase the level of security in the provision of financial services.
Key words: financial services, protection of the rights of consumers of financial services, law, educational activities,
financial literacy, mediation.
Постановка проблеми. Актуальність дослідження місця юридичних клінік у забезпеченні захисту прав
споживачів фінансових послуг зумовлюється необхідністю реалізації правопросвітницького складника, розвитку медіації як форми врегулювання спорів між споживачами та фінансовими установами. Пропозиція фінансовими установами складних фінансових послуг не завжди має позитивний результат для фізичних осіб-споживачів, яким важко зрозуміти умови надання таких послуг. Вибираючи певну фінансову послугу, споживачі
не завжди можуть об’єктивно оцінити рівень ризиків, свої майбутні фінансові зобов’язання та порівняти умови
надання фінансових послуг різними фінансовими установами. Ситуація ускладнюється недосконалістю неюрисдикційних форм захисту прав споживачів фінансових послуг через невизначену процедуру та суб’єктний
склад. У таких умовах застосування потенціалу юридичних клінік для захисту прав споживачів фінансових
послуг надає реальну можливість підвищити рівень фінансової грамотності населення, компенсувати слабку
зацікавленість держави та фінансових установ у впровадженні медіативних форм вирішення спорів. Кожний
четвертий українець повідомляє про негативний досвід фінансових операцій, що має наслідком недовіру до
фінансового сектору, тому активізація участі юридичних клінік у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг сприятиме відновленню довіри до фінансового сектору, його сталому розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика правового регулювання захисту прав споживачів досліджувалася у працях таких учених, як М. Бричко, А. Ісічко, Х. Ковцун, Ю. Коваленко, В. Кондратюк, Г. Крачевська, О. Мінін, Ю. Навроцька, М. Перегінець, О. Серьогін тощо. Проте питання місця
та значення юридичних клінік у захисті прав споживачів фінансових послуг у науковій літературі досліджено фрагментарно. Існує нагальна потреба комплексного дослідження захисту прав споживачів фінансових послуг із визначенням форм діяльності юридичних клінік.
Мета статті. Метою наукової статті є визначення форм діяльності юридичних клінік у забезпеченні
захисту прав споживачів фінансових послуг на підставі комплексного аналізу правових засад та механізму
захисту таких прав в Україні та розвинених країнах, ЄС.
Виклад основного матеріалу. Фінансові послуги є одними з найбільш затребуваних серед інших
видів послуг. До таких послуг відносяться: торгівля валютними цінностями; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо подальшого їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, у тому
числі на умовах фінансового кредиту; надання гарантій; фінансові платіжні послуги; у сфері страхування;
діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення; професійна діяльність на ринках капіталу;
факторинг; банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про банки
і банківську діяльність» (ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг») [1]. Кожна з послуг передбачає додержання певних умов надання та супроводжується
фінансовими ризиками. Порушення прав споживачів фінансових послуг передбачає реакцію з боку органів
державного контролю та нагляду.
За даними звіту Національного банку України (далі – НБУ) «Захист прав споживачів фінансових
послуг: робота зі зверненнями у 2020 році», за 2020 р. до НБУ надійшло 15 904 справи у сфері фінансових
послуг [2]. При цьому майже у 40% цих справ було виявлено ознаки порушень прав споживачів. Наведена
статистика вказує на доцільність удосконалення механізму захисту. Ситуація ускладнюється низькою фінансовою грамотністю громадян України. Більшість осіб віком від 20 до 60 років недостатньо розуміє, що таке
кредит, іпотека, страхування, змінювані процентні ставки, інвестиційні фонди, акції або облігації [3].
У Пояснювальній записці до проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» від 29 липня 2014 р. № 4391а
зазначалося, що кожний четвертий українець повідомляє про негативний досвід фінансових операцій, що
має наслідком недовіру до фінансового сектору [4]. Проте в Україні, окрім громадського сектору, відсутні
інституції, які на постійній основі займаються правопросвітницькою роботою щодо фінансових послуг
та захисту прав споживачів фінансових послуг.
Захист прав передбачає наявність функціональних складників, які забезпечують результативність усієї
системи. Складниками захисту прав споживачів фінансових послуг є правове забезпечення, гарантії захисту,
механізм захисту. Ураховуючи зазначене, вважаємо за необхідне проаналізувати зазначені елементи.
Аналіз національного та іноземного законодавства дає змогу класифікувати нормативно-правові акти
у цій сфері на такі групи: загальні, спеціальні, інституціональні.
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Рівень загальних актів представлений Конституцією України. На рівні ЄС до таких актів можна віднести Договір про функціонування ЄС. Первинними актами ЄС закладено економічний та валютний союз.
На підстав принципів, закладених первинними актами ЄС, приймаються акти вторинного права ЄС.
Спеціальними актами закладено гарантії та механізм захисту прав споживачів фінансових послуг.
Інституціональними актами передбачено особливості надання окремих видів фінансових послуг.
Наведена класифікація дає змогу виокремити суб’єктів відносин, що виникають у сфері фінансових
послуг. Це фінансові установи, споживачі та регулятори. Подібна класифікація наведена Ю. Коваленком
[5, с. 110].
Категорія споживачів фінансових послуг включає у себе як фізичних, так і юридичних осіб. Проте
у законодавстві така категорія має різне змістовне наповнення. Виходячи з норм Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», споживачем є фізична особа, яка
отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із
підприємницькою, незалежною професійною діяльністю [1]. Тобто спостерігається дихотомія легальних
та доктринальних дефініцій. Доктринальне визначення спрямоване на практичне застосування і, відповідно,
розширює суб’єктний склад споживачів фінансових послуг. На законодавчому рівні також доцільно до категорії «споживачі фінансових послуг» віднести всіх суб’єктів, які мають право на отримання таких послуг.
Згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», фінансова установа – це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо
визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку [1]. До таких
установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні
особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених
законом, – інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг.
Регуляторами є органи державної влади, які здійснюють функції щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Такими органами є НБУ, Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку України. Опосередковано регуляторні функції також виконують Державна служба фінансового моніторингу України, Міністерство фінансів України, Антимонопольний комітет України та саморегулюючі організації з делегованими
повноваженнями. Основним органом є НБУ, у структурі якого створено Управління захисту прав споживачів
фінансових послуг з відповідними повноваженнями щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та регулювання поведінки банків та небанківських фінансових установ щодо споживачів [6; 7]. НБУ реалізує три
напрями захисту прав споживачів фінансових послуг: робота зі зверненнями громадян; установлення вимог
до фінансових установ; нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг
та контроль над дотриманням законодавства про рекламу (у частині реклами у сфері фінансових послуг).
Таким чином, неюрисдикційний механізм захисту прав споживачів фінансових послуг передбачає
вплив регуляторів на фінансові установи за заявами споживачів фінансових послуг. Із метою забезпечення
балансу в правах та інтересах учасників цих правовідносин державою розроблено інструментарій захисту
прав споживача у вигляді гарантій [8, с. 41].
Проведений аналіз указує на відсутність досудового врегулювання спору між фінансовою установою
та споживачем. У ст. 38 Хартії основних прав Європейського Союзу зазначено, що політики Європейського
Союзу повинні включати підвищений рівень захисту прав споживача [9]. Це, своєю чергою, передбачає
наявність захисту прав споживачів фінансових послуг у позасудовому порядку. Відповідно до позиції Конституційного Суду України, у Рішенні від 9 липня 2002 р. № 15рп/2002 «…використання суб’єктами правовідносин досудового врегулювання спорів може бути додатковим засобом правового захисту, який держава
надає учасникам певних правовідносин…» [10]. При цьому ст. 124 Конституції України передбачає можливість визначення законом обов’язкового досудового порядку врегулювання спору [11].
М. Бричко, А. Таранченко наголошують, що чинне законодавство слабко орієнтовано на захист прав
споживачів фінансових послуг, оскільки в Україні досі відсутні норми, які б урегульовували порушення
та конфліктні ситуації у цій сфері. Отже, споживачі фінансових послуг не почуваються дійсно захищеними
від недобросовісної поведінки банківських та небанківських фінансово-кредитних установ і організацій
[12, с. 100].
Досудове врегулювання спорів у сфері фінансових послуг передбачає такі форми: переговори; медіація; фінансовий омбудсмен; консиліація [13, с. 37].
В Україні питаннями медіації займається національна платформа медіації скарг споживачів фінансових послуг «ФінСкарга». Ця Платформа на безкоштовній основі допомагає споживачам вирішити спірні
питання щодо надання фінансових послуг та порушень законодавства [14]. Основною проблемою медіаційного вирішення конфліктів є обмежене коло фінансових установ, які є учасниками платформи. Таким
чином, значна кількість фінансових установ не зацікавлена у застосуванні медіації як форми позасудового
врегулювання спору. Зокрема, такими суб’єктами є мікрофінансові установи, які надають споживчі кредити,
колекторські компанії.
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Одним зі способів поширення медіації як форми досудового врегулювання спорів є створення медіаційних центрів на базі юридичних клінік. Юридичні клініки можуть забезпечувати медіацію та консиліацію
між фінансовими установами та споживачем фінансових послуг. Більшість юридичних клінік має у своєму
складі адвокатів, а деякі – сертифікованих медіаторів, і за умови додержання низки вимог можуть набувати
статусу суб’єктів медіації та консоліації у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Доцільно внести зміни до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2006 р. № 592, а саме доповнити пункт 2.2 положенням «забезпечення вирішення конфліктів у сфері надання фінансових послуг».
Невід’ємним складником захисту прав споживачів фінансових послуг є система гарантій захисту
таких прав. Гарантіями захисту прав споживачів фінансових послуг на рівні ЄС є: реалізація національними органами держав-членів повноважень щодо здійснення нагляду та забезпечення оптимальних умов
для функціонування установ, що надають послуги у сфері фінансів; створення і діяльність спеціалізованого
органу для координації дії наглядових органів на рівні ЄС; забезпечення оптимального нормативно-правового та методологічного регулювання цієї сфери. 7 травня 2002 р. Європейська Комісія прийняла програму
щодо фактичного захисту прав споживачів на період 2002–2006 рр., ключовою метою якої було створення
ефективного контролю над захистом прав споживачів та забезпечення високого загального рівня захисту
цих прав не лише безпеці товарів чи послуг, а й економічним інтересам фізичних чи юридичних осіб [15].
Це призвело до створення Єдиного наглядового механізму (SSM) та європейських наглядових органів EBA,
ESMA та EIOPA і, зрештою, формування нового механізму захисту прав споживачів фінансових послуг.
На рівні ЄС створено європейські споживчі центри (ECC-Network) [16] для надання інформації та консультацій щодо транскордонних покупок та розгляду скарг споживачів. Центри виступають у ролі мережі
ECC-Net, щоб надавати інформацію та поради щодо здійснення безпроблемних покупок та доступних прав,
якщо споживачі стикаються з проблемами або під час транзакції, або згодом.
Паралельна з ECC-Net мережа FIN-NET виконує ту саму роль щодо скарг на транскордонні фінансові
послуги [17]. Подібний досвід може бути цінним для України та запроваджений як альтернативний варіант
або зразок щодо вирішення конфліктів між споживачами фінансових послуг та фінансовими установами.
Проблемним питанням в Україні є фінансова грамотність споживачів фінансових послуг. Держава має
впровадити політику інформування громадян та підвищення їхньої фінансової обізнаності. Це дасть змогу
забезпечити сталий розвиток фінансового сектору та збільшити довіру громадян до фінансової системи
загалом. Поновлення довіри населення до банківської системи є одним із необхідних елементів збалансованої економічної та грошово-кредитної політики [18].
У Директиві ЄС № 2005/60/ «Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання
коштів та фінансування тероризму» зазначено, що міцність, цілісність та стабільність кредитних і фінансових установ країни та довіра до фінансової системи у цілому можуть серйозно загрожувати зусиллям злочинців та їхніх спільників як у маскуванні походження кримінальних коштів, так і у спрямуванні законних
або незаконних грошей на терористичні цілі [19].
Одним із суб’єктів реалізації державної політики підвищення фінансової грамотності громадян
можуть бути юридичні клініки. Як інституції громадянського суспільства вони мають позитивний досвід
правопросвітницької роботи [20].
Більшість програм, що реалізуються на державному рівні з підвищення фінансової грамотності, містять різні рівні поширення інформації. Так, наприклад, НБУ у стратегії підвищення фінансової грамотності
населення передбачає такі:
− змінити фінансову культуру: податкову, кредитну, пенсійну тощо;
− сформувати українця європейського, фінансово обізнаного;
− сфокусуватися на молоді віком від 10 до 24 років. Це агенти змін, які навчать своїх друзів, батьків,
бабусь та дідусів фінансовим знанням та навичкам;
− розробити єдину комунікаційну платформу, яка об’єднає усі зацікавлені сторони та заходи, стане
впізнаваною та допоможе розбудувати довіру;
− створити Освітньо-інформаційний центр Національного банку, в якому поєднуватимуться visitor
center, музей грошей, центр просвіти молоді та центр компетенцій учителів [21].
У червні 2019 р. НБУ презентував бачення Національної стратегії з фінансової грамотності, підтримане державними органами, вітчизняними та іноземними експертами. Головною аудиторією останні п’ять
років була та залишається молодь, що відповідає міжнародним підходам. Зокрема, у понад 1 200 українських
школах реалізовувався пілотний проєкт із вивчення основ фінансової грамотності, що розроблений та упроваджений в освітній процес спільними зусиллями Міносвіти, НБУ, проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» та ДВНЗ «Університет банківської справи». Оновлено навчальний посібник та робочий зошит
із курсу «Фінансова грамотність» для учнів 10–11-х класів, що рекомендований Міносвіти. Активна робота
з молоддю ведеться на базі Музею грошей НБУ (понад 8 тис відвідувачів щороку) та під час регіональних
заходів «Економічний експрес». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО) також проводить тренінги для різних аудиторій – від школярів до людей похилого віку, у співпраці з банками-агентами
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ФГВФО також проводить тренінги для різних аудиторій – від школярів до людей похилого віку, у співпраці з банками-агентами виготовляє аудіо- та відеоролики про систему гарантування вкладів фізичних
осіб. Розпочато трирічний Національний проєкт із фінансової грамотності, який реалізовує ФГВФО разом
із ГО «Діловий клуб «Партнер» та ДВНЗ «Університет банківської справи» [22].
Уважаємо, що правопросвітницька робота юридичних клінік у напрямі підвищення фінансової грамотності також має вагомий вплив на захист прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, показовими
є результати щодо діяльності юридичних клінік «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових
послуг», що реалізувався за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» [23].
Працюють у цьому напрямі й окремі юридичні клініки: Юридична клініка Школи права Українського
католицького університету [24], Юридична клініка юридичного факультету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича [25], Юридична клініка Сумського державного університету [26] та ін.
Підвищення фінансової грамотності відбувається шляхом реалізації різноманітних заходів: тренінгів, воркшопів, викладання окремих освітніх курсів та ін.
Також значимою є проблема захисту прав осіб, що постраждали від фінансового шахрайства: фінансових
пірамід, крадіжки персональних даних, незаконних валютних операцій, кардингу, скімінгу, шимінгу, фармінгу,
фішингу, хакерства тощо [27, с. 28–35]. Національний механізм захисту прав споживачів фінансових послуг узагалі не передбачає запобіжники від фінансового шахрайства. Уявляється доцільним імплементувати досвід розвинених країн. Проведений аналіз дає змогу виокремити три форми запобіжників від фінансового шахрайства.
1. Бюро з фінансового захисту споживачів США (Consumer Financial Protection Bureau) розроблено
правила відповідального кредитування. Одним із правил є вимога Know before you owne («Дізнатися, перш
ніж зайняти»). Споживачі перед укладенням договору повинні володіти повною і достовірною інформацією про фінансовий продукт. Агентство здійснює контроль над роботою банків, кредитних спілок та інших
фінансових компаній і забезпечує дотримання фінансових законів, що захищають споживачів від нечесного
поводження, обману і зловживань [28]. Це дало змогу уніфікувати можливість шахрайства макрофінансових
організацій та інших небанківських організацій.
2. Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA) визначає, які компанії можуть
почати роботу на фінансових ринках, переконавшись, що вони відповідають чинним стандартам і вимогам. На
сайті Управління розміщено рекомендації споживачам про те, як скаржитися на фінансову організацію, вимагати компенсацію, зазначити про неналежну рекламу фінансових послуг [29]. Це дало змогу зменшити рівень
«спаму» серед населення, значно знизити рівень потенційних потерпілих від злочинних фінансових організацій.
3. Центральний банк Ірландії використовує у своїй роботі метод «таємного покупця», який дає змогу
на практиці оцінити якість фінансових продуктів або послуг. Регулятор велику увагу приділяє рекламі:
досліджує, чи відповідає вона певним вимогам [30]. Подібна технологія дає змогу визначити та нейтралізувати злочинні фінансові організації.
Імплементація подібних технологій в Україні дасть змогу значно підвищити рівень безпеки у сфері
надання фінансових послуг.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Проведений аналіз дає змогу визначити форми діяльності юридичних клінік у сфері захисту прав споживачів фінансових
послуг. Такими формами є правопросвітницька робота та досудове врегулювання спорів між фінансовими
установами та споживачами. Одним зі способів поширення медіації як форми досудового врегулювання
спорів є створення медіаційних центрів на базі юридичних клінік. Юридичні клініки можуть забезпечувати
медіацію та консиліацію між фінансовими установами та споживачем фінансових послуг. Більшість юридичних клінік має у своєму складі адвокатів, а деякі – сертифікованих медіаторів, і за умови додержання низки
вимог можуть набувати статус суб’єктів медіації та консоліації у сфері захисту прав споживачів фінансових
послуг. Доцільно внести зміни до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу
України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 3 серпня 2006 р. № 592, а саме доповнити
пункт 2.2 положенням «забезпечення вирішення конфліктів у сфері надання фінансових послуг».
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ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА СЕРЕД ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
Однією з головних проблем сучасності є обмеження доступу маргіналізованих, а також найбільш уразливих верств
населення до юридичної допомоги, що, своєю чергою, спотворює основні принципи правосуддя. У зв’язку з вищевказаним
фактом зростає відсоток порушення та ігнорування загальновизнаних людських прав під час взаємодії з державною системою правосуддя, а саме поспішне прийняття рішень у результаті недостатньої поінформованості. Обмін досвідом
із надання юридичної допомоги – один із позитивних аспектів співпраці юридичних клінік на міжнародному рівні. Країни
в усіх регіонах і в різних умовах розвитку стикаються із загальними проблемами. Виходячи з даних опитувань, наданих
міжнародними комісіями, серед держав зростає інтерес до вивчення досвіду інших країн щодо вирішення аналогічних проблем у створенні та забезпеченні якісних послуг юридичної допомоги. Глобалізація кооперації між юридичними клініками
матиме позитивний вплив на загальний вектор спрямованості діяльності законодавців та інших зацікавлених суб’єктів,
що працюють у сфері доступу до юридичної допомоги. Окрім того, конкретизація пріоритетів розвитку та рекомендації
щодо підвищення ефективності надання юридичної допомоги є одним із позитивних аспектів міжнародного співробітництва для розширення можливості людей домагатися правосуддя і захищати свої права. Включаючи розвиток сучасних технологій і, відповідно, поліпшення зв’язків між різними верствами населення і країнами, проблема мовних бар’єрів
та відмінностей менталітету залишається актуальною. Взаємодія серед юридичних клінік на міжнародному рівні дасть
можливість як населенню, так і клініцистам вийти на новий рівень розуміння демократичних засад, різних сфер міжнародного права, у тому числі культурних особливостей, що є невід’ємною частиною формування будь-якої правової системи, а також їхнього впливу на правосуддя. Таким чином, співпраця країн з іншими відповідними зацікавленими сторонами в розвитку національних, регіональних і глобальних спеціалізованих мереж юридичних клінік для обміну інформацією
та передовим досвідом і знаннями пов’язана з наданням якісних послуг юридичної допомоги.
Ключові слова: юридична клініка, безоплатна правова допомога, міжнародне співробітництво.
K. V. Skuibida. Prospects for international cooperation among legal clinics
One of the main problems of today is the limitation of access to legal assistance for the marginalized, as well as the most
diverse strata of the population, which, in turn, violates the basic principles of justice. Due to the above fact there is a growing
number of violations and disregard of universal human rights in interaction with the state system of justice, namely the hasty
adoption of decisions, as a result of insufficient information. Exchange of experience in the provision of legal aid is one of the
positive aspects of cooperation between legal clinics at the international level. Countries in all regions and under different conditions of development are confronted with common problems. Based on the observations made by international commissions,
there is a growing interest among states to learn from the experience of other countries in solving similar problems in creating
and providing quality legal aid services. Globalization of cooperation between legal clinics will have a positive impact on the
general vector of directivity of activity of legislators and other interested subjects, which operate in the sphere of access to legal
aid. Moreover, specifying priorities for development and recommendations to improve the efficiency of legal aid provision, is
one of the positive aspects of international cooperation, to enhance the ability of people to seek justice and protect their rights.
Including the development of modern technologies, and accordingly the improvement of relations between different populations
and countries, the problem of language barriers and differences in mentality remains relevant. Interaction among legal clinics
at the international level will enable both the population and the clinicians to reach a new level of understanding of democratic
principles, different spheres of international law, including cultural specificities, which is an integral part of the formation of
any legal system, as well as their impact on justice. Thus, cooperation of countries with other relevant stakeholders in the development of national, regional and global specialized networks of legal clinics for the exchange of information and best practices
and knowledge related to the provision of quality legal aid services.
Key words: legalclinic, free legal assistance, international cooperation.
Постановка проблеми. Виходячи із ситуації на світовій арені, деякі її аспекти, на мій погляд, відкривають нові можливості для розвитку діяльності юридичних клінік та співпраці не лише на державному,
а й на міжнародному рівні. Просування міжнародного напряму діяльності клінік дасть змогу значно розширити вектор впливу юридичних клінік з огляду на демократичну спрямованість держави, а також співпрацю
з Європейським Співтовариством як у напрямі надання правової допомоги громадянам, так і безпосередньо
на терені правопросвіти громадян. Міжнародні комунікації в еру цифрових технологій стали більш доступні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку юридичних клінік розглядалася такими дослідниками, як М.В. Дулеба, Н.В. Сухицька, В.О. Гончаренко, І.С. Сахарук, М.Т. Лоджук,
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М.В. Кравчук, Ю.О. Фігель та ін. Незважаючи на наявність наукових праць з означеної тематики, слід відзначити, що перспективи міжнародного співробітництва юридичних клінік у сфері надання безоплатної
правової допомоги потребують подальшого дослідження.
Мета статті. Метою дослідження є розгляд основних проблем, що виникають під час діяльності юридичних клінік в Україні, перспектив розвитку та сучасного стану співробітництва юридичних клінік на
міжнародному рівні.
Виклад основного матеріалу. Однією з головних проблем сучасності є обмеження доступу маргіналізованих, а також найбільш уразливих верств населення до юридичної допомоги, що, своєю чергою,
спотворює основні принципи правосуддя. У зв’язку з вищевказаним фактом зростає відсоток порушення
та ігнорування загальновизнаних людських прав під час взаємодії з державною системою правосуддя, а саме
поспішне прийняття рішень у результаті недостатньої поінформованості. Підвищення доступності юридичної допомоги, у тому числі на міжнародному рівні, дасть змогу впливати на рівень надання юридичних
консультацій, розширить кордони соціальної свідомості, у тому числі в правовому полі. Співпраця юридичних клінік України з провідними центрами надання правової допомоги в розвинених європейських державах стане основою для зміцнення довіри населення до системи правосуддя, а також позитивно вплине
на легітимність держави. Зміцнення комунікативних зв’язків між юридичними клініками в міжнародному
правовому полі сприяє розширенню наявної бази знань і фактичних даних про надання юридичної допомоги. Співпраця держав на цьому полі дасть змогу вивести загальні рекомендації, що стосуються глобальної
проблематики ведення діяльності юридичними клініками, дослідження на інтернаціональному рівні стане
одним із кроків на шляху до вдосконалення як системи правосуддя у цілому, так і кожної окремої юридичної
клініки. Глобалізація кооперації між юридичними клініками матиме позитивний вплив на загальний вектор
спрямованості діяльності законодавців та інших зацікавлених суб’єктів, що працюють у сфері доступу до
юридичної допомоги. Окрім того, конкретизація пріоритетів розвитку та рекомендації щодо підвищення
ефективності надання юридичної допомоги є одним із позитивних аспектів міжнародного співробітництва
для розширення можливості людей домагатися правосуддя і захищати свої права.
«Як не можна дозволити людям страждати від голоду або спраги, так не можна дозволити їм страждати від несправедливості або свавілля влади тільки тому, що юридична допомога може виявитися дорогою.
Прагнення людей до демократії і розвитку вимагає істинного верховенства закону, яке неможливе, якщо
правосуддя не доступно для всіх. Ви бідні не тільки тому, що у вас немає грошей, але й тому, що ви не
можете прочитати цивільний процесуальний або кримінальний кодекс або не знаєте, які дії зробити перед
проявом несправедливості. Ви бідні, коли замість того, щоб бачити в судді людину, яка захистить вас, боїтеся його рішення. Так, коли ви бідні, ви теж боїтеся. У бідності багато проявів, і юридична допомога може
допомогти вирішити багато з них» (Марі Амаду, міністр юстиції, Республіка Нігерія [1]).
Більшість населення зазнає труднощів під час взаємодії із системою правосуддя переважно через її
багатокомпонентність і різноплановість, що передбачає появу різного роду лазівок у законодавчій базі.
Фінансовий складник у цьому питанні важливий, оскільки для певного сегмента населення дефіцит даного
ресурсу викликає труднощі для розуміння і навігації в системі правосуддя, відсутність можливості дібратися до місця дислокації надання юридичних послуг, мовні та культурні бар’єри. У результаті юридична
допомога часто є єдиним засобом, за допомогою якого багато людей по всьому світу можуть подолати такі
перешкоди. Таким чином, фахівці, які працюють у сфері надання юридичної допомоги, такі як адвокати,
помічники юристів і студенти юридичних факультетів, грають важливу роль, допомагаючи людям забезпечити свої права і пільги, отримати компенсацію за завдану шкоду і забезпечити належний захист у кримінальному судочинстві.
27 травня 2016 р. Комісія з попередження злочинності та кримінального правосуддя прийняла резолюцію 25/2, магістральною темою якої є заклик держав-членів зосередити увагу і посприяти у цілях забезпечення ефективного надання юридичної допомоги, а також співпрацювати як між собою, так і безпосередньо
з іншими установами ООН. Дана комунікація дасть змогу продовжити і поширити вже існуючі матеріали
та інструменти, що стосуються консультативних послуг, а також надасть можливість надання різного виду
допомоги: технічної, фінансової, у сфері функціонування юридичних клінік та інших організацій, що спеціалізуються на юридичній допомозі. Позитивним моментом буде здійснення взаємодії через спеціалізовані
мережі [2]. Глобалізація співпраці між юридичними клініками дасть змогу розширити межі надання юридичної допомоги серед маргіналізованих груп населення. За злагодженої роботи і кооперації, підтримуваної
не лише некомерційними організаціями, а й державними структурами, розуміння визначених загальносвітових прав і свобод, а також їх захисту та реалізації пільг значно зросте. Перераховані вище обставини
позитивно вплинуть на імідж і внутрішню роботу системи правосуддя і правоохоронних органів.
Включаючи розвиток сучасних технологій і, відповідно, поліпшення зв’язків між різними верствами
населення і країнами, проблема мовних бар’єрів і відмінностей менталітету залишається актуальною. Взаємодія юридичних клінік на міжнародному рівні дасть можливість як населенню, так і клініцистам вийти
на новий рівень розуміння демократичних засад, різні сфери міжнародного права, у тому числі культурні
особливості, що є невід’ємною частиною формування будь-якої правової системи, а також їхнього впливу
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на правосуддя. Одним з основних напрямів діяльності юридичних клінік є надання юридичних послуг
у вирішенні питань, пов’язаних із правосуддям, що включає захист економічних і соціальних прав людини.
У європейській спільноті наявність юридичних клінік та активної співпраці всередині цих організацій
є ключовим елементом підвищення загального рівня гендерної рівності та розширення прав і можливостей
жінок, а також надання особам, постраждалим у результаті гендерної дискримінації, доступу до юридичних
консультацій із різних сімейних питань, що стосуються майнової власності і спадкування.
Сучасний світ відкриває низку можливостей, коли практично кожен має доступ до необхідної інформації, проте є група суб’єктів, які, незважаючи на широке коло нинішніх благ людства, обмежені в їх використанні, оскільки досі у світі існує класова нерівність. Ця проблема знаходить своє відображення в багатьох сферах нашого життя, і система правосуддя не виняток. Такі некомерційні організації, як юридичні
клініки, допомагають розширити можливості шляхом надання необхідної інформації та підтримки з метою
забезпечення законного використання наявних пільг і активів. Необхідно сконцентрувати увагу на тому, що
доступ до громадянського юридичного консультування в тісному зв’язку з наданням кримінальної юридичної допомоги сприяє загальному доступу до правосуддя. Підтвердженням даного факту є одне із засідань
ООН, а саме доповідь одного з фахівців у сфері забезпечення юридичної допомоги населенню, чий рівень
доходу нижче середнього, «Крайня бідність і права людини» (2012 р.). Дане дослідження сконцентровано на
важливості доступу до послуг юридичної допомоги у цивільних справах, а також співробітництві на міжнародному рівні. Чітко зазначено, що міжнародне право прав людини закріпило право на юридичну допомогу
для кримінального судочинства, що являє собою один з основних елементів для бідного населення, оскільки
здебільшого вже на стадії ведення досудового розслідування виникають перешкоди, пов’язані безпосередньо з веденням конструктивних переговорів про різні юридичні процедури, такі як звільнення під заставу,
попередній висновок, винесення вироку та апеляції.
Необхідність безкоштовної юридичної консультації в галузі міжнародного права, у цивільних справах є не менш актуальною темою, оскільки відсутність необхідного фінансового забезпечення призводить
до виникнення ситуацій, коли люди позбавлені можливості відстоювати свої права. Заборону на надання
низки юридичних консультацій у таких сферах, як імміграційні процедури, надання притулку, дискримінація за різними ознаками на робочому місці, реалізація права на отримання соціальної допомоги, є показовим
прикладом обмеження прав та інтересів людей, чий матеріальний достаток нижче середнього, у зв’язку
з чим у них відсутня можливість звернутися за платною юридичною допомогою. Унаслідок нестачі ресурсів
і повноважень, які могли б бути забезпечені в тому числі введенням і поширенням міжнародного співробітництва між юридичними клініками, виникає дискримінація за соціальною ознакою. Вищевказаний факт знаходить свій вияв у виключенні деяких категорій позовів у сфері безкоштовної юридичної допомоги, серед
яких – житлові або імміграційні, або виключення представництва в квазісудових трибуналах, таких як апеляційні поради щодо соціального забезпечення.
Поняття «юридична допомога» є життєво важливим засобом доступу до правосуддя. Доступність
правосуддя можна позначити як наявність можливості у людей незалежно від положення в суспільстві
і соціального статусу, матеріального складника шукати й отримувати засоби правового захисту через формальні або неформальні інститути правосуддя відповідно до загальноприйнятих стандартів прав людини,
а також розглядається як основний фактор захисту прав людини [3]. Однією з функцій юридичної допомоги
є можливість орієнтування в системі правосуддя, прийняття рішень, заснованих на знанні прав і свобод
людини, отримання коштів для їх реалізації. Також вона є сполучною ланкою між населенням та існуючою
системою правосуддя в державі, алгоритм роботи якої найчастіше незрозумілий цивільному населенню. На
шляху розвитку України як європейської демократичної держави надання консультацій у сфері права юридичними клініками є значним внеском у розвиток верховенства права та закону. На міжнародному та державному рівнях було проведено певну кількість досліджень, спрямованих на логістичну оцінку необхідності юридичної допомоги населенню, та вибудувано модель передбачуваного розвитку в різних країнах
і регіонах. Незважаючи на це, відсутня конкретизована, систематизована інформація, що стосується подій
у країнах, які знаходяться на шляху розвитку системи, що зможе задовольнити потребу населення в юридичній допомозі.
«Юридична допомога – це фундаментальне право людини. Ми повинні допомагати кожному, у кого
є претензії, добиватися їх задоволення мирними і законними засобами. Я кажу, що якщо держави готові
витрачати мільярди доларів на антитерористичні або протиповстанські заходи, вони повинні витрачати
стільки ж на зміцнення системи юридичної допомоги» (Персида Акоста, начальник державної прокуратури,
Філіппіни).
Залежно від розвитку держав, загальносвітової системи правосуддя розвивалося і право на юридичну
допомогу в рамках інтернаціональної правової системи. Право на юридичну допомогу в контексті права на
безкоштовну юридичну допомогу для обвинувачених у кримінальних справах, які не можуть дозволити собі
адвоката, й у зв’язку з правом на захист і правом на справедливий судовий розгляд було закріплено в різних
міжнародних і регіональних договорах і деклараціях. У 2012 р. відбулося офіційне підтвердження Принципів і керівних положень ООН, після чого був прийнятий міжнародний нормативно-правовий документ,
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що закріплює право на юридичну допомогу. Це сприяло закріпленню права на юридичну допомогу як ключового елементу захисту основоположних прав. Співпраця юридичних клінік на міжнародному рівні сприятиме формуванню і закріпленню національних законів та спеціальних стратегій із надання юридичної допомоги, досвід іноземних юридичних клінік стане позитивним еквівалентом.
Кожна країна має власну систему надання юридичної допомоги, структура даних організацій була
сформована незалежно залежно від країни і регіону під впливом історичного шляху розвитку. Нині міжнародна спільнота має доступ до своєрідних схем і підходів до надання юридичної допомоги різним верствам
населення. Вищевказані послуги можуть варіюватися залежно від напряму спеціалізації, у якій потрібно їх
надання:
- «первинні» юридичні консультації, напрям і подача інформації;
- правове представництво, що включає допомогу в підготовці справ на різних рівнях, включаючи
міжнародні трибунали;
- додаткові послуги, спрямовані на співпрацю з фахівцями із суміжних сфер, психологічна підтримка [4].
Необхідність розвитку міжнародного співробітництва також зумовлена тією обставиною, що право на
юридичну допомогу незалежно від закріплення в національних законах безпосередньо залежить від ступеня
реалізації цих законів, рівня доступу й якості послуг, що надаються, у кожній окремій країні. У разі кризової
ситуації в країні та дефіциту ресурсів право на юридичну допомогу може бути обмежено. Важливим моментом є відповідність кваліфікаційним вимогам, оскільки їхній рівень може вплинути на можливість надання
юридичної допомоги. Одним зі складників цього питання є людський фактор за відсутності необхідної кількості фахівців у правовому полі, що поширене в мало розвинутих, віддалених регіонах і країнах. Оскільки
з плином часу держави кодифікують положення про надання юридичних послуг, необхідно контролювати
практичний складник механізму роботи юридичних клінік.
Тенденції розвитку юридичних клінік значно відрізняються залежно від країни дії і, відповідно, системи правосуддя. Рівень, на якому надаються послуги для вразливих верств населення, залежить від якості
роботи суб’єктів, які їх надають. Здатність керівництва систем юридичної допомоги стимулювати і мотивувати людей, щоб вони прагнули до досягнення максимально високих стандартів роботи, є одним із найбільш
важливих чинників, що визначають якість. Серед ключових чинників забезпечення якісних послуг юридичної допомоги можна виділити такі:
- активізація практичних систем управління;
- установлення та забезпечення дотримання стандартів роботи і кваліфікації для членів юридичної
клініки;
- ведення переговорів про співпрацю з державними органами правосуддя з питань складання розкладу і логістики;
- отримання підтримки від державних органів для надання достатнього часу постачальникам для підготовки своїх дій від імені клієнтів;
- забезпечення достатньої кількості державних коштів на приміщення і послуги для захисту прав
клієнтів – від офісних приміщень і технічного приладдя, таких як принтери, комп’ютери і засоби зв’язку, до
канцелярської допомоги, послуг соціальної роботи та доступу до незалежних слідчим і судовим експертам;
- установлення лімітів навантаження для запобігання перевантаженню послуг обсягом роботи;
- ведення переговорів про надання часу, вільного від участі в судових процесах, і фінансування, яке
гарантуватиме проходження кожним учасником юридичної клініки послуг періодичного навчання навичкам
адвокації та оновлення законодавства;
- розроблення програм управління справами і статистичної звітності для економії часу і забезпечення
можливості відстеження потреб і справ, а також підготовки звітів, документованих тенденцій у практиці
юридичної допомоги, витрати, результати та даних, які обґрунтовують бюджетні процеси [5].
Завдяки інноваціям в технологічній сфері багато міжнародних клінік розширюють доступ до своїх
послуг за допомогою технологій, таких як телефонна служба підтримки, SMS або Інтернет. Це сприяє залученню і наданню юридичної допомоги таким категоріям населення, які живуть не поблизу міських центрів,
тим, хто вважає за краще отримувати юридичні консультації анонімно, побоюючись стигми або помсти, для
поліпшення якості послуг юридичної допомоги та інформаційних потоків між суб’єктами сектору правосуддя або для тим, хто просто хоче отримати більш зручний доступ до юридичної інформації і консультацій.
Серед даних інновацій можна навести такі приклади:
- Телефонні служби довіри в Мавританії. У 2012 р. Мавританська асоціація захисту материнства
і дитинства (AMSME) в партнерстві з телекомунікаційною компанією Mauritel запустила безкоштовну
службу довіри для жінок і дітей, які стали жертвами зловживань і жорстокого поводження, для підвищення
правового, медичного та соціального захисту дітей і жінок.
- Безкоштовні SMS-послуги між постачальниками послуг юридичної допомоги в Малі. Асоціація
«Будинок допомоги» встановила телефонні лінії для юридичної мережі, що дає змогу безкоштовно відправляти текстові повідомлення між юристами, місцевими ретрансляторами, регіональними офісами зв’язку
та національними офісами.
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- Американська асоціація юристів в партнерстві з прокуратурою і спеціальними поліцейськими
силами, що займаються проблемами жінок і дітей, впровадила інноваційну цифрову систему реєстрації справ.
Цифрова система реєстрації справ покращує співпрацю між поліцією і прокуратурою, забезпечує матеріально-технічну, транспортну підтримку і дає змогу співробітникам слідчих органів спілкуватися з прокурорами
з місця злочину в режимі реального часу через додаток для реєстрації справ на основі SMS-повідомлень.
- Доступ до юридичної допомоги в Нідерландах через онлайн-платформу, лічильники юридичних
послуг та додатки для телефонів, електронної пошти і смартфонів. Голландська система юридичної допомоги є хорошим прикладом того, як сучасні інформаційні технології можуть дати змогу людям користуватися послугами юридичної допомоги доступним, ефективним і економічно вигідним способом.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Обмін досвідом із
надання юридичної допомоги – один із позитивних аспектів співпраці юридичних клінік на міжнародному
рівні. Країни у всіх регіонах і в різних умовах розвитку стикаються із загальними проблемами. Виходячи
з даних опитувань, наданих міжнародними комісіями, серед держав зростає інтерес до вивчення досвіду
інших країн щодо вирішення аналогічних проблем у створенні та забезпеченні якісних послуг юридичної допомоги. Таким чином, співпраця країн з іншими відповідними зацікавленими сторонами в розвитку
національних, регіональних і глобальних спеціалізованих мереж юридичних клінік сприяє обміну інформацією і передовим досвідом та знаннями, пов’язаними з наданням якісних послуг юридичної допомоги.
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COUNTERBALANCING TEEN RELIANCE ON SOCIAL MEDIA NEWS:
THE IMPORTANCE OF USING STREET LAW METHODOLOGY
TO TEACH ABOUT CURRENT EVENTS
Globally, civic engagement of young people lags behind the general population. There is some evidence that young people
are becoming more interested and engaged in world events. The pandemic and social justice movements addressing the environment, racial injustice, woman’s issues, and LGBTQ rights have especially mobilized young people.
Social media has been key to the success of many grassroots movements (#MeToo, Black Lives Matter, and Greta Thunberg). Increasingly young people are also using social media as a source of news. Teachers and professionals who work with
young people have noticed a dramatic surge in awareness and interest in current events. They are hopeful this will translate into
greater civic engagement and higher youth voter turnout.
Students may be accessing news more frequently, but they are increasingly obtaining news via social media. In addition,
young people are often obtaining news from celebrities and social media influencers. Use of these unchecked sources for news
raises serious questions about the reliability of the information. Social media algorithms, which deliver content based on previous usage, can also lead to increased polarization. These issues underscore the importance of addressing current events in
the classroom using balanced, reliable information. Street Law lessons are designed to encourage students to critically examine
legal issues from multiple perspectives. Using the Street Law teaching methodology to examine current events in the classroom
may be the antidote to teen use of social media as a source of news.
Key words: youth, civic activity, social media, misinformation, Street Law, legal education.
Еммі Уоллес. Збалансування довіри підлітків до новин у соціальних медіа: важливість застосування
методології Street Law у навчанні про поточні події
У всьому світі залучення молоді до громадянської активності значно відстає від населення у цілому. Проте
останнім часом з'явилися певні докази того, що молодь стає все більш зацікавленою та залученою до світових подій.
Рухи під час пандемії, вимоги соціальної справедливості, об'єднання навколо проблем навколишнього середовища, расової несправедливості, жіночих проблем та прав ЛГБТ особливо мобілізували молодь.
Соціальні медіа стали ключем до успіху багатьох низових рухів (#MeToo, #Black Lives Matter і #Greta Thunberg).
Усе більше молодих людей використовують соціальні медіа також як джерело новин. Учителі та фахівці, які працюють із молоддю, помітили різкий сплеск поінформованості та зацікавленості поточними подіями. Вони сподіваються,
що це призведе до більшої громадської залученості та активності до виборчих процесів.
Останнім часом студенти цікавляться новинами значно більше, але при цьому вони все частіше отримують
новини через соціальні медіа. Окрім того, молоді люди часто отримують новини від знаменитостей та впливових осіб
(агентів впливу) у соціальних мережах. Використання цих неперевірених джерел для отримання новин викликає серйозні
питання щодо достовірності інформації. Алгоритми соціальних медіа, які передають контент на основі попереднього
використання, також можуть призвести до поширення фейків та посилення поляризації. Ці питання підкреслюють
важливість розгляду поточних подій у школі/університеті з використанням збалансованої, достовірної інформації.
Уроки Street Law (практичного права) покликані заохотити студентів критично розглядати правові питання з різних
поглядів. Використання методології викладання Street Law для вивчення поточних подій у школі/університеті може
стати протиотрутою для використання підлітками соціальних медіа як джерела новин.
Ключові слова: молодь, громадянська активність, соціальні медіа, дезінформація, методика Street Law, правопросвіта.
Introduction
Political scientists, teachers, and community leaders struggle to ascertain why levels of civic engagement for
young people generally lag behind other age groups [1]. There are many ways for people to participate civically
but one of the most measurable is voting. Fewer than forty percent of the eligible young people, aged eighteen to
1
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twenty-nine voted in the 2016 United States presidential election [2] considerably lower than overall voter turnout.
Low levels of electoral participation are a critical issue in the United States and similar trends in voting can be
found internationally [3]. In a study of twenty-four countries [4], the percentage of young people who voted in each
country was lower than overall voter turnout.
There is some evidence that young people in the United States are becoming more engaged. Voter turnout in
the youngest age group increased by eleven percentage points for the 2020 presidential election [2]. Inspired perhaps
by bitter political polarization in the United States and abroad or large-scale protests against racial discrimination,
police brutality, and sexual violence and harassment, young people appear to be more interested and engaged than
they were a few years ago. Social media may be contributing to this increase in the curiosity and awareness about
current events. Being knowledgeable about world events has become “cool.”
This generation has grown up with a relationship to social media unlike any previous age group. They are
often more social media savvy than their parents but are accustomed to seeking answers and information online
often without critical thought about the source. Crucial global issues facing the world energize young people but
many are obtaining information about those important topics from unchecked authority.
This paradox underscores the importance of teaching current events in the classroom. Specifically Street Law
lessons are perfectly designed to counterbalance the problems that arise when young people use social media as
their main source of information about world events. This paper includes: an examination of how young people use
social media to access information about current events; a discussion of how Street Law teaching methodology is
specially situated to address the concerns raised by use of social media as a source of news; examples of teaching
techniques designed to address current issues though in-depth examination of topics from multiple perspectives;
and final conclusions and recommendations2. 1
Youth Use of Social Media as a Preferred Source of News
The majority of young people indicate that following current events is important to them [5]. The heightened
interest in social justice movements and politics is noticeable to teachers and other adults working with young
people. A teacher in Brooklyn, New York noted that, “talk of gay rights and President Trump’s executive order
on immigration has replaced chatter about ‘the Kardashians or Beyonce, or somebody’s new sneakers.” Another
teacher commented that, “[i]t’s a conversation in the lunchroom, when normally politics really isn’t the thing to talk
about” [6]. Civic engagement is often a habitual behavior so young people being invested in their communities is
a great indicator that they will continue to do so as adults.
However, as young people become more interested in world events, they are increasingly turning to social
media as their source of information [5]. Young people no longer have to wait for evening news programs or for
a daily newspaper. They can access news immediately on their phones and they are increasingly using that readily
available source as their main authority on world events [7]. As one student noted, “CNN and Fox and big-name
news media, those are all geared towards people who have honestly grown up with a longer attention span” [8].
Young people are accustomed to receiving information in sound bites and many lack the endurance to investigate
a topic thoroughly.
The Reuters Institute for the Study of Journalism examined how people in six countries sought news about
the pandemic. The study identified that young people reported using online media almost exclusively and often
used social media as their main source of news on coronavirus. Almost fifty percent of young people in Argentina
who participated in the study identified using Instagram as a source of news about COVID-19 in the week before
responding to the survey [9]. Young people around the world are using this easily accessible medium to obtain
crucial information about the issues that directly affect them.
Young people using social media as a primary source of news is not unique to the pandemic. Common
Sense Media studies teen use of social media for news. The 2019 study identified that over fifty percent
of young people, aged thirteen to seventeen, reported accessing news a few times per week via social media
platforms like Instagram, Facebook, and Twitter and half of teens reported obtaining news from YouTube.
Teens accessed news via social media at least ten percent more than peers who sought news from online or print
news organizations, or television [5]. The 2020 study showed almost eighty percent of young people reported
getting news and headlines from social media. Teachers are excited by increased teen interest in and access
to information about current events. One professional noted, “[w]hat’s on their radar in terms of world events
and domestic issues has grown exponentially” [5].
Some teens are not passively reading or watching news via social media, they are creating content. For young
people, short TikTok videos, which are less than a minute in length, have become a popular means of discussing
current events. One young TikTok influencer noted, “being able to make shorter videos and educational clips, it’s
easier to connect with a younger generation who’s just swiping through their phones 24/7” [8]. All this awareness
and discussion of current events seems like a key to increased civic engagement but the methods teens are using to
access information raise serious concerns about rigor, accuracy and polarization.
2
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Because anyone can create content and post to social media, there are few safeguards to ensure the accuracy
of the information young people are accessing. News posted by celebrities and influencers can reach millions
of followers but this information is not subject to traditional fact checking methods used by most traditional news
organizations. Because social media is predominantly a visual space, people often share memes that are intended to
garner “likes” rather than inform followers [7]. There is little oversight of news posted to social media and therefore
fake news [10] stories abound. James Stayer of Common Sense Media stated, “[t]here are few standards for what
constitutes news and how accurately it’s portrayed on the platforms the teens use” [5]. Students are bringing false
news stories into school and teachers of all subjects are forced to address these issues in class [6].
While some young people are accessing the social media accounts of news organizations, many are getting
news from celebrities and influencers regardless of their credentials. Almost forty percent of teens often get news from
personalities, influencers, and celebrities on social media and YouTube and almost a third identify those individuals
as their preferred news source. Celebrities and influencers are not bound by the ethical norms of traditional news
providers and are not obligated to provide a balanced examination of the news they discuss. Only fifteen percent
of young people stated that they trust the information from celebrities, personalities, and influencers “a lot” but it
is hard to believe that information these individuals share is not permeating the beliefs of many young people [11].
In addition, although young people are accessing news more frequently they generally are not reviewing
stories in detail or critically examining the limited information they are reading. Two thirds of young people admit
to reading headlines when accessing news on social media compared to one third who read articles [11]. This
superficial understanding of current events does not allow young people the opportunity to investigate properly
important issues.
Finally, because social media algorithms deliver content based on previous usage, young people might see
content only from political groups, media, or influencers with similar beliefs [7]. This means many young people
will see only one side of a controversial topic. Of young people who responded that they obtain news from YouTube,
half stated that they most often watch news stories because they were recommended by the platform [5]. When
discussing accessing news via social media, one student stated, “not only is information easy to find, it finds you”
[6]. This myopic view can lead to increased polarization as young people are bombarded with repetitive one-sided
messages on an issue.
The Center for News Literacy at Stony Brook University School of Journalism identified four literacy
challenges posed by online media: the volume of information makes it difficult to differentiate reliable versus
fabricated information; misinformation can be easily shared and widely spread; media consumers want information
quickly which increases the chances that information may be incorrect; and social media feeds often reinforce preexisting beliefs. These problems can be magnified for young people who may not have the experience or skills to
navigate online media.
Teen reliance on social media as a preferred news source underscores the importance of balanced, thorough,
and critical investigation of current events in the classroom.
Examination of Current Events Using Street Law
The Street Law legal education teaching methodology was designed to increase civic engagement, critical
thinking skills, and develop legal knowledge in non-lawyers. Street Law clinics and programs vary dramatically
throughout the United States and abroad but all programs incorporate three fundamental components: interactive
skills-based lessons; community involvement; and practical legal content [12]. Since the founding of Street Law
at the Georgetown University Law Center almost fifty years ago, current events have been popular topics for the law
student instructors. The program received its name after the first group of high school students said they would
be learning the law that they need to know “on the street.” Current events have continued to be a fundamental
component of Street Law. Student classroom engagement levels fell dramatically during remote instruction required
throughout the pandemic [13]. Addressing current events was a critical way to spark student interest and encourage
students to participate [14]. Street Law programs are uniquely situated to address the problems that arise from youth
reliance on social media as a news source. Street Law methodology is designed to have students critically examine
issues using balanced information from multiple perspectives.
Street Law lessons are crafted to develop high-order thinking in non-lawyers. This goal requires students to
thoroughly engage with each topic being discussed. Lessons are designed to introduce students to new topics but
require the students to take the material learned and apply it in novel and creative ways. This allows students to
delve into complicated topics and critically examine issues in order to reach their own conclusions. In essence, “the
Street Law methodology prioritizes student inquiry and student discovery as fundamental building blocks for every
lesson” [15]. This focused inquiry is the antidote to the superficial understanding of current events that comes from
reading only headlines or social media posts. It also addresses the problem of an excessive volume of information
identified by the Center for News Literacy.
A fundamental tenet of Street Law is that students should examine issues from all angles. Professor Roe,
explains, “law must be taught not in absolute terms but in a context of values and diversity. As in a diverse, pluralistic,
democratic society, it should be open to multiple points of view” [16]. Street Law lessons are designed to encourage
the consideration of multiple student perspectives. This important practice helps address the problem identified by
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the Center for News Literacy; that social media can reinforce our preexisting beliefs instead of providing a balanced
picture of current issues. The Center for News Literacy emphasizes the importance of developing the critical
thinking skills necessary to achieve media literacy, specifically the ability to identify different types of bias. Street
Law lessons enable students to practice these skills.
Civil, respectful conversations on controversial topics happen in Street Law classrooms. These types
of discussions might be difficult for most adults in the increasingly polarized political environment. Young people
are often more willing to engage with those who hold divergent views [8]. If young people can learn to engage in
civil discourse and thoughtfully consider all sides, hopefully they will carry those essential skills into adulthood.
Finally, because lesson materials are created by teachers, lawyers, professors, or law students, program
participants use materials from reliable news sources. Students read, interpret and evaluate those resources
and develop a more complete picture of the current issues in their communities. These materials allow students
to think critically about information they may have seen on social media and decide for themselves whether those
sources are credible. The Center for News Literacy also identified the ability to evaluate and deconstruct news
reports across news media platforms as a critical thinking skill required for media literacy. Street Law pedagogy
expects students to examine issues, question the motivation of actors, and make their own decisions about issues in
their communities.
Sample Teaching Strategies for Addressing Current Events
Virtually any interactive, student-centered Street Law lesson addressing practical legal topics would be
effective in discussing current events. Some specific examples of teaching techniques crafted to encourage student
engagement with topical issues are included below.
Mock Legislative Hearing
A mock legislative hearing is a unique way for students to consider the impact of a current issue on multiple
community stakeholders. The facilitator constructs a new law under consideration by a legislative body. The
legislative group can be any governmental body that creates laws and could include a town council, a group of state
or federal elected representatives, or even an international body. The students are broken into five or six small
groups. One group acts as the legislative body (council members, senators, members of parliament). Facilitators
work with the student lawmakers to help them brainstorm questions to ask each group during the hearing. The
lawmakers should be thinking about what they really want to know from each group. The remaining groups are
each assigned a constituency. These groups are dependent on the topic of the law being discussed but can include
parents, young people, business owners, or law enforcement. Each group works together to draft a statement that
examines the issue from the perspective of that group. Law students or facilitators work with those groups to help
them consider how the law impacts them. Each stakeholder group presents their statement at the hearing. After each
statement is read, the legislative members ask questions. The questions are designed to force each group to consider
all aspects of the law and its possible effect on the community. At the end of the hearing the legislative group votes
to either pass the law as written, discard the law entirely, or revise it.
This interactive teaching strategy enables students to consider a current issue from many viewpoints. It also
forces students to think about the effect of an issue on different groups of people. Finally students are able to
consider competing policy arguments for the problem. This strategy could be used for any current issue, including
COVID-19 quarantine restrictions, juvenile justice issues, immigration, or LGBTQ rights. During a training program
in Karakalpakstan, Uzbekistan, participants simulated a mock legislative hearing considering specific COVID19 restrictions. The following constituencies testified at the hearing: an organization of medical professionals;
a restaurant association; a citizen’s group; and a group of food markets.
Debate & Legislative Drafting
Combining a debate and a legislative drafting exercise encourages students to think critically about an issue
and then brainstorm possible solutions. Facilitators choose a current issue, ideally one with two clearly defined
sides. They prepare thorough materials for each side of the controversy. Students are divided into two sides. The
students do not get to choose their side. Students work in groups to review the materials for their side and identify
the strongest arguments in the materials provided. They are also encouraged to contribute their own arguments to
strengthen their position. The students are then broken up into small groups to have simultaneous mini-debates
throughout the classroom. Either one or two students from each side debates one or two students from the other
side. At the conclusion of arguments, the students discuss their mini-debates. Students are encouraged to identify
strong arguments made by their “opponents.” This not only tests their listening skills but also their ability to hear
and consider competing points of view. Students are then placed in new small groups. Regardless of their previously
assigned side, students work together in new groups to write a law addressing the controversial issue. Finally
the groups report out their new law and explain the group’s rationale.
Although some students may initially complain about being assigned a side to argue, it provides them
the freedom to examine a different perspective. Considering the full picture strengthens their understanding
of the issue as a whole. Being able to articulate the contrary standpoint is fundamental to constructing a persuasive
argument on any issue. This balanced examination counteracts the one-sided content that can pervade social media.
This teaching strategy can work for a variety of topics including voting rights, legalization of marijuana, and gun
74

ISSN 2521-6473

Правова позиція, № 4 (33), 2021

Розвиток юридичної клінічної науки
laws. New York Law School law student instructors used this strategy to teach about identification requirements for
in-person voting during the 2020–2021 school year.
Moot Court
Simulating an appellate court case is an excellent way for students to analyze a controversial topic. A moot
court lesson can examine an issue before any appellate court, including the United States Supreme Court or
the European Court of Human Rights. Facilitators prepare materials detailing the facts of the case, relevant laws,
and any previous decisions the court might consider. Depending on the level of the students, facilitators might also
prepare some arguments for each side. Students are broken into three groups, the judges, the petitioners (applicants),
and the respondents. The judges brainstorm questions to ask during the proceeding. Facilitators work with judges
to ensure they understand the substantive law. They also assist the judges in crafting strategies for inquiring about
prior cases during arguments. The other groups work independently to prepare oral arguments to present before
the panel of judges. Facilitators work with the two sides to prepare them for the types of questions the judges might
ask. Students focus on supporting their claims with evidence from the case summary.
This lesson can be done as one large court or several smaller mini-courts happening simultaneously. As one
large court, each side presents their oral arguments as the judges ask questions. At the conclusion of the proceeding,
the judges consider the arguments that were made and discuss the issues in order to reach a decision. If multiple
simultaneous mini-courts are considering the case, one member of each group (judge, petitioner, respondent)
forms individual triads in the classroom. Again, each side presents oral arguments and the judge asks questions.
At the conclusion, each judge presents their individual decision and the class discusses the differences between
the judges’ decisions.
Again, students are generally not permitted to choose their side so it enables them to consider both sides
of the case. Moot court also requires students to support their arguments with substantive law, thereby demonstrating
the importance of substantiating their position with evidence. Facilitators can prepare these materials using
the documents each side files with the court, and reliable news articles discussing the case. Street Law, Inc. has
a vast library of case summaries on their website which can be used to simulate arguments before the United States
Supreme Court3.2New York Law School law student instructors concluded the fall 2020 semester using this teaching
strategy. The law students spent the semester teaching about the First Amendment freedom of speech so the high
school students mooted a case involving a California law banning the sale of certain violent video games to minors.
Deliberation
A deliberation is a teaching strategy used by Street Law, Inc. that is designed to allow students to cooperatively
discuss contested political issues and reach a consensus [17]. Students work in small groups to carefully consider
both sides of an issue and to identify common ground. Materials are posted on a variety of topics including hate
speech, medical aid in dying, and compulsory voting.
A study of the method found that it, “helped students develop a deeper understanding of the issues, engage in
critical thinking, make decisions based on evidence and logic, respect others’ points of view, and identify multiple
perspectives.” This teaching strategy would enable students to closely examine an issue from a variety of angles
and identify commonalities.
Conclusion and Recommendations
The events of the past few years have underscored for many people the importance of being informed about
the issues of the day and for some being actively involved in searching for solutions. The incredible reach of social
media has enabled small grassroots efforts to quickly expand into national and international movements. Discussion
of current issues on social media has also sparked increased interest and curiosity among young people. However,
their reliance on this unchecked and often lopsided portrayal of current issues can lead to superficial or even false
understanding. This is the time to capitalize on youth interest and use student-centered teaching techniques, which
will allow them to develop the skills they need to fully participate in their communities.
Street Law methodology, created before the proliferation of the internet, may be the perfect antidote to youth
reliance on social media for news. These programs focus not just on what the law is in any state or country, but what
the law should be. They teach students to consider all sides and think critically about the impact of laws on different
people and groups.
All Street Law programs focus on practical law and therefore necessarily incorporate current events. Wherever
possible, topical issues should be incorporated into existing programs. In other non-Street Law history, politics,
or civics courses, Street Law teaching techniques should be implemented to discuss current issues as a means
of addressing any confusion that the use of social media may have caused. In our experience students want to
discuss these issues and they want to be knowledgeable. Some are overwhelmed by the volume of information
available and need to practice the skills needed to make sense of what they are seeing and reading. Young people
want to be included in the discussion of solutions for the biggest problems the world is facing. Street Law can help
equip them with the skills to participate.
3
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CLINICAL LEGAL EDUCATION AND PRO BONO WORK IN GERMANY TO HELP THOSE
IN NEED AND TO ESTABLISH A BETTER AND MORE SUSTAINABLE SOCIETY
This essay will explore the development of law clinics in Germany and the influence of the pro bono work on those who
are in need and otherwise would not find legal consultation.
The essay will first draw historical analyzes and explain the development of law clinics – which found its original in the
early 19th century in Germany.
Furthermore, the specific situation and legal requirements in Germany will be explained. Especially the need of any law
clinic to have the supervising legal expert on hands as well as the liability question and the different possibilities to limit liability,
will be analyzed. Furthermore, the very new approach of ensuring law clinics will be addressed.
Finally the essay will focus on the question whether law clinics can be considered to be a competition to lawyers or not.
This is a question that especially at the beginnings of the law clinic wave in Germany from 2011 two 2016 was highly discussed.
Eventually, the authors will try to work out the advantages for students to take part as legal advisors in the law clinic and
point out the benefits for society in general.
Key words: legal clinics, clinical legal education, pro bono, Germany, legal responsibility.
А. Ханнеманн, M. Псол. Юридична клінічна освіта та робота pro bono в Німеччині для допомоги тим, хто її
потребує, для встановлення кращого та сталого суспільства
У статті досліджено розвиток юридичних клінік у Німеччині та вплив pro bono роботи на тих, хто потребує
допомоги та в іншому випадку не має змоги отримати юридичну консультацію. У статті спочатку проведено історичний аналіз та пояснено розвиток юридичних клінік із початку ХІХ ст. в Німеччині. Окрім того, пояснено конкретну
ситуацію та законодавчі вимоги до юридичних клінік у Німеччині. Особливо проаналізовано необхідність юридичної
клініки бути під керівництвом юриста, а також питання юридичної відповідальності та різні можливості обмеження
відповідальності. Розглянуто сучасний підхід до страхування юридичних клінік.
Авторами встановлено, що поєднання теоретичних та практичних аспектів у правознавстві стає більш важливим. Клінічна юридична освіта може допомогти студентам розвинути необхідні та корисні навички, яких німецька
правова освітня система на разі не надає. Робота в юридичній клініці також високо цінується за кордоном і розуміється як цінний метод навчання.
Загальновідомо, що майбутні роботодавці цінують студентів, які, окрім того, що мали відповідні оцінки під
час випускних іспитів із теоретичних предметів, також набули важливих практичних навичок протягом навчання.
При цьому не можна забувати й про етичне розуміння, яке встановлюється, коли студенти на ранніх етапах навчання
вже мають взаємодіяти з тими, хто належить до найслабших груп суспільства, і безкоштовно надавати їм допомогу
з різних юридичних проблем.
Нарешті, есе зосереджено на питанні, чи можна вважати юридичні клініки конкуренцією професійним юристам
чи ні. Це питання особливо обговорювалося на початку хвилі заснування юридичних клінік у Німеччині з 2011 по 2016 р.
Автори спробують проаналізувати професійні переваги для студентів, які беруть участь як консультанти в юридичній клініці, та вказати на переваги для суспільства загалом.
Ключові слова: юридичні клініки, клінічна юридична освіта, pro bono, Німеччина, юридична відповідальність.
Clinical legal education – a historical analyzes. The clinical legal education as we know it today was inspired
by developments in this field in the United States in the 1960s [29]. However, the clinical legal education in the US
has even a much longer tradition and was already established at the end of the 19th century [10, no. 907 et seq.; 36].
In 1931 the first formal law clinic was established at the Duke University. And in 1950 more than 25 of the
115 law schools audited by the American Bar Association offered law clinic training [8, p. 98].
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The end of the 1960s can be considered the breakthrough of law clinics in the United States. In 1973 there
were at 125 of 147 US American law schools at least one law clinic to be found [38, p. 181].
From this time on law clinics were established in many other countries. Nonetheless, in Germany, scholars
and practitioners were hesitating to adopt this concept. Most scholars argued relentlessly that simulated court
hearings might be an educational option but law clinics not [32].
What is not that well known is that the original idea though was first established in 1847 by the famous German
law professor Rudolf von Jhering who established the first form of legal practical training in the city of Rostock
which can be considered to be the first direct forerunner of the Legal Clinics, the so-called Pandekten-internship
[24, p. 5 et seq.]. In 1862 Rudolf von Gneist was presenting the idea of law clinics at the German jurisprudence day
(Deutscher Juristentag) in Vienna [30, p. 180]. In 1900 the first law clinics were established by the German scholar
Georg Frommhold who was arguing that it is necessary to establish legal clinics at universities [11, p. 448–450].
Introduction to the development in Germany. With the significant legal change of the former
“Rechtsberatungsgesetzt” (RBerG) to the legal services act (RDG), which came into force in 2008, students as
well as others throughout Germany are allowed to provide free legal advice as long as this is provided under
the guidance of a fully qualified lawyer. In the beginning, many German legal institutions were quite frightened
of this development. In particular, since 2011, an exponential increase in the number of law clinics established has
been observed – initially through law student initiatives, later particularly within the universities. In the meantime,
almost every German university which also provides a full law degree program lists such a law clinic program
where those who are in need can receive free pro bono legal advice from students who are under the supervision
of either professors, lawyers, or those who qualify under the German law to work as a judge and provide a profound
legal education according to § 5 I DRiG.
These law clinics usually specialized and have – besides regular civil law which is quite common – also
sometimes very specific purposes such as for example asylum law (refugee law clinics), internet-, media or even
start-up law. A list of all student legal advice clinics in Germany at the end of 2015 can be found in Hannemann / Dietlein
Studentische Rechtsberatung und Clinical Legal Education in Deutschland, Berlin / Heidelberg 2016 (Springer
Verlag). At that time, over 70 legal clinics were counted, from which 57 projects were classified as established
and self-sustainable. [13, p. 131 et seq; 15, p. 18-41]. The number of scientific publications that have dealt with
this topic in recent years is correspondingly large [17, p. 483; 9, p. 1150; 19, p. 833; 26, p. 272 et seq; 14, p. 79;
16, p. 644; 5, p. 721; 25, p. 848; 21, p. 357; 36, p. 3389; 35, p. 4061; 34]. In the meantime, a first textbook has
even been published on this topic, which is also suitable as a practical guide for founders of student legal advice
[15]. Since 2014, the German Journal of Legal Education (GJLE) is published which is conceived as a medium
of communication within the scene of law clinics in Germany and which more than 80 authors used to publish
articles about the development of law clinics and pro bono work throughout Germany [37].
Nevertheless, Germany is still lagging behind the European and international trend because elsewhere,
student legal advice has long been part of the establishment of university legal education (clinical legal education)
[3]. There are initial attempts to integrate student legal advice into the university’s focus area, but these can only be
found sporadically [20, p. 177 et seq]. The importance of clinical legal training seem to be recognized by the legal
professions in Germany, which is why the call for a practical (more) enriched legal training (legal clinics, moot
courts, client interviewing trainings) is getting louder and louder [28, p. 93-124]. This article attempts to outline
the framework conditions for student legal advice in Germany and its value in pro bono work for society and its
weakest members.
The Legal development and the legal frame of law clinics in Germany. On 13th December 1935
the national socialists in Germany established the so-called “Rechtsberatungsgesetz“ (short form: RBerG). This law was
made so that those who seem inappropriate for the national socialist system would be pushed out all of the legal advisory
markets through repression and chicanery [15]. It took the German government more than 70 years to abandon this law
and establish the new so-called “Rechtsdienstleistungsgesetz” (RDG), which came into power in 2008.
A significant change was that from this date on, students and others were – according to § 3 RDG – allowed
to provide legal advice as long as they act on a pro bono basis supervised by someone qualified to be a judge under
the German law.
Another essential qualification that has to be fulfilled is according to § 6 I RDG that legal advice will be
provided for free. This means that there is no (not even just distant) connection with a paid activity.
Law clinics in Germany must therefore deal particularly intensively with the requirements of § 6 II RDG.
Otherwise, the competent public authority might threaten to prohibit its legal services according to § 9 I RDG.
Only if the law clinic is directly connected to the university it might be possible to apply the § 8 I Nr. 2 RDG
which allows public institutions (which also includes universities) within the scope of their duties and responsibilities
to provide legal advice as social support for students which are connected to the university according to § 41
Abs. 1 HRG, itself [15, p. 91 et seq; 9, p. 1150]. In this case, law clinics usually will only provide advice in
a direct connection to the university, such as questions concerning the University law, student dorms, student jobs
etc [15, p. 92; 8, § 8 no. 30]. Also, the clients of the law clinic are usually students as well.
Nonetheless, § 8 RDG does not apply to other law clinics that are not directly connected to universities.
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Instructions from a fully qualified legal expert. In Germany, it is of great importance to secure that the legal
advice provided to people is not based on unqualified legal understanding or expectations, which eventually are
wrong. Therefore, the government decided to force those who want to provide legal advice but do not have the full
qualification to team up with someone fully qualified according to § 6 II S. 1 RDG.
The fully qualified person must either be a person who is allowed to work as a judge (so every lawyer who
passed the bar exam according to § 5 I DRiG) or a university professor following § 7 DRiG. Therefore cooperation
with a fully qualified professional is mandatory and cannot be circumvented [4, p. 1068; 21, p. 357].
In most cases, lawyers are best suitable for a law clinic because of their practical experience. Besides that, it is
also an advantage for lawyers to get in touch with talented young students on early-stage to build a trust relationship
and find potential future employees for their law firm. This also contains the advantage that fully qualified lawyers
can prepare students – based on their daily work experience – better for emotionally challenging situations which
might occur in a legal consultation with clients of law clinic. In tough cases, the guidance through client interviews
is of immense help.
Also, members of university faculties who have the qualification to work as judges under German law might
provide students on a didactic knowledge transfer level with valuable insights.
Depending on the size of the law clinic, it might be necessary to have several fully qualified legal experts
supporting the law clinic.
Most of these legal experts understand the value that pro bono work provides to society and the educational
advantage for aspiring law candidates, providing them insights and practical experience early. Therefore, the pro
bono work became a vital part of the administration of justice and a sustainable interaction within society.
It is recommendable to write down the expectations from both parties (the student from the law clinic
and the qualified person) concerning the pro bono work with the law clinic. The clearer the outline of the scope
of the instructing activity and cooperation is, the more fulfilling the outcome for all parties will be.
Especially important is that lawyers, for example, do not try to use students in an anti-competitive way to
“recruit” new clients for their law firm, which is prohibited by § 43b BRAO. Also, it is recommendable if a professor
or a qualified faculty member is using cases from the law clinic practice as examples for educational purposes, to
ask clients of the law clinic in advance for their allowance.
Liability questions. Liability questions of great importance to law clinics. There are several options for law
clinics to minimize their liability. The first one is new to the legal form they choose. There are legal forms that
contain limited liabilities or shift liabilities in a comfortable way to the organization behind the legal clinic away
from the individual student.
Another way to deal with liability is by signing a contract with an insurance company for the whole law clinic
or connecting the liability insurance of an advising lawyer to the law clinic.
Finally, it is also possible to do so-called “Ad Hoc” advisory [13, p. 141]. In this case, the client will explain
his problem to the law students and ultimately receive legal advice. With receiving this very narrow first legal
advice consultancy is done. There will not be a second meeting nor the possibility to discuss the problem further
[15, p.109]. That this is, in many cases, unsatisfying is obvious. Nonetheless, this might work out surprisingly well
with very simple and easy to solve (so-called standard issues).
Possible legal forms for clinical legal education in Germany. In 2015 the German Journal of legal education
conducted the first survey, which provided a detailed overview of statistical information regarding clinical legal
education in Germany [13, p. 131 et seq].
55 law clinics took part in this evaluation. 25 of them were directly connected to universities
(Körperschaft des öffentlichen Rechts), 21 were registered non-profit associations (e.V.), 2 non-profit company
with limited liability (gemeinnützige UG – haftungsbeschränkt) and 7 can be classified as GbR (Gesellschaft
bürgerlichen Rechts) in the absence of specific information on the legal form.
The majority of the refugee law clinics are primarily organized in non-profit associations (e.V.) which might
find its reason in the simplicity of forming such an organization and the absence of liability issues in the specific
field of legal consultancy [15, p. 70].
Special insurance contracts follow clinics. Indeed the topic of liability is of great importance to law clinics.
Arguing that clients of law clinics are financially weak and therefore are not a liability risk speaks against any
faithful understanding of legal consultancy. Looking abroad, one can recognize that, especially in Poland, there are
many liability cases. There even seem to be clients who deliberately try to bring about a liability case to assert claims
for damages against the legal advice center [15, p. 73]. Even though there is no case yet known of a liability case in
Germany, [13, p. 139 et seq]. this is undoubtedly a problem that has to be addressed early.
Even though law clinics have no concrete duty to ensure liability cases, lawyers have regulations to do so
according to § 51 IV 1 BRAO [34, § 6 RDG no. 18]. Lawyers have to ensure every case they provide legal advice
to with at least €250,000. There is also no specific regulation in the legal services act (RDG) that regulates the law
clinics in Germany [35, p. 4068].
Looking abroad, one can recognize that in Poland, the law clinic umbrella organization made it compulsory
for every law clinic that wants to join their umbrella organization to have its insurance [1, p. 85 et seq].
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Also, the Higher Regional Court Brandenburg in Germany decided in 2014 that a law clinic could not be
signed in the association register if it does not have the financial resources that can absorb to a certain extent
the liability risk from incorrect provided advice [23].
Even though this court decision was in many ways understood to be incorrect, incomplete, and applying even
wrong legal basis [7, p. 1122], but shows that this field still has to be focused on.
It is not difficult anymore to obtain legal insurance with a legal insurer for a law clinic in Germany
[12, p. 119 et seq]. For a few hundred Euros it is possible to have complex insurance for a law clinic [31, p. 760].
Furthermore, law clinics can even minimize the amount of money they have to pay to insurance companies
by specializing its the legal advisory field and by professionalizing their internal legal education of their advisors
and by that already in advance in anticipation of minimizing their liability complications [22, p. 169].
Considering all this, it becomes evident that most of the German law clinics already took such insurance
possibilities into account and minimized the outcome of potential liability cases.
Minimizing the liability risk by the insurance of an advising lawyer. Another possibility is to use the already
mentioned Professional liability insurance according to § 51 IV BRAO of an advising lawyer. Therefore it is
necessary to present the idea to the insurer and explain why and how the particular form of cooperation might be
reasonable. There has to be an agreement on that that also covers the special relationship between the student legal
advisor, the client, and the lawyer [15, p. 75].
Law clinics as competition to lawyers? From time to time, the unnecessary fear of lawyers comes up that law
clinics might be a direct and vicious competition that takes potential clients of the market. Indeed there are lawyers
whose income is relatively pure why they have to rely on welfare transfer services such as Hartz IV to secure
the income [15, p. 145].
Especially smaller chambers are terrified of this competition with students who might advise on a pro bono
basis for potential clients.
However, this fear has not come true. Most clients who turn to student legal advice do not have any financial
means to hire a lawyer. In doubt, they don’t get any legal advice at all. Due to that recognition, law clinics fill a gap
in legal care that has not yet been closed, and that is of no economic importance [18, p. 2640; 2, p. 3388].
There‘s also the argument that the government provides social welfare aid (Beratungshilfe) for those who
cannot afford a lawyer. But to receive this support, the client already has to go through a lot of administrative
and bureaucratic effort. The fact that the offer exists does not mean that it is available to everyone [15, p. 145].
Student legal advice is a low-threshold offer. On the other hand, going to the lawyer represents a higher
threshold because those seeking advice have a certain reluctance to consult a lawyer, worry about high bills,
and perhaps – in some cases – even the feeling of shame prevents them from considering consultation
[15, p. 145 et seq].
Student legal advice is active in an area where there is little supply on the part of lawyers but high demand for
citizens. Since cases with a liability volume of € 750 to € 1200 are rarely accepted, student legal advice should not
be seen as competition with the legal profession [27, p. 585].
The target group of student legal advice is people who have little or only very limited access to the law, who
shy away from going to a lawyer anyway and are not familiar with advice / legal aid or the like. [15, p. 146 et seq].
Even the group of students – from which most cases of student legal advice feed – is only in the rarest cases
a lucrative target group for a lawyer [18, p. 2640; 2, p. 3388].
And the cases that could ultimately come into consideration for a lawyer would be rejected by a student legal
adviser due to the liability limit or even referred to the legal profession. Many of the clients would not have gone to
a lawyer without contact with a legal advice center. Student legal advice ultimately serves to gain access to the law
and has become part of the administration of justice without being a severe competitor for established lawyers.
Benefits for students to take part in clinical legal education. Students profit in many ways. First of all, practical
experience is not well integrated within German legal education itself. Besides, students can, on an early stage, already
apply their theoretical knowledge with real clients and solve existing problems that are not just written down in books
but laid out to them by life. This way, they can get in touch with what it means to be a legal advisor. They can understand
what it means to have an actual client of flesh and blood sitting in front of them and dealing with their problems in
a pleasing way. It is not about just simply learning legal theory but rather the interaction with the client, the talent to
analyze, to question two identify problems, and anticipate uprising problems in solving real cases. This is very close to
life, makes circumstances understandable, and connects the theory of law and real-life legal issues.
Furthermore, the students have to reflect on themselves and their case solutions which is usually missing in
the standard University study programs. Also, legal ethics is a topic they cannot circumvent by real-life interaction.
This way, students can find out whether the law studies are really fulfilling them and in which area they could later
imagine working. So far, there are no other educational modules that give such a detailed reality-close experience.
And the impression experience to help pro bono other humans is quite enriching, especially if they are crowned by
success.
We should not forget to mention all the benefits students went through, such as a law clinic program
obtained for their career in the field of law. They built up a network, and possible future employers might
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understand the advantage by employing someone who has already obtained practical experience in a law clinic
[15, p. 149 et seq].
Conclusion. Connecting the theoretical and practical aspects in legal studies becomes more important.
Clinical legal education can help students develop essential and usable skills that the German legal educational
system otherwise would not provide. Working in a law clinic is also highly appreciated abroad and is understood as
a valuable learning method.
Also, future employers appreciate students who – besides having suitable grades in the final German bar
exams – also built up such practical skills within the starting time [39, p. 1143]. Not to forget the ethical understanding
that is established when students on early-stage already have to interact with those who belong to the weakest
groups within society and help them on a pro bono basis for free without legal problems [6, p. 148].
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ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
У статті досліджено особливості розвитку сучасної юридичної клінічної науки в Україні. Коротко охарактеризовано зарубіжний досвід функціонування юридичних клінік. На основі теоретичного аналізу існуючих здобутків подано
ознаки поняття «юридична клініка»: 1) надання юридичних консультацій або послуг фактичним клієнтам незалежно
від їх звернення до суду; 2) клієнтами юридичної клініки є особи, які не мають ресурсів для утримання власного адвоката; 3) усі роботи студентів ретельно переглядаються та регулярно контролюються; 4) за участь у діяльності юридичної клініки студенту нараховуються академічні кредити, що є невід’ємною частиною курсу навчання на юридичному
факультеті; 5) студент підготовлений до взаємодії з клієнтами, фокусується не лише на доктрині, а й на практичних
навичках, етиці та цінності професії. Ураховуючи визначені іманентні властивості, наведено визначення дефінітивної
конструкції «юридична клініка». Визначено завдання, які має виконувати сучасна юридична клініка. Охарактеризовано
зв’язок юридичної клініки з юридичною клінічною наукою. Установлено, що юридична клінічна наука охоплює частину
комплексної суспільної науки юриспруденції про об’єктивні закономірності розвитку і функціонування юридичних клінік в Україні, їхнього впливу на правове суспільство та процес підготовки якісно нової категорії правників. Доведено,
що ґенеза розвитку юридичної клінічної освіти складається з таких етапів: І етап (1991–2003 рр.) – зародження
юридичного клінічного руху; формування системи надання правової допомоги pro bono за участю студентів-правників при закладах вищої освіти; ІІ етап (2003–2006 рр.) – консолідація діяльності юридичних клінік навколо єдиної
громадської організації, визначення пріоритетних етичних стандартів та принципів діяльності юридичних клінік;
ІІІ етап (2006–2014 рр.) – нормативне визнання діяльності юридичних клінік на підзаконному рівні, подання типових
елементів організаційної структури юридичної клініки; ІV етап (2014–2021 рр.) – якісно новий період діяльності юридичних клінік шляхом уніфікації їхніх складових частин та принципів єдиними стандартами.
Ключові слова: юридична клініка, юридична клінічна наука, юридична клінічна освіта, компетентності, дуальна
освіта, безоплатна правова допомога, pro bono, доступ до правосуддя, правнича клінічна освіта, верховенство права.
V. S. Khoroshkovska. Features of formation and development of Ukrainian law clinical science
The article examines the features of the development of modern legal clinical science in Ukraine. Foreign experience in
the operation of legal clinics is briefly described. Based on the theoretical analysis of the existing achievements, the features of
the concept of «legal clinic» are given: 1) providing legal advice or services to actual clients, regardless of their appeal to the
court; 2) clients of a legal clinic are persons who do not have the resources to maintain their own lawyer; 3) all student work is
carefully reviewed and regularly monitored; 4) for participation in the activities of the student’s legal clinic, academic credits
are accrued, which is an integral part of the course of study at the Faculty of Law; 5) the student is prepared to interact with
clients, focuses not only on doctrine, but also on practical skills, ethics and values of the profession. Given the defined immanent properties, the definition of the definitive construction «legal clinic» is given. The tasks to be performed by a modern legal
clinic have been identified. The connection of legal clinic with legal clinical science is characterized. It is established that legal
clinical science covers a part of complex social science jurisprudence about objective laws of development and functioning of
legal clinics in Ukraine, their influence on legal society and process of preparation of qualitatively new category of lawyers. It is
proved that the genesis of the development of legal clinical education consists of the following stages: I stage (1991–2003) – the
emergence of the legal clinical movement; formation of a system of pro bono legal aid with the participation of law students at
higher education institutions; Stage II (2003–2006) – consolidation of legal clinics around a single public organization, determination of priority ethical standards and principles of legal clinics; Stage III (2006–2014) – regulatory recognition of the activities of legal clinics at the secondary level, the presentation of typical elements of the organizational structure of the legal clinic;
Stage IV (2014–2021) is a qualitatively new period of activity of legal clinics by unification of their constituent parts and principles by uniform standards.The development of legal clinical science is aimed at educating a qualitatively new category of lawyers who have professional competencies, are able to quickly solve complex practical problems, establish contacts with clients
and form a new and professional community of lawyers.
Key words: legal clinic, legal clinical science, legal clinical education, competencies, dual education, free legal aid, pro
bono, access to justice, legal clinical education, rule of law.
Постановка проблеми. Клінічна юридична наука досягла величезних світових успіхів за останні
кілька десятиліть насамперед як засіб надання студентам контрольованого досвіду юридичної практики як
формальної частини навчальної програми юридичного факультету. Вона поєднує у собі традицію магістерської лекції та практичну діяльність, спрямовану на формування необхідних компетентностей під впливом
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існуючих правових традицій та новітніх здобутків. Необхідність вивчення основних параметрів цієї парадигми правової допомоги зумовлена важливістю оцінювання інституту «юридична клініка» для національного суспільства, проходження студентами-правниками навчальної та виробничої практики, надання безоплатної правової допомоги, здійснення правопросвітницької роботи та ін. Огляд діяльності юридичних клінік
України свідчить про різноманітність моделей клінічної роботи в нових програмах, що зумовлено наявністю
різних підходів до розуміння юридичної клінічної науки. Окрім того, важливість дослідження діяльності
юридичних клінік зумовлена також їх активною участю у наданні безоплатної правової допомоги. Ураховуючи вищевикладене, дослідження розвитку юридичної клінічної науки видається релевантним, нагальним
та таким, що відповідає сучасним викликам, які постають перед правовою державою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні аспекти юридичної клінічної науки розглядалися такими науковцями, як: А. Галай, Р. Голобутовський, К. Головачова, І. Гудим, М. Дулеба, В. Єлов,
Р. Кацавець, С. Ківалов, В. Кравчук, М. Кравчук, М. Лоджук, Ю. Матвєєва, С. Молібог, В. Молодован,
О. Мурашин, Л. Наливайко, В. Олійник, В. Оліфер, В. Орлова, Д. Павленко, М. Пашковський, Ю. Савелова,
О. Соколенко, В. Стаднік, Н. Сухицька, О. Талдикін, Ю. Тарасенко, М. Удод, А. Чернега, В. Янишен.
Мета статті. Метою статті є визначення особливостей становлення та розвитку юридичної клінічної
науки України з урахуванням перспектив її розвитку. Сформована мета визначила такі завдання дослідження:
1) охарактеризувати зарубіжний досвід діяльності юридичних клінік; 2) визначити поняття та ознаки юридичної клініки; 3) дослідити зв’язок між юридичною клінікою та юридичною клінічною наукою; 4) розробити дефінітивну конструкцію «юридична клінічна наука»; 5) дослідити етапи розвитку юридичної клінічної науки.
Виклад основного матеріалу. Юридична клінічна наука охоплює собою функціонування юридичної
школи, програми надання послуг клієнтам та здобуття практичного правового досвіду для студентів закладів вищої юридичної освіти. Зазвичай юридичною клінікою керують викладачі закладів вищої юридичної
освіти. Юридичні клініки, як правило, працюють безкоштовно і виникли як метод практичного навчання
студентів юридичних факультетів.
Юридична клінічна наука є доволі розповсюдженим явищем у світі. Так, сьогодні у Польщі існує
25 юридичних клінік. Щороку майже 2 тис студентів під наглядом понад 350 викладачів розглядають
близько 12 тис справ. Робота клінік розподілена на підрозділи: цивільний, адміністративний, трудовий, кримінальний, міжнародний, підрозділ прав біженців та прав жінок. Робота студентів включає у себе письмові
висновки, письмові заяви, апеляції, претензії, скарги. Вступ до клінічної роботи включає лекції та семінари,
присвячені таким питанням, як правова етика, психологія спілкування з клієнтами. Студенти також зустрічаються з практиками, які пояснюють усі проблеми роботи з людьми, які шукають доступу до правосуддя.
Після вступного навчання студенти розподіляються на різні секції, які контролює принаймні один викладач
факультету [1].
Цікавою видається діяльність і Клініки трансакційного права при Гарвардському університеті.
Клініка була створена у 1979 р. як Інститут юридичних послуг, клієнтами якого були малозабезпечені особи.
Юридичні послуги надавали адвокати та студенти, які здобували юридичну освіту. Студенти, які є членами
клініки, мають можливість брати участь у вирішенні таких питань: складання договорів, ведення переговорів, комерційне фінансування, юридичне обслуговування бізнесу, комерційний лізинг, ліцензування, інтелектуальне право, корпоративне управління та відповідальність, операції з нерухомістю, доступне житлове
будівництво, зонування, розроблення ОСББ, інша юридична робота [2].
Юридична клініка Тургуда Маршалла функціонує з 1948 р. для надання правової допомоги соціально
не захищеним верствам населення. «Тургуд Маршалл» – найстарша клінічна програма у штаті Техас, яка
розпочалася з курсу «Клініка правової допомоги», слухачі якого відповідали на листи ув’язнених. Під керівництвом професора Роберсона Кінга студенти досліджували правові проблеми та відповідні закони, підняті в листі ув’язненого, а потім складали листи-відповіді. Курс був факультативним, обмеженим для студентів вищого рівня. Клініка правової допомоги надала студентам можливість вдосконалити свої навички
дослідницької роботи та письма, одночасно забезпечуючи доступ до системи кримінального судочинства.
У 1951 р. курс Клініки правової допомоги був замінений практикою через симуляційні курси. Через дев’ять
років Клініка правової допомоги була перетворена з інтерактивного навчального курсу, що базується на
навичках, у повноцінну юридичну контору в середовищі юридичної школи – внутрішню клініку для реальних клієнтів [3].
Отже, юридична клінічна наука є розповсюдженим світовим явищем, що зумовлює необхідність
дослідження її проявів і в українському суспільстві. М. Лоджук, характеризуючи термін «юридична клініка», подає два тлумачення: інституційний та навчально-програмний. Відповідно до інституційного підходу, «юридична клініка – це структурно оформлений підрозділ вищого юридичного навчального закладу
чи його факультету, громадської організації чи правової консультації». Згідно з навчально-програмним підходом, юридична клініка є «складовою частиною навчального процесу (спецкурсом) у вищому
навчальному закладі, інноваційною (інтерактивною) методикою вироблення у студентів практичних навичок» [4, с. 37].
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На думку Н. Сухицької, юридичною клінікою є «формування у вигляді навчально-практичного центру,
який створюється і функціонує на базі вищого навчального закладу (ІІІ та IV рівнів акредитації, що здійснює
підготовку спеціалістів за напрямами «Правознавство», «Право», «Правоохоронна діяльність»), за ініціативою ВНЗ чи громадської організації у спільній діяльності з ВНЗ» [5, с. 10].
У посібнику «Правнича клінічна освіта в Україні» подається така характеристика діяльності юридичної клініки:
«1) робота виконується лише правником;
2) виконується для суспільного блага, а не задля комерційних інтересів;
3) добровільна робота, що не підлягає будь-якій компенсації;
4) послуги є безоплатними для клієнта;
5) робота виконується відповідно до таких самих професійних стандартів, що й оплачувана правнича
робота» [6, с. 13].
В. Єлов, С. Молібог, Д. Павленко зазначають, що «юридична клінічна освіта – це нова форма практичного навчання студентів правників, що має на меті формування у них професійних навичок юриста та передбачає надання безоплатної правової допомоги представникам окремих категорій населення, які не можуть
самостійно вирішити проблеми правового характеру» [7, с. 9].
Ю. Фігель, аналізуючи стан наукового розроблення тематики «юридична клінічна наука», відзначає,
що «загальнотеоретична проблема ролі юридичних клінік в освітньому процесі певною мірою висвітлена
у науковій літературі. Однак на даний момент в юридичній науці відсутній єдиний теоретико-правовий підхід до сутності юридичних клінік, їхньої ролі у підготовці майбутніх юристів, зокрема у формуванні вмінь
та навичок реалізації права студентами юридичних спеціальностей» [8, с. 29].
Цікаве визначення поняття «юридична клінка» надає Е. Доброхотова. На її думку, «юридична клініка –
це структурний підрозділ освітньої установи професійної освіти, діяльність якого спрямована на навчання
студентів (закріплення і поглиблення вже наявних знань і вмінь, отриманих у межах вивчення основних
дисциплін, а також отримання студентами нових знань, формування нових умінь і вироблення навичок,
необхідних для подальшої професійної діяльності) з використанням різноманітних інтерактивних методик,
і передусім самостійної практичної діяльності студентів (під керівництвом викладачів-кураторів), з надання
безкоштовної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення» [9, с. 65].
Р. Келеман, поєднуючи дефінітивні конструкції «юридична клініка» та «юридична клінічна освіта»,
доходить висновку, що вони охоплюють «розроблення навчально-методичних комплексів, підготовку
посібників, практикумів для студентів і викладачів, ознайомлення викладачів з інтерактивними методами
навчання студентів практичної діяльності (спеціальні програми підвищення кваліфікації для викладачів), проведення міжвузівських конференцій, семінарів, зимових (літніх) шкіл клініцистів (для студентів
та викладачів), а також заходів, спрямованих на створення єдиного освітнього середовища у сфері юридичної освіти» [10, с. 121].
Аналіз різних нормативних підходів до визначення поняття «юридична клініка» дає змогу виокремити
такі її основні ознаки:
1) надання юридичних консультацій або послуг фактичним клієнтам незалежно від їх звернення до суду;
2) клієнтами юридичної клініки є особи, які не мають ресурсів для утримання власного адвоката;
3) усі роботи студентів ретельно переглядаються та регулярно контролюються;
4) за участь у діяльності юридичної клініки студенту нараховуються академічні кредити, що є невід’ємною частиною курсу навчання на юридичному факультеті;
5) студент підготовлений до взаємодії з клієнтами, фокусується не лише на доктрині, а й на практичних навичках, етиці та цінності професії.
Таким чином, юридичною клінікою є спеціалізована установа, яка створюється та функціонує на базі
закладу вищої освіти, який здійснює підготовку здобувачів за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право», для здійснення студентами практичних компетентностей
під керівництвом викладачів та стейкхолдерів.
Завданнями юридичної клініки є:
1) надання безоплатної допомоги соціально незахищеним верствам населення;
2) формування у здобувачів вищої освіти спеціальностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право» практичних компетентностей;
3) допомога здобувачам у працевлаштуванні;
4) популяризація юридичної клінічної науки у суспільстві.
Визначивши сутність юридичної клініки, можна перейти до встановлення її зв’язку з науковою діяльністю. За визначенням, наданим О. Меліховою, юридична наука – це «система об’єктивно достовірних
та систематизованих знань про специфічні закономірності розвитку держави та права, яка включає знання
про державно-правові факти, а також ідеї, теорії, поняття та концептуальні засади державно-правових явищ,
що спрямовані на вироблення рекомендацій щодо вдосконалення державно-правової дійсності та виникають у результаті наукової діяльності» [11, с. 130].
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На належну увагу також заслуговує концепція Т. Гуменюк щодо особливостей розвитку сучасної юридичної науки: «1) соціологізація сучасної юриспруденції; 2) зумовленість напрямів розвитку юридичної
науки різними типами праворозуміння; 3) дослідження євроінтеграційних проблем розвитку та функціонування правової системи; 4) взаємозв’язок розвитку юридичної науки з основними напрямами розвитку
та модернізації юридичної освіти; 5) зростання питомої ваги порівняльно-правових досліджень та вдосконалення іншої правової методології» [12, с. 192].
М. Тарасов уважає, що сутність юридичної науки проявляється через «синкретичне поєднання в юридичному дослідженні декількох видів діяльності: теоретичної (робота з поняттями), експериментальної
(інтерпретація теоретичних суджень в уявленнях і термінах соціальної практики), інженерно-проєктувальної (розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та професійних практик) та організаційно-технічної (питання реалізації, впровадження таких пропозицій)» [13, с. 75].
Тобто юридична клінічна наука охоплює собою частину комплексної суспільної науки юриспруденції
про об’єктивні закономірності розвитку і функціонування юридичних клінік в Україні, їхнього впливу на
правове суспільство та процес підготовки якісно нової категорії правників.
Юридичні клініки в незалежній Україні починають з’являтися вже в 1996–1999 рр. за безпосередньої участі молодіжних, студентських та інших громадських організацій (у містах Києві, Донецьку, Львові,
Одесі, Луцьку). У більшості джерел наводяться дані про те, що перша юридична клініка в Українській державі запрацювала у 1996 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [4, с. 23].
Завдяки фінансовій підтримці міжнародних грантодавців у 2002 р. в нашій державі вже налічувалося
18 юридичних клінік у чотирнадцяти областях [14].
У 2003–2004 рр. було створено громадську організацію «Асоціація юридичних клінік України» для
збереження та подальшого примноження юридичного клінічного руху. Асоціація юридичних клінік України є громадською організацією зі статусом юридичною особи, діяльність якої спрямована на надання підтримки діяльності юридичних клінік вищих навчальних закладів України, сприяння розвитку юридичного
клінічного руху та юридичної клінічної освіти, а також реалізацію відповідних правоосвітніх, правопросвітніх та правозахисних програм в Україні [15]. Сьогодні Асоціація юридичних клінік України охоплює
декілька регіонів: Західний, Столичний, Центральний, Східний, Південний [16].
Структурно Асоціація юридичних клінік України виглядає так:
І. З’їзд Асоціації.
ІІ. Правління Асоціації:
2.1. Голова Асоціації.
2.2. Радник із розвитку мережі.
2.3. Менеджер з інституційного розвитку та правопросвіти.
2.4. Менеджер з упровадження інновацій у роботу юридичних клінік.
2.5. Менеджер із мережування юридичних клінік та регіонального розвитку.
2.6. Менеджер із комунікаційного розвитку.
2.7. Менеджер із налагодження співпраці з професійними спілками та юридичним бізнесом.
ІІІ. Голова Асоціації.
ІV. Виконавчий директор Асоціації.
V. Ревізійна комісія [15].
У 2006 р. Міністерством освіти та науки України на реалізацію положень Закону України «Про вищу
освіту», Указу Президента України «Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001
№ 992, рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення затверджено Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України.
При цьому метою діяльності юридичних клінік визначено:
1) підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
2) забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
3) формування правової культури громадян;
4) підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права,
справедливості та людської гідності;
5) розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
6) упровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері
юридичних послуг [17].
У 2005 р. Асоціацією юридичних клінік України прийнято Етичний кодекс юридичної клініки України,
яким визначено: принципи діяльності юридичних клінік, права та обов’язки учасників юридичної клініки,
взаємовідносини між учасниками юридичної клініки. Дотримання учасниками юридичної клініки вимог
цього Кодексу повинно сприяти гідному, компетентному, ефективному виконанню ними своїх обов’язків,
підвищенню престижу юридичної клініки та їх професіоналізму [18].
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У 2007 р. за підтримки Асоціації юридичних клінік України було розроблено спеціальний курс «Основи
юридичної клінічної практики», який спрямовано на вироблення таких навичок:
1) навички роботи в команді, знання принципів корпоративної та професійної етичної культури, формування вміння керуватися у своїй діяльності насамперед цими принципами;
2) навички роботи з комп’ютером та іншою офісною технікою, її застосування у професійній діяльності, користування електронною законодавчою базою та ресурсами мережі Internet;
3) навички розроблення і застосування установчих та локальних документів організацій;
4) правила раціональної організації праці в юридичній фірмі чи організації;
5) знання основ діловодства у сфері юридичної практики, уміння та навички складання різного виду
документів [19, с. 6].
2014 р. ознаменувався прийняттям Стандартів діяльності юридичних клінік України, схвалених Протоколом від 19.08.2014 № 2 Асоціації юридичних клінік України. Метою розроблення і впровадження Стандартів
є забезпечення: уніфікованої моделі організаційної структури юридичної клініки; єдиних підходів до організації
діяльності юридичної клініки та її персоналу; навчального процесу з метою підготовки студентів до практичної діяльності, доступу студентів-правників до практики під час навчання; своєчасного надання в необхідному
обсязі якісної безоплатної правової допомоги; організації та проведення правопросвітньої роботи [20].
Таким чином, ґенеза розвитку юридичної клінічної освіти складається з таких етапів:
І етап (1991–2003 рр.) – зародження юридичного клінічного руху; формування системи надання правової допомоги pro bono за участю студентів-правників при закладах вищої освіти.
ІІ етап (2003–2006 рр.) – консолідація діяльності юридичних клінік навколо єдиної громадської організації, визначення пріоритетних етичних стандартів та принципів діяльності юридичних клінік.
ІІІ етап (2006–2014 рр.) – нормативне визнання діяльності юридичних клінік на підзаконному рівні,
подання типових елементів організаційної структури юридичної клініки.
ІV етап (2014–2021 рр.) – якісно новий період діяльності юридичних клінік шляхом уніфікації їхніх
складових частин та принципів єдиними стандартами.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Юридична клінічна
наука охоплює собою частину комплексної суспільної науки юриспруденції про об’єктивні закономірності
розвитку і функціонування юридичних клінік в Україні, їхнього впливу на правове суспільство та процес
підготовки якісно нової категорії правників. Розвиток юридичної клінічної науки спрямований на виховання якісно нової категорії правників, які володіють фаховими компетентностями, здатні швидко вирішувати складні практичні завдання, налагоджувати контакти з клієнтами та формувати новітню і професійну
спільноту правників.
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