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У статті розглядаються методи та принципи діяльності юридичних клінік в Україні. Визначається
їхня роль у формуванні правової культури молодих спеціалістів-правників, які брали участь у діяльності юридичних клінік протягом навчання у вищому навчальному закладі
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Актуальність проблеми. Проблема формування високого рівня правової культури
в умовах системного реформування державних інституцій в Україні сьогодні набуває
пріоритетного значення.
У даному контексті особливої уваги заслуговує проблема формування правової
культури юридичних кадрів різних рівнів.
За таких умов впровадження у правовиховну практику передового досвіду, різноманітних освітніх новацій без сумніву осучаснить і покращить процес формування
правової культури.
Мета статті. Розглянути методи та принципи правовиховної діяльності юридичних клінік та визначити їхню роль у формуванні правової культури майбутніх
юристів.
Особливе місце серед сучасних способів реалізації даного завдання займають
юридичні клініки, значення яких у процесі практичної підготовки майбутніх фахівців права важко переоцінити.
Аналіз наукових джерел і публікацій. Теоретичним підґрунтям для розкриття
теми дослідження стали праці наступних науковців: В. Гончаренка [1], С. Молібога,
Д. Павленка, Д. Брауна [7], П. Біленчука [4], С. Губарєва [5] та інших.
Багато фахівців неодноразово звертали увагу на необхідність реформування навчального процесу у юридичних вузах, оскільки, як зазначає професор В.Г. Гончаренко, сучасне життя вимагає, щоб із вищих навчальних закладів виходили не ста-
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жисти, яких треба знову вчити, не молоді спеціалісти, які ні за що не відповідають,
а повнокровні професіонали, які відразу ж приступають до виконання передбачених
дипломом про освіту й посадою службових обов’язків [1, с. 3 – 5]. На недоліки підготовки юристів за традиційною системою звертали увагу такі теоретики та практики,
як П.Є. Казанський, Д.І. Мейєр, А.О. Люблінський, І.І. Янжул, Д. Бородін, Г.Ф. Симоненко та інші [3, c. 23 – 24].
Віддаючи належне внеску вказаних науковців у розробку проблеми формування
правової культури юристів, доцільно зазначити, що питання впливу діяльності юридичних клінік на даний процес ще опрацьовані недостатньо. Тому метою даної статті
є певна ліквідація вказаної прогалини.
На сучасному етапі розвитку демократичної, правової держави надзвичайно вагомий вплив на розвиток правової освіти та правовиховної діяльності в Україні здійснюють юридичні клініки.
Протягом останніх років було опубліковано багато статей та проведено низку наукових конференцій, присвячених діяльності юридичних клінік. Даною проблемою
займаються ті, хто безпосередньо бере участь у діяльності юридичних клінік, їх організатори, керівники, консультанти.
Розглянемо вплив юридичних клінік на формування професійної правої культури майбутніх юристів на прикладі Юридичної клініки Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
Юридична клініка є структурним підрозділом Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і була створена як база для практичного навчання і проведення навчальної практики студентів старших курсів.
У своїй діяльності Юридична клініка керується законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 8 липня 2011 року, Статутом Національного Університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», наказом Міністерства освіти
і науки України «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» № 592 від 3 серпня 2006 р. та Положенням «Про
юридичну клініку Національного університету «Юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого», затвердженим наказом ректора Університету.
Юридична клініка є базою для практичного навчання студентів Національного
університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». А тому студенти-консультанти, приймаючи участь в її діяльності, набувають навичок професійної діяльності, навчаються застосовувати теоретичні знання на практиці, здобувають досвід роботи в юридичній сфері, що є першочерговим для кваліфікованого
спеціаліста-правника.
Сучасна система освіти більше зосереджується на теоретичній підготовці, а, на
нашу думку, теорія і практика мають бути врівноваженими. Під час вивчення теорії студенти пізнають основи права, а на практиці вчаться застосовувати їх. Для
того, щоб студент міг реалізувати свої знання, застосувати їх на практиці, існує певна форма діяльності: надання консультацій, юридичної допомоги фізичним особам.
Перехід до Болонської системи освіти ще раз підкреслює необхідність і важливість
практичної діяльності: багато часу надано на самостійну підготовку, який можна використати на поглиблення як теоретичних, так і практичних знань.
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На юридичних факультетах багатьох країн світу викладання правової теорії в
аудиторіях поєднують з «клінічною освітою», центром розвитку якої є юридичні
клініки. На сучасному етапі впровадження в Україні Болонського процесу особливе
значення має перегляд національної системи вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
Як зазначають науковці, існують різні засоби професійно спрямованого навчання, котрі дозволяють моделювати елементи професійної діяльності юриста. До них
можна зарахувати: навчальні судові процеси, ділові ігри, участь у роботі юридичних
клінік, консультування, ведення інтерв’ю та переговорів, розв’язання задач, дослідження фактів, організації правової роботи тощо. В процесі клінічної освіти використовуються усі з зазначених засобів практичного навчання, що підкреслює неабияку
його важливість.
Розглядаючи багаторічний досвід діяльності юридичної клініки, можна з упевненістю констатувати факт наявності надзвичайно позитивних наслідків у професійній підготовці студентів-правників, які є її учасниками.
Крім того, студенти-консультанти в межах діяльності Юридичної клініки займаються правоосвітньою та правовиховною діяльністю. З метою реалізації покладених
на них завдань, студенти-консультанти регулярно проводять виїзні лекції на правову
тематику для школярів, студентів, соціально-незахищених категорій населення, осіб,
що відбувають покарання в місцях позбавлення волі тощо, займаються розробкою та
розповсюдженням правоосвітніх методичних матеріалів (буклетів, пам’яток тощо).
У 60-х роках XX ст. американська асоціація юристів (орган, відповідальний за
здійснення нагляду за акредитацією юридичних навчальних закладів) запропонував
американським школам права розглядати клінічну освіту у формі Street Law – вуличне право. Програма Street Law – це клініка з відсутністю живого клієнта, себто така,
що спрямована на навчання широких верств населення. Тобто Street Law є програмою правоосвітньої діяльності юридичних клінік.
Правоосвітня діяльність – це комплекс освітніх та правовиховних заходів, метою яких
є підвищення і поглиблення знань з правознавчих навчальних дисциплін, та подальше
використання правових знань для моделювання бажаної для держави схеми поведінки.
Основні завдання правоосвітньої діяльності:
- підвищення і поглиблення знань населення з правознавчих дисциплін;
- формування правової культури громадян;
- виховання громадян у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
- виховання громадян у дусі нетерпимого ставлення до антисуспільних проявів.
Правоосвітньою діяльністю в межах Юридичної клініки Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (надалі – Юридична
клініка) займається правоосвітній сектор. Цей сектор координує зусилля всіх консультантів в процесі правоосвітньої та правовиховної діяльності.
Найпоширенішими формами діяльності правоосвітнього сектору Юридичної
клініки є:
- організація та проведення правоосвітніх та правовиховних лекцій для неповнолітніх;
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- організація конференцій, «круглих столів», форумів, семінарів, тренінгів, зустрічей, спрямованих на підвищення рівня правових знань громадян, в тому числі студентів-консультантів та помічників студентів-консультантів Юридичної клініки;
- розробка та поширення правоосвітніх методичних матеріалів, в першу чергу буклетів та пам’яток;
- підтримка правоосвітніх програм та проектів державних та громадських організацій.
В процесі реалізації своїх завдань правоосвітній сектор Юридичної клініки тісно співпрацює з Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві
юстиції України.
Правоосвітня діяльність є невід’ємним атрибутом Юридичної клініки і чи не найважливішим її завданням, оскільки Юридична клініка виступає певним правовим посередником між фахівцями права та громадськістю.
Для студентів безкоштовна юридична допомога – це унікальна можливість отримати досвід практичної роботи, перевірити знання, отримані у процесі навчання,
встановити контакти, необхідні для подальшої роботі. Для малозабезпечених громадян – це можливість отримання фахової допомоги щодо захисту своїх прав та законних інтересів. Для Університету – це мірило якості навчальних програм, яке вказує
на їх сильні та слабкі сторони [2, с. 26 – 28].
Діяльність будь-якої юридичної клініки базується на певних обов’язкових принципах. До них належать:
– безоплатність – оскільки послуги надаються в основному малозабезпеченим
верствам населення, вони мають бути безплатними для клієнтів юридичної клініки;
– добровільність – студенти, які працюють у клініці, роблять це абсолютно добровільно. Їхня зацікавленість полягає в бажанні набути певних професійних навичок, а також надати юридичну допомогу особам, які її потребують;
– гуманізм – у юридичній клініці вчаться розуміти проблеми своїх клієнтів, ставати небайдужими до їхніх проблем, надавати необхідну допомогу;
– рівноправність – усі студенти, які працюють у клініці, мають однакові, рівні
можливості. Кожен має право на висловлення своїх думок, зауважень, пропозицій.
Така діяльність є максимально наближеною до діяльності адвокатів, тому на працівників юридичних клінік повинні поширюватися основні принципи етики, які застосовуються у правозахисній діяльності. До них належать принципи:
– незалежності (максимальна незалежність консультанта та інших співробітників
правничої клініки у виконанні своїх прав і обов’язків, що передбачає його свободу
від будь-якого протиправного впливу, тиску чи втручання в його діяльність);
– дотримання законності (у своїй діяльності учасник юридичної клініки зобов’язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України);
– конфіденційності (дотримання цього принципу є необхідною умовою довірливих відносин між співробітником клініки і клієнтом);
– компетентності та добросовісності (студенти-консультанти мають постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, володіти інформацією про наявні зміни в законодавстві).
Також у клініці мають пропагуватися принципи домінантності інтересів клієнта,
неприпустимості представництва клієнтів із суперечливими інтересами, поваги до
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діяльності юридичних клінік, культури поведінки. Принципи адвокатської етики не
можуть повною мірою поширюватися на діяльність юридичних клінік, оскільки їх
співробітники, на відміну від адвокатів, не мають спеціального статусу, закріпленого
в чинному законодавстві. Однак необхідність дотримання більшості з них не викликає сумнівів [3, с. 51 – 52].
Можна констатувати, що культивування таких принципів у навчальному процесі
позитивно впливає на формування високого рівня правової культури студентів-правників, сприяє посиленню правовиховної діяльності у вищому навчальному закладі.
Рівень правової культури майбутнього юриста залежить від рівня формування в
нього професійної правосвідомості, формування певних правових цінностей, ідеалів
у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Саме у процесі навчання засвоюється соціальний досвід, формується емоційно-ціннісне ставлення до дійсності [4,
с. 191 – 192].
Правова культура особистості є складовою її загальної культури, проявом гуманістичної спрямованості психіки, свідомого підпорядкування нормам моралі і права.
На співробітника юридичної клініки покладається обов’язок у своїй професійній
діяльності й у приватному житті дбати про престиж звання співробітника клініки,
забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, при здійсненні своєї професійної
діяльності мати пристойний зовнішній вигляд. Умовою формування правової культури молодих спеціалістів є свідоме сприйняття та засвоєння ними правових знань
як особистісних цінностей та відображення їх у власній поведінці. Майбутні юристи-професіонали основною метою своєї діяльності мають вважати захист прав і свобод людини, повинні мати спеціалізовані знання діючого законодавства, мати навички його застосування.
Процес формування професійної свідомості та культури юристів відбувається в
певному соціальному середовищі, яке так чи інакше здійснює свій вплив на всі процеси, що відбуваються в ньому. Соціальне середовище за своєю структурою дуже
складне явище, у якому крім суб’єктів слід розрізняти засоби, форми, методи, принципи діяльності, причинні зв’язки тощо [5, с. 103 – 104].
Юридичну клініку можна розглядати як окреме, специфічне соціальне середовище, яке має конкретний вплив на процес формування професійної свідомості та правової культури її учасників. Зараз кожна юридична клініка приймає власний кодекс
етики де обов’язково закріплюються основні принципи діяльності, права й обов’язки, що поширюються на усіх працівників клініки. Можна також зробити висновок,
що, встановлюючи певні правила поведінки учасників юридичної клініки, побудовані
на принципах моралі та права, тим самим клініки сприяють формуванню правосвідомості та правової культури, а також підвищують рівень правовиховної діяльності.
Отже, як висновок, зазначимо, що у юридичній клініці студенти набувають певних
навичок юридичної практики, отримують знання про те, як малозабезпечені люди
можуть захистити свої права, спираючись на закон. Вони також безперечно формують у собі певні риси характеру, що визначають їхній рівень правової культури, адже
подолати професійну деформацію, високий рівень корупції, правового нігілізму, що
існує у правоохоронних органах можна лише шляхом формування високого рівня
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правової свідомості і правової поведінки в молодих спеціалістів, які ще не попали
під вплив негативних факторів. Високий рівень моральної та професійної культури,
сформований у такий спосіб, є необхідним фактором якісного вирішення поставлених перед ними завдань, також обумовлює ефективність функціонування права, стабільність правопорядку та стабільність у багатьох сферах суспільного життя.
Завдяки активізації та стимулюванню розвитку юридичних клінік в Україні підвищуватиметься рівень правовиховної діяльності ВНЗ. Все це сприятиме формуванню
високої правової культури і правової свідомості сучасної молоді, яка включатиме в
себе не тільки знання права, але і ставлення до правових цінностей, установки на
прояв соціально-правової активності, на розвиток готовності не просто слідувати
правовим приписам, а активно реалізовувати не тільки свої права і обов’язки, але
і відстоювати права інших громадян. Розвиваючись, юридичні клініки здатні більш
ефективно забезпечити реалізацію права. Юридичні клініки повинні безперервно
вдосконалювати форми, методи своєї діяльності та реагувати на зміни суспільних
потреб.
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