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На юридичному факультеті активно діє юридична клініка "Pro bono" 

Львівського торговельно-економічного університету. 

Робота юридичної клініки здійснюється у двох спеціалізованих 

аудиторіях у корпусі У. Самчука 9 - 520 аудиторія та консультаційний центр у 

корпусі по вулиці Бр. Тершаківців 2/а.  

Спеціалізована 520 аудиторія у корпусі У. Самчука 9 - облаштована 

новітньою комп'ютерною технікою, мультимедійним пристроєм, забезпечена 

сучасною юридичною періодикою та доступом до інформаційно-правової 

системи "ЛІГА: Закон". Аудиторія адаптована для проведення практичних 

занять з дисципліни "Юридичний практикум". 

Спеціалізована аудиторія (консультаційний центр) у корпусі Бр. 

Тершаківців 2/а - облаштована новітньою комп'ютерною технікою, доступом до 

інформаційно-правової системи "ЛІГА: Закон", адаптована безпосередньо для 

надання студентами правничого факультету юридичних консультацій 

малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення, внутрішньо 

переміщеним особам. 

На теперішній час, клініка надає безоплатну первинну правову допомогу, 

а саме:  

 надання правової інформації;  

 надання усних і письмових консультацій і роз’яснень з правових 

питань; 



 допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового 

характеру;  

 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації.  

Викладачі-практики юридичного факультету активно беруть участь у 

роботі юридичної клініки, а саме: проф. Котуха О.С., доц. Олашин М.М., доц. 

Попов Д.І., доц. Оверко Г.Я., доц. Гентош Р.Є., ст. викл. Медвідь Ю.О. 

Відповідні викладачі допомагають студентам у формуванні грамотних та 

професійних відповідей на запитання клієнтів, проводять фаховий контроль за 

консультуванням, яке здійснюють студенти. Керівником юридичної клініки 

“Pro Bono” є декан юридичного факультету проф. Котуха О.С., який постійно 

працює над розвитком та новими перспективами роботи студентів на 

покращення своїх практичних знань. 

Основною метою діяльності юридичної клініки є допомога у підтримці 

реалізації прав та інтересів громадян України, тому консультанти клініки 

займаються право-просвітницькою, правозахисною та реформаторською 

діяльністю. Діяльність юридичної клініки спрямована на підвищення 

загального рівня правових знань студентів-правників шляхом проведення 

Правничих шкіл, тренінгів, «круглих столів», семінарів та конференцій, 

налагодження зв’язків з практикуючими юристами України, сприяння 

опублікуванню у юридичних виданнях дослідницьких та наукових робіт 

студентів у сфері права, сприяння та допомога студентам у проходженні 

стажування та працевлаштування. 

 Слід відмітити, що робота у юридичній клініці дає можливість студентам 

не тільки розвиватися в межах відповідного навчального закладу, а також 

сприяє участі студентів-правників у міжнародних правничих заходах. 

Насамперед у студентів з’являються  можливості у встановленні та 

налагодженні зв'язків зі студентами-правниками та правничими студентськими 

організаціями іноземних держав, організації заходів, зокрема клубів, тренінгів 

для ознайомлення студентів-правників з міжнародними програмами обміну 

студентів, програмами навчання за кордоном, а також організації та проведення 



юридичних конкурсів, дебатів та змагань, культурних та інших заходів, що 

мають на меті об’єднання студентів-правників. Саме така практична робота дає 

змогу розвиватися та перемагати у відповідних заходах. Для прикладу, 

студенти 4 курсу юридичного факультету під керівництвом викладачів,  стали 

переможцями у Львівських судових дебатах  з адміністративного судочинства 

імені Юрія Панейка, організовоних на базі юридичного факультету Львівського 

національного університету ім. Івана Франка. До участі у Дебатах долучилися 

команди чотирьох юридичних факультетів провідних вищих навчальних 

закладів Львова – Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Національного універистету "Львівська політехніка", Львівського державного 

університету внутрішніх справ, Львівського торговельно-економічного 

університету. Слід відмітити, що жюрі Дебатів складалося з професійних суддів 

та адвокатів-практиків. 

Існування юридичної клініки «Pro Bono» дає можливість активізації 

молоді у громадському житті шляхом залучення студентської правничої молоді 

до обговорення питань розвитку професії юриста, надання можливості 

студентам реалізувати свої ідеї та проекти у різних сферах та обміну досвідом 

між студентами-правниками вищих навчальних закладів України та країн 

Європи. 

 

 

 

 

 

 

 

 


