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СЕКЦІЯ 1. 
 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА –  
ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ 

ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КРАВЧУК Микола Володимирович,
к.ю.н., доцент, доктор права УВУ,  
завідувач кафедри теорії та історії держави 
і права Тернопільського національного 
економічного університету, керівник 
Тернопільської міської громадської організації 
«Правозахисна організація «Аквітас»

МУДРАК Роман Миколайович,
студент юридичного факультету ТНЕУ

Постановка проблеми. Серед актуальних проблем, що їх 
висунуло сьогодення незалежної України перед юристами, нау-
ковцями та працівниками різних державних і громадських ін-
ституцій, є проблема підвищення ефективності правової освіти, 
формування правової свідомості населення та на цій основі за-
безпечення дії принципу верховенства права. Адже, верховен-
ство права – це фундаментальний правовий принцип і правова 
доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище правово-
го закону, що ніхто не може бути покараний державою, крім як 
за порушення правового закону, і що ніхто не може бути засу-
дженим за порушення правового закону іншим чином, ніж у по-
рядку, встановленому правовим законом; це підпорядкованість 
держави та її інститутів правам людини (дет. див. Юридична 
енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К.: 
Укр. енцикл., 1998; Матер. з Вікіпедії). Слід підкреслити, що 


