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ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ  НАДАННЯ  БЕЗОПЛАТНОЇ 
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

Зацікавлені  сторони  офісів наставництва: 

 
 Координаційний центр з надання правової допомоги,  

 Національна асоціація адвокатів України, Ради адвокатів регіонів, 

 Адвокати, включені до Реєстру адвокатів БПД 

 

МЕТА: 



 
 

ОСНОВНІ 
ЗАВДАННЯ : 

 

 

 

 

• підвищення якості надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

• запровадження інституту наставництва (наставників); 

 

• вироблення нових критеріїв здійснення моніторингу якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальних, цивільних та адміністративних 
провадженнях. 

 

 



 
 

Наставництво передбачає обмін досвідом, передання 
знань, умінь, навичок, етики поведінки і професійної 
культури між більш досвідченими та «молодими» 
адвокатами, які залучаються до надання БВПД. 

Адвокат-наставник - практикуючий адвокат, який має 
високий рівень довіри та поваги серед колег, стаж 
адвокатської діяльності не менше 5 років, а також 
здібності до методичної, тренерської роботи. 



 
 

адвокат–наставник залучається директором Регіонального 
Центру з надання БВПД за погодженням з Координаційним 
центром  

за пропозицією органів адвокатського самоврядування у 
регіоні. 

! Головний критерій відбору - практичний досвід, бажання 

ним ділитися з іншими адвокатами та бути залученим до 
роботи в моделі Офісу громадського захисту 
 



 
 

 

Адвокати-наставники : 
 

• взаємодіють з адвокатами шляхом надання їм порад, консультативно-
методичної допомоги щодо професійних дій в рамках виконання 
конкретних доручень центрів; 

 

•   організовують та проводять диспути зі спірних професійних питань, 
зустрічі з адвокатами з метою обговорення стратегії та тактики захисту 
в залежності від виду кримінального правопорушення з урахуванням 
спеціалізації адвокатів; 



 
 

 

Адвокати-наставники : 
 

• Комунікують з суддями, органами прокуратури, органами поліції та органами 
адвокатського самоврядування з метою виявлення прогалин в знаннях 
адвокатів, а також фактів недотримання адвокатами стандартів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги;  

 

•  аналізують отримані дані та складають пропозиції щодо подальшої співпраці з 
конкретними адвокатами, виявляють потреби адвокатів у підвищенні 
кваліфікації і пропонують конкретні програми підвищення кваліфікації 
Координаційному центру; 



 
 

 

Адвокати-наставники  
 

•   сприяють проходженню адвокатами  відповідних курсів дистанційного 
навчання, тренінгів, семінарів, круглих столів та інших заходів, у тому числі 

на базі клубів PRAVOКATOR (Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Київ),            
з метою підвищення професійної кваліфікації таких адвокатів та якості 
надання ними безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

•   оцінюють ступінь задоволеності співпраці клієнта з адвокатом, адвоката з 
центром надання БВПД, вносять пропозиції щодо удосконалення цих 
відносин. 



Залучення органів адвокатського 
самоврядування до зовнішнього оцінювання 

  

 Існує нагальна потреба в залученні до оцінки якості роботи адвокатів при 
виконанні доручень центрів БВПД саме професійної адвокатської спільноти з 
метою впровадження незалежної фахової оцінки (per review) адвокатських справ.  

 

 Система БПД може запропонувати в якості таких оцінювачів: адвокатів – 
менеджерів з якості, адвокатів – наставників, адвокатів – тренерів.  

 

 Ради адвокатів регіонів можуть залучити для цієї роботи найбільш фахових 
та авторитетних адвокатів, які мають великий практичний досвід, користуються 
повагою колег,  соціально відповідальні та мають бажання до такої співпраці.   



Реалізація пілотного проекту Офісу наставництва 
Пілотний проект запроваджено 27 грудня 2017року. За п’ять місяців було 

проведено 48 заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та обміну досвідом 
надання БВПД та 91 зустріч адвокатів-наставників  з адвокатами. 

 

Регіон Кількість заходів з 
підвищення кваліфікації 
адвокатів та обміну 
досвідом надання БВПД 

Кількість зустрічей 
адвоката-наставника  з 
адвокатами, які надають 
БВПД 

Рівненська область 20 44 

місто Київ 7 6 

Вінницька область 21 41 



  

 

 

 

Дякуємо за увагу! 


