
 
РІШЕННЯ № 133 

 

Про затвердження орієнтовного переліку освітніх, наукових та інших 

послуг, що можуть надаватися Вищою школою адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України 

 

«10» червня 2016 року          м. Одеса 

 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозицію ректора Вищої школи 

адвокатури Національної асоціації адвокатів України Святоцького О.Д. про 

затвердження орієнтовного переліку освітніх, наукових та інших послуг, що 

можуть надаватися Вищою школою адвокатури Національної асоціації 

адвокатів України, з урахуванням пропозицій, зауважень та доповнення членів 

Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України             

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, вирішила: 

1. Установити, що Вища школа адвокатури Національної асоціації 

адвокатів України має право надавати такі освітні, наукові та інші 

послуги адвокатам та іншим особам:  

1.1. на добровільних засадах:  

 освітні послуги (підвищення кваліфікації та/або навчання) таким 

категоріям осіб: адвокат; адвокат - керівник помічника; адвокат - 

керівник стажиста; помічник адвоката; стажист адвоката; особи, які 

готуються до складання кваліфікаційного іспиту; працівники органів 

адвокатського самоврядування; адвокати, що мають спеціалізацію; 

адвокати, які виявили бажання навчатися в аспірантурі; адвокати 

іноземної держави, які мають намір здійснювати адвокатську 

діяльність в Україні; адвокати, які вчасно не пройшли підвищення 

кваліфікації.  

 міжнародні сертифікати про підвищення кваліфікації;   

 науково-правові експертні висновки;  

 навчання в аспірантурі;  



 навчання в докторантурі; 

 присвоєння почесних звань та наукових ступенів: присвоєння 

ступеня доктора права адвокатам та іншим особам; присвоєння 

почесного звання Doctor Honoris Causa; 

 захист дисертацій; 

 реалізація методичних, наукових, науково-практичних та інших 

видань і  матеріалів, у тому числі на електронних носіях і через 

мережу Інтернет; 

 передплата періодичних видань ВША Національної асоціації 

адвокатів України; 

 рекламні послуги; 

1.2. на засадах обов’язковості надаються освітні послуги (підвищення 

кваліфікації та/або навчання) особам, які поновили свою адвокатську 

діяльність (якщо адвокатська діяльність була зупинена більше, ніж 

на 3 роки). Дія цього пункту не поширюється на осіб, які на час 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю підвищували 

свою кваліфікацію та отримали відповідні сертифікати. 

2. Це рішення набуває чинності з 01 вересня 2016 року, а щодо напрямів 

діяльності, які потребують проходження дозвільних процедур у 

встановленому законом порядку, – з моменту отримання Вищою школою 

адвокатури Національної асоціації адвокатів України права на здійснення 

такого виду діяльності. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

органи адвокатського самоврядування та адвокатів, шляхом розміщення 

його на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис  Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  підпис   П.М. Гречківський 

  

  

 


