
 
 

РІШЕННЯ № 25 

Питання реформування процедури складення кваліфікаційного іспиту 

для отримання права на заняття адвокатською діяльністю 

 

«30» березня 2018 року                         м. Київ 

 

Рада адвокатів України, заслухавши доповідь Заступника Голови Ради 

адвокатів України Гвоздія В.А. щодо реформування системи доступу до 

професії адвоката в Україні, а також обговоривши презентацію Концепції 

реформування процедури складення кваліфікаційного іспиту для отримання 

права на заняття адвокатською діяльністю, зокрема, про оновлений порядок 

подачі документів для складення кваліфікаційного іспиту (через офіційний 

веб-сайт НААУ у спосіб автоматичного розподілу заяви, з можливістю 

обрання дати і регіону складення іспиту), та удосконалену двоетапну 

процедуру складення кваліфікаційного іспиту (усний – тестування, 

письмовий – практичні завдання з вирішенням юридичних задач і 

складенням процесуальних документів), взявши до уваги проект Програми 

складення кваліфікаційного іспиту, приведеної у відповідність до змін у 

процесуальному законодавстві України в рамках роботи Робочої групи з 

оновлення Програми складення кваліфікаційного іспиту (фабул справ), 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила: 

1. Прийняти за основу та затвердити Концепцію реформування процедури 

складення кваліфікаційного іспиту для отримання права на заняття 

адвокатською діяльністю, що додається. 

2. Створити Робочу групу з питань імплементації положень затвердженої 

Концепції, доручивши Голові Ради адвокатів України сформувати її 

персональний склад (із залученням для консультацій та розробки 

програмного забезпечення зовнішніх консультантів). 

3. Доручити Робочій групі провести презентації Концепції головам 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів та членам 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а також 

надати детальний покроковий план запровадження положень Концепції 



 
 

 

до наступного засідання Ради адвокатів України, але не пізніше              

31 травня 2018 року. 

4. Доручити Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури 

спільно з Вищою школою адвокатури НААУ розробити банк завдань 

для тестової та практичної частин кваліфікаційного іспиту відповідно до 

Концепції.   

5. Встановити, що всі витрати на діяльність Робочої групи, в тому числі, 

але не виключно, оплата послуг зовнішніх консультантів, здійснюється 

за кошти Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

6. Встановити, що складення кваліфікаційного іспиту за новою 

процедурою відбуватиметься з 1 вересня 2018 року.  

7. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів та Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а також на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України   підпис       Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 



Концепція реформування 
процедури складення 
кваліфікаційного
іспиту 



Подача документів на складення
кваліфікаційного іспиту
Подача документів на складення
кваліфікаційного іспиту

1. «Єдине вікно» на сайті НААУ. Автоматичний розподіл заявки 
апліканта за місцем його проживання

2. Оплата збору онлайн під час подачі аплікаційної форми 

3. Можливість самостійно обрати дату складання іспиту на сайті

4. Список осіб та дата й час складання іспиту публікується на сайті 
НААУ та підсайті регіону

5. Складання іспиту не в регіоні прописки - у разі оплати збору в 
обидва регіони



ПРОЦЕДУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
ІСПИТУ
ПРОЦЕДУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
ІСПИТУ

1. Тест на виявлення теоретичних знань у галузі права,
історії адвокатури та адвокатської етики 

2. Практичні завдання із вирішенням юридичних задач, 
складення процесуальних та інших документів, необхідних 
адвокату в повсякденній роботі



Концепція реформування 
процедури складення 
кваліфікаційного
іспиту 

Перший етап. Тест на виявлення теоретичних 
знань у галузі права, історії адвокатури та 
адвокатської етики

Перший етап. Тест на виявлення теоретичних 
знань у галузі права, історії адвокатури та 
адвокатської етики

10 
тематичних 

блоків

100
запитань

10 
тематичних 

блоків

100
запитань

 

200
хвилин

 

200
хвилин

Тестування проходить в офісі Ради або КДКА щоденно в робочий час  в спеціально обладнаному 
приміщенні з відеоспостереженням
Тестування проходить в офісі Ради або КДКА щоденно в робочий час  в спеціально обладнаному 
приміщенні з відеоспостереженням

кожне з
питань варте

кожне з
питань варте

Автоматична генерація питань з  10-ти тематичних 
блоків по 100 питань у кожного. Всі питання з 
відповідями публікуються на офіційному вебсайті НААУ. 

Автоматична генерація питань з  10-ти тематичних 
блоків по 100 питань у кожного. Всі питання з 
відповідями публікуються на офіційному вебсайті НААУ. 

 1% 1% Під час іспиту кандидати не мають права 
користуватися будь-якими матеріалами
Під час іспиту кандидати не мають права 
користуватися будь-якими матеріалами

Аплікант отримує на імейл звіт по всім питанням. + інфографіка по категоріям. Також результат одразу роздруковується.Аплікант отримує на імейл звіт по всім питанням. + інфографіка по категоріям. Також результат одразу роздруковується.

Результати іспиту зберігаються у КДКА, ВКДКА та доступні на сайті НААУ.Результати іспиту зберігаються у КДКА, ВКДКА та доступні на сайті НААУ.

94% правильних відповідей для проходження на другий етап іспитів94% правильних відповідей для проходження на другий етап іспитів



1. Три блоки:

2. Можливість користуватися програмним забезпеченням MS Office, Ліга Закон без шаблонів 
документів (або rada.gov.ua) та Єдиний реєстр судових рішень.

3. Тривалість практичної частини – 4 з половиною години (з розрахунку 1,5 год на кожен блок).

4. Автоматична генерація питань з пулу питань, який є доступним на вебсайті НААУ.

Другий етап. Практичні завдання із вирішенням юридичних 
задач, складення процесуальних та інших документів, необхідних 
адвокату в повсякденній роботі

Другий етап. Практичні завдання із вирішенням юридичних 
задач, складення процесуальних та інших документів, необхідних 
адвокату в повсякденній роботі

Кримінальне 
право та процес

Кримінальне 
право та процес

Цивільне/
Господарське/

Адміністративне 
право та процес

Цивільне/
Господарське/

Адміністративне 
право та процес

Робота з 
клієнтом

(складання договору про 
надання правової допомоги, 

правильність заповнення 
ордеру, консультації тощо).

Робота з 
клієнтом

(складання договору про 
надання правової допомоги, 

правильність заповнення 
ордеру, консультації тощо).



Другий етап. Практичні завдання із вирішенням юридичних 
задач, складення процесуальних та інших документів, необхідних 
адвокату в повсякденній роботі

Другий етап. Практичні завдання із вирішенням юридичних 
задач, складення процесуальних та інших документів, необхідних 
адвокату в повсякденній роботі

5. 5 факторів оцінювання: форма і зміст; юридичне обгрунтування; практика ЄСПЛ; 
охайність.

6.Аплікант отримує доступ до готових документів через е-мейл та особистий кабінет 

7. Результати завантажуються на сервер НААУ та перевіряються кваліфікаційною 
палатою КДКА.

8. Результат приходить апліканту в особистий кабінет на сайті НААУ протягом 1 
місяця.  

9. Можливість оскаржити рішення КДКА регіону в ВКДКА протягом 1 місяця. 
ВКДКА в праві скасувати рішення КДКА та прийняти рішення про видачу свідоцтва.


