
  

 
 

РІШЕННЯ № 106 

 

Про затвердження роз’яснення з питань стажу роботи в галузі права для 

набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю 

 

 

«25» вересня 2015 року        м. Вінниця 

 

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України              

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України,  вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення з питань стажу роботи в галузі права для набуття 

особою права на заняття адвокатською діяльністю, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 

адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а 

також оприлюднити 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток № 1  

до рішення Ради адвокатів України  

від «25» вересня 2015 року № 106 

 

 

Роз’яснення з питань стажу роботи в галузі права  

для набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю 

 

До Ради адвокатів України надійшло звернення громадянина Люлика 

Романа Івановича про надання роз’яснення з наступних питань: 

1) чи прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за 

спеціальністю «правознавство» до освітнього рівня повна вища 

юридична освіта; 

2) чи може особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за 

спеціальністю «правознавство» бути адвокатом; 

3) з якого часу враховується стаж роботи особи за спеціальністю в 

розрізі вищезазначеного. 

Рада адвокатів України, розглянувши означене звернення, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, надає 

наступні роз’яснення. 

Відповідно до частини першої  статті 6 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (надалі – Закон) адвокатом може бути фізична особа, 

яка, серед іншого, має повну вищу юридичну освіту та  стаж роботи в галузі 

права не менше двох років.  

Зі змісту частини шостої Розділу 2 Порядку допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та 

методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (з наступними 

змінами та доповненнями), вбачається, що до стажу роботи в галузі права слід 

зараховувати роботу на посадах за кваліфікаційними вимогами, які потребують 

наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю 

правознавство/правоохоронна діяльність. 

Відповідно до частини першої  статті 6 Закону України «Про вищу освіту» 

від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ, який втратив чинність на підставі Закону 

України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, до структури 

вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні: 

1) освітні рівні:  

 неповна вища освіта; 

 базова вища освіта; 



  

 повна вища освіта; 

2) освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 молодший спеціаліст; 

 бакалавр; 

 спеціаліст, магістр. 

У статті 7 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року         

№ 2984-ІІІ, який втратив чинність на підставі Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, визначено поняття неповної вищої 

освіти, базової вищої освіти та повної вищої освіти, зокрема, вказано наступне: 

Базова вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як 

особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра; 

Повна вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як 

особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. 

Відповідно до частин 1, 4, 5 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року № 1556-VІІ підготовка фахівців з вищою освітою 

здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, 

науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:  

 початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

 перший (бакалаврський) рівень; 

 другий (магістерський) рівень; 

 третій (освітньо-науковий) рівень; 

 науковий рівень. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої 

становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра 

визначається вищим навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 



  

програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 

становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 

кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Згідно з пунктом 1 частини другої Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про вищу освіту» в редакції від 01 липня 2014 року № 1556-

VІІ освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що 

провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання 

чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною 

освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу 

освіту встановленого зразка – диплома спеціаліста. Останній прийом на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році. 

Згідно з пунктом 2 частини другої  Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про вищу освіту» в редакції від 01 липня 2014 року №1556-

VІІ вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища 

освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти 

ступеня магістра. 

Таким чином, відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» 

від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ та положень Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Бакалавр» за спеціальністю «правознавство» не може бути прирівняний до 

освітнього рівня повна вища юридична освіта.  

Особа з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальністю 

«правознавство» не може бути адвокатом.  

Для здобуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні слід 

враховувати стаж роботи в галузі права після здобуття претендентом повної 

вищої юридичної освіти (вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста, магістра та/або після отримання диплома спеціаліста, магістра). 

________________ 

 

 


