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Положення про Експертну раду з питань акредитації та сертифікації щодо 

підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів 

України (далі – «Положення») визначає основні засади діяльності Експертної 

ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації 

адвокатів при Національній асоціації адвокатів України (далі – «Експертна рада 

з питань акредитації та сертифікації»).  

І. Загальні положення 

1.1. Експертна рада з питань акредитації та сертифікації утворюється 

Національною асоціацією адвокатів України (далі – НААУ) за рішенням 

Ради адвокатів України як постійно діючий колегіальний робочий орган 

НААУ, що діє з метою організаційно-методичного забезпечення 

акредитації операторів підвищення кваліфікації, акредитації заходів з 

підвищення кваліфікації адвокатів, сертифікації осіб, які допускаються 

операторами  підвищення кваліфікації до проведення заходів з підвищення 

кваліфікації адвокатів в якості доповідачів, лекторів, тренерів або 

експертів.  

1.2. У своїй діяльності Експертна рада з питань акредитації та сертифікації 

керується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженим 

рішенням Ради адвокатів України від 14 лютого 2019 року № 20, та цим 

Положенням.  

ІІ. Склад Експертної ради з питань акредитації та сертифікації 

2.1. Експертну раду з питань акредитації та сертифікації очолює Голова 

Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України. 

2.2. Кількість членів та персональний склад Експертної ради з питань 

акредитації та сертифікації визначає її Голова.  

2.3. Голова Експертної ради з питань акредитації та сертифікації призначає 

своїх заступників та секретаря Експертної ради з питань акредитації та 

сертифікації з числа її членів. 

2.4. Членами Експертної ради з питань акредитації та сертифікації можуть бути 

адвокати, які мають стаж адвокатської діяльності щонайменше 5 (п’ять) 

років. Принаймні 25 % відсотків членів Експертної ради з питань 

акредитації та сертифікації повинні складати особи, які мають науковий 

ступінь кандидата або доктора юридичних наук. 

ІІІ. Повноваження Експертної ради 

з питань акредитації та сертифікації 

3.1. Експертна рада з питань акредитації та сертифікації:  

 надає рекомендації та акредитаційні стандарти щодо розробки вищими 

навчальними закладами ІІІ та VI рівня державної акредитації професійних 

програм підвищення кваліфікації адвокатів, та проводить акредитацію 

таких програм; 



 розробляє критерії (умови) та стандарти акредитації операторів 

підвищення кваліфікації, заходів з підвищення кваліфікації;  

 розробляє критерії (умови) та стандарти сертифікації осіб, які 

допускаються до участі в заходах з підвищення кваліфікації адвокатів в 

якості доповідачів, лекторів, тренерів або експертів; 

 вивчає підготовлені Центром акредитації ВША НААУ акредитаційні 

справи, що містять матеріали необхідні для акредитації та сертифікації; 

 за результатами вивчення акредитаційних справ проводить акредитацію 

операторів підвищення кваліфікації адвокатів, заходів з підвищення 

кваліфікації адвокатів, затверджує (акредитує) програми, за якими 

здійснюються заходи з підвищення кваліфікації адвокатів; 

 за результатами вивчення акредитаційних справ проводить сертифікацію 

осіб, які допускаються до участі в заходах з підвищення кваліфікації 

адвокатів в якості доповідачів, лекторів, тренерів або експертів; 

 за результатами проведення акредитації або сертифікації приймає 

протокольне рішення про акредитацію (сертифікацію) чи про їх відмову, 

яке направляє до Центру акредитації ВША НААУ для оформлення та 

видачі сертифікату акредитації (сертифікації);   

 здійснює інші дії, необхідні для забезпечення якості процесу підвищення 

кваліфікації адвокатів. 

IV. Форма роботи Експертної ради з питань акредитації та сертифікації 

4.1. Основною формою роботи Експертної ради з питань акредитації та 

сертифікації є її засідання, які у разі необхідності, проводяться 

дистанційно, в режимі електронного голосування. 

4.2. За результатами голосування приймається рішення, про що складається 

протокол, який підписується Головою Експертної ради з питань 

акредитації та сертифікації. 

V. Порядок здійснення Експертною радою з питань  

акредитації та сертифікації своїх повноважень  

5.1. Експертна рада з питань акредитації та сертифікації здійснює свої 

повноваження в питаннях акредитації та сертифікації відповідно до 

Порядку про акредитацію та сертифікацію, що затверджуються Головою 

Експертної ради з питань акредитації та сертифікації. 

 

VI. Внесення змін до Положення 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Ради 

адвокатів України. 

__________________ 

 


