
 

 
 

 

РІШЕННЯ № 72 

 

Про внесення змін до 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 
 

«26» червня 2019 року                           смт. Затока, Одеська обл.                                                                                                                                                                 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В. та розглянувши його лист 

вих. № 1026 від 14 червня 2019 року щодо внесення змін та доповнень до 

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), з 

урахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Ради адвокатів 

України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, 

Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни та доповнення до 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),   

що додаються. 

 

 



2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

на офіційному веб - сайті Національної асоціації адвокатів України, 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів. 

 

Голова Ради адвокатів України   [підпис]          Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України   [підпис]      І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «26» червня 2019 року № 72 

 

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ  

 

до 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, зі змінами та 

доповненнями ) 

 

1. Викласти пункт 3 Розділу  1 «Загальні положення» Положення 

у наступній редакції: «3. Дія Порядку поширюється на громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, які звертаються з 

метою набуття статусу адвоката вперше, повторно, або після 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.». 

2. Викласти пункт 5 Розділу  1 «Загальні положення» Положення 

у наступній редакції: « 5. Кваліфікаційний іспит є атестуванням 

особи, яка виявила бажання стати адвокатом.». 

3. Викласти пункт 9 Розділу  1 «Загальні положення» Положення 

у наступній редакції: «9. Письмовий іспит включає виконання 

завдання на підставі розроблених науково - консультативною 

радою Національної асоціації адвокатів України правових 

фабул, текст яких затверджуються Радою адвокатів України.». 

4. В  першому абзаці пункту 1 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення замінити слова «набути 

статус адвоката» на слова «стати адвокатом». 

5. В  другому абзаці пункту 1 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення після слів «…на запит 

КДКА» додати слова «кваліфікаційної палати КДКА або 

визначеного нею члена палати». 

6. Підпункт 1 пункту 2  розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 1) документ державного зразка (оригінал та 

нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що 

підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної 

освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий 

(магістерський) рівень, спеціальність – «право», 

«правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне 

право»;». 



7. Пункт 4 розділу 2 «Вимоги до особи, яка звертається із заявою 

про допуск до складення кваліфікаційного іспиту» 

Положення виключити. 

8. Підпункт 5 пункту 6 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 5) в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх 

форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними 

вимогами потребують наявності виключно повної вищої 

юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - 

другий (магістерський) рівень, спеціальність - «право» 

(«правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне 

право»);». 

9. Підпункт 6 пункту 6 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: «6) науково-педагогічних або наукових працівників, 

що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в 

професійно-технічних, вищих, або післядипломних навчальних 

закладах, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами 

потребують наявності виключно повної вищої юридичної 

освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий 

(магістерський) рівень, спеціальність - «право» 

(«правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне 

право»);». 

10. Підпункт 7 пункту 6 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 7) працівників науково-дослідних установ, якщо такі 

посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності 

виключно повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня 

магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, 

спеціальність - «право» («правознавство», «правоохоронна 

діяльність», «міжнародне право»);». 

11.  Підпункт 8 пункту 6 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 8) на інших посадах, які відповідно до закону 

вимагають наявності виключно повної вищої юридичної освіти, 

не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий 

(магістерський) рівень, спеціальність - «право» 

(«правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне 

право»);». 



12. Підпункт 10 пункту 6 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 10) народного депутата України після здобуття 

повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра 

(спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - 

«право» («правознавство», «правоохоронна діяльність», 

«міжнародне право»);». 

13. Підпункт 11 пункту 6 розділу 2 «Вимоги до особи, яка 

звертається із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 11) секретаря судового засідання, після здобуття 

повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра 

(спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - 

«право» («правознавство», «правоохоронна діяльність», 

«міжнародне право»).» 

14. Пункт 12 розділу 2 «Вимоги до особи, яка звертається із 

заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту» 

Положення доповнити новим абзацом: « Особа, яка не склала 

кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого 

іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, яка 

не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена 

до наступного кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один 

рік.» 

15. В пункті 4 розділу 3 «Порядок розгляду заяви про допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту та прийняття рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури» 

Положення перший абзац викласти у наступній редакції: 

« 4. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, 

повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і 

за наявності письмової згоди такої особи, КДКА, кваліфікаційна 

палата КДКА або визначений нею член палати можуть 

звертатися із запитами до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що 

зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання 

запиту надати необхідну інформацію.  …» 

16. Пункт 5 розділу 3 «Порядок розгляду заяви про допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту та прийняття рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури» 

Положення викласти у наступній редакції: 

« 5. Вирішення питання про допуск або відмову в допуску до 

складення кваліфікаційного іспиту приймається на засіданні 

КДКА без участі Заявника. 



За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів 

КДКА  приймає рішення про: 

1) допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту; 

2) відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного 

іспиту. 

Рішення про відмову в допуску особи до складення 

кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду 

протягом тридцяти днів з дня його отримання.». 

17. В пункті 6 розділу 3 «Порядок розгляду заяви про допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту та прийняття рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури» 

Положення останній абзац викласти у наступній редакції: « … 

Текст рішення підписується головою КДКА, головою 

кваліфікаційної палати КДКА та секретарем КДКА.». 

18. Пункт 3 Розділу 4 «Порядок проведення кваліфікаційного 

іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 3. Особа, яка допущена до складення 

кваліфікаційного іспиту, до початку проведення 

кваліфікаційного іспиту має право заявити відвід члену палати 

або голові КДКА, у випадку якщо останній приймає участь у 

засіданні палати, якщо вона має обґрунтовані сумніви в 

об’єктивності та неупередженості члена палати або голови 

КДКА. 

Рішення палати щодо відводу її члена або голови КДКА, якщо 

він приймає участь у засіданні палати, приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів від загальної кількості осіб, які 

беруть участь у засіданні палати КДКА. Член палати або голова 

КДКА, якому заявлено відвід, участь у голосуванні з цього 

питання не приймає.». 

19. Пункт 8 Розділу 4 «Порядок проведення кваліфікаційного 

іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 8. Кваліфікаційний іспит складається державною 

мовою, з урахуванням положень чинного законодавства 

України, яке регулює відповідні правовідносини.». 

20. В пункті 11 Розділу 4 «Порядок проведення кваліфікаційного 

іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення після слів 

«…кваліфікаційної палати» додати слово «КДКА». 

21. В пункті 13.5 Розділу 4 «Порядок проведення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту» Положення 

після слів «… відповідати вимогам» доповнити словами 



«чинного законодавства України та містити правове 

обґрунтування.». 

22. Пункт 13.7 Розділу 4 «Порядок проведення кваліфікаційного 

іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 13.7. При складенні письмового іспиту особа, яка 

складає іспит, має право користуватися офіційними текстами 

нормативно-правових актів на друкованих  носіях. 

Використання інших джерел інформації не дозволяється; 

У разі виявлення членами кваліфікаційної палати КДКА, які 

приймають іспит, факту використання особою недозволених 

джерел інформації, складається акт, у якому фіксується 

зазначений факт. Акт повинен також містити дані про дату його 

прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати 

КДКА та їх підписи, прізвище ім‘я, по-батькові особи, відносно 

якої складений акт, дані про виявлений факт та посилання на 

недозволені джерела інформації, які були використані особою.  

Відносно такої особи КДКА приймається рішення про відмову у 

видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.». 

23. В пункті 13.9. Розділу 4 «Порядок проведення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту» Положення 

після слів «…кваліфікаційної палати» додати слово «КДКА». 

24. В пункті 13.11. Розділу 4 «Порядок проведення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту» Положення 

після слів «…кваліфікаційної палати» додати слово «КДКА». 

25. Підпункт 4 пункту 16 Розділу 4 «Порядок проведення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту» Положення 

викласти у наступній редакції: « 4. номер екзаменаційного 

білету для складення письмового іспиту; прізвище, ім’я та по-

батькові членів  кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у 

разі його участі у засіданні палати, які перевіряли та оцінювали 

письмовий іспит; кількість балів, виставлених кожним з двох 

членів кваліфікаційної палати КДКА, голови  КДКА, у разі його 

участі у засіданні палати, за кожне з трьох письмових завдань та 

однієї фабули справи; середньоарифметичний бал (оцінку 

кваліфікаційної палати КДКА) за результатами письмового 

іспиту; підписи членів кваліфікаційної палати КДКА, голови 

КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли 

письмові завдання;». 

26. Підпункт 5 пункту 16 Розділу 4 «Порядок проведення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту» Положення 



викласти у наступній редакції: « 5. номер екзаменаційного 

білету для складення усного іспиту; прізвище, ім’я та по-

батькові членів кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у 

разі його участі у засіданні палати, які оцінювали усні відповіді; 

кількість балів, виставлених кожним з таких членів 

кваліфікаційної палати КДКА, голови КДКА, у разі його участі 

у засіданні палати, за кожне з п’ятнадцяти питань 

екзаменаційного білету; середньоарифметичний бал (оцінку 

кваліфікаційної палати КДКА) за результатами усного іспиту; 

підписи таких членів кваліфікаційної палати КДКА, голови 

КДКА, у разі його участі у засіданні палати;» 

27. Підпункт 6 пункту 16 Розділу 4 «Порядок проведення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту» Положення 

викласти у наступній редакції: « 6. загальну оцінку складення 

кваліфікаційного іспиту (сумарну кількість 

середньоарифметичних балів за результатами письмового та 

усного іспиту). 

Після внесення всієї інформації, відомість з оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту особою, 

підписується головою та секретарем кваліфікаційної палати, а у 

разі їх відсутності - головуючим на засіданні членом 

кваліфікаційної палати КДКА та членом кваліфікаційної палати 

КДКА, який виконував обов’язки секретаря палати КДКА.» 

 

28. Пункт 17 Розділу 4 «Порядок проведення кваліфікаційного 

іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення викласти у наступній 

редакції: « 17. За наслідками проведення кваліфікаційних 

іспитів кваліфікаційна палата КДКА невідкладно, але не пізніше 

ніж на наступний робочий день після закінчення проведення 

іспиту, складає протокол, який підписується головою і 

секретарем кваліфікаційної палати КДКА, а у разі їх відсутності 

на засіданні – головуючим членом палати та членом палати, 

який виконував обов’язки секретаря палати КДКА. Члени 

кваліфікаційної палати КДКА мають право заносити до 

протоколу свої зауваження. Протокол передається голові КДКА 

не пізніше ніж на наступний день після його складення.» 

29. В пункті 18  Розділу 4 «Порядок проведення кваліфікаційного 

іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту» Положення після слів 

«…кваліфікаційної палати» додати слово «КДКА». 

30. В пункті 1  Розділу 5 «Рішення про допуск/відмову допуску та 

за результатами кваліфікаційного іспиту» перше речення 

викласти у наступній редакції: « 1. Рішення кваліфікаційно-



дисциплінарної комісії адвокатури про допуск або відмову у 

допуску до складення іспиту, затвердження результатів 

кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про 

складання кваліфікаційного іспиту, затвердження результатів 

кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про 

складання кваліфікаційного іспиту приймається складом 

кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів та підписується Головою КДКА, а також 

головою та секретарем кваліфікаційної палати КДКА, а у разі їх 

відсутності - головуючим на засіданні членом кваліфікаційної 

палати КДКА та членом кваліфікаційної палати КДКА, який 

виконував обов’язки секретаря палати КДКА. …». 

31. Пункт 4  Розділу 5 «Рішення про допуск/відмову допуску та за 

результатами кваліфікаційного іспиту» доповнити новим 

абзацом: «У відомості з оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту кількість балів за результатами 

оцінювання іспиту не зазначається відносно особи, що 

використовувала під час письмового іспиту не дозволені 

джерела інформації.».   

 

 

 

 


