
 

 

 

РІШЕННЯ № 56 

Про затвердження роз’яснення щодо необхідного стажу роботи в галузі 

права, отриманого за кордоном для подальшого набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю в Україні 

 

 

«03» липня  2021 року                     м. Кам’янець-Подільський           

 

Рада адвокатів України,  керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

 

1. Затвердити роз’яснення  щодо необхідного стажу роботи в галузі 

права, отриманого за кордоном для подальшого набуття права на 

заняття адвокатською діяльністю в Україні (додається). 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника та на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

Голова Ради адвокатів України         /підпис/                Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України             /підпис/                І.В. Колесников 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Додаток 

до рішення Ради адвокатів України 

від «03» липня 2021  року № 56 

Щодо необхідного стажу роботи 

в галузі права, отриманого за кордоном 

для подальшого набуття права на  

заняття адвокатською діяльністю в Україні 

 

До Ради адвокатів України надійшло звернення Голови Ради адвокатів    

м. Києва Рябенко П.К. № 415 від 20 травня 2021 року, в якому викладено 

прохання надати роз’яснення на наступне питання: 

- чи слід вважати стаж роботи в галузі права, отриманий за кордоном, 

достатнім, в розумінні пункту 2 частини 3 статті 6 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» для подальшого набуття права на 

заняття адвокатською діяльністю в Україні? 

Рада адвокатів України, розглянувши вищезазначене звернення, 

заслухавши позицію Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А.,          

з урахуванням пропозиції представника адвокатів Хмельницької області у 

складі Ради адвокатів України Каденко О.О., врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення інших членів Ради адвокатів України, керуючись 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про 

Раду адвокатів України, в межах компетенції зазначає наступне. 

Згідно пункту 1.36 Положення про Раду адвокатів України, 

затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, 

із подальшими змінами, до повноважень Ради адвокатів України відповідно до 

покладених на неї завдань належить надання роз’яснення з питань, пов’язаних 

із адвокатською  діяльністю. 

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в Україні визначає Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі – Закон). 

Пунктом 2 частини 3 статті 6 Закону встановлено, що стаж роботи в 

галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної 

вищої юридичної освіти. 

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону стажування полягає в перевірці готовності 

особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, 

самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється 

протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради 

адвокатів регіону. 



 
 
 

 

Порядок проходження стажування регулюється Положенням про 

організацію та порядок проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженим 

Рішенням Ради адвокатів України від 01.06.2018 року, із змінами та 

доповненнями (надалі - Положення). 

Відповідно до п. 1.1. Положення стажуванням є процес із формування і 

закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у 

результаті теоретичної підготовки особи. 

Особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про 

складення кваліфікаційного іспиту, має право звернутися до будь-якої ради 

адвокатів регіону із заявою про направлення на стажування з додатками,  серед 

яких – копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи (якщо 

особа на час подання документів не працює – посвідчена нотаріально); 

додатково для підтвердження стажу роботи особи за спеціальністю після 

здобуття нею повної вищої юридичної освіти рада адвокатів регіону може 

вимагати послужний список, посадову інструкцію або інший документ, який 

підтверджує функціональні обов’язки особи, яка звертається до ради з заявою 

про направлення на стажування (п.п.5.8.3. п. 5.8. Положення). 

Відповідно до Загальних положень випуску 1 Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, посадова 

інструкція ― це документ, який регламентує організаційно-правовий 

статус працівників і визначає їх конкретні завдання та обов’язки, права, 

повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для 

забезпечення ефективної роботи працівників. 

Для того, щоб зрозуміти достатність стажу роботи в галузі права у особи, 

яка працювала за кордоном і подає заяву про направлення на стажування для 

адвоката в Україні, важливо встановити, які функціональні обов’язки вона 

виконувала на своїй посаді у фірмі за кордоном. Для цього потрібно 

насамперед запросити посадову інструкцію з місця роботи, де особа набувала 

стаж роботи в галузі права. 

Підпунктом 2.2.1. п. 2.2. Положення визначено, що до компетенції Ради 

адвокатів України з організації стажування належить затвердження Програми 

стажування. 

Згідно з п. 1 Програми проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженої 

Рішенням Ради адвокатів України № 72 від 21 вересня 2020 року (надалі - 

Програма), програма стажування передбачає всебічне і повне вивчення 



 
 
 

 

організації адвокатури в специфіки адвокатської діяльності в Україні, набуття 

практичних знань і навичок, необхідних для здійснення адвокатської 

діяльності, підвищення теоретичного рівня у відповідних галузях права. 

Пунктом 1.8. Програми встановлено, що Програма стажування охоплює 

поглиблення стажистом знань відповідних норм Конституції України, 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини, а також інших чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою 

України, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, зокрема, 

Законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про безоплатну 

правову допомогу», поточного законодавства з різних галузей матеріального та 

процесуального права, рішень Конституційного Суду України, Верховного 

Суду України, Верховного Суду, рішень органів адвокатського 

самоврядування, юридичної літератури і правових журналів, а також усіх видів 

і форм практичної адвокатської діяльності. 

Відповідно, для проходження стажування в Україні та поглиблення 

стажистом знань, необхідно, щоб під час періоду набуття стажу роботи в галузі 

права особа опрацьовувала і володіла інформацією і знаннями, визначеними                     

п. 1.8. Програми, для їх поглиблення під час періоду стажування під 

керівництвом керівника стажування. Особливо такі вимоги потрібно 

враховувати, якщо особа набула стаж роботи у галузі права за кордоном.  

Враховуючи вищенаведене, Рада адвокатів України зазначає, що стаж 

роботи в галузі права, отриманий за кордоном, слід вважати достатнім, в 

розумінні пункту 2 частини 3 статті 6 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», для подальшого набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю в Україні лише у випадку, якщо заявником з місця 

роботи такої особи надано посадову інструкцію або інший документ, який 

підтверджує функціональні обов’язки особи, при цьому заявником надані 

належні докази, що таке працевлаштування за кордоном було офіційним. 

_____________ 


