
 

 

 

РІШЕННЯ № 96 

Щодо звіту Вищої школи адвокатури 

Національної асоціації адвокатів України за 2018 - 2021 роки 

 

«10» вересня 2021 року                                    м. Чернівці         

 

Рада адвокатів України, заслухавши директора Вищої школи адвокатури 

Національної асоціації адвокатів України Кузьменко С.Є. щодо презентації 

інформаційно-аналітичного звіту про діяльність Вищої школи адвокатури 

Національної асоціації адвокатів України за 2018 - 2021 р., врахувавши 

пропозицію Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А. взяти таку 

інформацію до відома та визнати роботу Вищої школи адвокатури 

Національної асоціації адвокатів України задовільною,  враховуючи 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. Взяти інформацію, презентовану у звіті про діяльність Вищої школи 

адвокатури Національної асоціації адвокатів України за 2018 - 2021 роки 

(додається) до відома. 

2. Визнати роботу Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України у 2018 - 2021 роки задовільною. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Вищу школу адвокатури Національної асоціації адвокатів України та 

повідомити адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

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

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/                  І.В. Колесников 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИЩОЇ ШКОЛИ АДВОКАТУРИ НААУ
ЗА 2018-2021
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ЗМІСТ

Передмова 
1. Нормативно-правова основа підвищення кваліфікації адвокатів.
2. Спеціальна підготовка стажистів, помічників адвокатів та адвокатів, що 

поновлюють адвокатську діяльність.
3. Організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів

3.1. Проведення заходів
3.2. Організація заходів

4. Підготовка лекторів та тренерів.
5. Науково-дослідна діяльність.
6. Співробітництво
7. Інформаційне забезпечення діяльності
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ПЕРЕДМОВА: Адвокатам потрібно бігти 
з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, 
а щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б 
удвічі швидше.

Цей вислів Льюїса Керролла не втрачає 
актуальності і сьогодні, турбулентність 
подій, як і тиск на адвокатуру в цілому, не 
залишають адвокатам іншого вибору, ніж 
ставати кращими і сильнішими 
спеціалістами, і значна роль у цьому 
відводиться саме безперервному 
професійному навчанню. 

Для цілей підвищення професійного рівня 
Рада адвокатів України у 2015 році 

прийняла рішення про створення власного майданчику з підвищення 
кваліфікації — Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів 
України. Її оновлений старт відбувся в 2018 році з виступу визнаного 
професіонала адвокатської майстерності та ректора ВША НААУ Ярослава 
Зейкана. Нова команда школи розпочала діяльність у сучасному освітньому 
форматі. Цього ж року був оновлений статут ВША НААУ, в результаті чого була
запроваджена нова посада — директор установи. Такий крок дозволив 
приймати швидкі та ефективні рішення, а також затвердити нову концепцію 
Вищої школи адвокатури, яка полягає у максимальній практичності усіх 
навчальних продуктів з різних галузей права, підвищенні рівня доступності в 
отриманні знань та якісній організації навчального процесу.

У 2019 році рішенням Ради адвокатів України було оновлено Порядок 
підвищення кваліфікації, який значно підвищив вимоги як до адвокатів, так і 
для тих, хто проводить заходи, ввів єдині та прозорі правила організації процесу
підвищення кваліфікації. З’явились оператори та адміністратор підвищення 
кваліфікації адвокатів. Так, Вища школа адвокатури реалізувала програмний 
продукт “Центр акредитації та сертифікації”, який дозволив перевести 
паперовий облік залікових балів та видачу сертифікатів адвокатам в цифровий 
формат, а також створив єдину платформу з заходів підвищення кваліфікації 
адвокатів по всій Україні.

Незважаючи на те, що 2020 рік став непередбачуваним та небезпечним через 
пандемію, Вищій школі адвокатури вдалось організувати якісний процес 
підвищення кваліфікації адвокатів у цифровому форматі, а також значно 
збільшити лекторський склад та розширити тематику заходів. Почалось 
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проведення тренінгів для тренерів та внутрішні тренінги для операторів з 
підвищення кваліфікації. Була поглиблена міжнародна співпраця з Радою 
Європи та підписано меморандуми з Тренінговим центром прокурорів та 
Факультетом правничих наук Києво-Могилянської академії. В цьому ж році 
були започатковані такі Центри Вищої школи адвокатури, як: Центр “Адвокат 
дитини”, Центр “Альтернативного врегулювання спорів” та “Центр медичного 
права”. Школа розробила та реалізувала програмний продукт “Особистий 
кабінет адвоката з підвищення кваліфікації” у мобільному застосунку, що 
значно спростило комунікацію між адвокатом та адміністратором, та дозволило 
реєструватись на заходи в “один клік”, а також планувати своє підвищення 
кваліфікації у зручному та доступному форматі.

В 2021 році Вища школа адвокатури, як оператор та адміністратор підвищення 
кваліфікації продовжує покращення процесів та організації заходів, готує 
напрацювання та рекомендації для внесення змін у Порядок, програму та 
методологію оцінювання кваліфікаційного іспиту, поглиблює співпрацю з 
спеціалізованими інституціями. В поточному році було відкрито новий Центр - 
“Центр сімейного права”.

Вища школа адвокатури і надалі створюватиме умови для динамічного розвитку
прогресивної та сучасної системи підвищення кваліфікації, яку визнано як на 
місцевому, так і міжнародному рівнях.

Директор
Вищої школи адвокатури Савва Кузьменко
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1. Нормативно-правова основа підвищення кваліфікації адвокатів.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під 
час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій 
професійний рівень. Відмітка про дотримання вимоги про щорічне підвищення 
кваліфікації у визначеному обсягу годин вноситься до профайлу адвоката в 
Єдиному реєстрі адвокатів України.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України покладає організацію та 
реалізацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні на Вищу школу
адвокатури НААУ за сприяння рад адвокатів регіонів. До підвищення 
кваліфікації адвокатів також можуть бути залучені й інші акредитовані 
оператори. Органи адвокатського самоврядування співпрацюють з Вищою 
школою адвокатури з питань підвищення кваліфікації адвокатів України.
Адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є Вища 
школа адвокатури НААУ.

Організації, що бажають стати сторонніми операторами підвищення 
кваліфікації адвокатів в Україні, підлягають акредитації Експертною радою 
НААУ на підставі Положення про Експертну раду з питань акредитації та 
сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній 
асоціації адвокатів України та Порядок акредитації та сертифікації.
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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2. Спеціальна підготовка стажистів, помічників адвокатів та 
адвокатів, що поновлюють адвокатську діяльність.

Відповідно до Положення про помічника адвоката, Положення про організацію 
та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю та Порядку підвищення кваліфікації 
Вищою школою адвокатури НААУ реалізоване рішення Ради адвокатів України 
щодо адаптації та інструктажу молодих спеціалістів, майбутніх адвокатів та 
тих, хто поновлює свою адвокатську діяльність. 

Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів, Спеціальний курс-
інструктаж введення в професію помічника адвоката та Спеціальний курс з 
підвищення кваліфікації у випадку поновлення права на заняття адвокатською 
діяльністю містять по 7 модулів, що ґрунтуються на окремих темах. Кожен із 
модулів має наступну структуру: відеоматеріали, текстові матеріали та 
документи, які несуть роль доповнення до відеоматеріалів, а також тестове і 
практичне завдання. Тестове завдання перевіряється системою автоматично, 
тоді як практичне потребує професійного огляду від кураторів курсів та займає 
деякий час на перевірку. Час проходження курсів необмежений і залежить від 

індивідуальних можливостей особи, що проходить навчання. 
Формат курсу: онлайн. Після проходження курсу видається 
сертифікат, який надсилається на електронну пошту протягом 
доби. Дані вносяться в реєстр осіб, які пройшли навчання. 

Короткі відомості про обов’язкові курси:
 Час проходження — необмежений.

 Об’єм відеоматеріалів — 158 хвилин.

 Кількість модулів — 7 модулів.

 Кількість тестових завдань за курс — 43 тестових 
завдання

 Кількість тестових завдань у підсумковому тестуванні до
курсу — 61 тестове запитання.

 Кількість практичних завдань за курс — 14 практичних 
завдань.
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https://pay.hsa.org.ua/certificates/1
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Перший модуль знайомить 
майбутніх адвокатів з 
нормативно-правовими 
актами, які прийняті органами 
адвокатського самоврядування. 
Модуль "Правовий статус 
адвоката", в якому детально 
пояснюються права та гарантії, 
а також обов’язки та 
відповідальність адвоката. 
Модуль "Адвокат і 
адвокатське 
самоврядування" надає 
інформацію про роботу 
Єдиного реєстру адвокатів 

України, органів адвокатського самоврядування, таких як НААУ, РАУ, ВКДКА, 
КДКА, РАР, ВША НААУ, комітети та про основні завдання цих органів. 
Модуль "Здійснення адвокатської діяльності" знайомить майбутніх 
адвокатів з можливостями організаційно-правових форм та подробицями 
оподаткування адвокатської діяльності, а також з особливостями ведення 
адвокатської документації. Модуль "Взаємовідносини між адвокатом та 
клієнтом" детально висвітлює питання договірних відносин через призму 
адвокатської етики, гонорарні питання, а також природу конфліктів при 
здійсненні адвокатської
діяльності. 

Модуль "Адвокатська
етика" звертає увагу на
важливі та практичні аспекти
правил адвокатської етики,
такі як реклама адвокатської
діяльності, поведінка адвоката
в мережі Інтернет,
відповідальність за
порушення адвокатської
етики. Модуль "Soft skills в
адвокатській діяльності" 
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охоплює питання комунікації в адвокатській спільноті, PR в адвокатській 
діяльності, комунікації з засобами масової інформації, в соціальних мережах, 
особливостей роботи з громадською думкою, розвитку ораторських здібностей 
та медіація.

З моменту запровадження обов’язкових курсів у 2018 році, їх пройшли:

 Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів — 13581 особа 

 Спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника адвоката —
3252 особи

 Спеціальний курс з підвищення кваліфікації у випадку поновлення права 
на заняття адвокатською діяльністю — 528 осіб
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3. Організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під 
час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій 
професійний рівень. Відмітка про дотримання вимоги про щорічне підвищення 
кваліфікації у визначеному обсягу годин вноситься до профайлу адвоката в 
Єдиному реєстрі адвокатів України.

Порядок підвищення кваліфікації, прийнятий Радою адвокатів України від 14 
лютого 2019 року ввів такі нові поняття, як оператор підвищення кваліфікації, 
адміністратор підвищення кваліфікації, та ввів єдині та прозорі правила 
проведення заходів з підвищення кваліфікації.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (в новій редакції) покладає 
організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні 
на Вищу школу адвокатури НААУ за сприяння рад адвокатів регіонів. До 
підвищення кваліфікації адвокатів також можуть бути залучені й інші 
акредитовані оператори. Органи адвокатського самоврядування співпрацюють з
ВША НААУ з питань підвищення кваліфікації адвокатів України.

Адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні є Вища 
школа адвокатури НААУ. Організації, що бажають стати сторонніми 
операторами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, підлягають 
акредитації Експертною радою НААУ.

Документи, які регулюють питання акредитації заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів та сертифікації викладачів, лекторів та експертів:

 Положення про Експертну 
раду з питань акредитації та 
сертифікації щодо 
підвищення кваліфікації 
адвокатів при Національній 
асоціації адвокатів України 
(нова редакція) 

 Розпорядження про   
затвердження персонального
складу Експертної ради з 
питань акредитації та 
сертифікації щодо 
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https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Rozporyadjennya_47_09042020.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Rozporyadjennya_47_09042020.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Rozporyadjennya_47_09042020.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Polojennya+pro+Ekspertnu+Radu+rishennya+20.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Polojennya+pro+Ekspertnu+Radu+rishennya+20.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Polojennya+pro+Ekspertnu+Radu+rishennya+20.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2021-07-03-poryadki-63_60f53b3b70d63.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів 
України 

 Порядок акредитації та сертифікації

Підвищення кваліфікації адвокатів України (далі по тексту «Порядок») 
поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, 
визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». На 
адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов’язок 
щодо підвищення кваліфікації не поширюється. 

Підготовка та періодичне навчання адвокатів з метою підвищення рівня 
кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого Вченою радою ВША 
НААУ розкладу. 

3.1. Проведення заходів

Протягом 2018 року Вища школа адвокатури затвердила нову концепцію, яка 
дозволила втілювати цифровий формат у підвищення кваліфікації адвокатів та 
організовувати заходи на різноманітні тематики у різних галузях права.

2018 рік Вищої школи
адвокатури в цифрах:
• проведено 167 заходів з
підвищення кваліфікації
адвокатів;
• видано 3430
сертифікатів з
підвищення кваліфікації
адвокатів;
• видано 13201 заліковий
бал з підвищення
кваліфікації адвокатів;
• адвокатами отримано
22 сертифікати медіатора в рамках спільної програми з Українським центром 
медіації;
• 2407 адвокатів відвідали заходи з підвищення кваліфікації;
• проведена 21 онлайн-трансляція заходів з підвищення кваліфікації;
• кількість підписників у соціальній мережі Facebook зросла  до 4239;
• 53% адвокатів, які відвідували заходи ВША НААУ, є адвокатами з різних 
регіонів України;
• 47% адвокатів, які відвідували заходи ВША НААУ, є адвокатами з Києва та 
Київської області; 
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https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Rozporyadjennya_47_09042020.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Rozporyadjennya_47_09042020.pdf
https://cpd-production-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Poryadok_akreditacii+ta+sertifikacii+2019.pdf
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З моменту прийняття Порядку підвищення кваліфікації адвокатів 14 лютого 
2019 року, протягом першого півріччя року командою Вищої школи адвокатури 
були проведені внутрішні тренінги для представників органів адвокатського 
самоврядування щодо нової системи підвищення кваліфікації адвокатів, також 
був презентований Порядок в регіонах.

Онлайн-платформа “Центр акредитації та сертифікації ВША НААУ”, яка 
забезпечила функціонування системи підвищення кваліфікації адвокатів почала 
свою дію з 1 липня 2019 року. 
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Всього операторами підвищення кваліфікації адвокатів за звітний період було 
подано 3835 заявок на проведення заходів, з яких Експертною радою НААУ 
було затверджено 3379 заходи, відповідно 12% заявок були відхиленні через 
причини невідповідності вимогам Порядку підвищення кваліфікації адвокатів, а
також Порядку акредитації та сертифікації. Відповідно, за період у 2019-2021 
роках 41 оператором підвищення кваліфікації адвокатів було проведено 3379 
заходи на різноманітні тематики (перелік заходів додається у окремому 
додатку).  

Вища школа адвокатури НААУ публікує статистичні дані за 2019 рік: оператори
підвищення кваліфікації адвокатів.

ОПЕРАТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ 2019
ЗАХОДИ АДВОКАТИ

НЕДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" 55 7504
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ 19

ВСЬОГО 74 7504

РАДА АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 26 2417
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 282
РАДА АДВОКАТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 654
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 325
РАДА АДВОКАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 838
РАДА АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 211
РАДА АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 275
КВАЛІФІКАЦІЙН0-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 244
РАДА АДВОКАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 215
РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 10 4585
РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 11 1208
РАДА АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА 12 851
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ КИЄВА 4 139
РАДА АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 22 3159
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 519
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 918
РАДА АДВОКАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 300
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 492
РАДА АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 6 1778
РАДА АДВОКАТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 365
РАДА АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 811
РАДА АДВОКАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 2286
РАДА АДВОКАТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0

ВСЬОГО 129 22872

ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ НААУ 277 11482

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 61 768

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ "РАТІО ДЕЦІДЕНДІ" 25 1455
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА" 50 254
"ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ" (ТОВ "ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ") 29 1362
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ "АКТІО-ЕКСПЕРТ" 0 0

ВСЬОГО 104 3071
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Так, відповідно до даних за другу половину 2019 року, операторами підвищення
кваліфікації адвокатів було проведено 645 заходів, з 32% яких були проведені 
органами адвокатського самоврядування, 16% сторонніми операторами, 9% 
Координаційним центром з надання правової допомоги, 43% - Вищою школою 
адвокатури.

Вища школа адвокатури НААУ публікує статистичні дані за 2020 рік: оператори
підвищення кваліфікації адвокатів.

ОПЕРАТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ 2020
ЗАХОДИ АДВОКАТИ

НЕДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" 81 31520
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ 2 1027

ВСЬОГО 83 32547

РАДА АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 30 8461
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 292
РАДА АДВОКАТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 1862
РАДА АДВОКАТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 20 3444
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 1093
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8 1711
РАДА АДВОКАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 10 3384
РАДА АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 15 1441
РАДА АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 6 1555
КВАЛІФІКАЦІЙН0-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 44
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 816
РАДА АДВОКАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8 1300
РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 12 10951
РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 38 10729
РАДА АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА 7 728
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ КИЄВА 1 93
РАДА АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44 26402
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 13 18362
РАДА АДВОКАТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 330
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 5306
РАДА АДВОКАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 5784
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 2262
РАДА АДВОКАТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8 3221
РАДА АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 1328
РАДА АДВОКАТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 1611
РАДА АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 6 2178
РАДА АДВОКАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 2959
РАДА АДВОКАТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 221
РАДА АДВОКАТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 16
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8 4774
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 427
РАДА АДВОКАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0

ВСЬОГО 289 123085

ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ НААУ 840 19006

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 30 825

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ "РАТІО ДЕЦІДЕНДІ" 111 3552
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА" 315 1762
"ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ" (ТОВ "ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ") 151 2313
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ "АКТІО-ЕКСПЕРТ" 17 47

ВСЬОГО 594 7674

1836 183137

Так, відповідно до даних за 2020 рік, операторами підвищення кваліфікації 
адвокатів було проведено 1836 заходів, з яких 20% були проведені органами 
адвокатського самоврядування, 32% сторонніми операторами, 2% 
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Координаційним центром з надання правової допомоги, 46% - Вищою школою 
адвокатури.

Вища школа адвокатури НААУ публікує статистичні дані за першу півріччя 
2021 року: оператори підвищення кваліфікації адвокатів.

ОПЕРАТОР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ 2021
ЗАХОДИ АДВОКАТИ

НЕДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ" 23 8248
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ 1 158

ВСЬОГО 24 8406

РАДА АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 14 5528
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 6 1914
РАДА АДВОКАТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18 8604
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 1224
РАДА АДВОКАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 7113
РАДА АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 12 1980
РАДА АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 8 4323
КВАЛІФІКАЦІЙН0-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 781
РАДА АДВОКАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 6 1198
РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 12 22585
РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18 3348
РАДА АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА 7 1526
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ КИЄВА 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18 11897
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 2665
РАДА АДВОКАТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 2886
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 7453
РАДА АДВОКАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 8 14430
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 232
РАДА АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 12 6916
РАДА АДВОКАТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 516
РАДА АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 1079
РАДА АДВОКАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 2330
РАДА АДВОКАТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 3 930
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 0 0
РАДА АДВОКАТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 1592
РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 3940
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2 1303
РАДА АДВОКАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 132

ВСЬОГО 191 118425

ВИЩА ШКОЛА АДВОКАТУРИ НААУ 379 3413

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 17 407

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ПОРТАЛ "РАТІО ДЕЦІДЕНДІ" 61 3192
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА" 183 844
"ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ" (ТОВ "ПЛАТФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ") 28 385
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ "АКТІО-ЕКСПЕРТ" 15 282

ВСЬОГО 287 4703

898 135354

Так, відповідно до даних за першу половину 2021 року операторами 
підвищення кваліфікації адвокатів було проведено 898 заходів, з яких 20% були 
проведені органами адвокатського самоврядування, 32% сторонніми 
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операторами, 2% Координаційним центром з надання правової допомоги, 46% - 
Вищою школою адвокатури.

В 2020 році, було продовжено реалізацію спільної програми Вищої школи 
адвокатури НААУ з Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики 
НААУ, в межах проекту Ради Європи «Посилення імплементації європейських 
стандартів прав людини в Україні». Так, онлайн-курс програми Ради Європи 
HELP “Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини” пройшли 
558 адвокатів. 

3.2. Організація заходів

Процедура участі у заходах з підвищення кваліфікації починається з реєстрації 
адвокатами на єдиній платформі з підвищення кваліфікації — cpd.hsa.org.ua

Після обрання бажаного заходу з підвищення кваліфікації, адвокат реєструється
на такий захід за принципом “в один клік”. Оператор з підвищення кваліфікації 
отримує інформацію про таку реєстрацію у кабінеті адміністратора такого 
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оператора, після затвердження участі адвокату на електронну адресу, а також у 
особистий кабінет надходить посилання або QR код для участі у такому заході.

Однак, для оператора організація процесу підвищення кваліфікації дещо 
складніша та регламентована чіткими правилами.

Після отримання оператором підвищення кваліфікації акредитації на 
проведення заходу, такий оператор займається підготовкою самого заходу, а 
саме організує зручний доступ для адвокатів, виправляє презентаційні 
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матеріали відповідно до рекомендацій та зауважень членів Експертної ради 
НААУ, забезпечує якісні відео- та аудіо- умови. 

З урахуванням побажань та рекомендацій від адвокатів та операторів 
підвищення кваліфікації, що надходять на адресу Центру акредитації ВША 
НААУ, онлайн-платформа постійно удосконалюється та додається новий 
функціонал.

 

Так, адвокат має можливість зареєструватись на будь-який 
захід з підвищення кваліфікації, ознайомитись з питаннями,
які підніматимуться на заході, уточнити запитання, 
поскаржитись адміністратору або оновити свої дані.

В 2020 році силами Вищої школи адвокатури був 
розроблений мобільний додаток “Особистий кабінет 
адвоката з підвищення кваліфікації”. Тепер доступ до 
заходів, реєстрації та обліку залікових балів став ще 
простіше та доступніше.

В цілому, система підвищення кваліфікації довела, що 
адвокатам набагато простіше стало брати участь у заходах 
та ефективніше планувати свій час для участі:

 відпала необхідність шукати заходи у мережі 
інтернет, оскільки всі заходи знаходяться на єдиному 

ресурсі;
 відсутня процедура щорічного оцінювання;
 дуже зручний веб-сайт, де можна отримати інформацію про всі заходи по 

всій Україні;
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 адвокатам стало зручно отримувати інформацію про кількість балів, які 
набрані, і які ще потрібно набрати;

 адвокати отримали інструменти зворотнього зв’язку щодо якості заходів.

Також, ця система дозволила органам адвокатського самоврядування:
 економити час на обробку даних, отриманих з щорічних карток залікових 

балів, а також не зберігати велику кількість паперу в рада адвокатів 
регіонів;

 відсутня необхідність видавати щорічні сертифікати оцінювання;
 тепер інформація про захід оприлюднюються в момент надання 

акредитації такому заходу, відповідно не потрібно додатково розміщувати 
ніяку інформацію;

 тепер адвокат самостійно контролює процес отримання залікових балів, і 
не звертається у раду адвокатів свого регіону для уточнення кількості 
балів, або передачу додаткових сертифікатів про участь у заходах;

 відсутня необхідність оформлювати реєстраційні відомості та вимагати 
підписів у адвокатів при вході на захід;

 рада адвокатів регіону заощаджує час на видачі сертифікатів з 
підвищення кваліфікації.

Протягом 2020 року була удосконалена практика застосування передачі знань 
адвокатам за допомогою вебінарів та онлайн-трансляцій, що значно спростило 
доступ адвокатам з регіонів до навчальних програм органів адвокатського 
самоврядування та Вищої школи адвокатури НААУ у період карантинних 
обмежень.

До кінця 2021 року буде презентовано та запущено програмний продукт 
“Освітня платформа ВША НААУ”, яка дозволить працювати з будь-якими 
презентаційними матеріалами, будь-то відео-, аудіо-, текстовий, або інший 
формат. Також ця платформа дозволить легко та зручно проходити будь-яке 
тестування. Програмний продукт буде інтегрований з іншим програмним 
продуктом “Центр акредитації та сертифікації ВША НААУ”, яка значно 
спростить доступ до будь-яких навчальних продуктів, а також дозволить 
органам адвокатського самоврядування якісніше створювати заходи з 
підвищення кваліфікації у цифровому форматі.
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4. Підготовка лекторів та тренерів

Відповідно до вимог Порядку підвищення кваліфікації адвокатів розроблено та 
затверджено Порядок акредитації та сертифікації, який встановлює критерії, 
вимоги та процедури до акредитації операторів підвищення кваліфікації адвокатів 
України; акредитації навчальних програм, заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів тощо; сертифікації осіб, яких оператори підвищення кваліфікації 
адвокатів залучають до процесу підвищення кваліфікації в якості лекторів, 
доповідачів, експертів, тощо.

Сертифікація осіб, які допускаються до участі у заходах з підвищення 
кваліфікації адвокатів - процедура надання права особам брати участь в якості 
лекторів, спікерів, доповідачів, викладачів, експертів тощо  у навчальних 
програмах (заходах) з підвищення кваліфікації адвокатів, які проводяться 
Операторами підвищення кваліфікації (ОПКА). Такі особи сертифікуються 
виключно в рамках навчальних програм (заходів), які акредитуються ОПКА.

В сертифікації осіб, які допускаються до участі у заходах з підвищення 
кваліфікації адвокатів відмовляється у разі, коли:

– подані матеріали не відповідають вимогам сертифікації;
– про особу, що сертифікується стало відомо про вчинення 

дисциплінарного проступку або у разі порушення правил адвокатської 
етики;

– особа, що сертифікується не виконує вимоги Порядку підвищення 
кваліфікації адвокатів;

– особа, що сертифікується має заборгованість зі сплати щорічних внесків
на забезпечення адвокатського самоврядування;

– у матеріалах, поданих на сертифікацію, виявлено інформацію, що не 
відповідає дійсності;

– лектор не володіє професійно - особистісними компетенціями;
– тема та/або зміст заходу не може вважатись підвищенням кваліфікації 

адвоката;
– зміст навчального матеріалу неналежної якості;
– з інших обґрунтованих підстав.

Всі, без виключення, оператори підвищення кваліфікації зобов'язані 
сертифіковувати осіб, що залучаються у якості 
лекторів/спікерів/тренерів/доповідачів у заходах з підвищення кваліфікації 
відповідно до наступних вимог:

 особистісні: високий рівень ораторського мистецтва;

-        2018-2021ІНФОРМАЦІЙНО АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ АДВОКАТУРИ



-        2018-2021ІНФОРМАЦІЙНО АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ АДВОКАТУРИ

 етичні: високий рівень професійної поведінки до/під час/та після заходів; 
вміння тримати увагу аудиторії та відповідати з повагою на будь-які 
питання; використання нецензурних слів категорично забороняється; 
використання мобільних телефонів під час виступів категорично 
забороняються; діловий стиль одягу; повага до статусу адвокатів, професії
та адвокатури в цілому, забороняється приниження чи підрив авторитету 
адвокатури; пристойна поведінка та високий рівень культури в соціальних
мережах;

 професійні: високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання 
чинного законодавства, практики його застосування; статус судді, 
адвоката, науковий ступень, заслужений юрист або видатний адвокат, 
тренер, викладач, експерт з відповідним сертифікатом;

 під час виступів: чітке визначення цілей та завдань доповіді, а також 
перелік знань та навичок, які отримає учасник заходу; переконайтеся, що 
ваша презентація/сесія інтерактивна та різноманітна для максимального 
залучення та розуміння; презентація не повинна містити більше 20% 
теоретичних аспектів; обов'язковий час для запитань-відповідей; виступ 
одного лектора не може тривати менше однієї години; 

 до матеріалів: вміст має бути релевантним для аудиторії та відповідати 
високому рівню підготовки; посилання на будь-які нормативні акти мають
бути актуальними; інформація має бути збалансованою та 
незаангажованою;   матеріали не повинні містити граматичних помилок 
або недоречних зображень; презентації повинні бути чітко структуровані 
та мати єдиний стиль; 

 стиль викладання та організація виступу: доповідач має володіти 
техніками публічних виступів, подання матеріалів не може бути 
монотонним, “з папірця” або у вигляді читання слайдів; час виступу не 
може перевищувати заявленого часу; викладач має попередити аудиторію 
про метод проведення виступу та повідомити, коли можна ставити 
практичні питання;

Протягом 2020 року Вищою школою адвокатури НААУ було проведено два 
тренінги для тренерів, на яких були презентовані методи роботи з малими та 
великими аудиторіями, специфіку роботи у навчанні дорослих, а також 
методологію навчання учасників правосуддя в порівнянні з суддівським 
корпусом та представниками правоохоронних органів. Під час заходів були 
опрацьовані інструменти утримання уваги слухачів, робота з онлайн-
аудиторіями та надані методичні рекомендації щодо оформлення 
презентаційних матеріалів. Запрошеними експертами виступали тренери з 
ораторської майстерності, тренери Національної школи суддів, психологи та 
бізнес-тренери.
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Відео з тренінгу для тренерів: https://fb.watch/7WGp0AnpeZ/

Лекторський склад Вищої школи адвокатури НААУ складає 324 викладачів, 
тренерів та лекторів.

Гендерний баланс у Школі абсолютно дотримано: серед викладацької групи 
ВША НААУ - 49,8% чоловіків та 50,2% жінок. 

5. Науково-дослідна діяльність.

Відповідно до Статуту Вищої школи адвокатури НААУ метою діяльності є 
здійснення наукової діяльності, підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації адвокатів та інших осіб. Для реалізації цих цілей на базі ВША 
НААУ створені та функціонують Ректорат та Вчена рада, яка власне організовує
та здійснює провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності Вищої школи адвокатури НААУ.

Вчена рада ВША НААУ своїми рішеннями рецензує науково-аналітичні 
матеріали, які надходять від адвокатів у рамках виконання вимог Порядку 
підвищення кваліфікації, а також заходи, які проводить оператор підвищення 
кваліфікації Вища школа адвокатури, а також вносить пропозиції відповідно до 
запитів адвокатів щодо удосконалення процесу організації підвищення 
кваліфікації та розширення тематик заходів Вищої школи адвокатури.

Ректором Вищої школи
адвокатури є Ярослав
Павлович Зейкан-Міклош. 

Проректором ВША НААУ та
керівником методологично-
наукової ради є Ірина
Богданівна Василик.
Проректором ВША НААУ є
Віоллетта Федчишина.
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На базі Вищої школи адвокатури діють наступні центри, які займаються 
науково-дослідною діяльністю:

 Центр “Адвокат дитини”. Керівником Центру є адвокат Лариса Гретченко.

 Центр “Альтернативного врегулювання спорів”. Керівником центру є 
адвокат Анжела Кричина.
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 Центр медичного права очолює професор, адвокат Ірина Сенюта. 

 Центр сімейного права очолює к.ю.н., адвокат Ганна Гаро.
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До кінця 2021 року планується відкриття Центру земельного права.

Центри займаються дослідженнями у спеціалізованих галузях права, створюють
методологічні матеріали та розробляють навчальні продукти. Зазначені центри 
були створені з метою поглиблення спеціалізації, розширення можливостей 
для адвокатів у вузькоспеціалізованих напрямах, адвокації прав окремих 
категорій населення та їх захист адвокатами, та покращення комунікації між 
державними органами та адвокатурою. 

Важливою частиною системи підвищення кваліфікації є її Експертна рада.
Експертна рада з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення 
кваліфікації адвокатів утворена при Національній асоціації адвокатів України 
за рішенням Ради адвокатів України як постійно діючий колегіальний робочий 
орган НААУ, що діє з метою організаційно-методичного забезпечення 
акредитації заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та організаторів таких 
заходів, сертифікації осіб, які допускаються до проведення заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів в якості доповідачів, лекторів, тренерів або експертів, та 
проведення таких акредитацій та сертифікації.

Повноваження Експертної ради 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); 
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- здійснює інші дії, необхідні для забезпечення якості процесу підвищення 
кваліфікації адвокатів.

Персональний склад Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо
підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів 
України: 

 Ізовітова Лідія Павлівна – голова; 
 Гвоздій Валентин Анатолійович; 
 Кухар Олексій Іванович; 
 Вилков Сергій Валентинович; 
 Крупнова Любов Василівна; 
 Місяць Андрій Петрович; 
 Дроздов Олександр Михайлович;
 Колесников Ігор Валерійович; 
 Зейкан Міклош-Ярослав Павлович; 
 Василик Ірина Богданівна; 
 Федчишина Віоллета Віталіївна; 
 Готін Олександр Миколайович; 
 Фаринник Василь Іванович; 
 Сібільова Олена Вікторівна; 
 Сенюта Ірина Ярославівна. 

В 2020 році було проведено три аналітичних дослідження на теми конфліктів в 
адвокатській діяльності, медіації, альтернативного врегулювання спорів та на 
тему “soft skills”. 

6. Співробітництво.

З метою виконання статутних завдань Вища школа адвокатури здійснює 
співробітництво з метою інтеграції адвокатури до як національних, так і 
міжнародних наукових просторів.

Так, у 2020 році Вищою
школою адвокатури НААУ
було підписано два
меморандуми про співпрацю
з Тренінговим центром
прокурорів України та
факультетом правничих наук
Національного університету
"Києво-Могилянська 
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академія". В межах меморандумів заплановано проведення спільних програм та
заходів, а також поглиблення співпраці та обміну досвідом.

Налагоджено співпрацю з такими інституціями як Офіс Уповноваженого з прав 
людини Верховної Ради України, Уповноваженим з прав дітей, а також з 
Освітнім омбудсменом.

Організовано співпрацю з громадськими організаціями, які опікуються 
захистом прав різних категорій населення.

Поглиблено співпрацю з Радою Європи та програмою HELP. В 2019-2020 роках 
підготовлено та реалізовано спільну програму Вищої школа адвокатури НААУ з
Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, в межах 
проекту Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав 
людини в Україні». Онлайн-курс програми Ради Європи HELP отримав назву 
“Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини”.
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7. Інформаційне забезпечення діяльності.

Інформаційне забезпечення діяльності Вищої школи адвокатури здійснюється з 
урахуванням подальшого розвитку комунікаційних технологій, удосконаленням 
форм та поглибленням змісту підвищення кваліфікації адвокатів, 
упровадженням сучасних інформаційних технологій у навчальний процес. 
Реалізація інформаційної політики обумовлюється зростанням уваги 
суспільства та засобів масової інформації до діяльності установи. Так, за 3 роки 
кількість підписників у соціальних мережах зросла більше, ніж у 10 разів, і 
щорічне охоплення аудиторії складає більше 5 млн. переглядів.
В свою чергу, весь час відбувається суттєве збільшення кількості 
інформаційних продуктів. Так, за звітний період на офіційному сайті Вищої 
школи адвокатури було розміщено понад 7 тисяч інформаційних повідомлень 
про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів, новації в діяльності установи, 
події за участі керівництва Школи, важливі факти, аналітичні та методологічні 
матеріали, аналіз судової практики.

За звітний період створено 
більше ніж 5 тисяч 
відеоматеріалів та 
презентацій.

Комунікація ВША НААУ в
цифрах:

 Facebook: 22тис. 
підпісників;

 Instagram: 5тис. 
підписників;

 Telegram-канал: 2,6 
тис. підписників;

 Інформування через 
онлайн-платформу: 34 
тис.  адвокатів
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