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П Р О П О З И Ц І Ї 

щодо Концепції навчання членів органів 

адвокатського самоврядування 

 

Адвокатське самоврядування України від моменту свого започаткування відповідно 

до ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. пройшло тривалий шлях 

розвитку. Правове регулювання діяльності органів адвокатського самоврядування 

здійснюється на підставі Конституції України, ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» ( далі Закон), інших законодавчих актів України, що передбачено ст. 3 Закону.  

Відповідно до п.п. 3,4,9,14 ч.4 ст.55 Закону, Рада адвокатів України наділена низкою 

повноважень, які реалізуються шляхом постановлення рішень стосовно  роз’яснень  та 

врегулювання окремих питань адвокатської діяльності та діяльності  органів адвокатського 

самоврядування. 

За період існування органів адвокатського самоврядування постановлено сотні 

відповідних рішень, якими затверджені процедури сплати щорічних внесків на реалізацію 

адвокатського самоврядування, проходження стажування, ведення ЄРАУ, складання 

кваліфікаційних іспитів, здійснення дисциплінарних проваджень та багато інших.  

Невпинний розвиток та діяльність органів адвокатського самоврядування потребує 

систематизації створеної таким чином нормативної бази, яка станом на сьогодення є 

важливою складовою  діяльності органів адвокатського самоврядування. 

На нашу думку, приступаючи до розробки Концепції навчання членів органів 

адвокатського самоврядування , необхідно перш за все провести систематизацію рішень 

вищих органів адвокатського самоврядування, створивши базу для  системного 

навчання. Так, доцільним буде розробка  електронних посібників, які міститимуть окремі 

розділи, поділені на глави, у яких тематично будуть розміщені посилання на окремі норми 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та відповідні рішення вищих органів 

адвокатського самоврядування.    

Наприклад:  

- розділ У1 Закону  «Дисциплінарна відповідальність адвоката», і добірка відповідних 

рішень РАУ, практика ВКДКА, судова практика з цього питання ; 

- розділ 2 Закону «Набуття права на заняття адвокатською діяльністю» поділяється 

згідно відповідним статтям Закону на окремі глави («Адвокат», «Вимоги щодо 



 
 
 

 

несумісності», «Допуск до складання кваліфікаційного іспиту», « Кваліфікаційний іспит», 

«Стажист адвоката. Стажування», «Помічник адвоката», «Єдиний реєстр адвокатів України» 

та інші),  до кожної з яких має додаватися постатейний матеріал у вигляді рішень РАУ, 

якими затверджено відповідні Порядки, Положення, Програми, роз’яснення;  рішень та 

практики ВКДКА, а також судової практики стосовно цих питань. 

 

Інформація, яка міститиметься у таких  електронних посібниках, має систематично 

доповнюватися та оновлюватися з врахуванням прийнятих або змінених законодавчих 

актів України, рішень РАУ та ВКДКА а також судових рішень, шляхом  розміщення у 

відповідних тематичних розділах та главах. 

 

Побудована та систематизована таким чином нормативно-правова база слугуватиме 

не тільки завданням навчання  членів органів адвокатського самоврядування, а й сприятиме  

підвищенню ефективності праці діючих органів адвокатського самоврядування. Крім того, 

будучи доступним для адвокатів систематизованим інформаційним джерелом, вона 

слугуватиме важливим  чинником у формуванні оновленого корпусу органів адвокатського 

самоврядування, оскільки надасть можливість адвокатам, які планують висунути свої 

кандидатури для обрання до органів адвокатського самоврядування на майбутні каденції, 

опанувати у необхідному та достатньому  обсязі необхідні знання. 

 

Ефективне навчання неможливо без постійної та дієвої комунікації. Тому важливим 

засобом навчання членів органів адвокатського самоврядування, на нашу думку, було б 

започаткування та проведення круглих столів,  міжрегіональних форумів членів 

регіональних рад, КДКА, які слугуватимуть платформою для обговорення, а за 

необхідності й дискусії з актуальних питань діяльності органів адвокатського 

самоврядування, у якій би мали змогу прийняти участь та висловитися всі члени органів 

адвокатського самоврядування України. Такі заходи можливо проводити в регіонах за 

організаційної підтримки ради адвокатів регіону або КДКА за місцем проведення заходу. 

Рада адвокатів Херсонської області висловлює готовність першою провести такий захід з 

розробкою та наданням тематичних блоків для його проведення за  пропозиціями наших 

колег з усіх регіонів України. Такі заходи нададуть змогу не тільки для навчання, а й для 

покращення комунікації вищих органів адвокатського самоврядування з усією 

адвокатською спільнотою  країни, що, на наше переконання, слугуватиме визначенню 

пріоритетних напрямків подальшого вдосконалення процедур та регулювання діяльності 

адвокатського самоврядування.     
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