
Додаток 8 

до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

 

До ___________________________________ 

(найменування Ради адвокатів регіону) 

 

ЗВІТ 

про результати стажування 

 

м.   «_    »  20  р. 

 

 

 

(прізвище, ім'я, по батькові стажиста адвоката) 

 

який  з  «  »_    р.  по  «___»    _ р. проходив (ла) стажування у: 

 

(найменування адвокатського об’єднання, адвокатського бюро, адвоката, який здійснює 

адвокатську діяльність індивідуально) 

 

 

Керівником стажування призначено: 

_____________________________________________________________________________ 

(призначений / є адвокат адвокатського об’єднання) 

 

(адвокатського бюро, адвокат, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально) 

 

За час стажування виконана робота, з метою набуття професійних знань і навичок, 

необхідних для отримання статусу адвоката. За індивідуальним планом стажування здійснено 

таку діяльність: 

1. Вивчено документи, що регулюють адвокатську діяльність: 

_____________________________________________________________________________. 

(перелічити нормативно-правові акти, методичні документи, рішення тощо) 

2. Опрацьовано наукову літературу та періодичні видання з питань діяльності 

адвокатури, інформаційні та інші видання 

 

(перелічити літературні та інші джерела) 

. 

3. Вивчено порядок ведення діловодства адвокатів: 

  . 

(номенклатура справ, порядок ведення звітності та інші документи, що регулюють 

дані питання) 

4. Вивчено порядок оформлення документів, пов'язаних із надання 

правової допомоги: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(запити, ордери, договори на надання юридичної допомоги та інші документи, 

що регулюють дані питання) 

5. Вивчено права і обов'язки адвоката, передбачені: 



 _______________________________________________________________________ . 

6. Ознайомлений(а) з порядком ведення прийому громадян: 

____________________________________________________________________________ 

(присутність на прийомі громадян адвокатом - керівником стажування та іншими 

адвокатами; оформлення проектів документів (правового характеру (їх кількість, 

найменування)) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

7. Складені проекти документів правового характеру: 

____________________________________________________________________________ 

(клопотання, позовні заяви, заперечення, скарги та інші документи) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

8. Вивчено порядок надання правової допомоги у цивільних та адміністративних 

справах: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(вивчення цивільних і адміністративних справ (вказати, які справи і їх 

кількість), складання по ним проваджень, вивчення методик ознайомлення з 

матеріалами справи та вироблення позиції по справі, присутність у судових 

засіданнях спільно з керівником стажування, складання проектів документів 

(вказати, які документи і їх кількість) та інша робота) 

9. Вивчено порядок надання правової допомоги у кримінальних провадженнях: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

(ознайомлення з методиками ведення захисту та матеріалами справ (вказати, 

які справи і їх кількість), (складання провадження у справах, вивчення порядку 

подання доказів, складання проектів документів (вказати, які документи і їх 

кількість), присутність у судових засіданнях спільно з керівником стажування 

при розгляді справ (вказати, які справи, їх кількість), складання проектів 

документів правового характеру (вказати, які документи і їх кількість), 

проекти захисних промов й інша робота) 

10. Вивчена правова робота по забезпеченню господарської та іншої діяльності, порядок 

надання інших видів правової допомоги: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

(відвідування організацій спільно з керівником стажування, участь у веденні 

претензійної роботи, присутність при проведенні переговорів під час укладання 

договорів, розробка протоколів розбіжностей, проектів позовних заяв, скарг, 

договорів, виконання іншої роботи) 

11. Вивчена робота по систематизації та кодифікації законодавства: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

(ознайомлення з правилами систематизації законодавства та кодифікації, участь у 

здійсненні обліку та зберігання нормативних правових актів, в роботі над 

створенням бібліотеки юридичної літератури, робота з електронними правовими 

базами даних тощо) 

12. Вивчено порядок створення та реєстрації юридичних осіб у формі адвокатського 



бюро, адвокатського об’єднання, реєстрації цих двох форм здійснення адвокатської 

діяльності та адвоката, який здійснює професійну діяльність індивідуально в 

податкових органах в якості платників податків. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

(ознайомлення з порядком створення та реєстрації юридичних осіб – АО, АБ, 

робота з документами, ознайомлення з процедурою реєстрації в податкових 

органах) 

13. Вивчено системи оподаткування, за якими оподатковується адвокатська діяльність. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

14. Вивчено порядок оподаткування доходів від здійснення адвокатської діяльністю 

Єдиним соціальним внеском та військовим збором. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

15. Вивчено організацію побудови партнерських схем здійснення адвокатської 

діяльності в адвокатських об’єднаннях. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

(ознайомлення з організацією побудови партнерських схем здійснення адвокатської 

діяльності у відповідному АО/АБ/адвоката) 

16. Вивчено порядок ведення адвокатського досьє. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

(ознайомлення з рішеннями Ради адвокатів України та рекомендаціями щодо ведення 

адвокатського досьє, ознайомлення з порядком ведення адвокатського досьє у адвоката 

– керівника стажування) 

17. Вивчено порядок найму помічника адвоката (трудові відносини, оподаткування, 

відносини субординації, права помічника та ризики в роботі). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

18. Вивчено та засвоєно базові правила здійснення реклами адвокатом своєї 

адвокатської діяльності, основи маркетингу та зовнішніх комунікацій (PR). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

(ознайомлення з Правилами адвокатської етики в частині рекламування адвокатської 

діяльності, рішеннями Ради адвокатів України, іншими нормативно-правовими 

актами) 

19. Вивчено структуру НААУ, її секцій та комітетів, їх основні завдання та діяльність, в 

тому числі вивчення міжнародних адвокатських (правничих) організацій, членами 

яких є НААУ. 

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

(ознайомлення з системою органів НААУ, статутними документами та положеннями; 

ознайомлення зі створеними при НААУ комітетами, метою їх створення та напрямами 

діяльності, ознайомлення з рішеннями Ради адвокатів України щодо їх створення та 

положеннями; зазначення міжнародних організацій, членом яких є НААУ, ознайомлення 

з рішенням Ради адвокатів України про вступ НААУ до таких організацій) 

20. Отримано навички проведення першої бесіди з потенційним Клієнтом, оформлення 

співпраці з Клієнтом, вивчено ризики, які можуть виникати під час такої співпраці. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

21. Виконана інша робота відповідно до індивідуального плану стажування. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

Додаток: індивідуальний план стажування: 

 

1) проекти складених стажистом документів правового характеру; 

2) інші матеріали стажування. 

 

 

Стажист адвоката       

(особистий підпис) (ініціали, прізвище) 

 

Керівник стажування       

(особистий підпис) (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


