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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасне прагнення України до переходу 

у європейську соціальну, політичну, економічну та правову площину зумовлює 

прискорення нормотворчих процесів у всіх сферах суспільного життя з метою 

адаптування національних інституцій до міжнародних стандартів. Процес 

такого «проєвропейського» реформування системи правосуддя взагалі та 

інституту адвокатури зокрема розпочався прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. 

№ 1401-VIII, яким фактично закріплено почесну місію адвокатів та 

адвокатської діяльності – надання професійної правничої допомоги. 

Україна, як демократична та соціальна держава, гарантує кожному право на 

правову допомогу і, що надзвичайно важливо, у визначених законом випадках 

ця допомога надається безкоштовно. За даними Координаційного центру з 

надання безоплатної правової допомоги, за період з 1 січня 2013 р. по 

30 вересня 2020 р. було видано 634 779 доручень про призначення адвоката для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з різноманітних питань 

(наприклад, 325 074 стосувалися захисту за призначенням, 44 340 – контролю 

за проведенням окремих процесуальних дій, 23 064 – примусових заходів 

медичного характеру, 935 – екстрадиції). Окрім того, необхідно відзначити 

стійку тенденцію до зростання зацікавленості адвокатів у наданні безоплатної 

вторинної правової допомоги. Так, у 2013 р. було укладено 2028 контрактів про 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами, вже у 2020 р. ця кількість 

зросла до 3298 контрактів. Разом із тим негативне враження справляє велика 

кількість відмов осіб, які отримують безоплатну правову допомогу, від 

призначених їм адвокатів (5% від загальної кількості виконання доручень за 

2013–2020 рр.), що, своєю чергою, свідчить про необхідність посиленого 

публічного моніторингу в цій сфері, в тому числі й адміністративно-правового 

гарантування існування безоплатної правової допомоги адвокатів як різновиду 

професійної правової допомоги. 

Підґрунтям для написання дисертаційного дослідження слугували праці 

відомих вітчизняних та зарубіжних вчених з адміністративного, 

конституційного, цивільного, міжнародного, кримінального права і загальної 

теорії права, зокрема: О. Банчука, Ю. Битяка, В. Бігуна, С. Бреуса, М. Бубрики, 

С. Вилкова, Т. Вільчик, А. Галоганова, Н. Гришиної, Т. Гуржія, В. Гутника, 

А. Джуської, В. Заборовського, С. Ківалова, І. Коліушка, Т. Коломоєць, 

В. Колпакова, А. Комзюка, М. Косенка, Р. Куйбіди, Є. Курінного, А. Манжули, 

Є. Марича, П. Рабіновича, Н. Рибалки, Д. Сіроша, О. Совгирі, М. Стаматіної, 

С. Стеценка, К. Струкової, Л. Тацій, С. Фурси, Р. Шаповала, С. Шатрави, 

С. Шевченка, Є. Шкребеця, Ю. Шрамка, О. Яновської та інших, присвячені 

різним аспектам феномена цього правового явища, щоправда в аспекті 

дослідження тільки змістової проблематики. Разом із тим слід відзначити, що, 

на жаль, у правовій доктрині відсутнє комплексне дослідження саме 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів – 

наявні дослідження лише здійснюють фрагментарний аналіз цього явища, як 
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правило, з акцентом або лише на окремі гарантії, або ж на специфіку їх прояву, 

в контексті пріоритету конституційно-правового гарантування, що й зумовлює 

доцільність аналізу саме адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів як самостійного різновиду галузевих гарантій, що 

і посилює актуальність його розгляду. 

Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5, Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501, Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою 

Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. № 509-VIII, Плану пріоритетних 

дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р, Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-IV та Стратегії розвитку 

Національної асоціації адвокатів України до 2020 року, затвердженої Рішенням 

Національної асоціації адвокатів України від 17 листопада 2016 р. № 199, 

Стратегічного плану діяльності Міністерства юстиції України на 2019–

2021 роки, затвердженого Міністром юстиції України 11 лютого 2019 р. та 

Стратегічного плану діяльності Міністерства юстиції України на 2021–

2023 роки, затвердженого Міністром юстиції України 17 серпня 2020 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення 

особливостей адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатів на підставі комплексного аналізу теоретично-

методологічних, нормативних та наукових джерел, а також формулювання 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері з 

урахуванням міжнародного досвіду адміністративно-правового регулювання 

безоплатної правової допомоги адвокатів. 

Для досягнення вказаної мети у дисертаційній роботі поставлено і вирішено 

такі основні задачі: 

 проаналізувати історичний розвиток адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги, визначити його основні етапи 

становлення та сформулювати їх особливості; 

 окреслити сутність положень правової доктрини щодо адміністративно-

правового регулювання безоплатної правової допомоги адвокатів; 

 визначити поняття адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів, окреслити їхні специфічні ознаки; 

 охарактеризувати безоплатну правову допомогу адвокатів як об’єкт 

адміністративно-правового гарантування; 

 виокремити систему суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів; 

 здійснити класифікацію адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів з використанням різних критеріїв; 
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 розкрити сутність інституційних адміністративно-правових гарантій 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами; 

 визначити організаційні адміністративно-правові гарантії надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами та їхні особливості; 

 проаналізувати функціональні адміністративно-правові гарантії надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами; 

 розкрити особливості зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

гарантування надання безоплатної правової допомоги адвокатами та окреслити 

можливі шляхи його запозичення в Україні; 

 виокремити проблеми адміністративно-правового гарантування надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами та сформулювати обґрунтовані 

пропозиції щодо їх можливого вирішення. 

Об’єктом дослідження – суспільні відносини, які виникають у сфері 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних 

методів пізнання. Історико-системний метод використано під час дослідження 

ґенези адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатів (підрозділ 1.1). Методи термінологічного аналізу, формально-

логічний та логіко-семантичний застосовані для формулювання дефініційних 

конструкцій (підрозділи 1.2 та 1.3). Формально-юридичний метод дав змогу 

визначити особливості суб’єктів системи адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів (підрозділ 1.4). За 

допомогою системно-структурного методу запропоновано класифікацію 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

(підрозділ 2.1). Використання діалектичного методу допомогло здійснити 

адміністративно-правовий аналіз організаційних, інституційних та 

функціональних адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4). Порівняльно-правовий метод 

використано під час аналізу міжнародних засобів гарантування надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами (підрозділ 3.1). Методи 

моделювання та прогнозування застосовані для визначення наявних проблем 

адміністративно-правового гарантування надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами, а пропозиції щодо їх вирішення розроблені за 

допомогою методів аналізу, синтезу та аналогії (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становить сукупність національних, 

міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою 

України, відомчі нормативні акти, зокрема: Конституція України від 28 червня 

1996 р., Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII, Закон України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI, Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, Кодекс 
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адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. № 2747-IV, Цивільний 

кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, Цивільний процесуальний кодекс 

України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV, Кримінальний кодекс України від 

5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ, Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13 квітня 2012 р. № 461-VІ, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистична та аналітична 

інформація Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, 

Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

узагальнення практичної діяльності адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, 

які надають безоплатну правову допомогу, комісій, які проводять конкурс з 

відбору адвокатів, котрі залучаються для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, політико-правова публіцистика та довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у національній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням монографічного характеру щодо адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів. Результатом проведеного 

дослідження стали сформульовані нові наукові положення та висновки, 

запропоновані здобувачем особисто: 

уперше:  

– визначено стан наукової розробки теми, теоретико-методологічні засади 

дослідження адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатів, сформовані на основі загальнофілософських, історичних та наукових 

праць з адміністративного, цивільного, конституційного, кримінального права; 

– проаналізовано ґенезу адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів у вітчизняній правовій, 

адміністративно-правовій науці з виокремленням п’яти етапів (XI – сер. ХІХ; 

сер. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.; 20-ті – 90-ті рр. ХХ ст. (із внутрішнім поділом на 

три підетапи: 1917 – 1922 рр., 1922 – 1953 рр., 1954 – 1990 рр.); 1991 – 2011 рр., 

2011 – і до цього часу) зі стійкою тенденцією до спеціалізації наукового 

дослідження й формування базису для нормотворчої та правозастосовчої 

тематичної діяльності й обґрунтовано тезу про доцільність подальшої 

спеціалізації галузевих тематичних досліджень; 

– наведено авторське визначення безоплатної правової допомоги адвокатів 

як об’єкта адміністративно-правового гарантування з урахуванням положень 

сучасної доктрини адміністративного права, а саме:  безоплатна правова 

допомога адвокатів – вид професійної правової допомоги, що надається 

спеціальними суб’єктами (адвокатами) чітко визначеному колу осіб, допуск та 

гарантована процедура надання якої деталізовані у законодавстві, з повною або 

частковою оплатою послуг із державного або місцевих бюджетів; 

запропоновано використовувати це визначення як «базову» категорію у 

наукових дослідженнях та закріпити як норму-дефініцію у законодавстві; 

– запропоновано авторський підхід до визначення поняття, виокремлення 

специфічних ознак та здійснення класифікації адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів із розподілом їх на 
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інституційні, організаційні, функціональні, проаналізовано їхні особливості; 

удосконалено: 

– теоретичні положення щодо розмежування таких понять, як: «правова 

допомога», «юридична допомога», «правнича допомога», «безоплатна правова 

допомога», «безоплатна первинна правова допомога», «безоплатна вторинна 

правова допомога», у суміжному тематичному понятійному ряду; 

– доктринальні підходи щодо розуміння суб’єктів системи адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів, 

розмежування таких суб’єктів та визначення їхнього правового статусу; 

– підходи до систематизації та узагальнення міжнародного досвіду 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів і сформульовано пропозиції щодо можливості його виваженого 

використання з акцентом на специфіку національної нормотворчості, 

правозастосування та реальні потреби часу; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо розуміння змісту категорій «організаційні 

адміністративно-правові гарантії», «інституційні адміністративно-правові 

гарантії», «функціональні адміністративно-правові гарантії» й визначення їхніх 

особливостей, внаслідок чого зроблено висновок про їхню самостійність та 

унікальність; 

– доктринальні положення про адміністративно-правові засоби механізму 

правового регулювання безоплатної правової допомоги адвокатів, їх різновиди 

та особливості реалізації саме цього виду професійної правничої допомоги; 

– пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 

безоплатної правової допомоги адвокатів та практики його застосування (у 

частині допуску до цього виду допомоги, балансу кадрового забезпечення, 

оплати послуг адвокатів, соціально-етичного забезпечення). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науковий, так і практичний інтерес і можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – у процесі подальших наукових досліджень 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

(акт впровадження Запорізького національного університету від 28.08.2020 р.); 

– у правотворчості – для внесення змін до чинного законодавства у сфері 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами та її отримання, 

гарантування безоплатної правової допомоги; 

– у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів, покращення якості надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги та захисту прав адвокатів як суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги; 

– у навчальному процесі – під час викладання здобувачам вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне процесуальне право», 

«Адвокатура України», а також під час підготовки підручників, навчальних та 

методичних посібників із цих дисциплін (акт впровадження Запорізького 

національного університету від 28.08.2020 р.). 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

оприлюднені на 2 міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: 

«Права людини та проблеми організації і функціонування публічної 

адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); «Загальні заходи оптимізації митного оформлення та 

митного контролю в Україні» (м. Дніпро, 2019 р.).  

Публікації. Основні результати наукової роботи знайшли своє 

відображення у 7 наукових працях, 4 статті з яких опубліковані у наукових 

фахових виданнях, 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому фаховому 

виданні та 2 тези доповідей на міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертацій становить 215 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 168 сторінок. Список використаних джерел налічує 

227 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її зв’язок 

із науковими програмами, планами, стратегіями, темами, мету та завдання, 

об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію результатів 

та публікації. 

Розділ 1 Загальна характеристика адміністративно-правового 

гарантування надання безоплатної правової допомоги адвокатами 

складається з чотирьох підрозділів, в яких розкрито ґенезу адміністративно-

правового регулювання безоплатної правової допомоги адвокатів, 

сформульовано поняття адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів, виокремлено та проаналізовано їхні ознаки, 

визначено особливості дослідження безоплатної правової допомоги адвокатів 

як об’єкта адміністративно-правового гарантування та охарактеризовано 

суб’єктів системи безоплатної правової допомоги адвокатів. 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги у законодавстві та у правовій доктрині» 

зазначається, що історія розвитку надання безоплатної правової допомоги тісно 

пов’язана з історією адвокатури, є тривалою та багатоетапною, 

характеризується прийняттям значної кількості нормативно-правових актів, які 

фрагментарно регулюють процедуру надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, оскільки здебільшого спрямовані на адміністративно-правове 

врегулювання саме відносин адвокатської діяльності і стосуються сфери 

визначення розміру винагороди за послуги адвокатів. Комплексний аналіз 

різноманітних наукових, теоретичних, нормативних, історичних джерел дає 

змогу умовно виокремити п’ять етапів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів, кожен з яких має свої специфічні 
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риси та невід’ємні властивості, дослідження яких і дозволяє об’єднати окремі 

історичні події у фази еволюціонування безоплатної правової допомоги та її 

гарантування саме з використанням галузевих норм. 

У національній правовій доктрині умовно виокремлено також п’ять етапів, 

однак з’ясовано, що на ранніх етапах ґенези спостерігається «дефіцит» 

комплексних досліджень, присвячених саме адміністративно-правовому 

регулюванню та гарантуванню безоплатної правової допомоги. Безоплатна 

правова допомога стає об’єктом наукового інтересу з початку періоду 

незалежності України, що свідчить про відсутність сформованих національних 

традицій наукового галузевого дослідження відповідного правового феномена – 

відповідного різновиду професійної правової допомоги. Автором 

запропоновано та проаналізовано етапність законодавчого закріплення 

адміністративно-правових гарантій правової допомоги адвокатів, дослідження 

їх ресурсу  у галузевій правовій науці, виділено їхні особливості та надано їхню 

характеристику.  

У підрозділі 1.2 «Безоплатна правова допомога адвокатами як об’єкт 

адміністративно-правового гарантування» узагальнюються положення 

наукових досліджень безоплатної правової допомоги у галузі конституційного 

права (праці С. Бреуса, С. Калинюка, О. Андрієвської, А. Джуськи та ін.), 

адміністративного права (роботи С. Вилкова, Є. Шкребця, А. Іванищука, 

Є. Марича, М. Стаматіної та ін.) та теорії права (роботи І. Переверзи, 

Н. Бакаянової, Б. Старухи, Н. Хмелевської, Т. Вільчик, В. Коцкулича та ін.), на 

підставі чого сформульовано висновок про доцільність розгляду безоплатної 

правової допомоги адвокатів як складової частини безоплатної правової 

допомоги, самостійного об’єкта адміністративно-правового регулювання, 

адміністративно-правового гарантування. 

Проаналізовано співвідношення поняття «безоплатна правова допомога 

адвокатами» із суміжними поняттями «правнича допомога», «кваліфікована 

правнича допомога», «професійна правнича допомога», «безоплатна правова 

допомога» й доведено, що поняття «професійна правнича допомога» 

передбачає акцентування уваги на суб’єкті її надання – адвокатах-

професіоналах, «кваліфікована правнича допомога» – на якості такої допомоги. 

Поняття «правнича допомога» передбачає зв’язок не тільки з адвокатською 

діяльністю, а й з нотаріатом, аудиторською діяльністю, діяльністю патентних 

повірених тощо, а з терміном «безоплатна правова допомога» корелюються 

безоплатна первинна правова допомога та безоплатна вторинна правова 

допомога, яка і надається адвокатами, при цьому обґрунтовується, що акцент 

робиться не на відсутності самої оплати такої допомоги, а на відсутності 

зобов’язань щодо її сплати саме з боку суб’єкта отримувача такої допомоги. 

Безоплатну правову допомогу адвокатів пропонується розглядати як вид 

професійної допомоги у галузі права, надання якої передбачається у 

встановленому законом порядку, з оплатою (у повному або частковому обсязі) з 

державного або місцевих бюджетів. 

Дисертанткою пропонується власне визначення безоплатної правової 

допомоги адвокатів як об’єкта адміністративно-правового регулювання, 
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адміністративно-правового гарантування, а також виділяються її специфічні 

ознаки та подається їх аналіз. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів» проаналізовано наявні 

загальнонаукові позиції з дослідження юридичних гарантій (роботи 

О. Батанова, К. Волинки, М. Козюбри, І. Магновського, А. Пономаренка, 

П. Рабіновича, І. Яцкевич, М. Мацькевича), праці вчених-адміністративістів з 

питань адміністративно-правового гарантування (праці В. Авер’янова, 

Г. Атаманчука, Ю. Битяка, М. Березіна, Ю. Ведєрнікова, О. Пабата, 

А. Кращенка, В. Колпакова, С. Ківалова, І. Когутич, Т. Коломоєць, 

Т. Котормуса, Ю. Тихомирова, В. Шкарупи), на підставі чого сформульовано 

висновок про самостійний характер адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів як різновиду галузевих гарантій. 

Автором запропоновано ознаки, якими характеризуються адміністративно-

правові гарантії безоплатної правової допомоги, розкрито їх сутність й на 

підставі їх узагальнення запропоновано авторське визначення адміністративно-

правових гарантії безоплатної правової допомоги. 

У підрозділі 1.4 «Система суб’єктів адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів» доводиться, що 

питання системи суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів поки що залишається поза 

поглибленою увагою вчених-адміністративістів. На підставі аналізу 

доктринальних положень щодо суб’єктів публічного адміністрування (праці 

В. Авер’янова, О. Котельникової, С. Стеценка, Т. Коломоєць, Ю. Старилова, 

Я. Санудла, Р. Мельника, В. Галунька, В. Колпакова, П. Діхтієвського, 

О. Дрозда, А. Манжули, В. Гаращука, О. Кузьменка та ін.), аналізу їхніх 

повноважень у сфері правової допомоги в цілому, в тому числі й безоплатної, 

зроблено висновок, що адміністративно-правове гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатів цілком можна розглядати як прояв публічного 

адміністрування, що реалізується у процесі реалізації суб’єктами публічних 

владних повноважень. 

Систему суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатів формують Кабінет Міністрів України, 

Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правової 

допомоги, регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

які варто розглядати як елементи такої системи, які, своєю чергою, 

перебувають між собою у тісних зв’язках (горизонтальних, вертикальних, 

внутрішніх, зовнішніх), а наявність ознак структурованості, мобільності, 

динамізму, історичної зумовленості дозволяє розглядати їх як систему. 

Встановлено, що суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів необхідно відрізняти від суб’єктів 

надання такої допомоги (як первинної, так і вторинної з огляду на їх різне 

цільове спрямування). Автором аналізується роль і значення кожного суб’єкта 
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адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів, виокремлюються проблемні аспекти їхньої діяльності. 

Розділ 2 Система адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів складається з трьох підрозділів, в яких 

здійснено аналіз системи адміністративно-правових гарантій надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами з розподілом їх на три види. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів» розкрито семантику, а також роль і 

значення класифікації, що передбачає використання різних критеріїв, для 

з’ясування ресурсу  безоплатної правової допомоги адвокатів. 

На підставі аналізу доктринальних положень щодо адміністративно-

правових гарантій загалом (наприклад, роботи Я. Лазура, С. Стеценка, 

О. Кузьменко, І. Сіліча, Л. Веселової, В. Гринюка, М. Іллічова, М. Бондарєвої 

та ін.) та з огляду на специфіку безоплатної правової допомоги адвокатів 

запропоновано власний варіант класифікації адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів за: галузевою 

приналежністю нормативно-правового акта, в якому закріплено 

адміністративно-правові гарантії безоплатної такої допомоги; формою та 

призначенням; цільовою спрямованістю; видом правових  норм, які 

закріплюють такі гарантії; терміном дії; безпосереднім предметом; формою 

адміністративно-правового контролю; способом впливу на надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами; суб’єктним спрямуванням. Обґрунтовується 

важливість класифікації адміністративно-правових гарантій з використанням 

різноманіття критеріїв, при цьому як «базовий» варіант пропонується їх поділ 

на: інституційні, організаційні та функціональні. 

У підрозділі 2.2 «Інституційні адміністративно-правові гарантії 

безоплатної правової допомоги адвокатів» встановлено, що інституційні 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатів 

виконують роль «базових» для всіх інших різновидів гарантій. Вони 

охоплюють собою усі публічні інституції, сформовані безпосередньо для 

забезпечення реалізації механізму безоплатної правової допомоги адвокатів, у 

тому числі щодо забезпечення достатньої кількості та презентативності 

суб’єктів надання такого різновиду професійної правової допомоги, взаємодії з 

іншими публічними інституціями у процесі надання такої допомоги, 

координації діяльності адвокатів, підвищення їхньої кваліфікації, цільової 

спрямованості їхньої діяльності, територіальної поширеності такої допомоги. 

У підрозділі 2.3 «Організаційні адміністративно-правові гарантії 

безоплатної правової допомоги адвокатів» встановлено, що організаційні 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатів 

становлять собою сукупність адміністративно-правових процедур, спрямованих 

на безпосередній допуск до такої діяльності адвокатів, контроль і моніторинг 

повноти, якості та кваліфікованості безоплатної правової допомоги адвокатів, а 

у разі порушення цих вимог і притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності. 
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З’ясовано, що моніторинг дотримання стандартів якості безоплатної 

вторинної правової допомоги адвокатів та моніторинг доступності безоплатної 

вторинної правової допомоги адвокатів покладено на Координаційний центр з 

надання правової допомоги та регіональні центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. До виконання цих завдань центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги можуть долучати клієнтів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги за їхньою обов’язковою згодою. 

Адвокат несе відповідальність за дотримання стандартів надання безоплатної 

правової допомоги, а також за виконання інших покладених на нього 

обов’язків. Автором проаналізовано законодавство, яке закріплює організаційні 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатів, 

виокремлено проблемні питання щодо процедур допуску адвокатів, дисбалансу 

їх представництва в межах адміністративно-територіальних одиниць, 

прогалини у «фільтрі» морально-етичних якостей суб’єктів надання, 

координації надання такої допомоги тощо й запропоновано авторські варіанти 

їх вирішення. 

У підрозділі 2.4 «Функціональні адміністративно-правові гарантії 

безоплатної правової допомоги адвокатів» визначено, що функціональними 

адміністративно-правовими гарантіями є сукупність адміністративно-правових 

форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення ефективного надання  

такої допомоги адвокатами, їх заохочення, які, своєю чергою, запропоновано 

умовно поділяти на: основні та додаткові, охоронні та заохочувальні. Автором 

проаналізовано відповідний різновид гарантій й виокремлено проблемні 

питання їх реалізації, безпосередньо пов’язані з оплатою послуг адвоката, 

відсутністю диференційованості їх стимулювання, «дефектами» моделі 

відносин із клієнтами у разі модифікації своєї позиції останніми, з обсягом 

реалізації функцій представництва тощо.  

Автором запропоновано рекомендації, безпосередньо зорієнтовані на 

врегулювання таких проблем, із внесенням змін та доповнень до чинного 

законодавства. 

Розділ 3 «Основні напрямки удосконалення адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами в Україні» 

складається з двох підрозділів, присвячених аналізу зарубіжного досвіду 

встановлення адміністративно-правових гарантій безоплатної допомоги 

адвокатів із визначенням основних шляхів його запозичення для України, а 

також перспективам удосконалення національної системи адміністративно-

правових гарантій безоплатної правової допомоги. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів та шляхи його 

запозичення для України» проаналізовано і запропоновано до запозичення в 

Україні лише позитивний досвід зарубіжних країн у сфері адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів, який 

пройшов випробування часом та продемонстрував свою ефективність та 

результативність. 
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Підкреслено, що процес запозичення має бути виваженим, обґрунтованим 

та диференційованим, з обов’язковим урахуванням історичних, політичних, 

економічних, культурних, духовних, соціальних та інших особливостей 

України, потреб реального часу. 

На підставі комплексного дослідження досвіду США, Французької 

Республіки, Японської Держави, Королівства Нідерландів, Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії визначено конкретні 

пропозиції щодо пріоритетних напрямів реформування адміністративно-

правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів в Україні, а саме: 

стосовно прозорості процедури допуску адвокатів до такої допомоги, «фільтру» 

високого рівня їхніх морально-етичних чеснот, розширення  кола суб’єктів 

отримання допомоги, моніторингу якості діяльності адвокатів, координаційних 

інституцій, впровадження диференційованої винагороди за їхню роботу, 

прозорості та публічності виплати винагороди. 

У підрозділі 3.2 «Проблеми адміністративно-правового гарантування 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами та шляхи їх вирішення» 

дисертанткою пропонується умовний поділ проблем такого гарантування 

залежно від визначеного у роботі поділу адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів, їх детальний аналіз та конкретні 

пропозиції щодо їх вирішення: внесення змін та доповнень до чинного 

законодавства (законів України «Про безоплатну правову допомогу», «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Порядку і умов проведення конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 2011 р. № 1362) як першочерговий етап та розробка й прийняття 

Концепції безоплатної правової допомоги адвокатів як «базового» акта для 

новаційного систематизованого (кодифікованого) акта про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, складовою частиною якого має бути розділ, 

безпосередньо присвячений безоплатній правової допомозі адвокатів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті дисертаційного дослідження здійснено теоретичне 

узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає 

у комплексній характеристиці адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів. Отримані у процесі наукового дослідження 

результати дають змогу сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації, 

що свідчать про реалізацію поставленої мети та завдань:: 

1. Встановлено, що ґенезу адміністративно-правового забезпечення 

безоплатної правової допомоги адвокатів у законодавстві варто умовно 

розподіляти на п’ять етапів, кожен з яких відрізняється особливостями: І етап 

(ХІ ст. – сер. ХІХ ст.) – витоки адміністративно-правового забезпечення: 

зародження інституту «протоправової безоплатної допомоги» в умовах 

панування норм звичаєвого права, релігійного права та общинної організації 

суспільного устрою; ІІ етап (60-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) – становлення 
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адміністративно-правового гарантування: нормативне закріплення засад 

адміністративно-правового гарантування адвокатської діяльності у різних 

сферах її здійснення, проявах, проте безоплатна правова допомога адвокатами 

не розглядається як окремий вид професійної правової допомоги; ІІІ етап (20–

90 рр. ХХ ст.) – так званий «радянський» – формування адміністративно-

контролюючої системи управління, «жорстка» модель регулювання засад 

правової допомоги, розмаїття та суперечливість за змістом нормативно-

правових актів, які закріплювали гарантування адвокатської діяльності, 

поширення на діяльність адвокатів норм радянського службового права, 

урегулювання питань відшкодування витрат – встановлення чітких розмірів 

оплати за юридичну допомогу, визначення переліку осіб та категорій справ, за 

якими тариф було зменшено або скасовано; ІV етап (1991–2011 рр.) – так 

званий «пострадянський» – модифікація  адміністративно-правових гарантій 

надання безоплатної правової допомоги з упровадженням функціональних та 

організаційних важелів; V етап (2011 р. – до цього часу) – так званий «новий» – 

утвердження європейських підходів до адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів, виокремлення 

інституційних, організаційних та функціональних його різновидів. Ґенеза 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів у правовій доктрині є максимально наближеною до законодавчого 

аналогу, й умовна періодизація запропонована з урахуванням загальних 

напрямів розвитку науки адміністративного права: І етап (ХІ ст. – сер. 

ХІХ ст.) – початкові дослідження: наукові роботи цього періоду 

характеризуються переважно історично-описовим характером або ж 

філософсько-повчальним змістом; ІІ етап (60-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) – 

формування наукових поглядів щодо адміністративно-правового гарантування 

адвокатської діяльності (роботи Ю. Крижанича, І. Андрієвського, 

М. Сперанського, М. Цитовича, Є. Васьковського, А. Стоянова, К. Левицького, 

В. Лучаковського та ін.); ІІІ етап (20–90 рр. ХХ ст.) – з умовним поділом на 

підетапи: 1) ранній (1917–1922 рр.) – відсутність наукових робіт, присвячених 

як адміністративно-правовому гарантуванню адвокатської діяльності в цілому, 

так і безоплатній правовій допомозі, а також взагалі організації та 

функціонуванню адвокатури; 2) середній (1922–1953 рр.) – наукові дослідження 

в основному присвячено обґрунтуванню доцільності та «правильності» нової 

системи державного управління, ліквідації приватної адвокатської практики та 

створенню колегії захисників (роботи С. Борисенока, Л. Кокорєва, 

А. Вишинського, І. Голякова та ін.). Спад наукового інтересу до проблематики 

адвокатської діяльності (і як наслідок – до безоплатної правової допомоги 

адвокатів) пов’язаний із нівелюванням ролі адвоката у процесі здійснення 

правосуддя; 3) пізній (1954–1990 рр.) – актуалізація наукового галузевого 

пошуку, однак праці вчених, як і на попередніх етапах, присвячені в основному 

загальним проблемам адвокатської діяльності, а не адміністративно-правовому 

гарантуванню безоплатної правової допомоги адвокатів (роботи 

Ю. Стецовського, Х. Меламуда, В. Юрченка, А. Бойкова, Ю. Сухарева та ін.). 

IV етап (1991–2011 рр.) – фундаментальний підхід вчених-юристів до 
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адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів (праці Н. Мироненка, Р. Титикала, О. Федьковича, А. Геля, 

Н. Юзикова, В. Білоуса, В. Комзюка, Ю. Битяка, В. Авер’янова та ін.), проте без 

виокремлення гарантій. V етап (2011 р. – і до цього часу) – новітні вектори 

дослідження безоплатної правової допомоги адвокатів з урахуванням 

міжнародних та європейських стандартів публічного управління та 

забезпечення механізму реалізації права на захист (праці І. Орловської, 

І. Файнгольд, С. Калинюка, В. Коцкулича, А. Броди, Е. Наджафалі, В. Гвоздія, 

Т. Коломоєць, В. Колпакова, С. Стеценка, Є Марича, Д. Сіроша, М. Бубрики, 

Р. Куйбіди, А. Солонар, М. Стаматіної та ін.) з аналізом окремих 

адміністративно-правових гарантій. 

2. Визначено, що адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 

допомоги адвокатів – це сукупність визначених нормами адміністративного 

права умов, засобів, способів забезпечення діяльності у сфері надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, а саме встановлення механізму 

реалізації права на безоплатну правову допомогу, моніторинг якісного, 

кваліфікованого, неупередженого надання адвокатом безоплатної правової 

допомоги та притягнення його до дисциплінарної відповідальності у разі 

неналежного виконання своїх професійних обов’язків та відновлення права на 

безоплатну правову допомогу адвокатів у разі його порушення із повною або 

частковою оплатою послуг адвокатів із державного або місцевих бюджетів. 

Адміністративно-правовим гарантіям безоплатної правової допомоги адвокатів 

притаманні такі ознаки: урегульованість нормами адміністративного права; 

розглядаються як функціональний складник загальних адміністративно-

правових гарантій, як підвид адміністративно-правових гарантій діяльності 

адвокатури, підвид адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги; динамічність; об’єктивна зумовленість юридичними фактами, що 

спричиняють виникнення, зміну та припинення в адвоката прав і обов’язків 

щодо надання безоплатної правової допомоги; універсальність, системність. 

3. Проаналізовано безоплатну правову допомогу як об’єкт адміністративно-

правового гарантування й запропоновано розглядати її як вид професійної 

правової допомоги, що надається спеціальними суб’єктами (адвокатами) чітко 

визначеному колу осіб, допуск та гарантована процедура надання якої 

деталізовані у законодавстві, із повною або частковою оплатою послуг із 

державного або місцевого бюджетів. Адміністративно-правове гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів закріплюється у численних 

нормативно-правових актах, які умовно можна класифікувати за такими 

критеріями: суб’єктом нормотворчості, територією, на яку поширюється їхня 

дія, формою акта, процедурою його прийняття. Особлива роль в 

адміністративно-правовому забезпеченні надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами належить міжнародним договорам, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

4. Обґрунтовано, що суб’єктами адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів є учасники правовідносин у сфері 
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безоплатної правової допомоги, які наділені публічно-владними 

повноваженнями та за допомогою адміністративно-правових засобів здатні 

забезпечити механізм реалізації гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатів. Запропоновано розподіляти суб’єктів такого гарантування за 

зовнішньою відокремленістю, організаційно-правовою формою, розподілом 

повноважень, за галузевою компетенцією. У системі суб’єктів адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів виокремлено: 

Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Координаційний 

центр з надання правової допомоги, регіональні та місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Обґрунтовано важливість ролі в 

адміністративно-правовому гарантуванні безоплатної правової допомоги 

адвокатів партнерів системи безоплатної правової допомоги та органів 

адвокатського самоврядування (хоча вони і не наділені публічно-владними 

повноваженнями), зв’язків між ними (горизонтальні, вертикальні, зовнішні, 

внутрішні), а також виокремлено перелік ознак (динамічність,  історичну 

зумовленість, структурованість, системність), наявність яких  і дозволяє 

виділити саме систему суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів. 

5. Встановлено, що класифікація адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів – це процес їх упорядкування, 

систематизації та розподілу на різновиди з метою з’ясування багатоаспектності 

та фактичної зумовленості гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів, 

поглиблення розуміння їх сутності та змісту, для теоретико-методологічного 

оперування «вузькими» за значенням адміністративно-правовими категоріями 

та їх ефективного використання публічно-владними органами у процесі 

забезпечення та реалізації безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Обґрунтовано доцільність різноваріантних критеріїв класифікації 

адміністративно-правових гарантій, важливу роль кожного з них, оскільки 

багатоаспектний підхід здатний забезпечити з’ясування реального ресурсу 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів. 

Запропоновано класифікацію адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів: залежно від галузевої приналежності нормативно-

правового акта, в якому закріплено адміністративно-правові гарантії 

безоплатної правової допомоги (передбачені у загальних нормативно-правових 

актах, які регулюють процес здійснення адвокатської діяльності, закріплені у 

спеціальних нормативно-правових актах, які встановлюють особливості 

адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів, закріплені у галузевих нормативно-правових актах), залежно від 

юридичної сили нормативно-правового акта, в якому закріплено 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатів 

(міжнародні, конституційні, законодавчі, підзаконні, локальні), за формою та 

призначенням адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів (інституційні, функціональні, організаційні), за цільовою 

спрямованістю (превентивні, припиняючі, санкційні, заохочувальні), за 

характером правових норм (матеріальні, процесуальні), за формою 
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адміністративно-правового контролю за якістю надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами (моніторинг, який здійснюється публічними органами 

влади, моніторинг, який здійснюється за допомогою суб’єктів отримання 

безоплатної правової допомоги), за способом впливу на надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами (адміністративно-правові гарантії прямої дії, 

адміністративно-правові гарантії опосередкованої дії), за суб’єктним 

спрямуванням (спрямовані на захист інтересів суб’єктів отримання безоплатної 

правової допомоги, спрямовані на захист інтересів публічних органів влади, 

спрямовані на захист інтересів адвокатів). 

6. З’ясовано, що інституційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги – це сукупність засобів адміністративно-правового 

гарантування, які покликані забезпечувати існування організаційно-правового 

механізму безоплатної правової допомоги адвокатами. Інституційні 

адміністративно-правові гарантії закріплені у нормах загальних актів: Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. 

№ 5076-VI, Кримінального процесуального кодексу від 13 квітня 2012 р. 

№ 4651-VI, Цивільного процесуального кодексу від 18 березня 2004 р. № 1618-

IV, Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 

№ 2747-IV; у нормах спеціальних актів: Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, постанов Кабінету 

Міністрів України щодо порядку укладення контрактів з адвокатами, методики 

обчислення винагороди, наказів Міністерства юстиції України, локальних 

документів Координаційного центру з надання правової допомоги тощо. 

Пропонується виокремити чітко сформовану й ефективно існуючу систему 

публічно-владних інституцій, безпосередньо створених для організації 

існування системи суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, координації їх відносин між собою, з органами правосуддя та з 

правоохоронними органами, їх територіальної презентативності в Україні й 

забезпечення доступу до такої допомоги осіб, які згідно із законодавством 

мають на це право, реалізації права особи на безоплатну професійну правову 

допомогу адвокатів. 

7. Доведено, що організаційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги становлять собою сукупність адміністративно-правових 

процедур, спрямованих на допуск адвокатів до такої діяльності, контроль і 

моніторинг повноти, кваліфікованості безоплатної правової допомоги 

адвокатів, а у разі порушення цих вимог на притягнення останніх до 

дисциплінарної відповідальності. Важливою організаційною адміністративно-

правовою гарантією є процедура та умови проведення конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правової допомоги, що 

передбачає п’ять етапів: 1) оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу; 2) реєстрація адвокатів та подання ними документів для участі у 

конкурсі; 3) проходження дистанційного курсу; 4) безпосереднє проведення 

конкурсу; 5) оприлюднення результатів конкурсу. Незважаючи на те, що серед 

критеріїв оцінки адвоката наявний пункт «мотивація до надання безоплатної 

правової допомоги», необхідно його доповнити критерієм оцінки високих 
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морально-етичних якостей адвоката як «бар’єром» для недоброчесних проявів 

із внесенням відповідних змін до законодавства, а також доповнити Порядок і 

умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362, положеннями, які гарантують 

територіальну презентативність суб’єктів надання такої допомоги. 

8. Доведено, що адвокат, який надає безоплатну правову допомогу, 

зобов’язаний дотримуватися не тільки присяги, правил адвокатської етики та 

принципів адвокатської діяльності, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI, а й 

Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 грудня 

2017 р. № 4125/ 5, Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 26 лютого 2014 р. № 386/5, які виконують потрійну 

функцію: підтримують високий рівень надання безоплатної правової допомоги 

на всій території України, забезпечують якість правової допомоги, яку отримує 

особа, а також визначають механізм дій адвоката у спірних ситуаціях. 

Моніторинг дотримання цих стандартів та їх доступності покладено на 

Координаційний центр з надання правової допомоги та регіональні центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги із можливим залученням 

клієнтів системи безоплатної вторинної правової допомоги за їх обов’язковою 

згодою. За порушення ж стандартів для адвокатів передбачено цивільну 

відповідальність, у тому числі й застосування «понижуючого» коефіцієнту для 

обчислення розміру винагороди, виключення із Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Запропоновано перелік заходів 

відповідальності адвоката за неналежне надання безоплатної вторинної 

правової допомоги доповнити: письмовим зауваженням від регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за незначне 

порушення стандартів), а у разі повторного недотримання – «понижуючим 

коефіцієнтом», або зменшенням кількості доручень із подальшим 

зобов’язанням пройти позапланове підвищення кваліфікації. 

9. З’ясовано, що особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, 

регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Координаційний центр з надання правової допомоги мають право звернутися до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів з письмовою скаргою про 

наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, що також варто 

розглядати як вид адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів. 

10. Зазначено, що функціональними адміністративно-правовими гарантіями 

безоплатної правової допомоги адвокатів є сукупність адміністративно-

правових форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення ефективного 

функціонування та заохочення адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, які можна умовно поділити: на основні та додаткові, на 
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заохочувальні та охоронні. До заохочувальних гарантій пропонується 

відносити: застосування «коефіцієнтів підвищення» розрахунку розміру 

винагороди, відшкодування витрат адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, а також систему заходів із підвищення адвокатом 

професійної кваліфікації (дистанційні онлайн-курси, очні семінари, програми 

підвищення кваліфікації), організатором яких є Координаційний центр з 

надання безоплатної правової допомоги. До охоронних гарантій – забезпечення 

незалежності адвоката та дотримання адвокатської таємниці, як особливий 

різновид – процедуру укладення контракту або договору. Запропоновано 

внести зміни до законодавства щодо посилення функціональних 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

шляхом унормування моделі відносин адвоката і одержувача допомоги, 

адвоката і суб’єкта координації надання такої допомоги з деталізацією 

реалізації представницької функції, розподілу функціональних обов’язків та 

оплати винагороди за надання такої допомоги. 

11. Обґрунтовано, що для вдосконалення нормативно-правових засад 

безоплатної правової допомоги адвокатів в Україні доцільним є опрацювання та 

запозичення позитивного, апробованого часом і практикою зарубіжного 

досвіду врегулювання, що дозволить адаптувати відповідні національні правові 

положення до європейських та міжнародно-правових стандартів надання такої 

допомоги, реалізації права особи на безоплатну професійну правову допомогу. 

Зазначено, що таке врахування має бути виваженим, обґрунтованим, з 

обов’язковим урахуванням національних традицій та вимог нормотворчості та 

правозастосування, реальних викликів часу. Аналіз особливостей гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів у зарубіжних країнах дозволив 

запропонувати для впровадження в Україні такі положення: 1) розширити 

перелік осіб, які мають право на отримання допомоги, шляхом надання права 

звертатися за отриманням безоплатної правової допомоги адвокатів не тільки 

фізичним особам, а й юридичним особам приватного права неприбуткового 

характеру, головною метою діяльності яких є допомога вразливим категоріям 

населення (досвід США); 2) доповнити перелік правових послуг участю 

адвоката у процесах нормотворчої діяльності і зарахування її як заходу 

підвищення професійної кваліфікації (досвід США); 3) розширення кола осіб, 

які можуть звертатися за отриманням безоплатної правової допомоги адвокатів, 

шляхом доповнення ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» пп. 15-16 такого змісту: «15) громадяни України з питань виконання 

ними взятих на себе боргових зобов’язань перед фінансовими установами; 

16) громадяни України, які внаслідок стихійного лиха або надзвичайної 

ситуації, втратили житло і мають обґрунтовані ризики стати бездомними» 

(досвід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Японської Держави); 4) доповнення критеріїв визначення осіб, які мають право 

на отримання безоплатної правової допомоги адвокатів, поряд із 

середньомісячним доходом й урахуванням сукупності річного прибутку та 

наявного майна (досвід Королівства Нідерландів, Французької Республіки); 

5) зобов’язати центри з надання безоплатної правової допомоги залучати до 
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моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

правової допомоги суддів, прокурорів з метою отримання об’єктивної 

інформації щодо якості надання такої допомоги (досвід Японської Держави). 

12. З метою удосконалення ефективності адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів обґрунтовано 

доцільність вжиття таких заходів із внесенням відповідних змін до чинного 

законодавства: 1) вдосконалити механізм припинення надання безоплатної 

правової допомоги особі, яка неодноразово відмовляється видавати доручення 

на представництво її інтересів; 2) унормувати механізм визнання доручення на 

складання документа процесуального характеру виконаним у разі, якщо клієнт 

не погоджує проєкт такого документа з неповажних причин; 3) визнавати 

виконаними доручення на складання позовної заяви, апеляційної та касаційної 

скарги, заяви у справах окремого провадження, заяви про забезпечення доказів 

або позову, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, заяв про видачу судового наказу у разі несплати 

клієнтом судового збору; 4) внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. № 465 

щодо часткової оплати явки адвоката у судове засідання, яке не відбулося з 

незалежних від нього обставин, за умови наявності документального 

підтвердження факту знаходження адвоката у приміщенні суду в день, на який 

було призначено судовий розгляд; 5) вдосконалити механізм видачі доручень 

на представництво тому ж адвокату, який виконував доручення на складання 

позовної заяви, для забезпечення узгодженості правової позиції у справі; 

6) розробити та впровадити систему заохочення осіб до участі у конкурсі з 

відбору адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, для адвокатів, які 

проживають у селищах та селах, для забезпечення балансу територіальної 

презентативності суб’єктів надання такої допомоги; 7) удосконалити механізм 

своєчасної виплати винагороди адвокату за виконання доручення; 8) доповнити 

перелік вимог для адвоката, який бажає долучитися до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, вимогою про обов’язкове підтвердження високих 

морально-етичних якостей; 9) зобов’язати центри з надання безоплатної 

правової допомоги залучати до моніторингу дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги суддів, прокурорів; 

10) розширити перелік осіб, які можуть звертатися за отриманням безоплатної 

правової допомоги адвокатів, доповнивши ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» пп. 15-16 такого змісту: «15) громадяни України 

з питань виконання ними взятих на себе боргових зобов’язань перед 

фінансовими установами; 16) громадяни України, які внаслідок стихійного лиха 

або надзвичайної ситуації втратили житло і мають обґрунтовані ризики стати 

безхатьками»; 11) розробити та затвердити Концепцію розвитку безоплатної 

правової допомоги адвокатів як «базовий» акт для новаційного 

систематизованого (кодифікованого) акта про адвокатуру та адвокатську 

діяльність, складовою частиною якого має бути розділ, безпосередньо 

присвячений безоплатній правовій допомозі адвокатів. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Сакун Д.І. Адміністративно-правові гарантії надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

Дисертацію присвячено концептуальному дослідженню адміністративно-

правових гарантій надання безоплатної правової допомоги адвокатами, 

виокремлено проблеми у правовому регулюванні та практиці застосування, 

надано пропозиції щодо вирішення цих проблем. 

Визначені етапи історичних передумов розвитку адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів у законодавстві та правовій 

доктрині. Запропоновано власне визначення поняття «адміністративно-правові 

гарантії надання безоплатної правової допомоги адвокатами», сформульовано 

та охарактеризовано їхні специфічні ознаки. Досліджено безоплатну правову 
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допомогу як об’єкт адміністративно-правового гарантування з урахуванням 

положень доктрини адміністративного права. Приділено увагу суб’єктам 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги, 

визначено їх перелік та здійснено детальну характеристику кожного. 

У роботі проаналізовано класифікацію адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів на підставі положень доктринальних 

джерел. Запропоновано авторський спосіб систематизації адміністративно-

правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів за певними 

критеріями. Проведено системний аналіз інституційних, організаційних та 

функціональних адміністративно-правових гарантій надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами, висунуті пропозиції щодо їх удосконалення. 

Розглянуто зарубіжний досвід адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів, запропоновано запозичити позитивні 

аспекти з урахуванням національної специфіки. Установлено наявність проблем 

адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів, запропоновано шляхи їх усунення. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, адміністративно-

правові гарантії, безоплатна вторинна правова допомога, безоплатна правова 

допомога адвокатів, ґенеза, законодавство, запозичення, професійна правнича 

допомога. 

 

Сакун Д.И. Административно-правовые гарантии предоставления 

бесплатной правовой помощи адвокатами. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 «Административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право». – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2020. 

Диссертация посвящена концептуальному исследованию административно-

правовых гарантий предоставления бесплатной правовой помощи адвокатами, 

выделены проблемы в правовом регулировании и в практике применения, 

предложено решение этих проблем. 

Определены этапы исторических предпосылок развития административно-

правовых гарантий бесплатной правовой помощи адвокатов в законодательстве 

и в правовой доктрине. Предложено собственное определение понятия 

«административно-правовые гарантии предоставления бесплатной правовой 

помощи адвокатами», сформулированы и охарактеризованы их специфические 

признаки. Проведено исследование бесплатной правовой помощи как объекта 

административно-правового гарантирования с учетом положений доктрины 

административного права. Уделено внимание субъектам административно-

правового обеспечения бесплатной правовой помощи адвокатов, определен их 

перечень и дана подробная характеристика каждого. 

В работе проанализированы способы классификации административно-

правовых гарантий предоставления бесплатной правовой помощи адвокатами в 

доктрине. Предложен авторский способ систематизации административно-

правовых гарантий бесплатной правовой помощи адвокатов по определенным 
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критериям. Проведен системный анализ институциональных, организационных 

и функциональных административно-правовых гарантий бесплатной правовой 

помощи адвокатов, выдвинуты предложения по их усовершенствованию. 

Рассмотрен зарубежный опыт административно-правового гарантирования 

бесплатной правовой помощи адвокатов, предложено позаимствовать 

положительные аспекты с учетом национальной специфики. Установлено 

наличие проблем административно-правового регулирования бесплатной 

правовой помощи адвокатов, предлагаются пути их устранения. 

В диссертации доказано, что адвокат, который оказывает юридическую 

помощь, обязан соблюдать не только присяги, правила адвокатской этики и 

принципы в адвокатской деятельности, предусмотренные Законом Украины 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 5 июля 2012 № 5076-VI, но и 

Стандарты качества предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в 

гражданском, административном процессах и представительства в уголовном 

процессе, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 

21 декабря 2017 № 4125/5, Стандарты качества предоставления бесплатной 

вторичной правовой помощи в уголовном процессе, утвержденные приказом 

Министерства юстиции Украины от 26 февраля 2014 № 386/5, которые 

выполняют тройную функцию: поддерживают высокий уровень 

предоставления бесплатной правовой помощи на всей территории Украины, 

обеспечивают качество правовой помощи, которую получает человек, а также 

определяют механизм действий адвоката в спорных ситуациях. Мониторинг 

соблюдения этих стандартов и их доступности возложен на Координационный 

центр по оказанию правовой помощи и региональные центры по 

предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи с возможным 

привлечением клиентов системы бесплатной вторичной правовой помощи по 

их обязательному согласию. За нарушение же стандартов для адвокатов 

предусмотрено гражданскую ответственность, в том числе и применение 

«понижающего» коэффициента для исчисления размера вознаграждения, 

исключения из Реестра адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную 

правовую помощь. Предложено перечень мер ответственности адвоката за 

ненадлежащее предоставление бесплатной вторичной правовой помощи 

дополнить: письменным замечанием от регионального центра по 

предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (за незначительное 

нарушение стандартов), а в случае повторного несоблюдения – «понижающим 

коэффициентом» или уменьшением количества поручений с последующим 

обязательством пройти внеплановое повышение квалификации. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

административно-правовые гарантии, бесплатная вторичная правовая 

помощь, бесплатная правовая помощь адвокатов, генезис, заимствование, 

законодательство, профессиональная правовая помощь. 
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Sakun D.I. Administrative and legal guarantees of providing free legal aid by 

lawyers. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – “Administrative law 

and process; finance law; information law”. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation deals with the conceptual study of administrative and legal 

guarantees of providing free legal aid by lawyers, outlines the problems in legal 

regulation and practical application, puts forward the proposals for solving these 

problems. 

The stages of historical preconditions of the development of administrative and 

legal guarantees of free legal aid in the legislation and legal doctrine are determined. 

The author’s definition of the concept “administrative and legal guarantees of 

providing free legal aid” is proposed and their specific features are formulated and 

characterized. The research studies free legal aid as an object of administrative and 

legal guaranteeing, taking into account the regulations of administrative law doctrine. 

It pays attention to the entities of administrative and legal guaranteeing of free legal 

aid, identifies their list and characterizes everyone in details.  

The dissertation analyses the classification of administrative and legal guarantees 

of free legal aid of lawyers relying on the regulations of doctrinal sources. It is 

proposed the author’s way of arranging administrative and legal guarantees of free 

legal aid of lawyers according to some criteria. The systems analysis of institutional, 

organizational and functional administrative and legal guarantees of providing free 

legal aid by lawyers is carried out, and suggestions on their improvement are put 

forward.  

The research covers a foreign experience of administrative and legal guaranteeing 

of free legal aid of lawyers, proposes to borrow best practices with the national 

specifics in mind. It is found out the problems of administrative and legal regulation 

of free legal aid of lawyers, and the ways for their elimination are recommended.  

Keywords: administrative-legal guarantees, administrative-legal regulation, 

borrowing, free legal aid of lawyers, free secondary legal aid, genesis, legislation, 

professional legal aid.  
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