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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Конституцією України визначено, що головним 
обов’язком держави є не тільки проголошення, але й утвердження та 
забезпечення прав і свобод людини (абзац третій статті 3), а відповідно до 
частини першої статті 59 Конституції України, кожен має право на професійну 
правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. 

Актуальність дослідження конституційного права на безоплатну 
професійну правничу допомогу, передусім, пов’язана з тим, що 2 червня 
2016 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», яким 
конституційне право на правову допомогу було редакційно замінено на 
право на професійну правничу допомогу. У зв’язку з цим, набуває особливої 
актуальності виявлення змісту права на безоплатну професійну правничу 
допомогу, а також перспектив законодавчого врегулювання механізмів його 
реалізації. 

Крім того, необхідно враховувати офіційні статистичні дані Державної 
служби статистики України, що станом на 2016 рік 74,4 % населення мають 
загальний дохід в місяць, що не перевищує 3 360 гривень та є меншим двох 
прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня 2018 року Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік». Поряд з цим, у системі 
сукупних витрат громадян України 93,2 % складають саме споживчі сукупні 
витрати. Така тенденція свідчить про актуальність реалізації особами їх права 
на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Тому Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 
була затверджена Національна стратегія у сфері прав людини, що зумовлено 
необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та 
забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту в 
Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній 
сфері. 

До ключових очікуваних результатів зазначеної Стратегії, зокрема, 
віднесено: удосконалення стандартів якості надання правової допомоги та 
забезпечення їх дотримання; розширення можливості надання первинної та 
вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах; забезпечення якісної і доступної правової допомоги через адвокатуру 
та ефективну систему безоплатної правової допомоги. 

З огляду на це, учені досліджують окремі питання реалізації 
громадянами їх права на правову допомогу. Однак, поза увагою залишається 
право на безоплатну професійну правничу допомогу. 

З метою формування у суспільстві правової культури та правової 
свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян 
щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами 
України у різних сферах життя, Президентом України було видано Указ від 
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14 листопада 2017 року № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року 
Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!». Відповідно 
до цього Указу, Уряду України необхідно вжити заходів для інформування 
громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у 
відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом 
запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з 
громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження 
відповідних інформаційних матеріалів. 

Тому дослідження конституційного права на безоплатну професійну 
правничу допомогу є надзвичайно актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконувалася в межах та відповідно до Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2016–2020 роки, визначених Стратегією розвитку 
Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки й відповідно 
до плану науково-дослідної роботи кафедри конституційного права 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка в межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка 
досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. 
Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням Вченої ради 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (протокол від 27 лютого 2017 року № 5).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
постановка й вирішення наукового завдання визначення сутності та змісту 
конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу та 
механізму його реалізації. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
– розглянути значення, сутність та правову природу права на безоплатну 

професійну правничу допомогу; 
– визначити місце права на безоплатну професійну правничу допомогу у 

системі конституційних прав людини та громадянина; 
– з’ясувати  історію становлення конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу; 
– розглянути зарубіжний досвід розвитку конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 
– виявити прогалини у національному механізмі реалізації особами їх 

права на безоплатну професійну правничу допомогу; 
– розробити рекомендації щодо вдосконалення національного 

законодавства у сфері забезпечення права на безоплатну професійну правничу 
допомогу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 
забезпечення та реалізації конституційного права на безоплатну професійну 
правничу допомогу. 
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Предметом дослідження є конституційне право на безоплатну 
професійну правничу допомогу крізь призму національних аспектів реалізації 
та зарубіжного досвіду.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять як 
загальнонаукові, серед яких діалектичний, порівняльний, історичний, 
формально-юридичний, логічний методи пізнання, так і спеціальні методи. За 
допомогою діалектичного методу, було всебічно досліджено теоретичну 
розробленість права на безоплатну професійну правничу допомогу (підрозділи 
1.1, 1.2). Історичний метод пізнання та метод діалектичної логіки 
використовувались для дослідження теоретико-правових поглядів різних 
періодів становлення й еволюції права на безоплатну професійну правничу 
допомогу (підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий і формально-юридичний 
методи застосовувались при виявленні джерел й аналізі міжнародно-правових 
документів та норм національного законодавства, що регламентують право на 
безоплатну професійну правничу допомогу (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). Системні 
методи, зокрема системно-структурний та системно-функціональний, сприяли 
виробленню авторської позиції щодо інституційного забезпечення права на 
безоплатну професійну правничу допомогу, визначення його структури, місця 
у системі конституційних прав людини та громадянина (підрозділи 1.2, 2.2). 
Для опису, аналізу та уточнення понятійного апарату, зокрема визначення 
поняття права на безоплатну професійну правничу допомогу, було 
використано загальнонауковий метод термінологічного аналізу та формально-
логічний метод (підрозділ 1.1). Соціологічний метод використано при аналізі 
факторів розвитку права на безоплатну професійну правничу допомогу 
(підрозділ 1.1). Методи моделювання й прогнозування використані при 
виробленні пропозицій щодо підвищення ефективності національного 
конституційно-правового механізму забезпечення права людини на безоплатну 
професійну правничу допомогу (підрозділи 3.1, 3.2). 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці учених у 
галузі конституційного права, а також інших галузей права, передусім 
загальної теорії держави і права, конституційного права зарубіжних країн, 
міжнародного права, зокрема:  Н. П. Артем’єва, О. А. Банчук, В. С. Бігун, 
А. В. Богма, А. М. Бірюкової, Е. О. Ваш, Т. Б. Вільчик, В. О. Веклича, 
В. В. Вельгус, Г. І. Гладун, Д. В. Гончара, С. В. Гончаренко, В. В. Гутник, 
А. В. Джуськи, М. О. Єфімової, Ю. В. Кириченка, Є. І. Козлова, А. М. Колодія, 
І. Б. Коліушка, О. І. Коровайко, С. В. Кудіна, О. Є. Кутафіна, В. С. Личко, 
С. А. Лубинець, В. С. Наливайка, С. С. Немченка, І. М. Одинцова, 
А. Ю. Олійника, І. М. Переверза, І. Б. Пробко, О. В. Пушкар, Ж. М. Пустовіт, 
П. М. Рабіновича, Т. Є. Севастьянової, О. В. Совгирі, В. В. Сміха, 
М. В. Стаматіна, Ю. Т. Шрамко та інших. 

Нормативну базу дослідження становлять, передусім, Конституція 
України, міжнародно-правові документи з прав людини, національне 
законодавство, законодавство окремих зарубіжних країн, акти міжнародних та 
регіональних організацій. 



4 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, історико-
правові джерела національного та зарубіжного права, інтернет-ресурси тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
представлена робота є одним із перших досліджень монографічного характеру 
проблем конституційно-правового забезпечення права людини на безоплатну 
професійну правничу допомогу, як невід’ємного права людини. 

У межах здійсненого дисертаційного дослідження, сформульовані та 
обґрунтовані положення, що містять наукову новизну, зокрема: 

вперше: 
– запропоновано авторську дефініцію поняття конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу: це конституційна гарантія особи, 
яка покликана забезпечити реалізацію інших прав і свобод людини і 
громадянина, охорону та захист цих прав і свобод, їх відновлення у разі 
порушення, а також створення рівних можливостей для доступу таких осіб до 
правосуддя; 

– обґрунтовано авторську позицію щодо детермінантів правового 
регулювання права на безоплатну професійну правничу допомогу. На підставі 
логічного аналізу, виокремлено такі детермінанти: соціально-економічний 
розвиток держави (в країнах, де рівень доходів громадян є високим, інститут 
права на безоплатну професійну правничу допомогу є менш розвиненішим, 
адже особи можуть отримувати правничі послуги, сплачуючи за них 
самостійно); рівень правової обізнаності громадян; розвиток мережі приватних 
провайдерів правничих послуг; 

– вирішено теоретичну проблему визначення місця права на безоплатну 
професійну правничу допомогу в системі прав людини. З’ясовано, що таке 
право має системоутворюючий характер та реалізується у цивільному, 
кримінальному, адміністративному провадженнях. Ця позиція 
підтверджується такими аргументами: згадане право регламентоване 
Конституцією – тому є конституційним, а отже, міжгалузевим; регулюється як 
нормами національного законодавства, так і на рівні міжнародних документів; 
за формою реалізації, є тотожним у всіх вищезгаданих провадженнях; 
згадується у всіх процесуальних кодексах та має спеціальний законодавчий 
акт, який регулює загальні положення реалізації права на безоплатну 
професійну правничу допомогу; 

удосконалено: 
– розуміння критеріїв поділу конституційного закріплення права на 

безоплатну правничу допомогу. Зокрема, виокремлено таку ознаку, як 
наявність окремого закону, який би регламентував механізм реалізації такого 
права: правові системи країн, які регламентують таке право за допомогою 
окремих рамкових законів; правові системи країн, які регламентують таке 
право в законах про адвокатуру та/або прокуратуру; правові системи країн, які 
регламентують механізми реалізації такого права у процесуальних кодексах; 

– визначення становлення та трансформації права людей на безоплатну 
професійну правничу допомогу. Запропоновано процес становлення права на 



5 

безоплатну професійну правничу допомогу поділяти на декілька етапів: 
становлення протоправничої допомоги в межах національних звичаїв і 
традицій та приватно-правового регулювання (І тисячоліття до н. е. до кінця 
XVIII ст.); регламентація права на правничу допомогу у конституційних актах 
(кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.); забезпечення безоплатного отримання 
правничої допомоги за рахунок державних коштів (середина ХХ ст.); 

дістали подальшого розвитку: 
– дослідження інституційної забезпеченості конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу, яка сформувалася з системи як 
державних та місцевих органів та інституцій, так і юридичних осіб 
приватного права. У такий спосіб, констатовано, що процедурно процес 
формування державного корпусу системи безоплатної правової допомоги 
тривав у декілька етапів: перший розпочався з 2012 року, тобто з початку 
утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та 
регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
другий – з 2015 року – початком роботи місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; третій – з 2016 року – початку 
роботи бюро правової допомоги; 

– вивчення особливостей права на безоплатну правову допомогу в 
Україні. Таке поняття є значно ширшим за змістом за право на безоплатну 
професійну правничу допомогу. Адже в нинішньому конституційному праві 
акцент здійснюється саме на професійному наданні такої допомоги, тоді ж як 
правова допомога може надаватися й іншими суб’єктами, які не мають 
достатньої професійної кваліфікації, наприклад, студентами-членами 
юридичних клінік при правничих вищих навчальних закладах; 

– розроблення  пропозицій щодо удосконалення механізму реалізації 
окремими категоріями громадян їх конституційного права на безоплатну 
професійну правничу допомогу. Так, з метою поліпшення доступу дітей до 
безоплатної вторинної правової допомоги, запропоновано внести зміни до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу», якими передбачити 
можливість звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
інтересах дітей не тільки їх законними представниками, але і службою у 
справах дітей. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки й рекомендації є 
актуальними та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – в ході подальших наукових досліджень 
механізмів реалізації конституційного права на безоплатну професійну 
правничу допомогу; 

– правотворчості – з метою розвитку нормативного закріплення 
правовідносин у сфері забезпечення та реалізації конституційного права на 
безоплатну професійну правничу допомогу; 

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності системи 
безоплатної правової допомоги, діяльність якої спрямована на реалізацію 
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особами їх права на безоплатну професійну правничу допомогу (Акт про 
впровадження (використання) результатів виконання науково-дослідної 
роботи у діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги від 
3 травня 2018 р. № 121); 

– навчальному процесі – для підготовки навчального матеріалу з 
конституційного права України і конституційного права зарубіжних країн; 
викладання відповідних навчальних дисциплін і спецкурсів. 

Апробація матеріалів дисертації. Положення і висновки 
дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, зокрема 
на: «Юридична освіта та наука в контексті реалізації державної правової 
політики» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); «Правові реформи в Україні: реалії 
сьогодення» (м. Київ, 31 жовтня 2017 р.); «Наукові розвідки з актуальних 
проблем публічного та приватного права» (м. Київ, 15 листопада 2017 р.); 
«Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь 
призму правових реформ» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.); «Юридична наука: 
сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 30 листопада 2017 р.); 
«Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні» (м. Львів, 
15 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 
п’яти наукових статтях, з яких чотири опубліковано у фахових виданнях 
України, одна – в іноземному науковому виданні, а також у тезах шістьох 
доповідей на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-
практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається 
з анотації, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у шість підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертаційного дослідження становить 205 сторінок, з них основного тексту – 
163 сторінки. Список використаних джерел налічує 256 найменувань і займає 
32 сторінки. Додаток розміщено на 2 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано 
об’єкт і предмет, мету і завдання дослідження, його методологічну, 
теоретичну й емпіричну базу, визначено наукову новизну одержаних 
результатів та їх практичне значення, наведено дані щодо апробації 
результатів дисертації і публікацій. 

Розділ 1 «Правова природа та теоретичні засади конституційного 
права на безоплатну професійну правничу допомогу» складається з двох 
підрозділів, присвячених аналізу змісту, сутності та значення 
конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу, а 
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також місця цього права у системі конституційних прав людини та 
громадянина. 

У підрозділі 1.1 «Значення, сутність та правова природа права на 
безоплатну професійну правничу допомогу» розглянуто групи передумов, які 
опосередковано впливають на розвиток правового регулювання права на 
безоплатну професійну правничу допомогу, зокрема, виокремлено соціально-
економічний розвиток держави, рівень правової обізнаності громадян; 
розвиток мережі приватних провайдерів правничих послуг.  

Сформульовано авторське визначення поняття конституційного права 
на безоплатну професійну правничу допомогу. 

На підставі комплексного аналізу в межах визначення сутності поняття 
«безоплатної професійної правничої допомоги», виокремлено такі напрямки 
досліджень учених безоплатної професійної правничої допомоги як 
допомоги, яка надається винятково у кримінальному провадженні; як 
допомоги, яка надається у цивільному провадженні; як допомоги, яка 
надається у кримінальному, цивільному та адміністративному провадженнях. 
З’ясовано, що конституційне право на безоплатну професійну правничу 
допомогу має системоутворюючий характер та може реалізовуватися у 
цивільному, кримінальному, адміністративному провадженнях. 

Проаналізовано критерії, які характеризують наближення до 
міжнародних стандартів реалізації права на безоплатну професійну правничу 
допомогу: забезпечення доступу до правосуддя та доступності можливостей 
реалізації права; якість надання правничої допомоги; межі компенсації 
судових витрат; критерії віднесення осіб до суб’єктів права на безоплатну 
професійну правничу допомогу; стадії процесу, на яких особа може 
реалізувати своє право на безоплатну професійну правничу допомогу; обсягу 
безоплатної професійної правничої допомоги у різних процесуальних 
провадженнях. 

У підрозділі 1.2 «Місце права на безоплатну професійну правничу 
допомогу у системі конституційних прав людини та громадянина» 
обґрунтовано, що правова природа та зміст права на безоплатну професійну 
правничу допомогу відповідає сучасним тенденціям розвитку конституційно-
правового регулювання. 

Визначено, що конституційне право на безоплатну професійну 
правничу допомогу є специфічним та його необхідно відносити до групи 
прав-гарантій, які забезпечують можливість реалізації та захисту інших 
конституційних прав людини. 

Аргументовано, що особливість права на безоплатну професійну 
правничу допомогу полягає в тому, що таке право має кожен, однак 
форми реалізації згаданого права для громадян, іноземців та осіб без 
громадянства є різними. Так, право на отримання правової інформації, 
консультацій та роз’яснень правового характеру мають усі особи, тоді як 
допомога у формі складання процесуальних документів та (або) 
представництва інтересів у суді надається обмеженому колу осіб. 
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Виявлено, що право на безоплатну професійну правничу допомогу 
не конфліктує ні з одним конституційним правом. Крім того, повна 
реалізація деяких конституційних прав без безоплатної професійної 
правничої допомоги неможлива. 

Обґрунтовано, що невід’ємною ознакою конституційного права на 
безоплатну професійну правничу допомогу є й те, що джерелами такого 
права, окрім Конституції, обов’язково повинні виступати й інші акти 
законодавства. Зокрема: рамкові Закони; акти Уряду; акти окремих 
органів виконавчої влади, зокрема Міністерства юстиції, до компетенції 
якого, зазвичай, відносять формування державної правової політики; 
рішення муніципальних органів влади з питань створення та 
регламентації роботи спеціалізованих правничих установ; рішення 
національних Конституційних судів щодо тлумачення окремих правових 
норм, пов’язаних з реалізацією громадянам їх права на безоплатну 
професійну правничу допомогу; рішення Європейського суду з прав 
людини. 

Розділ 2 «Історія становлення та зарубіжний досвід розвитку 
конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу» 
складається з двох підрозділів, у яких досліджено історичні аспекти 
становлення права на безоплатну професійну правничу допомогу, а також 
сучасні аспекти зарубіжного досвіду правового регулювання такого права. 

У підрозділі 2.1 «Історичні аспекти становлення права на безоплатну 
професійну правничу допомогу» сформульовано, що конституційне право на 
безоплатну професійну правничу допомогу виникло з початку прийняття 
перших конституційних актів. Втім, окремі прояви надання безоплатної 
правничої допомоги особам, які перебували у складних життєвих обставинах, 
проявлялися ще в стародавні часи. 

Визначено, що перші ознаки безоплатної професійної правничої 
допомоги на українських землях було зафіксовано ще у XVI столітті, після 
того, як були прийняті перші законодавчі акти, які централізовано 
регулювали питання надання безоплатної професійної правничої допомоги 
окремим соціально вразливим категоріям людей. 

Розглянуто проблему правового забезпечення права на безоплатну 
професійну правничу допомогу в радянський період становлення 
Української держави. Зокрема, радянське законодавство передбачало два 
види такої допомоги: обов’язкове надання безоплатної правничої допомоги 
та факультативне. 

У підрозділі 2.2 «Сучасні аспекти зарубіжного досвіду правового 
регулювання права на безоплатну професійну правничу допомогу» досліджено 
особливості забезпечення права на безоплатну професійну правничу 
допомогу в зарубіжних країнах. 

Встановлено, що найбільш повно право на безоплатну правничу 
допомогу регламентовано саме в сучасних конституціях, тобто в тих, які були 
прийняті в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, в текстах Основних 
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законів багатьох державах, якщо не відображена ціла глава, яка присвячена 
регулюванню безоплатної професійної правничої допомоги, то хоча б одна 
стаття завжди присутня. 

Проаналізовано на підставі зарубіжної практики розуміння критеріїв 
поділу конституційного закріплення права на безоплатну професійну 
правничу допомогу. Зокрема, виокремлено таку ознаку, як наявність 
окремого закону, який би регламентував механізм реалізації такого права: 
правові системи країн, які регламентують таке право за допомогою окремих 
рамкових законів (Україна, Молдова, Республіка Білорусь, Російська 
Федерація); правові системи країн, які регламентують таке право в законах 
про адвокатуру та/або прокуратуру (Казахстан); правові системи країн, які 
регламентують механізми реалізації такого права у процесуальних кодексах. 

Охарактеризовано моделі безоплатної професійної правничої допомоги, 
а також критерії їх систематизації: за рівнем державно-правового 
регулювання; за функціонуванням; за галузевою ознакою. 

Розділ 3 «Національні аспекти реалізації права на безоплатну 
професійну правничу допомогу» складається з двох підрозділів, 
присвячених аналізу змісту та суб’єктам конституційного права на 
безоплатну професійну правничу допомогу в Україні, а також дослідженню 
інституційного та нормативного забезпечення такого права в Україні. 

У підрозділі 3.1 «Зміст та суб’єкти конституційного права на 
безоплатну професійну правничу допомогу в Україні», на підставі аналізу 
національного законодавства та правозастосовної практики, розкрито 
питання змісту права на безоплатну професійну правничу допомогу в 
Україні, а також проблеми ідентифікації та розширення суб’єктів 
отримання такої допомоги. 

У контексті правової характеристики встановлено, що право на 
безоплатну правову допомогу є значно ширшим за змістом за право на 
безоплатну професійну правничу допомогу. Адже в нинішньому 
конституційному праві акцент здійснюється саме на професійному наданні 
такої допомоги, тоді ж як правова допомога може надаватися й іншими 
особами, які не мають достатньої професійної кваліфікації, наприклад, 
студентами-членами юридичних клінік при правничих вищих навчальних 
закладах. Проаналізовано критерії поділу безоплатної правової допомоги на 
первинну та вторинну. Визначено сутнісні характеристики окремих правових 
послуг, які складають зміст безоплатної професійної правничої допомоги. 

Обґрунтовано, що фахівці центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, шляхом надання правової інформації громадянам, 
опосередковано можуть виступати у їх правовому конфлікті медіаторами. 
Запропоновано, щоб така їх діяльність була законодавчо регламентована 
шляхом внесення змін до Положення про центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Досліджено питання судових витрат, як елементу безоплатної 
професійної правничої допомоги. У такий спосіб, констатовано, що низький 
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рівень матеріального забезпечення осіб та при цьому високий рівень ставок 
судового збору, ніяк не сприяє забезпеченню рівного доступу до правосуддя, 
як цілі надання безоплатної професійної правничої допомоги. 

Проаналізовано коло суб’єктів права на безоплатну професійну 
правничу допомогу. Запропоновано розширити коло таких суб’єктів за 
рахунок інших соціально вразливих груп населення, зокрема осіб із числа 
дітей-сиріт та осіб із числа дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

У підрозділі 3.2 «Інституційне та нормативне забезпечення 
конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу в 
Україні» висвітлено суб’єктів надання безоплатної професійної правничої 
допомоги, а також проблеми нормативного забезпечення конституційного 
права на безоплатну професійну правничу допомогу в національному 
законодавстві. 

Проаналізовано дослідження інституційної забезпеченості 
конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу, яка 
сформувалася з системи як державних та місцевих органів та інституцій, так і 
юридичних осіб приватного права. З огляду на це, можна зробити висновок, 
що процедурно процес формування державного корпусу системи безоплатної 
правової допомоги тривав у декілька етапів: перший розпочався з 2012 року, 
тобто з початку утворення Координаційного центру з надання правової 
допомоги та регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; другий – з 2015 року – початком роботи місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги; третій – з 2016 року – 
початку роботи бюро правової допомоги. 

Висвітлено основні аспекти правового забезпечення пілотного проекту 
із впровадження офісів громадського захисника у кримінальних 
провадженнях у Вінницькій, Рівненській областях та місті Києві. 
Обґрунтовано думку, що національний колорит таких офісів, на відміну від 
класичної їх моделі, – має суттєві відмінності як за формою, так і за змістом. 

Досліджено договори правової допомоги між Україною та третіми 
країнами стосовно порядку надання та отримання безоплатної професійної 
правничої допомоги громадянами договірних держав. 
 

ВИСНОВКИ 
 
У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення та 

вирішено наукове завдання щодо сутності та змісту конституційного права на 
безоплатну професійну правничу допомогу та механізму його реалізації, 
зокрема: 

Розглянуто значення, сутність та правову природу права на безоплатну 
професійну правничу допомогу. Під конституційним правом на безоплатну 
професійну правничу допомогу запропоновано розуміти конституційну 
гарантію особи, яка покликана забезпечити реалізацію інших прав і свобод 
людини і громадянина, охорону та захист цих прав і свобод, їх відновлення у 
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разі порушення, а також створення рівних можливостей для доступу таких осіб 
до правосуддя. 

Доведено, що держава, гарантуючи особам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, право на безоплатну професійну правничу допомогу, 
акцентує свою увагу не тільки на безоплатності з боку громадян таких 
правничих послуг, а й сприяє доступності отримання такої допомоги та 
здійснює моніторинг якості її надання. Зокрема, актами законодавства 
встановлюються Стандарти якості надання безоплатної професійної правничої 
допомоги, Порядки оплати послуг надавачів безоплатної професійної 
правничої допомоги, обов’язок усіх органів державної влади та місцевого 
самоврядування надавати правничу допомогу у формі правничої інформації з 
питань, що належать до їх компетенції. 

Встановлено, що міжнародно-правові та регіональні акти право на 
безоплатну професійну правничу допомогу виокремлюють як самостійне 
право людини, зобов’язують/рекомендують Урядам країн привести у 
відповідність національне законодавство до таких положень. Тобто, 
міжнародною спільнотою насамперед: визнавалося право на безоплатну 
професійну правничу допомогу вже засудженим особам; деталізувався зміст 
такої допомоги та розширювався за рахунок можливості надання правничої 
консультації; визначалося, що суб’єктом надання допомоги можуть виступати 
не тільки адвокати. 

Визначено місце права на безоплатну професійну правничу допомогу у 
системі конституційних прав людини та громадянина. Констатовано, що 
інституційна забезпеченість конституційного права на безоплатну професійну 
правничу допомогу формується з системи як державних та місцевих органів та 
інституцій, так і юридичних осіб приватного права. 

З’ясовано історію становлення конституційного права на безоплатну 
професійну правничу допомогу. Так, право людей на безоплатну професійну 
правничу допомогу пройшло значні етапи свого становлення та трансформації. 
Цивілізаційний розвиток суспільства визначав рівень соціальної спрямованості 
держави, та, зокрема, політичної влади того часу. 

Розглянуто зарубіжний досвід розвитку конституційного права на 
безоплатну професійну правничу допомогу. Моделі безоплатної професійної 
правничої допомоги умовно поділяються за рівнем державно-правового 
регулювання її функціонування: «Pro bono»; контрактна модель («Judicare»); 
модель громадського захисника; модель «Ex oficcio»; змішана модель. 

Констатовано, що право на отримання безоплатної вторинної 
професійної правничої допомоги в Нідерландах залежить не тільки від річного 
прибутку клієнта, але й від його активів. Регіональне відділення Ради 
правничої допомоги Нідерландів самостійно перевіряє особисті дані клієнта 
разом із тими, що містяться в муніципальному реєстрі населення. Такий 
механізм перевірки майнового стану клієнта є виправданим, а також 
необхідним для впровадження в українську модель системи безоплатної 
професійної правничої допомоги. 
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Крім того, запропоновано окремі позитивні аспекти нормативного 
забезпечення молдавської моделі системи безоплатної професійної правничої 
допомоги імплементувати в українське законодавство, зокрема щодо ситуацій, 
коли на території окремих населених пунктів не здійснюють діяльність 
адвокати, які включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, або якщо включені в такий Реєстр адвокати не можуть 
задовольнити правничі потреби відповідної територіальної громади, місцевим 
центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги, необхідно 
надати повноваження з видачі доручень з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги адвокатам з числа осіб, які не включені в Реєстр адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу за попереднім 
погодженням з відповідним Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Досліджено договори про правову допомогу між Україною та іншими 
країнами. Зокрема, доведено, що в Україні отримати безоплатну вторинну 
правову допомогу, відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», підтвердивши свою належність до однієї з 
вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону, можуть не 
тільки громадяни України, але і громадяни іноземних держав, зокрема, 
таких як: Азербайджанська Республіка, Грецька Республіка, Грузія, Держава 
Лівія, Естонська Республіка, Ісламська Республіка Іран, Італійська 
Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка, Киргизька 
Республіка, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка 
Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Куба, 
Республіка Македонія, Республіка Молдова, Республіка Сенегал, Республіка 
Таджикистан, Республіка Узбекистан, Російська Федерація, Соціалістична 
Республіка В’єтнам, Сирійська Арабська Республіка, Туркменістан, 
Фінляндська Республіка. 

Виявлено прогалини у національному механізмі реалізації особами їх 
права на безоплатну професійну правничу допомогу. Так, зосереджено увагу 
на невідповідності нормам Конституції України окремих положень Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». 

Розроблено рекомендації щодо вдосконалення національного 
законодавства у сфері забезпечення права на безоплатну професійну правничу 
допомогу. Так, з метою усунення невідповідності родової назви місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з фактичним 
обсягом надання окремих видів правових послуг громадянам, зокрема, 
безоплатної первинної правової допомоги, запропоновано внести зміни до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу», де передбачити 
наявність суб’єкта, який надає як безоплатну вторинну, так і безоплатну 
первинну правову допомогу. 

Враховуючи нагальну потребу у оперативному наданні правової 
допомоги особі у питаннях щодо уточнення списку виборців, запропоновано 
доповнити частину 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 
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допомогу» пунктом 13 такого змісту: «13) громадяни України з питань 
звернення з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, 
зокрема про включення або виключення зі списку себе особисто або інших 
осіб». 
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Зосереджено увагу на визначенні місця права на безоплатну професійну 
правничу допомогу в конституційному праві України. Проаналізовано зміст 
та суб’єктів конституційного права на безоплатну професійну правничу 
допомогу в Україні. Досліджено історію становлення та зарубіжний досвід 
розвитку конституційного права на безоплатну професійну правничу 
допомогу. Обґрунтовано необхідність розроблення пропозицій щодо 
удосконалення механізму реалізації окремими категоріями громадян їх 
конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Ключові слова: безоплатна правова допомога, конституційне право 
на безоплатну професійну правничу допомогу, конституція, договори про 
правову допомогу, права людини, адвокат, правова інформація, офіс 
громадського захисника. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Бреус С. М. Конституционное право на бесплатную 
профессиональную юридическую помощь: национальные аспекты 
реализации и зарубежный опыт. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию конституционного права на 
бесплатную профессиональную юридическую помощь. В работе 
проанализированы доктринальные подходы к значению, сущности и 
правовой природе права на бесплатную профессиональную юридическую 
помощь. Сформулированы детерминанты правового регулирования права на 
бесплатную профессиональную юридическую помощь. Сосредоточено 
внимание на определении права на бесплатную профессиональную 
юридическую помощь в конституционном праве Украины. 
Проанализировано содержание и субъектов конституционного права на 
бесплатную профессиональную юридическую помощь в Украине. 
Исследована история становления и зарубежный опыт развития 
конституционного права на бесплатную профессиональную юридическую 
помощь. Обоснована необходимость разработки предложений по 
совершенствованию механизма реализации отдельными категориями граждан 
их конституционного права на бесплатную профессиональную юридическую 
помощь. 

Ключевые слова: бесплатная правовая помощь, конституционное 
право на бесплатную профессиональную юридическую помощь, 
конституция, договоры о правовой помощи, права человека, адвокат, 
правовая информация, офис гражданского защитника. 

 
SUMMARY 

 
Breus S. M. The constitutional right to free professional legal aid: 

national aspects of implementation and foreign experience. – Qualifying 
scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.02 –
constitutional law; municipal law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 
of Ministry of the Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation researched the constitutional right to free professional legal 
assistance. The paper analyzes the doctrinal approaches to the meaning, essence and 
legal nature of the right to free professional legal assistance. The determinants of the 
legal regulation of the right to free professional legal assistance are formulated. On 
the basis of the analysis is the definition of the right to free professional legal 
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assistance in the constitutional law of Ukraine. Attention is paid to the content and 
subjects of the constitutional right to free professional legal assistance in Ukraine. A 
specific feature of the constitutional right to free professional legal assistance is also 
that sources of such right, in addition to the Constitution, must be required by other 
acts of legislation. 

The history of formation and foreign experience of development of the 
constitutional right to free professional legal aid are established and analyzed. 
The necessity of developing proposals on improving the mechanism for the 
implementation by individual categories of citizens of their constitutional right 
to free professional legal assistance is substantiated. People’s right to free 
professional legal assistance has undergone significant stages of its formation 
and transformation. The civilizational development of society determined the 
level of social orientation of the state, and in particular the political power of 
the time. 

It has been found that the right of free legal aid does not conflict with anyone 
constitutional right. 

It is argued that the feature of the right to free legal professional assistance is 
that everyone has such a right, but the forms of realization of this right for citizens, 
foreigners and stateless persons are different. Thus, all persons have the right to 
receive legal information or advice, whereas assistance in the form of drafting of 
procedural documents and (or) representation in court is granted to a limited number 
of persons. 

On the basis of a comprehensive analysis, the following areas of research 
by scholars of free professional legal aid as assistance provided exclusively in a 
criminal case were identified in the definition of the essence of the concept of 
«free legal aid»; as an assistance provided in the civil process; as aiding in 
criminal, civil and administrative proceedings. The author came to the conclusion 
that the constitutional right to free professional legal assistance is system-forming 
and can be implemented in civil, criminal, administrative proceedings. 

The analysis of the institutional body of the constitutional right of free legal 
aid, which was formed from the system of state and local authorities and institutions 
as well as legal entities of private law. 

The problem of legal provision of the right of free legal aid in the Soviet 
period of the formation of the Ukrainian state is considered. In particular, the Soviet 
legislation provided for two types of such assistance: compulsory provision of legal 
aid and optional. 

The main aspects of the legal support of the pilot project on the 
implementation of public defender’s offices in criminal proceedings in Vinnytsia, 
Rivne region and the city of Kyiv are highlighted. The author substantiates the 
opinion, the national aspects of such offices, in contrast to their classical model – 
has significant discrepancies. 

The legislation of Ukraine on realization of this right has been analyzed. 
Attention is accented on the content of the free legal aid. Made suggestions for 
improving the current legislation in this area. 



17 

The agreements on legal assistance between Ukraine and third countries 
concerning the procedure of granting and receiving free legal professional assistance 
to citizens of the contracting states are investigated. 

Key words: free legal aid, constitutional right of free legal aid, constitution, 
agreements on legal assistance, human rights, lawer, legal information, public 
defender’s offices. 
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