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АНОТАЦІЯ 

 

Лубяна К.А. Участь адвоката у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право».  Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертаційне дослідження присвячено аналізу участі адвоката у 

спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства України. 

Проаналізовано онтологічну основу участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України. Класифіковано елементи 

стратегії та тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні. Здійснено характеристику методики діяльності адвоката під час 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України. 

Обгрунтовано, що адвокатом у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України є фізична особа, наділена виключними повноваженнями 

здійснювати судове представництво у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України в силу її статусу як особи, яка провадить незалежну 

професійну діяльність щодо здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на засадах конфіденційності, домінантності 

інтересів клієнтів, неприпустимості конфлікту інтересів, компетентності та 

добросовісності у виконанні своїх обов’язків перед клієнтом. 

Відзначено, що стратегія діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні передбачає визначення наміченої цілі, яка враховує очікуваний 

клієнтом результат розгляду справи, а також планування найбільш ефективних 

способів та методів, які буде застосовувати адвокат у процесі реалізації 

стратегії. У свою чергу, тактика – це передбачення прогнозованих дій, які 

вчиняються адвокатом на кожній стадії спрощеного позовного провадження, 

спрямованих на виконання наміченої стратегії. Наше дослідження засвідчило, 

що стратегія та тактика діяльності адвоката у спрощеному позовному 
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провадженні у цілому характеризується власною специфікою, обумовленою 

передусім особливостями цивільного процесуального законодавства. 

Спрощена форма суттєво обмежує адвоката у виборі прийомів, які він може 

використовувати, але навіть у такому випадку його можливості все ж є доволі 

широкими як у виборі прийомів, що опосередковуються судовим рішенням, 

так і прийомів, обумовлених специфікою адвокатської діяльності. 

Виокремлено особливості діяльності адвоката до пред’явлення позову в 

порядку спрощеного позовного провадження. Деталізовано зміст діяльності 

адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній 

справі. Визначено специфіку діяльності адвоката на стадії судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження. Сформульовано 

перелік особливостей діяльності адвоката під час апеляційного та касаційного 

оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження і охарактеризовано значення кожної із 

них. 

Аргументовано, що у процесі дослідження діяльності адвоката до стадії 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження та в 

межах надання правничої допомоги по складанню документів процесуального 

характеру на такій стадії, нами встановлено, що дії адвоката на цьому етапі є 

ключовими для усього подальшого розгляду справи в порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства. По-перше, на даному етапі 

адвокатом вирішується питання чи може справа розглядатись у порядку 

спрощеного позовного провадження та чи відповідає інтересам довірителя 

розгляд справи без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами. По-

друге, адвокат здійснює збирання доказів, необхідних для пред’явлення 

позову в порядку спрощеного позовного провадження, а також підготовку 

необхідних процесуальних документів. Як наслідок, ефективна діяльність 

адвоката на цьому етапі є вирішальною для встановлення обставин, які 

обґрунтовують позовні вимоги, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного 



 4 

судочинства, а також для справедливого, неупередженого та своєчасного 

розгляду і вирішення цивільних справ судом з метою ефективного захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи. 

Наголошено, що серед ускладнень, які унеможливлюють відкриття 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства варто 

першочергово виділити наступні: по-перше, провадження не може бути 

відкрите, як спрощене позовне провадження цивільного судочинства у тому 

випадку, якщо справа не є такою, яка може бути розглянута у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; по-друге, суд 

може відмовити у розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства у разі, якщо після прийняття судом до 

розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни 

предмета позову відповідна справа не може бути розглянута за правилами 

спрощеного позовного провадження; по-третє, клопотання про розгляд справи 

за правилами спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

може бути оскаржене відповідачем. Звернемо увагу на те, що в усіх випадках 

відмова суду у розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження 

не виключає можливості її розгляду у порядку загального позовного 

провадження. А отже, в адвоката залишається альтернативний варіант захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, яку 

він представляє. 

Доведено, що ускладнення, які виникають на стадії відкриття 

спрощеного позовного провадження у цивільній справі, - це обставини, які 

впливають на звичайний перебіг розгляду справи у суді, ускладнюючи її 

розгляд у порядку спрощеного позовного провадження у цивільній справі, 

унеможливлюючи її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, або унеможливлюючи її розгляд взагалі. 

Ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у 

цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства, на нашу думку, можна 
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класифікувати на загальні та спеціальні. Загальними є ускладнення, характерні 

для загального позовного провадження цивільного судочинства. 

Спеціальними є ускладнення, які унеможливлюють розгляд справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. 

Резюмовано, що негативним аспектом є те, що діяльність адвоката на 

стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства є значно обмеженішою в можливостях 

захисту прав особи, інтереси якої він представляє - спрощене позовне 

провадження цивільного судочинства характеризується меншою кількістю 

стадій, а адвокат при цьому не може скористатись багатьма можливостями 

(зокрема, щодо проведення експертизи). Із іншої сторони, на нашу думку, 

позитивним аспектом є те, що діяльність адвоката на стадії судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

є простішою – по суті, від адвоката вимагається лише надати усні пояснення 

(вся інша діяльність адвоката здійснюється на інших стадіях спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства). 

Названо особливості участі адвоката при розгляді малозначних справ 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства та визначено 

суть кожної із них. Окреслено специфіку участі адвоката у розгляді справ, що 

виникають з трудових відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий 

виїзд дитини за межі України. 

Підсумовуючи дослідження участі адвоката у розгляді справ, що 

виникають з трудових відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий 

виїзд дитини за межі України, зробимо висновок, що його роль у таких справах 

в першу полягає в підготовці позовних заяв. Дані справи, на відміну від 

малозначних спорів, переважно розглядаються у загальному порядку, 

передбаченому для усіх справ, що розглядаються у спрощеному позовному 

провадженні цивільного судочинства. Тож, першочергова задача адвоката 

полягає у пошуку доказів та підготовці процесуальних документів, на основі 

яких суд прийме рішення в інтересах сторони, яку він представляє.  
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Сутність справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини 

за межі України полягає у тому, що суд має встановити безпідставну та 

необґрунтовану відмову одного з батьків у наданні дозволу на тимчасовий 

виїзд дитини за кордон, або ж навпаки підтверджує обґрунтованість такої 

відмови. Суд має надати дозвіл іншому з батьків на вивіз дитини за межі 

України у тому випадку, коли виїзд здійснюється з метою оздоровлення та 

лікування дитини, її зустрічі з родичами, культурного та освітнього виховання 

(наприклад, здобуття освіти чи вивчення іноземних мов), розвитку, підготовки 

до самостійного життя, тобто передусім діяти в інтересах дитини, а не одного 

із її батьків. Із іншої сторони, для розгляду таких справ чинним цивільним 

процесуальним законодавством передбачено спеціальний порядок їх розгляду, 

тобто порядок розгляду справ у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства, який є у цілому належним чином регламентованим. 

Ключові слова: адвокат, спрощене позовне провадження, участь 

адвоката у процесі, цивільне судочинство, цивільний процес, адвокатура. 

 

ANNOTATION 

Lubiana K.A. Participation of a lawyer in simplified civil proceedings in 

Ukraine. - On the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the doctor of philosophy on a 

specialty 081 "Law".– Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The dissertation research is devoted to the analysis of the lawyer 's 

participation in the simplified civil proceedings of Ukraine. The ontological basis of 

the lawyer's participation in the simplified civil proceedings of Ukraine is analyzed. 

The elements of the strategy and tactics of the lawyer's activity in the simplified 

claim proceedings are classified. A description of the methodology of the lawyer 

during the simplified litigation of civil proceedings in Ukraine. 

It is substantiated that a lawyer in the simplified civil proceedings of Ukraine 

is a natural person with exclusive powers to exercise judicial representation in the 
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simplified civil proceedings of Ukraine due to its status as a person who conducts 

independent professional activities for protection, representation and other legal 

assistance. principles of confidentiality, dominance of clients' interests, 

inadmissibility of conflict of interests, competence and good faith in the 

performance of their duties to the client. 

It is noted that the strategy of the lawyer in simplified litigation involves 

determining the intended purpose, which takes into account the expected outcome 

of the client, as well as planning the most effective ways and methods to be used by 

the lawyer in implementing the strategy. In turn, the tactic is to anticipate the 

predicted actions taken by the lawyer at each stage of the simplified litigation, aimed 

at implementing the planned strategy. Our study showed that the strategy and tactics 

of the lawyer in the simplified litigation in general is characterized by its own 

specifics, due primarily to the peculiarities of civil procedural law. The simplified 

form significantly restricts the lawyer in choosing the methods he can use, but even 

in this case his possibilities are still quite wide both in the choice of methods 

mediated by the court decision and methods due to the specifics of advocacy. 

The peculiarities of the lawyer's activity before filing a lawsuit in the order of 

simplified claim proceedings are singled out. The content of the lawyer's activity at 

the stage of opening a simplified claim procedure in a civil case is detailed. The 

specifics of the lawyer's activity at the stage of court proceedings in the order of 

simplified claim proceedings are determined. The list of features of activity of the 

lawyer during appellate and cassation appeal of the decisions accepted following 

results of consideration of case by way of the simplified claim procedure is 

formulated and the value of each of them is characterized. 

It is argued that in the process of investigating the activities of a lawyer before 

the stage of filing a lawsuit in summary proceedings and within the provision of 

legal assistance in drafting procedural documents at this stage, we found that the 

lawyer's actions at this stage are key to further proceedings. by way of simplified 

civil proceedings. First, at this stage, the lawyer decides whether the case can be 

considered in a simplified claim procedure and whether it is in the interests of the 
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principal to consider the case without notifying the parties on the available materials 

in the case. Second, the lawyer collects the evidence necessary to file a lawsuit in 

summary proceedings, as well as prepares the necessary procedural documents. As 

a result, the effective work of a lawyer at this stage is crucial for establishing the 

circumstances justifying the claims and other circumstances relevant to the 

resolution of the case in a simplified civil proceedings, as well as for fair, impartial 

and timely consideration and resolution of civil court cases in order to effectively 

protect violated, unrecognized or disputed rights, freedoms or interests of the person. 

It is emphasized that among the complications that make it impossible to 

initiate simplified civil proceedings, the following should be highlighted: first, the 

proceedings cannot be opened as simplified civil proceedings if the case is not one 

that can be considered in the procedure for simplified civil proceedings; secondly, 

the court may refuse to consider the case under the rules of simplified civil 

proceedings if, after the court accepts the plaintiff's application to increase the 

amount of claims or change the subject of the claim, the case cannot be considered 

under the rules of simplified proceedings; thirdly, the petition for consideration of 

the case under the rules of simplified civil proceedings may be challenged by the 

defendant. We would like to draw your attention to the fact that in all cases the 

refusal of the court to consider the case in the order of simplified claim proceedings 

does not exclude the possibility of its consideration in the order of general claim 

proceedings. Consequently, the lawyer has an alternative option to protect the 

violated, unrecognized or disputed rights, freedoms or interests of the person he 

represents. 

It is proved that the complications that arise at the stage of opening a 

simplified claim in a civil case are circumstances that affect the normal course of 

court proceedings, complicating its consideration in a simplified claim procedure in 

a civil case, making it impossible to consider a simplified claim. civil proceedings, 

or making it impossible to consider it at all. 

Complications at the stage of opening simplified litigation in a civil case, 

which may make it impossible to consider it in the simplified litigation procedure in 
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civil proceedings, in our opinion, can be classified into general and special. 

Complications typical of general civil proceedings are common. There are special 

complications that make it impossible to consider the case in a simplified civil 

proceedings. 

It is summarized that the negative aspect is that the lawyer's activity at the 

stage of court proceedings in the simplified civil proceedings is much more limited 

in the protection of the rights of the person whose interests he represents - simplified 

civil proceedings are characterized by fewer stages, and the lawyer it cannot take 

advantage of many opportunities (in particular, to conduct an examination). On the 

other hand, in our opinion, the positive aspect is that the lawyer's activity at the stage 

of court proceedings in the simplified civil proceedings is simpler - in fact, the 

lawyer is only required to provide oral explanations (all other lawyer's activities are 

carried out at other stages simplified civil proceedings). 

The peculiarities of the lawyer's participation in the consideration of 

insignificant cases of simplified civil proceedings are named and the essence of each 

of them is determined. The specifics of the lawyer's participation in the consideration 

of cases arising from labor relations and the granting by the court of permission for 

temporary departure of the child outside Ukraine are outlined. 

Summing up the study of the lawyer's participation in the consideration of 

cases arising from employment and the court's permission for temporary departure 

of the child outside Ukraine, we conclude that his role in such cases is primarily in 

the preparation of claims. These cases, in contrast to minor disputes, are mostly 

considered in the general order provided for all cases considered in simplified civil 

proceedings. Therefore, the lawyer's primary task is to find evidence and prepare 

procedural documents on the basis of which the court will make a decision in the 

interests of the party he represents. 

The essence of cases on granting permission by a court for temporary 

departure of a child outside Ukraine is that the court must establish an unfounded 

and unfounded refusal of one of the parents to grant permission for temporary 

departure of a child abroad, or vice versa confirms the validity of such refusal. The 
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court must give permission to the other parent to take the child out of Ukraine if the 

child is leaving for the purpose of rehabilitation and treatment of the child, his 

meeting with relatives, cultural and educational upbringing (for example, education 

or learning foreign languages), development, training to independent living, ie 

primarily to act in the interests of the child, not one of his parents. On the other hand, 

for the consideration of such cases, the current civil procedural legislation provides 

for a special procedure for their consideration, ie the procedure for consideration of 

cases in simplified civil proceedings, which is generally duly regulated. 

Key words: lawyer, simplified claim proceedings, participation of a lawyer in 

the process, civil proceedings, civil proceedings, advocacy. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ідея впровадження 

спрощених порядків розгляду цивільних справ не нова для України, адже ще з 

2004 року у цивільному судочинстві функціонує наказне провадження, яке від 

початку своєї законодавчої урегульованості позиціонувалося законодавцем та 

реалізовувалося на практиці як спрощене провадження цивільного 

судочинства України. Проте, імплементація спрощеного позовного 

провадження є якісно новим рівнем організації спрощених порядків розгляду 

справ у порядку цивільного судочинства, який містить потенціал до 

прискорення розгляду спорів у цивільних, трудових, сімейних, житлових, 

земельних спорах і зменшення навантаження на суди. Разом із безумовно 

позитивними аспектами, спрощене провадження характеризується високими 

ризиками необґрунтованого обмеження учасників справи у процесуальних 

правах і порушення права на справедливий суд. Для того, щоб вплив таких 

негативних факторів було мінімізовано, сторони спору можуть скористатись 

своїм правом на правову допомогу. У Рішенні Конституційного суду України 

від 16.11.2000 № 13-рп/2000 визначено, що право на правову допомогу - це 

гарантована Конституцією України можливість фізичної особи одержати 

юридичні (правові) послуги. Відповідно, таким правом можуть скористатись і 

особи, чиї права, свободи чи інтереси було порушено у цивільних, трудових, 

сімейних, житлових чи земельних чи інших правовідносинах. Саме тому, 

статтею 15 Цивільного процесуального кодексу України закріплено право 

кожної особи, яка бере участь у справі, що розглядається у порядку цивільного 

судочинства, на правову допомогу адвоката чи інших фахівців в галузі права. 

Отже, адвокат є суб’єктом цивільного судочинства, покликаним допомагати 

фізичним і юридичним особам розібратись у нормативно-правовій базі, 

роз’яснити їхні права й обов’язки тощо. Проте, в цивільному судочинстві 

важливість участі цього суб’єкта часто недооцінюється, що є свідченням 
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необхідності вивчення питання сутності участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України.  

Специфіка діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні 

зумовлена тим, що представництво адвоката у них є необов’язковим і воно 

може відбуватись без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, 

а тому, існує необхідність ґрунтовного аналізу, як теоретичних основ стратегії 

та тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні, так і 

законодавчого регламентування засобів, способів та прийомів, які 

використовуються адвокатом та практики з даного питання, а також проблем 

їх правильного застосування. 

Практика розгляду справ за правилами спрощеного позовного 

провадження, визначеними чинним Цивільним процесуальним кодексом 

України, свідчить про існування певних проблем, до вирішення яких адвокати 

не завжди готові. Це обумовлює важливість вибору коректної методики 

діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні цивільного 

судочинства України. 

У вітчизняній науці проблематика спрощених проваджень традиційно 

зводиться, як правило, до дослідження наказного провадження як спрощеного 

виду цивільного судочинства, іноді – до заочного розгляду. При цьому досі не 

були встановлені підходи до розуміння природи спрощеного провадження, а 

також сутності участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України, хоча питанням, пов’язаним із діяльністю адвоката, 

перманентно приділяється увага вітчизняних науковців.  

Загалом питання участі адвоката у цивільному судочинстві, а також 

особливості спрощеного провадження цивільного судочинства досліджували 

такі автори, як: Н.М. Бакаянова, І.Е. Берестова, С.С. Бичкова, Ж.В. Васильєва-

Шаламова, Н.В. Волкова, В.В. Грига, К.В. Гусаров, Д.В. Дрейзіна, В.І. 

Дрішлюк, Н.М. Єфанова, В.В. Заборовський, Я.П. Зейкан, О.Ю. Зуб, І.О. 

Ізарова, С.О. Короєд, Л.Р. Косьмій, Д.В. Кухнюк, Д.С. Лаврович, Д.Д. 

Луспеник, Л.О. Майстренко, О.Ю. Русин, Н.Ю. Сакара, Г.О. Світлична, В.О. 
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Святоцька, Л.В. Тацій, О.С. Ткачук, В.П. Феннич, С.Я. Фурса, О.З. Хотинська-

Нор, О.В. Циркуленко та інші.  

Водночас, предметно участь адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України, специфіка його діяльності під час 

представництва у різних категоріях справ і на різних стадіях спрощеного 

провадження не досліджувалася. 

Наведене зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження та 

потребу подальших розробок у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

дисертаційного дослідження відповідає положенням Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, схваленій Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, 

схваленій Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016. 

Дослідження здійснювалося в межах бюджетної теми «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка 

досліджувалась на юридичному факультеті, а нині в Інституті права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2016 

року по 31 грудня 2020 року. 

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 23 жовтня 2017 року (протокол № 3) та уточнена на засіданні Вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 22 жовтня 2018 року (протокол № 4). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у комплексному науковому дослідженні теоретичних засад участі 

адвоката у спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства 

України, визначенні проблем і наданні пропозицій щодо шляхів їх вирішення.  

Для реалізації зазначеної мети, поставлено виконати наступні завдання: 
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– з’ясувати онтологічну основу участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України; 

– запропонувати стратегію та тактику діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні цивільного судочинства; 

– визначити особливості методики діяльності адвоката під час 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України; 

– встановити специфіку діяльності адвоката до пред’явлення позову в 

порядку спрощеного позовного провадження; 

– розкрити зміст діяльності адвоката на стадії відкриття спрощеного 

позовного провадження у цивільній справі; 

– з’ясувати значення діяльності адвоката на стадії судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження; 

– виокремити особливості діяльності адвоката під час апеляційного 

перегляду та касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами 

розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства; 

– розкрити особливості участі адвоката при розгляді малозначних справ 

в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; 

– охарактеризувати участь адвоката у спрощеному провадженні при 

розгляді справ, що виникають з трудових відносин та про надання судом 

дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які 

виникають у зв’язку з наданням адвокатом правової допомоги та його участю 

у цивільному судочинстві України.  

Предмет дослідження – участь адвоката у спрощеному позовному 

провадженні цивільного судочинства України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає 

комплекс загальних та спеціальних теоретико-методологічних засобів 

наукового дослідження суспільних явищ та процесів. Техніко-юридичний 

метод сприяв визначенню понятійно-категоріального апарату у науковій 
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роботі (підрозділи 1.1-1.3, 2.1-2.3). Системно-структурний метод, методи 

класифікації і групування дали змогу проаналізувати елементи стратегії, 

тактики, а також методики діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні (підрозділи 1.2-1.3), а також визначити особливості діяльності 

адвоката під час апеляційного та касаційного оскарження рішень, ухвалених 

за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження (підрозділ 2.4). Логіко-семантичний та формально-юридичний 

методи сприяли розкриттю специфіки участі адвоката при розгляді 

малозначних справ спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства (підрозділ 3.1). Порівняльно-правовий метод дозволив з’ясувати 

особливості участі адвоката у розгляді справ, що виникають з трудових 

відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі 

України (підрозділ 3.2).  

Нормативно-правову основу дослідження склали: Конституція та закони 

України, міжнародні правові акти, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, укази Президента України, нормативно-правові й правові 

акти міністерств та інших центральних органів влади, положення яких 

стосуються участі адвоката у спрощеному позовному провадженні цивільного 

судочинства України. 

Емпіричною основою дослідження слугували: статистичні матеріали, 

довідкові видання та аналітично-довідкові статті; офіційні доповіді органів 

державної влади.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших в Україні комплексним дослідженням, 

спрямованим на формування теоретичних засад участі адвоката у спрощеному 

позовному провадженні цивільного судочинства України, визначення 

проблем та аргументування шляхів їх вирішення. У результаті дослідження 

сформульовано нові науково-обґрунтовані теоретичні положення та 

пропозиції щодо вдосконалення чинного національного законодавства, 

зокрема: 
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вперше: 

– виокремлено та класифіковано ускладнення на стадії відкриття 

спрощеного позовного провадження у цивільній справі, які можуть 

унеможливити її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, на (а) загальні та (б) спеціальні. До загальних 

ускладнень запропоновано віднести: залишення позовної заяви без руху; 

повернення позовної заяви адвокату; відмову у відкритті провадження у 

справі. Спеціальними ускладненнями слід вважати: прийняття судом рішення 

про розгляд справи у порядку загального позовного провадження цивільного 

судочинства; оскарження відповідачем ухвали про розгляд справи у 

спрощеному позовному провадженні; задоволення судом заяви про 

збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову; 

– комплексно охарактеризовано специфіку участі адвоката у розгляді 

справ, що виникають з трудових відносин і розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження, що полягає в такому: 1) у цих справах не 

діє правило «адвокатської монополії»; 2) на них не поширюється загальне 

правило територіальної підсудності; 3) важливе значення відіграє додержання 

процесуальних строків; 4) специфічними є підготовка та пошук документів, 

які додаються до позовної заяви; 5) не допускається можливість повороту 

виконання судового рішення; 

– продемонстровано особливість участі адвоката у малозначних справах 

спрощеного позовного провадження, що полягає у такому: 1) на малозначні 

справи спрощеного позовного провадження не поширюється правило 

«адвокатської монополії»; 2) адвокат має враховувати передбачені законом 

вимоги до подання позовної вимоги у малозначних справах спрощеного 

провадження; 3) адвокат має враховувати ті умови, які дозволяють розглядати 

малозначну справу у порядку спрощеного позовного провадження; 4) 

специфічною є діяльність адвоката на стадіях перегляду судових рішень, 

постановлених у малозначних справах; 

удосконалено:  
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– існуючі підходи щодо діяльності адвоката на стадії відкриття 

спрощеного позовного провадження у цивільній справі, яка є обмеженою в 

силу об’єктивних обставин; 

– систему елементів тактики діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні цивільного судочинства, до яких віднесено такі: 

1) вирішення питання про розгляд справи в судовому засіданні з 

повідомленням (викликом) сторін за правилами, встановленими для розгляду 

справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, 

притаманними спрощеному позовному провадженню; 2) визначення способів 

та прийомів, реалізація яких безпосередньо опосередковується судовим 

рішенням; 3) визначення тактичних прийомів, що не опосередковуються 

судовим рішенням; 

– характеристику складових елементів методики діяльності адвоката під 

час спрощеного позовного провадження, до яких віднесено такі: 1) визначення 

першочергових загальних тактичних завдань провадження на етапі вступу 

адвоката у процес; 2) детальне опрацювання адвокатом матеріалів, наданих 

клієнтом; 3) самостійне отримання адвокатом додаткових доказів шляхом 

запиту інформації; 4) вибір типової позиції у справі; 5) визначення тактичних 

особливостей виконання адвокатом окремих дій у судовому процесі та їх 

прогнозування; 

дістали подальшого розвитку: 

– аргументи щодо диференціації діяльності адвоката на стадії судового 

розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження за такими 

напрямами: 1) у відносинах із особою, інтереси якої він представляє; 2) у 

відносинах із судом; 

– наукова позиція, відповідно до якої при розгляді справ про надання 

судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України адвокат має 

враховувати: (а) вичерпність підстав для розгляду справи в судовому порядку; 

(б) ключову роль діяльності щодо збирання доказів, необхідних для 

пред’явлення позову та складання процесуальних документів; 
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– положення про здійснення адвокатом під час апеляційного оскарження 

рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного 

позовного провадження, таких видів діяльності: 1) робота з апеляційною 

скаргою чи відзивом на неї; 2) реагування на ускладнення; 3) участь в 

апеляційному провадженні та здійснення процесуальної діяльності; 

– доводи, що для участі у спрощеному позовному провадженні адвокат 

обирає одну із наступних стратегій: повна перемога особи; укладення мирової 

угоди; відмова у задоволенні позовних вимог чи зустрічного позову 

відповідача. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

впроваджені та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

проблематики участі адвоката у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства України; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства, 

норми яких прямо чи опосередковано врегульовують питання участі адвоката 

у спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства України;  

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності та 

оптимізації участі адвоката у спрощеному позовному провадженні цивільного 

судочинства України;  

– навчальному процесі – матеріали дослідження можуть бути 

використані при викладенні навчальних дисциплін «Цивільний процес», 

«Адвокатура України», «Методика і практика діяльності адвоката у різних 

юрисдикційних процесах», «Консультативна робота адвоката», а також при 

підготовці методичних матеріалів, підручників, навчальних посібників за 

цими напрямами.  

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми 

загалом, окремих її аспектів, одержаних у процесі дослідження, узагальнення 

й висновки, були оприлюднені на науково-практичних конференціях і круглих 

столах, зокрема: «Розвиток Української Держави в умовах активізації 
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євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 15 квітня 2019 р.); «Роль юриспруденції 

у формуванні сучасного суспільства» (м. Київ, 8 жовтня 2019 р.); «Правова 

доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи 

розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.), «Правове забезпечення соціальної 

безпеки в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 22 листопада 2019 р.), 

«Формування інклюзивного громадянського суспільства та імплементація 

положень Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні» (м. Київ, 29 

листопада 2019 р.).  

Публікації. Основні положення дослідження висвітлено у дванадцяти 

наукових працях, з яких шість наукових статей (п’ять у фахових виданнях 

України, одна – у науковому періодичному виданні іншої держави з 

юридичних наук), а також шість тез доповідей і наукових повідомлень, 

опублікованих за результатами проведення науково-практичних конференцій 

та круглих столів. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, логічно об’єднаних у дев’ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 217 

сторінки, у тому числі – 187 сторінок основного тексту. Список використаних 

джерел складається з 169 найменувань і займає 18 сторінку. 
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РОЗДІЛ І. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА  

У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

 

1.1. Онтологічна основа участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України 

 

Можливість забезпечення кожною фізичною та юридичною особою 

своїх прав і законних інтересів є невід’ємною рисою демократичного 

суспільства та характерною ознакою правової держави, якою є Україна у 

відповідності до статті 1 Конституції України [1]. Засоби такого забезпечення 

можуть бути різноманітними, проте головним серед них є можливість особи 

самостійно або за допомогою фахівців захищати себе та свої інтереси у 

передбаченому законом порядку, забезпечити відчуття безпеки та захищеності 

її правової позиції.  

Щороку в Україні у порядку цивільного судочинства розглядається 

величезна кількість справ. Так, на розгляді у місцевих судах у 2017 році 

перебувало 1 186 162 справи, а у 2018 році цей показник навіть зріс і склав 1 

245 756 справ [2]. В межах позовного провадження у цивільному судочинстві 

вирішуються спори про право у сфері цивільних, трудових, сімейних, 

житлових, земельних та інших відносин, тобто тих правовідносин, учасником 

яких буває кожна людина неодноразово протягом свого життя. Загальну 

процедуру позовного провадження, яка має ці особливості враховувати, варто 

охарактеризувати, як громіздку, і з урахуванням загальної кількості таких 

справ це ускладнює доступ до судочинства в сфері цивільного процесу та 

затягує розгляд спорів у цивільних, трудових, сімейних, житлових, земельних 

спорах. Тому, у 2017 році до Цивільного процесуального кодексу України [3] 

було внесено ряд змін, спрямованих у тому числі й на спрощення процедури 

розгляду таких справ. Проявом цього стала законодавча регламентація нового 
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інституту цивільного судочинства України - спрощеного позовного 

провадження.  

Ідея впровадження спрощених порядків розгляду цивільних справ не 

нова для України, адже ще із 2004 року у цивільному судочинстві функціонує 

наказне провадження, яке від початку своєї законодавчої урегульованості 

позиціонувалося законодавцем та реалізовувалося на практиці як спрощене 

провадження цивільного судочинства України. Проте, імплементація 

спрощеного позовного провадження є якісно новим рівнем організації 

спрощених порядків розгляду справ у порядку цивільного судочинства, який 

містить потенціал до прискорення розгляду спорів у цивільних, трудових, 

сімейних, житлових, земельних спорах і зменшення навантаження на суди. 

Разом із безумовно позитивними аспектами, спрощене провадження 

характеризується високими ризиками необґрунтованого обмеження учасників 

справи у процесуальних правах і порушення права на справедливий суд. Для 

того, щоб вплив таких негативних факторів було мінімізовано, сторони спору 

можуть скористатись своїм правом на правову допомогу. У Рішенні 

Конституційного Суду України від 16.11.2000 № 13-рп/2000 [4] визначено, що 

право на правову допомогу є гарантованою Конституцією України 

можливістю фізичної особи одержати юридичні чи правові послуги. 

Відповідно, таким правом можуть скористатись і особи, чиї права, свободи чи 

інтереси було порушено у цивільних, трудових, сімейних, житлових чи 

земельних чи інших правовідносинах. Саме тому, стаття 15 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] закріплює, що учасники цивільного 

судочинства мають право на правничу допомогу, а професійна правнича 

допомога здійснюється виключно адвокатом. Тож питання специфіки участі 

адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України нині є 

актуальним.  

Як ми вже зазначали, досі не вироблено уніфікованого підходу до 

розуміння природи спрощеного провадження, а також сутності участі адвоката 

у спрощеному провадженні цивільного судочинства України. Хоча питанням, 
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пов’язаним із діяльністю адвоката у цивільному процесі, перманентно 

приділяється увага вітчизняних науковців. Однак, у жодній з наукових праць 

не була предметом уваги онтологічна основа участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України.  

У філософському словнику «онтологія» визначається як вчення про 

буття як суще [5, с. 449]. Таке розуміння онтології не дозволяє встановити ту 

специфіку, яка має бути нами визначена у процесі дослідження онтологічної 

сутності участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства 

України. Втім із такого розуміння, можна зробити висновок, що онтологія є 

філософською наукою про сутність певних явищ. Варто відзначити, що для 

юридичної науки є характерним явище правової онтології. О.О. Бандурка 

визначає правову онтологію як теорію правового буття (правової реальності). 

Зазвичай її тлумачать як комплекс норм права, правових інститутів, 

правовідносин, а також правосвідомості (правових ідей, концепцій, теорій 

тощо). Дослідником відзначається, що ідеальне у сфері права виражається у 

правовій свідомості (правових ідеях, концепціях, теоріях тощо), а матеріальне 

– як результати втілення змісту правосвідомості в реальному житті 

суспільства, тобто як сукупність правових відносин, норм та інститутів. 

Правосвідомість фактично є основною характеристикою людини як правової 

істоти і належить до предмета вивчення антропології права [6, с. 56-57]. 

Іншими словами, предметом онтології права є правові відносини, норми й 

інститути. Онтологія права стосується філософії права та використовується 

для формування розуміння та діалектичного значення суті інших підходів до 

формування права, зокрема судового. О.О. Бандурка із даного приводу 

зазначає, що онтологічна сфера пояснення права пояснюється зростаючою 

роллю судочинства, правосуддя, адже важко уявити розвиток права без 

справедливості та досягнення його верховенства [6, с. 57]. Участь адвоката у 

судочинстві є одним із аспектів, який розширює розуміння сутності права у 

суспільстві. Тож, встановлюючи онтологічну основу участі адвоката у 

спрощеному провадженні цивільного судочинства України, ми передусім 
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маємо проаналізувати правові ідеї, концепції та теорії щодо її сутності, також 

встановити у яких правовідносинах вона реалізовується та якими нормами 

урегульовується, і на основі такого аналізу визначити, яким саме чином участь 

адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України 

здійснює вплив на правову реальність та розширює її. 

Встановлення онтологічної основи участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України на нашу думку варто розпочати 

із встановлення того, хто є адвокатом та визначення сутності адвокатської 

діяльності у спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства. 

Так, право кожної особи звертатись до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів безпосередньо 

закріплене в положеннях таких нормативно-правових актах, як Конституція 

України [1], Цивільний кодекс України [7], Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [8] та інших нормативно-правових 

актів. Оскільки держава є гарантом цього права, нею встановлюються 

процедури його реалізації. Зокрема, саме держава встановлює обов'язок 

загальних судів розглядати у порядку цивільного судочинства справи, спори у 

яких виникли в цивільних, сімейних, трудових, земельних, житлових й інших 

правовідносинах. Так само, держава визначає правила здійснення цивільного 

судочинства у порядку наказного, позовного чи спрощеного провадження. Не 

менш важливим є гарантування державою права кожного на отримання 

юридичної допомоги, адже зіткнувшись з певною проблемою, яка потребує 

судового порядку вирішення, особа в умовах відсутності спеціальних 

юридичних знань та навичок однозначно потребуватиме професійної правової 

допомоги для захисту своїх прав та інтересів. Тож, право на правову допомогу 

є державною гарантією того,  що кожна особа, у разі вступу нею до цивільного 

процесу, матиме можливість ефективно реалізовувати свої цивільні 

процесуальні права, у тому числі й у спрощеному позовному провадженні.  

У статті 42 Цивільного процесуального кодексу України [3] визначено, 

що у цивільному процесі окрім, власне, сторін у справі та третіх осіб, можуть 
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брати участь і органи та особи, яким законом надано право звертатись до суду 

в інтересах інших осіб. В даному контексті мова йде про так зване цивільне 

процесуальне представництво, яке є однією із форм надання правової 

допомоги, і яке здійснюється для захисту прав та інтересів громадян й 

юридичних осіб при розгляді спорів у суді. Залучення до цивільного процесу 

представника може бути обумовлене, як суб’єктивними факторами 

(наприклад, у разі наявності у зацікавлених осіб бажання отримати 

кваліфіковану професійну допомогу при розгляді справи у суді), так і 

об’єктивними факторами (зокрема, через неможливість особистої участі у 

цивільному процесі особи, яка є стороною у справі, через її недієздатність). 

Але при цьому, участь у справі представника не позбавляє учасника справи 

права самостійно брати участь у розгляді спору. 

Частина 2 статті 15 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

встановлює, що представництво у судах, як вид правничої допомоги, може 

здійснюватись виключно адвокатами, не рахуючи окремих випадків, 

визначених законодавством. Тож, по суті, коло осіб, які мають право 

здійснювати процесуальне представництво у цивільних справах, є обмеженим. 

При цьому, не підлягає сумнівам те, що правова допомога, яка надається 

адвокатами, є якіснішою та кваліфікованішою, аніж правова допомога, яка 

надається будь-якими іншими особами, адже для набуття статусу адвоката є 

необхідними наявність вищої юридичної освіти, досвіду роботи в галузі, 

складання іспиту на знання законодавства та наявність навичок його 

практичного застосування. Саме тому, адвокат є особою, яка найчастіше 

здійснює представництво інтересів учасників справ, які розглядаються у 

порядку цивільного судочинства. Частина 1 статті 1 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], визначає 

адвоката, як фізичну особу, що здійснює незалежну професійну діяльність 

щодо захисту, представництва інтересів, чи надання інших послуг правового 

характеру особам, які звернулись до них за допомогою (тобто, клієнтам). 

Недоліком цієї дефініції, як відзначає С.О. Іваницький, є те, що на практиці 
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термін «адвокат» може застосовуватись і щодо осіб, стосовно яких зупинено 

право на заняття адвокатською діяльністю, або тими, хто склав присягу 

адвоката України та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю, проте не обрав жодної організаційної форми адвокатської 

діяльності, і ми повністю поділяємо таку точку зору [10, с. 117]. Тобто, по суті, 

адвокатом може бути і та особа, яка на даний момент не здійснює незалежну 

професійну діяльність щодо надання юридичних послуг. Втім, у контексті 

нашого дослідження, адвоката варто розглядати як особу, яка має права на 

здійснення адвокатської діяльності, та реально її здійснює.   

Роль адвоката у забезпеченні вказаного права визначена Конституцією 

України [1], а саме у статті 59, згідно положень якої кожен, по-перше, має 

право на одержання правової допомогти, та, по-друге, вільний самостійно 

обирати захисника своїх прав для того, щоб максимально ефективно 

забезпечити захист своїх прав та інтересів. У свою чергу, в статті 131-2 

Основного Закону визначено, що професійна правнича допомога в Україні 

надається адвокатурою, їй в Україні гарантовано незалежність, а засади 

організації її діяльності визначаються спеціальним законом - Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9]. 

Окрім того, важливо підкреслити, що адвокатура в нашій державі, з-поміж 

іншого, володіє виключним правом здійснення представництва у суді. Не 

зважаючи на те, що на сьогодні в Україні встановлено так звану «адвокатську 

монополію» щодо представництва в суді фізичних осіб, з моменту її 

встановлення постійно відбуваються дискусії про необхідність її скасування. 

29 серпня 2019 року було зареєстровано законопроект № 1013 «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)» [11], 

з приводу якого Конституційний Суд України надав висновок про його 

конституційність [12]. У разі прийняття даного законопроекту, “адвокатська 

монополія” буде скасована, і адвокати втратять право на виключне 

представництво фізичних осіб у судах, у тому числі й у цивільному 

судочинстві. Втім, станом на початок 2021 року вона все ще залишається 
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актуальною, і законом лише визначені винятки, коли адвокатське 

представництво у судах не є обов’язковим – це випадки представництва 

інтересів фізичних осіб у трудових спорах, які вирішуються в судовому 

порядку; процесуальне представництво у судовому розгляді спорів, які 

стосуються захисту соціальних прав; представництво у судовому розгляді 

спорів щодо виборів та референдумів; представництво у розгляді судом 

малозначних спорів; представництво малолітніх чи неповнолітніх осіб у 

судовому розгляді спорів; представництво визнаних судом недієздатними 

осіб; представництво осіб, дієздатність яких є обмеженою. У всіх інших 

випадках представництво у судах здійснюється виключно адвокатами. Тож, 

наведені принципи і норми є основоположними у цивільному процесі та у 

спрощеному провадженні цивільного судочинства України на стадії 

виникнення правовідносин між особою та адвокатом, який надаватиме їй 

правничу допомогу та представлятиме її інтереси у суді.  

Так, статтею 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9] встановлено, що адвокатська 

діяльність здійснюється на засадах верховенства права, законності, 

незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Тобто, 

адвокатом має бути особа із високим рівнем правових знань, яка визнає те, що 

жодна людина не є вищою за закон; яка здійснює свою професійну діяльність 

у відповідності до вимог законів та підзаконних нормативних актів; яка 

недопускає розголошення інформації про клієнтів; яка усвідомлює сутність 

правил адвокатської етики та дотримується їх. Щодо правил адвокатської 

етики, вони були затверджені з’їздом адвокатів України [13], і ними додатково 

було встановлено, що адвокатська діяльність має здійснюватись на засадах 

пріоритетності інтересів клієнта, компетентності та добросовісності перед 

клієнтом у виконанні обов’язків тощо. Іншими словами, адвокат має 

спрямовувати свою діяльність на забезпечення інтересів клієнта, а також мати 

достатній для ефективного виконання обов’язків рівень знань та навичок.  
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Зміст судового представництва у цивільному процесі, у тому числі й у 

спрощеному провадженні, складають процесуальні дії, наслідки яких 

поширюються на клієнта, який і визначає обсяг повноважень представника. 

Так, на адвоката покладається обов’язок здійснювати свою діяльність у межах 

тих повноважень, які були йому надані клієнтом. Окрім того, адвокат має 

враховувати обмеження щодо вчинення окремих процесуальних дій. 

Повноваження та обмеження адвоката у здійсненні ним представництва 

визначаються як у договорі, який укладається ним із особою, інтереси якої він 

представлятиме при вирішення цивільного спору, так і у законодавстві.  Так, 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 

№ 5076-VI [9] визначено обставини, які унеможливлюють участь певного 

адвоката в конкретному цивільному процесі, наприклад якщо існує конфлікт 

інтересів клієнта та адвоката, чи близьких до нього людей.  

Таким чином, адвокатом у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України є фізична особа, наділена виключними повноваженнями 

здійснювати судове представництво у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України в силу її професійного статусу як особи, яка провадить 

незалежну професійну діяльність щодо здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги на засадах конфіденційності, 

домінантності інтересів клієнтів, неприпустимості конфлікту інтересів, 

компетентності та добросовісності у виконанні своїх обов’язків перед 

клієнтом. Це, на нашу думку, виступає першим аспектом онтологічної 

сутності участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства 

України. 

Наступний аспект онтологічної сутності участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України, на нашу думку, варто пов’язати 

із сутністю спрощеного провадження цивільного судочинства України. 

Статтею 274 Цивільного процесуального кодексу України [3] виділено три 

категорії справ, які можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного 

провадження:  
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по-перше, це малозначні справи (тобто, справи, ціна позову яких не 

перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а 

також справи незначної складності, які були визнані малозначними у судовому 

порядку); 

по-друге, це справи, які виникають з трудових правовідносин та справи 

про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України (у 

разі, коли мова йде про виїзд дитини за кордон із тим з батьків, хто проживає 

окремо від дитини, не має заборгованості зі сплати аліментів, та кому було 

відмовлено у наданні згоди на виїзд);  

по-третє, у порядку спрощеного позовного провадження може бути 

розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком 

наступних справ: справ, що виникають з сімейних відносин; справ, які 

передбачають розгляд та вирішення спорів про стягнення аліментів та поділ 

майна подружжя; справ щодо спадкування; справ щодо приватизації 

державного житлового фонду; справ щодо визнання необґрунтованими 

активів та їх витребування; справ, у яких ціна позову перевищує п’ятсот 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  

Із даного приводу О.Ю. Зуб відзначає, що, якщо загальне позовне 

провадження в найбільш повному його втіленні є єдиним можливим порядком, 

який дозволяє настільки, наскільки це можливо, реалізувати засади 

змагальності, диспозитивності й забезпечити справедливий розгляд цивільної 

справи, то спрощене позовне провадження, будучи додатковим до загального 

позовного провадження, є суттєво усіченим у кількості процесуальних дій, які 

мають і можуть бути вчинені судом, так само як і учасники справи суттєво 

обмежені у своїх процесуальних правах і гарантіях [14, с. 99]. Це означає, що 

спрощений порядок розгляду цивільних справ законодавчо передбачає суттєве 

обмеження учасників справи в процесуальних правах, а разом із відсутністю, 

за загальним правилом, судового засідання - і законодавче обмеження 

реалізації засад змагальності та диспозитивності у справі. Щодо останнього, 

розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін згідно із частиною 5 
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статті 279 Цивільного процесуального кодексу України [3] здійснюється або з 

власної ініціативи суду, або за клопотанням однієї зі сторін. А отже, роль 

адвоката при розгляді справи у порядку спрощеного провадження також 

полягає у тому, щоб забезпечити особисту участь та участь свого клієнта у 

судовому розгляді справи для більш ефективного захисту його прав та 

інтересів. 

Д.С. Лаврович та В.В. Грига вказують на те, що спрощення цивільного 

судочинства може розумітися у декількох значеннях.  

По-перше, із точки зору авторів, спрощення цивільного судочинства 

доцільно розуміти, як загальне спрощення «ординарної» процедури захисту 

прав. Мається на увазі, що шляхом спрощення загальноприйнята 

процесуальна форма звільняється від зайвих, ускладнених та неефективних 

елементів (процесуальних дій, стадій, процедур, проваджень тощо), або ж 

замінює їх на інші, більш ефективні елементи [15, с. 186]. Як нами 

відзначалось, спрощене позовне провадження є усіченим у кількості 

процесуальних дій, які можуть бути вчинені судом із огляду на сам характер 

справи, тому у такому розумінні сутність участі адвоката полягає у визначенні 

можливості розгляду справи у порядку спрощеного цивільного судочинства, 

підготовці до провадження, а також представництві інтересів безпосередньо 

під час судового розгляду.  

По-друге, Д.С. Лаврович та В.В. Грига приходять до висновку, що 

спрощення цивільного судочинства доцільно розуміти, як напрям 

диверсифікації цивільної процесуальної форми, що полягає у введенні 

самостійних проваджень і порядків для певних категорій справ, які позбавлені 

зайвих формальностей і не містять окремих елементів процесуальної форми, 

характерних в звичайному порядку захисту [15, с. 186]. У такому розумінні 

сутність участі адвоката не зазнає змін. Розглядаючи спрощене провадження 

як розширення цивільної процесуальної форми, сутність участі адвоката у 

ньому полягає у слідуванні усім правилам, які передбачені законодавством для 

його регулювання. Спрощене провадження цивільного судочинства, як 
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самостійна форма цивільного судочинства, характеризується особливим 

порядком правового регулювання, і адвокат має враховувати цю специфіку у 

своїй діяльності під час здійснення захисту.  

По-третє, Д.С. Лаврович та В.В. Грига, вважають, що спрощення 

цивільного судочинства доцільно розуміти, як виникнення альтернативних 

можливостей для здійснення окремих процесуальних дій поряд із загальним 

порядком розгляду справи [15, с. 186]. Із даного приводу, на нашу думку, варто 

відзначити, що враховуючи процедуру спрощеного провадження цивільного 

судочинства, визначену положеннями статті 279 Цивільного процесуального 

кодексу України [3], сама така процедура є альтернативною, тому не доцільно 

вести мову про певні альтернативні можливості. Про альтернативу доцільно 

вести мову на стадії подання позовної заяви, оскільки у адвоката є 

альтернатива подавати клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного 

провадження, чи ні. Вже після того, як суд приймає рішення про розгляд 

справи у порядку спрощеного провадження, адвокат позбавляється вибору 

альтернативної моделі поведінки, оскільки процедура розгляду таких справ є 

усіченою, і адвокати є обмеженими у можливостям впливу на процес. 

Відповідно, адвокат зобов’язаний слідувати процедурам та правилам, які 

визначені у чинному цивільному процесуальному законодавстві. Тож, у 

даному аспекті, на нашу думку, саме спрощене провадження цивільного 

судочинства варто розглядати як альтернативну процесуальну можливість 

захисту права та інтересів особи, а не лише окремі його аспекти. 

Таким чином, проаналізувавши сутність спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, зробимо висновок, що у даному аспекті 

онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України полягає у визначенні можливості розгляду справи у 

порядку спрощеного провадження з урахуванням того, що він законодавчо 

передбачає відсутність судового засідання, та вирішенні питання залучення 

адвоката і його клієнта до судового розгляду справи для більш ефективного 

захисту його прав та інтересів. 
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Останній аспект онтологічної сутності участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України полягає у встановленні 

специфіки процесуальної діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні. Поділяємо думку Н.Н. Єфанової, яка приходить до висновку, що 

основним завданням адвоката у будь-якому цивільному провадженні є вжиття 

всіх можливих передбачених законом заходів, у тому числі й звернення до 

суду, для того, щоб захисти порушене чи оспорюване право особи, інтереси 

якої він представляє [16]. Це означає, що рішення про розгляд справи у 

судовому порядку може бути прийнято особою, чиї права та інтереси були 

порушені, виходячи із порад адвоката, який безумовно є компетентним у 

питаннях вибору найбільш ефективного шляху захисту прав. Так само, від 

адвоката залежить не лише вибір способу захисту порушеного права та 

інтересу, а й законність та обґрунтованість судового рішення, оскільки 

оперативне вирішення цивільної справи є напряму залежним від того, 

наскільки повною була підготовка матеріалів, що надаються до суду ще на 

стадії звернення. Тож, задача адвоката під час підготовки до провадження - не 

допустити затягування розгляду справи та постановлення необґрунтованих 

рішень, адже це, у свою чергу, призведе до перешкод у забезпеченні захисту 

прав та інтересів особи, а також до додаткових витрат, пов’язаних із 

оскарженням таких рішень [16]. Таким чином, детальне опрацювання 

адвокатом матеріалів, наданих клієнтом, є однією із ключових складових 

участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства, адже це 

сприяє можливості визначитися з предметом позову, складом сторін, 

наявністю підстав для звернення до суду, наявністю чи відсутністю базових 

доказів та необхідністю розгляду справи у порядку спрощеного провадження. 

Так, на стадії підготовки матеріалів та звернення до суду адвокат 

здійснює дослідження доказів, наданих йому клієнтом, при цьому він може 

здійснювати запит інформації щодо предмета спору, і таким чином самостійно 

отримувати додаткові докази, необхідні для аргументаці позиції та захисту 

прав й інтересів клієнта. Так, стаття 20 Закону України «Про адвокатуру та 
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адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9] передбачає, що у процесі 

здійснення адвокатської діяльності адвокату належить право звернення з 

адвокатськими запитами до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, 

організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб за їхньою 

згодою. Тож, адвокат, ознайомившись із наявними матеріалами, отримавши 

усі необхідні докази, визначається із тим, якою є позиція особи, яку він буде 

представляти у спрощеному позовному провадженні та чи можливо досягти 

бажаних результатів. Варто враховувати, що за загальним правилом спрощене 

провадження проводиться судом без залучення сторін. Але в той самий час, 

можливий варіант, за якого адвокат шляхом подачі клопотання, або ж суд за 

власною ініціативою, можуть ініціювати розгляд справи в судовому засіданні 

із викликом сторін. У тому випадку, коли розгляд справи в судовому засіданні 

із викликом сторін ініціюється адвокатом, суд може відмовити йому у 

задоволенні відповідного клопотання, проте виключно у випадку наявності 

наступних умов: по-перше, предметом позову має бути стягнення грошової 

суми у розмірі, не вищому за сто розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; по-друге,  характер спірних правовідносин та предмет 

доказування у справі має бути таким, який потребує повного та всебічного 

встановлення обставин справи. для чого, власне, і має бути проведене судове 

засідання з повідомленням сторін [3]. Тож, позиція адвоката має бути 

обґрунтованою.  

Таким чином, на стадії підготовки матеріалів та звернення до суду, у разі 

представництва інтересів позивача, сутність участі адвоката у спрощеному 

провадженні зводиться до прийняття рішень про правову позицію, яку адвокат 

буде відстоювати у суді, про можливість розгляду справи у порядку 

спрощеного провадження, а також про розгляд справи у порядку спрощеного 

провадження в судовому засіданні з викликом сторін.  

Після прийняття судом до свого провадження позовної заяви та 

клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження 
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(у тому числі, й про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін), 

адвокат наділяється процесуальними правами та обов’язками для участі у 

спрощеному позовному провадженні. Втім, відзначимо, що такі права та 

обов’язки у цілому не відрізняються від процесуальних права та обов’язків 

адвоката у будь-якому іншому провадженні. Але у даному аспекті варто 

погодитись із Н.Н. Єфановою, яка зазначає, що процесуальне представництво 

адвоката у цивільному судочинстві містить у собі два види правовідносин – 

між адвокатом і клієнтом та між адвокатом і судом. Саме тому у процесі 

судового розгляду цивільної справи у порядку спрощеного судового 

провадження, завданням адвоката є як захист суб’єктивних прав та 

охоронюваних законом інтересів своїх клієнтів, так і сприяння суду у 

всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи [16]. 

Розгляд справи по суті у порядку спрощеного провадження 

здійснюється «протягом розумного строку», але не більше шістдесяти днів з 

дня відкриття провадження у справі. У цивільному процесуальному 

законодавстві під «розумним строком» розуміється строк, який 

розпочинається із моменту, коли було відкрито перше судового засідання, або 

через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, у випадку коли 

судове засідання не проводиться [3]. Правила розгляду судом справ у порядку 

спрощеного позовного провадження визначені Цивільним процесуальним 

кодексом України [3]. Ними є правила, передбачені для розгляду справ в 

порядку загального позовного провадження, втім із особливостями, 

характерними лише для спрощеного позовного провадження. Наприклад, у 

процесі розгляду справи у порядку спрощеного провадження, судом 

досліджуються докази та письмові пояснення, викладені у заявах по суті 

справи. У тому випадку, коли справа розглядається із повідомленням 

(викликом) учасників справи, судом заслуховуються їхні усні пояснення, а 

також показання свідків, і при цьому судові дебати не проводяться. Так само, 

при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться 

підготовче засідання. Проте, у інших аспектах процесуальна діяльність 
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адвоката є такою ж самою, як і у інших провадженнях: адвокат обґрунтовує 

позицію свого клієнта шляхом здійснення доказування підставності позову; 

здійснює витребування й долучення до матеріалів справи доказів; визначає 

коло осіб, які братимуть участь у справі, а також вживає заходів щодо 

залучення таких осіб. У свою чергу, сутність участі адвоката у судовому 

засіданні зводиться до своєчасного реагування на процесуальні дії суду та 

іншої сторони, контролю за перебігом спрощеного провадження, вчинення 

процесуальних дій, спрямованих на захист інтересів свого клієнта, у тому 

числі й шляхом оскарження процесуальних рішень у справі. 

Тож, на основі здійсненого аналізу зробимо висновок, що в аспекті 

специфіки процесуальної діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України полягає у захисті суб’єктивних прав та 

охоронюваних законом інтересів своїх клієнтів та сприянні суду у всебічному, 

повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи шляхом визначення 

позиції свого клієнта, яку він буде відстоювати у спрощеному позовному 

провадженні; обґрунтування позиції свого клієнта шляхом здійснення 

доказування підставності (безпідставності) позову; витребування й долучення 

до матеріалів справи доказів; визначення кола осіб, які братимуть участь у 

справі, а також вжиття заходів щодо залучення таких осіб; своєчасного 

реагування на процесуальні дії суду та іншої сторони; контроля за перебігом 

спрощеного провадження; вчинення процесуальних дій, спрямованих на 

захист інтересів свого клієнта, у тому числі й шляхом оскарження 

процесуальних рішень у справі. 

Таким чином, участь адвоката у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства реалізовується  у правовідносинах, пов’язаних із захистом прав 

та інтересів його клієнта; підготовки та участі у спрощеному провадженні та у 

правовідносинах із судом у процесі всебічного, повного й об’єктивного 

з’ясування всіх обставин справи. Регулювання участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України здійснюється як нормами 
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законодавства (зокрема, Цивільного процесуального кодексу України [3], 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 

№ 5076-VI [9], Правил адвокатської етики [13] тощо), так і напрацюваннями 

адвокатської практики.  

У процесі нашого дослідження ми прийшли до висновку, що 

онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України розкривається у трьох аспектах: 

1) виходячи із сутності адвокатської діяльності, онтологічна основа 

участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України 

полягає у тому, що він є особою, наділеною виключними повноваженнями 

здійснювати судове представництво у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України в силу його статусу як особи, яка провадить незалежну 

професійну діяльність щодо здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на засадах конфіденційності, домінантності 

інтересів клієнтів, неприпустимості конфлікту інтересів, компетентності та 

добросовісності у виконанні своїх обов’язків перед клієнтом; 

2) виходячи із сутності спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України полягає у визначенні можливості розгляду 

справи у порядку спрощеного провадження із урахуванням того, що він 

законодавчо передбачає відсутність судового засідання, та вирішенні питання 

залучення адвоката і його клієнта до судового розгляду справи для більш 

ефективного захисту його прав та інтересів; 

3) виходячи із сутності процесуальної діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України полягає у захисті суб’єктивних 

прав та охоронюваних законом інтересів свого клієнта та сприянні суду у 

всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи шляхом 

визначення позиції свого клієнта, яку він буде відстоювати у спрощеному 

позовному провадженні; обґрунтування позиції свого клієнта шляхом 
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здійснення доказування підставності позову; витребування й долучення до 

матеріалів справи доказів; визначення кола осіб, які братимуть участь у справі, 

а також вжиття заходів щодо залучення таких осіб; своєчасного реагування на 

процесуальні дії суду та іншої сторони; контроля за перебігом спрощеного 

провадження; вчинення процесуальних дій, спрямованих на захист інтересів 

свого клієнта, у тому числі й шляхом оскарження процесуальних рішень у 

справі. 

 

1.2. Стратегія та тактика діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні 

 

Специфіка справ, які розглядаються у порядку спрощеного позовного 

провадження зумовлена спрощеною процедурою їх розгляду, при якій участь 

адвоката є необов’язковою, а отже специфіка стратегії та тактики адвоката у 

спрощеному позовному провадженні відрізнятиметься від стратегії та тактики 

адвоката при розгляді будь-яких інших справ у цивільних, трудових, сімейних, 

житлових чи земельних спорах [169].  

Для досягнення якісного покращення процедур забезпечення надання 

правової допомоги адвокатами, які становлять зміст діяльності останніх в 

цивільному процесуальному провадженні, необхідно виявити ефективні 

підходи і засоби її організації та здійснення. Правовими категоріями, які 

об’єднують у своєму змісті такі підходи та засоби діяльності адвоката у 

спрощеному позовному провадженні, є стратегія та тактика, які спрямовані на 

досягнення адвокатом поставлених цілей у спрощеному позовному 

провадженні. Система способів і методів, спрямованих на досягнення 

найближчих цілей у спрощеному позовному провадженні, складає юридичну 

тактику, а система способів і методів, скерованих на досягнення головних, 

фундаментальних цілей позовного провадження, – юридичну стратегію. За 

допомогою юридичної стратегії адвокат у спрощеному позовному 

провадженні, розпочинаючи із передбачення певного ідеального результату, у 
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процесі діяльності намагається досягнути наміченого фактичного результату. 

І саме співвідношення наміченого та фактичного результату дозволяє 

встановити, чи досяг адвокат поставленої мети, наскільки ефективні були його 

дії, наскільки вдалими були використані способи та засоби. Тож, застосування 

адвокатами знань зі стратегії та тактики під час діяльності у спрощеному 

позовному провадженні є одним із найпоширеніших видів використання 

досягнень науки цивільного процесуального права та науки про адвокатуру у 

юридичній практиці адвокатів [169]. 

У контексті діяльності адвоката у цивільному судочинстві та, зокрема у 

спрощеному позовному провадженні, стратегія та тактика діяльності адвоката 

є малодослідженими.  

Згідно положень частини 5 статті 279 Цивільного процесуального 

кодексу України [3], у порядку спрощеного позовного провадження за 

загальним правилом справи розглядаються за наявними матеріалами та без 

повідомлення сторін, тобто, у більшості випадків роль адвоката у спрощеному 

позовному провадженні може обмежуватись підготовкою процесуальних 

документів. Проте, із даного правила наявний виняток, і він полягає у тому, 

що одна зі сторін шляхом подачі клопотання, або ж суд, можуть ініціювати 

розгляд справи в судовому засіданні із повідомленням (викликом) сторін. Таке 

клопотання може бути подане відповідачем у строк для подання відзиву, а 

позивачем – разом із позовом, проте не пізніше, ніж через п’ять днів з дня 

отримання відзиву. У свою чергу, суд наділений правом відмовити у 

задоволенні такого клопотання, якщо одночасно існують такі умови: по-

перше, предмет позову становить грошова сума у розмірі, не більшому, аніж 

сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; по-друге, 

характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі є такими, які 

не потребують проведення судового засідання з повідомленням сторін. 

Тож, із наведеного можна зробити висновок, що розгляд справи в 

порядку спрощеного позовного провадження без участі сторін та їх адвокатів 

є більш ймовірним, ніж навпаки. А отже, участь адвоката у спрощеному 
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позовному провадження характеризується наступною специфікою: 

1) відсутністю законодавчо встановленого імперативу, який би забезпечував 

його участь у справі; 2) необов’язковістю такої участі; 3) наявністю ініціативи 

сторони чи суду щодо розгляду справи в судовому засіданні з повідомленням 

(викликом) сторін за участі адвоката. Це суттєво впливає на вироблення 

адвокатом стратегії та обрання ним оптимальної тактики. 

Стосовно того, якою є стратегія і тактика судового розгляду у 

спрощеному позовному провадженні, тактика суду та сторін і тактика захисту 

в суді при розгляді справ у спрощеному позовному провадженні  цивільного 

судочиства, існують різні погляди. Так, В.О. Попелюшко відзначає, що згідно 

з одними поглядами, для належного розгляду кримінальних справ достатньо 

того, щоб у процесі судового слідства та судового розгляду справи були точно 

дотриманими процесуальний порядок та узагальнення практики застосування 

відповідних норм закону. Інші погляди передбачають відсутність тактики суду 

чи тактики судового слідства як таких, проте підкреслюють існування тактики 

підтримання державного обвинувачення в суді і тактики професійного захисту 

від державного обвинувачення, висунутого та підтримуваного в суді. У свою 

чергу, деякі вчені вважають тактику обвинувачення та захисту інтегрованою, 

тобто такою, яка здатна задовольнити потреби і обвинувачення, і захисту 

одночасно. Також у науковій літературі, як відзначається дослідником, наявні 

позиції, згідно яких криміналістика обвинувачення і криміналістика захисту 

істотно відрізняються, та вимагають спеціальних підходів і до стратегії, і до 

тактики [17, с. 96]. Підкреслимо, що стратегія та тактика професійного 

захисту/представництва є важливою для адвоката у будь-якому виді 

судочинства, провадженні, зокрема й у спрощеному позовному провадженні в 

цивільному процесі, оскільки без них адвокат обмежений у можливостях 

донесення належним чином своєї правової позиції та досягнення цілей 

провадження. При цьому, варто враховувати, що певна типова галузева 

стратегія та тактика участі у спрощеному позовному провадженні відсутня, як 

і стратегія та тактика участі у цивільному судочинстві загалом. Більшість 
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дослідників даного питання, у тому числі й В.О. Попелюшко відзначають, про 

можливість застосування адвокатами стратегії та тактики діяльності адвоката 

у кримінальному провадженні чи провадженні щодо притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, проте це не означає, що для участі у 

спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства можливо 

запозичити будь-які готові стратегії та тактики – адвокат має адаптувати 

наявні напрацювання адвокатської практики до специфіки цивільного 

судочинства і даного виду провадження зокрема. Саме тому, визначення 

стратегії та тактики діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні потребує загальнотеоретичного аналізу тих концепцій, які на 

сьогодні наявні у науковій літературі, та які доцільно адаптувати до специфіки 

цивільного судочинства. 

Так, у загальнотеоретичному розумінні, стратегією є спосіб дій, лінія 

поведінки кого-небудь [18, с. 1399]. Тобто, під стратегією діяльності адвоката 

у спрощеному позовному провадженні варто розуміти його лінію поведінки та 

те, яким чином він діє, представляючи інтереси свого клієнта. В юридичній 

літературі відсутні безпосередні визначення стратегій щодо окремих напрямів 

права, у тому числі й стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні, але Н.В. Хмелевська, наприклад, визначає стратегію 

забезпечення правової допомоги під час здійснення адвокатом захисту як 

встановлення довготривалої мети, широкої програми дій, завдань, загальної 

довготривалої лінії поведінки адвоката, основних напрямів його діяльності, 

науково обґрунтованого розвитку реальних подій і явищ щодо надання чітко 

окресленої правової допомоги клієнту [19, с. 195]. Тобто, стратегією є не якесь 

короткострокове явище, а планування усіх дій адвоката з моменту оформлення 

ним відносин із особою, інтереси якої він представляє, і до ухвалення судом 

рішення по справі. Із даного приводу Н.В. Хмелевська відзначає, що стратегія 

спрямована на повноцінне та якісне забезпечення чітко окресленої правової 

допомоги, що надається адвокатом, її об’єктом є вироблення головної мети, 

програм на певному етапі правової допомоги, шляхів та способів її досягнення, 
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окреслює основну ланку, головний напрям у процесі правової допомоги щодо 

захисту [19, с. 195]. Таким чином, зробимо висновок, що стратегією діяльності 

адвоката у спрощеному позовному провадженні є визначення кінцевої мети, 

широкої програми дій, загальної довготривалої лінії поведінки адвоката, 

основних напрямів його діяльності, прогнозування розвитку судового процесу 

в контексті надання чітко окресленої правової допомоги клієнту у спрощеному 

позовному провадженні. Іншими словами, стратегія діяльності адвоката у 

спрощеному позовному провадженні – це передусім мета, якої бажає 

досягнути адвокат, виходячи із цілей його клієнта, а також передбачені дії 

адвоката, спрямовані на досягнення цієї мети [169].  

Найбільша кількість праць щодо стратегії діяльності адвоката, як ми вже 

зазначали, стосується кримінального процесу та грунтується на роботах 

адвоката та науковця Я.П. Зейкана, який виділив наступні передумови 

визначення стратегії діяльності адвоката: 1) з’ясувати з клієнтом мету, яку він 

хоче досягти відносно себе та визначитися з правовою позицією захисту; 2) 

представляти інтереси клієнта і завжди боротися за нього, працюючи на його 

виправдання; 3) з’ясувати з клієнтом якомога більше деталей та узгоджувати 

з ним всі ваші дії [21, с. 202-213]. Звернемо увагу на те, що у такому підході 

автор доволі доступно окреслив ті дії, які мають допомогти адвокату у виборі 

стратегії, і на нашу думку, таким підходом доцільно скористатись і при виборі 

стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні. Лише 

урахувавши такі передумови, адвокат здатний коректно визначити, якою буде 

його стратегія у провадженні [169]. 

Н.В. Хмелевською виділяються три види стратегій щодо надання 

юридичного захисту адвокатами. Першою серед виділених стратегій є 

загальна стратегія забезпечення правової допомоги, в основі якої перебувають 

положення нормативно-правових актів, що регламентують та гарантують 

правову допомогу в державі, окреслюють межі за способами її надання, 

встановлюють яка правова допомога має бути безоплатною, а яка оплатною. 

Тобто, адвокат може вибудовувати власну стратегію виключно на основі 
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положень законодавства, що регламентують його діяльність при наданні 

різних видів правової допомогти чи здійсненні представництва. Наступною 

стратегією надання юридичного захисту адвокатами, за концепцією Н.В. 

Хмелевської, є стратегія забезпечення правової допомоги за сферами її 

надання. Обираючи таку стратегію, адвокат першочергово керується 

особливостями належності правової допомоги до певних видів та напрямів 

права, наприклад кримінального, адміністративного, цивільного чи 

господарського. Іншими словами, діяльність адвоката щодо надання 

юридичного захисту у цивільному та кримінальному судочинствах 

відрізняється, а тому ця специфіка має бути врахована при побудові адвокатом 

відповідної стратегії. У свою чергу, третьою стратегією надання юридичного 

захисту адвокатами є індивідуальна стратегія. Побудова адвокатом 

індивідуальної стратегії надання та забезпечення правової допомоги 

передбачає врахування безпосередного змісту, сутності, належності та умов 

надання правової допомоги адвокатами набувачам правової допомоги 

(клієнтам). Така стратегія враховує зміст попередніх двох стратегій, але при 

цьому більш глибоко враховує специфіку конкретної справи, яка може 

розглядатись у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства [19, с. 195]. Очевидно, що стратегія діяльності адвоката, який 

бере участь у спрощеному провадженні, має бути комбінованою та 

враховувати специфіку, притаманну різним видам стратегій. Так, стратегія 

діяльності адвоката, який бере участь у спрощеному провадженні, безумовно 

має враховувати загальну стратегію забезпечення правової допомоги, яка 

будується на змісті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], Правил адвокатської етики [13], а 

також інших нормативно-правових актів, які урегульовують адвокатську 

діяльність. Також, при розробці стратегії участі адвоката у спрощеному 

позовному провадженні необхідно враховувати специфіку цивільного 

судочинства, а також даного виду провадження, визначені в нормах 

Цивільного процесуального кодексу України [3]. Окрім того, безумовно 
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мають бути враховані особливості конкретної справи, яка розглядається у 

порядку спрощеного позовного провадження. Урахування усіх зазначених 

особливостей дозволить скласти найбільш ефективну стратегію дій адвоката. 

Тому, на основі здійсненого аналізу прийдемо до висновку, що модель Н.В. 

Хмелевської є цілком прийнятною для урахування при розробці стратегії 

участі адвоката у спрощеному позовному провадженні [169]. 

Л.В. Слива також звертає увагу на наявність різних стратегій діяльності 

адвоката: 1) стратегії домінування; 2) стратегії співробітництва; 3) стратегії 

ухиляння; 4) стратегії пристосування; 5) стратегії компромісу. При цьому, 

дослідниця відзначає, що такі стратегії є загальними і визначальними для 

побудови лінії поведінки клієнта та представника, а вибір будь-якої з даних 

стратегій передбачає необхідність застосування певного набору поведінкових 

патернів. Тож, адвокат, після ознайомлення із обставинами справи та після 

аналізу матеріалів, може зробити висновок, що задоволення законних 

інтересів клієнта та/або захист його прав потребують вибору однієї із 

вищеперерахованих поведінкових стратегій. Відповідно, даний вибір 

впливатиме на тактику діяльності адвоката та клієнта, але в юридичній 

практиці стратегія може будуватись і виходячи з можливих законодавчо 

передбачених варіантів вирішення правового конфлікту [22, с. 288]. Звернемо 

увагу на те, що такі стратегії, використовуючи класифікацію Н.В. 

Хмелевської, є суто індивідуальними, тобто враховують зміст, сутність, 

належність та умови надання правової допомоги адвокатами набувачам 

правової допомоги. У кожному із наведених випадків, вибір стратегії 

обумовлений передусім можливостями вирішити справу в інтересах клієнта. 

У разі, якщо така вірогідність є високою, адвокат може обрати стратегію 

домінування. У випадку слабкої доказової бази, доцільним може бути вибір 

стратегії компромісу. Тобто, така класифікація передбачає види стратегій, які 

можуть бути використані у будь-якій справі, безвідносно до виду судочинства 

– і у кримінальному, і у адміністративному, і у цивільному [169].  
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Окрім побудови власної моделі Л.В. Слива також відзначає позицію 

Т.М. Кучер, яка пропонує чотири види стратегій. Першою серед них є 

стратегія «програти-виграти», яка передбачає повну перемогу особи, яка 

звернулась за судовим захистом, або повну перемогу її опонента.  Стратегія 

«виграти-виграти» є можливою у разі укладення мирової угоди чи угоди за 

результатами процедури медіації. Виникнення стратегії «програти-програти» 

обумовлене відмовою у задоволенні основних вимог позивача та відмовою у 

задоволенні зустрічного позову відповідача. У свою чергу, стратегія «виграти-

програти» полягає у відмові у задоволенні позовних вимог та задоволенні 

вимог зустрічного позову [23, c.56]. Із цього слідує, що стратегії можуть мати 

як позитивний так і негативний зміст для клієнта. Наприклад, не викликає 

сумнівів позитивний зміст стратегій «виграти-виграти» та «виграти-

програти», але на практиці можливі ситуації, коли адвокат вимушений для 

захисту прав та законних інтересів особи довірителя в довготривалій 

перспективі дотримуватись стратегії «програти-програти» чи «програти-

виграти». Вибір таких стратегій певною мірою залежить від обставин справи 

та інтересів клієнта і обумовлений тим, що основною задачею адвоката є 

забезпечення захисту та реалізації інтересів клієнта. Тому, за такого підходу 

адвокат та клієнт будують стратегію на стадії формування правової позиції у 

справі, у процесі чого адвокат приймає рішення про подальші стратегічні 

кроки. Тож, у цілому, зробимо висновок, що такі стратегії можуть бути одним 

із елементів стратегії діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні, проте у процесі представництва діяльність адвоката є значно 

ширшою. 

Тож, для того, щоб змоделювати стратегію діяльності адвоката у 

спрощеному позовному провадженні, варто проаналізувати, якими є дії 

адвоката після того, як до нього звернулись за допомогою у вирішенні 

цивільного спору.  

Те, яким чином має здійснюватись оформлення правовідносин адвоката 

з клієнтом, у науковій літературі є доволі спірним питанням. Різними 
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дослідниками до форм оформлення правовідносин адвоката з клієнтом 

відносять договір про надання правової допомоги, довіреність чи ордер. 

Договором про надання правової допомоги є договір, за яким адвокат бере на 

себе зобов’язання надати правову допомогу іншій стороні договору на умовах, 

які визначені в ньому. У свою чергу, довіреністю є письмове уповноваження, 

видане однією особою іншій особі з метою представництва її інтересів перед 

третіми особами, а ордер видається як письмове уповноваження для надання 

юридичної допомоги конкретним адвокатом конкретній особі [25, с. 93]. Тож, 

у даному контексті погодимось із підходом А.А. Кирик, який передбачає, що 

договір про надання правової допомоги є єдиною підставою для здійснення 

адвокатської діяльності. У свою чергу, такі документи, як довіреність чи ордер 

лише посвідчують повноваження адвоката [24, с. 238]. Тобто, перед вступом 

адвоката до правовідносин із клієнтом, відбувається укладення договору про 

надання правової допомоги, згідно із положеннями Розділу IV Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], і 

саме цей договір є підставою для участі адвоката у спрощеному позовному 

провадженні цивільного судочинства України. Сам договір за загальним 

правилом укладається у письмовій формі.  

На початку адвокат, будучи носієм юридичних знань, знавцем судової 

та адвокатської практики формує правовий погляд з метою вирішити для себе 

одне питання: чи можливо надати юридичну допомогу у цьому випадку [26, с. 

102]. І лише після того, як адвокат визначається із тим, що надання допомоги 

є можливим, він встановлює, якою є позиція та бачення його клієнтом 

результату вирішення спору. Н.В. Хмелевська на підставі позиції І.Ю. 

Гловацького [27, с. 158] дійшла до висновку, що стратегії можуть включати 

наступні позиції, які і визначать подальшу стратегію діяльності адвоката: 

1) позиція невинуватості; 2) позиція часткової вини; 3) позиція повної 

винуватості; 4) позиція мовчання [19, с. 195-196]. Варто враховувати, що 

зазначені позиції стосуються кримінального процесу, а не цивільного. Якщо 

завдання кримінального процесу полягає у захисті особи, суспільства та 
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держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження, а також у забезпеченні 

швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з 

метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, в міру його вини, а також, щоб жоден невинуватий не був 

обвинувачений чи засуджений, і жодна особа не була підданою 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру 

[20], то завдання цивільного процесу полягає у справедливому, 

неупередженому та своєчасному розгляді й вирішенні цивільних справ, що 

здійснюється із метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав й інтересів 

юридичних осіб та інтересів держави [3]. Тобто, при виборі стратегії 

діяльності адвоката варто чітко розуміти, що задання цивільного провадження 

полягає у захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, 

а не притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тому, на етапі вибору 

стратегії більш доцільним є використання моделі Т.М. Кучер – адвокат має 

встановити, чи: 1) особа, що звернулась за судовим захистом, націлена на свою 

повну перемогу чи визнає перемогу її опонента; 2) можливим є укладення 

мирової угоди; 3) особа, що звернулась за судовим захистом, відмовляє у 

задоволенні основних вимог позивача чи у задоволенні зустрічного позову 

відповідача; 4) особа, що звернулась за захистом, задовольняє вимоги 

зустрічного позову. І вже, виходячи із вибору одного із зазначених 

результатів, адвокат будує стратегію своєї діяльності.  

Також на цьому етапі адвокат, який представляє інтереси позивача, має 

визначитись із тим, чи буде справа розглядатись у порядку спрощеного 

позовного провадження, чи ні. І у разі прийняття такого рішення, згідно зі 

статтею 276 Цивільного процесуального кодексу України [3] одночасно з 

поданням позовної заяви подається клопотання про розгляд справи в порядку 
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спрощеного позовного провадження. Водночас, відповідно до частини 5 статті 

279 Цивільного процесуального кодексу України [3] адвокат має визначитись 

із тим, чи буде розглядатись справа у судовому порядку з викликом сторін чи 

судом без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами. У разі, якщо 

адвокат приймає рішення про необхідність розгляду справи в судовому 

засіданні з повідомленням (викликом) сторін, про це має бути подане 

відповідне клопотання.  

Отже, прийнявши рішення розгляду справи у судовому порядку з 

викликом сторін, адвокат для участі у спрощеному позовному провадженні 

обирає одну із наступних стратегій: 

- повна перемога особи – у такому разі, можливість домовитись із 

опонентом виключена, судовий розгляд відбудеться у будь-якому випадку, і 

адвокат повинен побудувати тактику таким чином, щоб його клієнт досягнув 

своєї мети звернення до цивільного судочинства, а саме захистив свої права та 

інтереси. Стратегія повної перемоги особи може бути обрана як адвокатом, 

який представляє інтереси позивача у спрощеному позовному провадженні, 

так і адвоката, який представляє інтереси відповідача;  

- укладення мирової угоди – дана стратегія базується на домовленості 

сторін спору. У разі, якщо метою позивача не є повна перемога над опонентом, 

або ж наявних у справі матеріалів та доказів недостатньо для цього, адвокатом 

може бути прийняте рішення обрати стратегію домовленості із іншою 

стороною провадження та уникнути судового рішення. При цьому, звернемо 

увагу на те, що стратегія укладення мирової угоди також може бути обрана і 

представником позивача, і представником відповідача; 

- відмова у задоволенні позовних вимог чи зустрічного позову 

відповідача – таку стратегію адвокат обирає у тому разі, якщо він не 

погоджується із позовними вимогами чи вимогами зустрічного позову. 

Адвокат будує стратегію таким чином, щоб довести безпідставність 

аргументів опонентів, а його професійна діяльність полягає у пошуку доказів, 
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які доведуть відсутність підстав для прийняття рішення, яке не відповідає 

інтересам їх клієнта. 

Отже, по суті стратегія – це планування діяльності адвоката із 

урахуванням очікуваного результату розгляду справи. Для вибору стратегії 

адвокат має проаналізувати наявні матеріали справи та докази, 

проконсультуватись із клієнтом на предмет очікуваної мети, та прийняти 

рішення про те, яким чином він буде діяти у спрощеному позовному 

провадженні. Відповідно, обравши одну із стратегій, адвокат розпочинає 

розробку тактики своєї участі у спрощеному позовному провадженні, яка 

відповідає очікуваним результатам розгляду справи. 

У загальнотеоретичному розумінні, тактикою є способи, прийоми 

досягнення певної мети, або ж лінія поведінки певної особи [18, с. 1428]. 

Схожим чином тактика визначається і у інших енциклопедичних розуміннях. 

Наприклад, у Словнику іншомовних слів в широкому розумінні тактика 

роз’яснюється як визначення методів, шляхів, засобів, форм боротьби, що 

найбільше відповідають конкретним обставинам у даний момент і 

забезпечують стратегічний успіх. У переносному розумінні тактика – це 

прийоми, засоби досягнення якоїсь мети, лінія поведінки когось [28, с. 561-

562]. Отже, тактика – це наперед спланований перелік дій, які вчиняє особа 

для досягнення своєї мети, і яких вона притримується у своїй діяльності. 

Згідно такого розуміння, під тактикою діяльності адвоката варто розуміти 

сукупність дій, які він вчиняє у процесі здійснення своєї професійної 

діяльності для досягнення певної визначеної мети [132]. 

С.А. Книженко, висвітлюючи аналіз співвідношення термінів 

«стратегія» та «тактика» в різноманітних галузях знань (соціології, економіці, 

психології, педагогіці) вказує, що практично в будь-якій діяльності зі 

стратегією пов'язують перспективні напрямки, прогнозування, визначення 

спільних завдань. Рішення ж поточних (найближчих) завдань - прерогатива 

тактики [29, с. 227]. Іншими словами, «стратегія» та «тактика» співвідносяться 

як результат та процес, порядок його досягнення. Спочатку адвокат визначає 
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стратегію своєї діяльності у спрощеному позовному провадженні, а вже 

згодом, відповідно до цієї стратегії, підбирає найбільш ефективну тактику. 

При цьому, вибір тактики може змінюватись у рамках однієї і тієї ж стратегії 

[132].  

Н.В. Хмелевська, у своїй праці «Стратегія забезпечення правової 

допомоги адвокатом в кримінальному провадженні» підтримує позицію, 

висловлену авторами підручника «Теорія держави і права. Академічний курс» 

за загальною редакцією О.В. Зайчука та Н.М. Оніщенко щодо того, що система 

способів і методів, спрямованих на досягнення найближчих цілей, складає 

юридичну тактику, а скерованих на досягнення головних, фундаментальних 

цілей – юридичну стратегію [19, с. 196]. Отже, стратегія спрямована на 

досягнення довгострокових цілей, наприклад вона може спрямовуватись на 

захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. У свою 

чергу, тактика спрямовуються на вирішення короткотривалих завдань – 

наприклад, досягнення певної мети на кожній стадії цивільного процесу[132].   

Таким чином, із огляду на наведені вище словникові тлумачення та 

наукові положення, ми робимо висновок про те, що поняття «стратегія» є 

більш широким за своїм змістом аніж поняття «тактика», і вказані терміни 

співвідносяться між собою як ціле та частина, оскільки тактика є складовою 

будь-якої стратегії. Стратегія позначає кінцевий бажаний результат 

діяльності, в той час як тактика моделює шляхи досягнення цього результату. 

Т.В. Варфоломєєва приходить до висновку, що тактика, як вид діяльності, 

існує тільки там, де має місце суперництво, протиборство, де зустрічаються 

інтереси груп, які протилежні одна одній (ціль сторони обвинувачення – 

доказати винуватість підсудного, ціль сторони захисту прямо протилежна) [30, 

с. 48]. Тож, правильність використання вказаних понять щодо тієї чи іншої 

діяльності учасників провадження залежить від окремо визначеної 

індивідуальної ситуації [132]. 
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Таким чином, тактикою діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні є короткотривалі, наперед сплановані способи та прийоми 

досягнення мети його діяльності у спрощеному позовному провадженні, які 

здійснюються відповідно до обраної стратегії для захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів клієнта. 

На сьогодні відсутні жодні закономірності при виробленні тактики 

діяльності адвокатів, і по суті кожна із виділених нами позицій передбачає 

власну специфіку. Загалом, із здійсненого раніше аналізу виділимо наступні 

особливості, які варто врахувати при виборі тактики адвоката у спрощеному 

позовному провадженні: 1) загальну стратегію забезпечення правової 

допомоги, яка будується на змісті Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], Правил адвокатської 

етики [13], а також інших нормативно-правових актів, які урегульовують 

адвокатську діяльність; 2) специфіку спрощеного позовного провадження, 

визначену в нормах Цивільного процесуального кодексу України [3]; 

3) відносини, які склалась між адвокатом та клієнтом; 4) обрану адвокатом 

стратегію діяльності у спрощеному позовному провадженні [132]. 

Специфіка тактики діяльності адвоката також закономірно зумовлена 

особливостями спрощеного позовного провадження. Згідно із частиною 5 

статті 279 Цивільного процесуального кодексу України [3], справи у порядку 

спрощеного позовного провадження розглядаються судами за наявними 

матеріалами та без повідомлення сторін. Виняток становить подання 

клопотання будь-якою зі сторін про розгляд справи у судовому засіданні із 

викликом сторін. Якщо таке клопотання подається, у такому разі розгляд 

справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін 

за правилами, встановленими для розгляду справи в порядку загального 

позовного провадження, з особливостями, притаманними спрощеному 

позовному провадженню [132].   

На першому етапі вибору тактики для участі адвоката у спрощеному 

позовному провадженні, адвокат має визначитись із тим, чи справа, яка 
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розглядається у порядку спрощеного провадження, буде розглядатись судом 

за наявними у справі матеріалами та без повідомлення сторін, або ж у 

судовому засіданні та з повідомленням сторін. У такому разі адвокат буде 

керуватись процесуальними засобами та тактичними прийомами, які 

застосовуються у суді. В.О. Попелюшко приходить до висновку, що 

процесуальні засоби та тактичні прийоми, які мають застосовуватись судом, 

варто поділити на три групи. Першу групу становлять процесуальні засоби та 

тактичні прийоми, які здійснюються судом без врахування думок сторін та 

узгодження з ними. До другої групи дослідником віднесено процесуальні 

засоби та тактичні прийоми, які ставляться в суді на обговорення, в тому числі 

з ініціативи сторін, та реалізація яких безпосередньо опосередковується 

судовим рішенням. Третю групу, на думку автора, складають процесуальні 

засоби та тактичні прийоми, які застосовуються за ініціативою сторін та без 

посередництва суду [17, с. 96]. До тактичних прийомів та способів діяльності 

адвоката у спрощеному позовному провадженні можна віднести ті, що 

ставляться в суді на обговорення, і ті, що застосовуються за власною 

ініціативою без посередництва суду [132]. 

Зокрема, до тактичних прийомів та способів, що ставляться в суді на 

обговорення з ініціативи сторін, реалізація яких безпосередньо 

опосередковується судовим рішенням та які можуть бути безпосередньо 

використані у цивільному процесі, В.О. Попелюшко відносить висловлення 

своїх думок про можливість судового розгляду справи; висловлення думок 

щодо обсягу доказів, які будуть досліджуватися в суді та порядку їх 

дослідження; висловлення думок з приводу клопотань з тих чи інших питань; 

заявлення відводів, клопотань про витребування і приєднання до справи нових 

доказів; заявлення відводів, клопотань про відкладення чи зупинення справи 

тощо [17, с. 97]. Звернемо увагу на те, що при вирішенні питання про розгляд 

справи в порядку спрощеного позовного провадження  судом мають бути 

враховані наступні аспекти: по-перше, обраний позивачем спосіб захисту; по-

друге, категорія та складність справи; по-третє, обсяг та характер доказів у 
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справі, у тому числі необхідність призначення експертизи чи виклику свідків 

тощо [3]. А отже, адвокат у спрощеному позовному провадженні обмежений 

у використанні окремих прийомів та способів, зокрема тих, які пов’язані із 

затягуванням провадження – наприклад, які стосуються виклику свідків та 

призначення експертизи. Але водночас, він вільний у застосуванні низки 

інших прийомів та способів, пов’язаних із розглядом справи. До тактичних 

прийомів, що використовуються адвокатом з власної ініціативи і не 

опосередковуються судовим рішенням, належать: узгодження з клієнтом 

спільної позиції у справі та вироблення стратегії і тактики на судовий розгляд; 

планування дій та рішень, які необхідно здійснити в ході судового розгляду; 

корекція плану і його реалізації в ході провадження, в залежності від ситуації, 

що склалася; подача зібраних доказів тощо. Тобто, це прийоми та способи, 

напрацьовані адвокатською практикою та наукою про адвокатуру [17, с. 97]. 

По суті, застосування таких прийомів здійснюється із урахуванням Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-

VI [9], Правил адвокатської етики [13], а також інших нормативно-правових 

актів, які урегульовують адвокатську діяльність [169]. 

На основі здійсненого аналізу зробимо висновок, що тактика діяльності 

адвоката у спрощеному позовному провадженні включає: 

1) вирішення питання про розгляд справи в судовому засіданні з 

повідомленням (викликом) сторін за правилами, встановленими для розгляду 

справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, 

притаманними спрощеному позовному провадженню; 

2) визначення способів та прийомів, реалізація яких безпосередньо 

опосередковується судовим рішенням: 

- висловлення своїх думок щодо обсягу доказів, які будуть 

досліджуватися в суді та порядку їх дослідження; 

- висловлення своїх думок з приводу клопотань з тих чи інших питань;  

- заявлення відводів, клопотань про витребування і приєднання до 

справи нових доказів;  
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- про відкладення чи зупинення справи розгляду справи тощо; 

3) визначення тактичних прийомів, що використовуються адвокатом з 

власної ініціативи, які напрацьовані адвокатською практикою та наукою про 

адвокатуру і не опосередковуються судовим рішенням: 

- узгодження з клієнтом спільної позиції у справі та вироблення тактики 

на судовий розгляд;  

- планування дій та рішень, які необхідно здійснити в ході судового 

розгляду;  

- корекція плану і його реалізації в ході провадження залежно від 

ситуації, що склалася тощо [169]. 

Таким чином, дослідження стратегії та тактики діяльності адвоката у 

спрощеному позовному провадженні дозволяє нам зробити висновок, що лише 

застосування адвокатом досягнень процесуальної науки та науки про 

адвокатуру у юридичній практиці дозволяє найбільш ефективно досягнути 

намічених цілей цивільного процесуального провадження. Окреслення таких 

цілей здійснюється у довготривалій та короткотривалій перспективі. Стратегія 

діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні передбачає 

визначення наміченої цілі, яка враховує очікуваний клієнтом результат 

розгляду справи, а також планування найбільш ефективних способів та 

методів, які буде застосовувати адвокат у процесі реалізації стратегії. У свою 

чергу, тактика – це передбачення прогнозованих дій, які вчиняються 

адвокатом на кожній стадії спрощеного позовного провадження, спрямованих 

на виконання наміченої стратегії. Наше дослідження засвідчило, що стратегія 

та тактика діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні у цілому 

характеризується власною специфікою, зумовленою передусім особливостями 

цивільного процесуального законодавства. Спрощена форма суттєво обмежує 

адвоката у виборі прийомів, які він може використовувати, але навіть у такому 

випадку його можливості все ж є доволі широкими як у виборі прийомів, що 

опосередковуються судовим рішенням, так і прийомів, обумовлених 

специфікою адвокатської діяльності. А отже, зробимо висновок, що стратегія 
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і тактика є важливими складовими діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні [169]. 

 

 

1.3. Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України 

 

Адвокат є однією з основних фігур у судовому процесі, і тому єдиний 

підхід до застосування норм Цивільного процесуального кодексу України [3] 

у його діяльності є дуже важливим, оскільки від цього серед іншого залежить 

ефективна діяльність по здійсненню правосуддя у цивільних справах. 

Запровадження спрощеного позовного провадження було зумовлено 

потребою в оптимізації цивільного процесу, а тому у контексті діяльності 

адвоката важливим є вірний вибір методики, що дозволить ефективно 

забезпечити неупереджений, своєчасний та справедливий розгляд й вирішення 

цивільних справ, що у свою чергу дозволить ефективно захистити порушені, 

невизнані або оспорювані права, свободи чи інтереси фізичних осіб, права та 

інтереси юридичних осіб, інтереси держави, в умовах, коли процедура 

розгляду справи є коротшою та простішою, аніж за загальним правилом. 

Ураховуючи, що успіх кожної законодавчої новели залежить від того, чи 

зуміють адвокати скористатися тими можливостями, які їм надає цивільний 

процес, питання методики діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України є актуальним для дослідження 

у сучасних умовах, адже це дозволяє встановити, наскільки новела 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України реально 

полегшила розгляд таких справ судом і полегшила адвокатську діяльність [39]. 

Питання методики діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України є новим для вітчизняної 

наукової літератури. І загалом високий рівень наукової уваги до цього питання 
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особливо не вплинув на розвиток наукових концепцій методики діяльності 

адвоката під час спрощеного позовного провадження.  

Так, у загальнотеоретичному розумінні, методика – це передусім 

сукупність взаємозв'язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-

якої роботи [18, с. 664]. У енциклопедичній літературі наявні й інші значення, 

проте розуміння методики, як «сукупності взаємозв'язаних способів та 

прийомів», на нашу думку, найбільш коректно відображає сутність методики 

діяльності адвоката. Згідно з таким розумінням, методика діяльності адвоката 

являє собою сукупність способів, за допомогою яких адвокат виконує свою 

роботу та здійснює діяльність у конкретному провадженні, наприклад, у 

спрощеному провадженні цивільного судочинства. Таке розуміння сутності 

поняття «методика» може провокувати підміну понять із схожим за значенням 

терміном – «тактикою», дослідженим нами раніше. Із даного приводу В.К. 

Матвійчук та А.В. Закревський відзначають, що у літературі тактика та 

методика досить чітко не розділені, але, все ж таки, ці поняття не є тотожними, 

і розуміння їх сутності має прикладне значення [31, с. 137]. Тактика у 

загальнотеоретичному розумінні також являє собою способи, прийоми 

досягнення певної мети; лінію поведінки когось [18, с. 1428]. Тобто, тактика є 

певним короткостроковим явищем, яке розробляється виключно для 

досягнення мети – існує із моменту вступу адвоката у правовідносини із 

клієнтом, та до моменту досягнення ним мети. У свою чергу, методика є 

загальнішим явищем, яке не залежить від певного окремого провадження. 

Іншими словами, із такого загальнотеоретичного розуміння можна зробити 

висновок, що методикою діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України варто вважати сукупність 

способів та прийомів, які він може використовувати у даному процесі. При 

тому, дана можливість не означає, що адвокат неодмінно використає кожен із 

них, а ними позначається лише та сукупність методів, які є найбільш 

ефективними у даному провадженні [39].  
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Щодо інших енциклопедичних визначень поняття «методика», то 

С.О. Іваницький у своєму дослідженні методики адвокатської діяльності у 

рамках науки криміналістики, дійшов до висновку, що семантичний зміст 

поняття «методика» розкривається у одинадцятитомному словнику 

української мови за редакцією І.К. Білодіда, Універсальному словнику 

енциклопедії (УСЕ) та Новому словнику іншомовних слів за редакцією 

Л.І. Шевченко, у наступних розуміннях як сукупність взаємозв'язаних 

способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи [32, с. 129]. 

Звернемо увагу на те, що дане розуміння сутності методики по суті відтворює 

раніше проаналізований нами підхід авторів Великого тлумачного словника 

сучасної української мови, і методика так само розглядається, як сукупність 

способів та прийомів. Підкреслимо, що в усіх випадках автори словників 

наголошують на тому, що такі способи та прийоми мають стосуватись 

«доцільного» проведення роботи, тобто такого, який відповідає поставленій 

меті. Іншими словами, способи та прийоми, які формують методику, мають 

обов’язково забезпечувати найбільш ефективне здійснення певної діяльності, 

у нашому випадку – адвокатської [39].  

Також існує визначення терміну «методика», як узагальнення досвіду, 

способів, прийомів доцільного здійснення будь-якого завдання [33, с. 426; 34]. 

На нашу думку, таке розуміння також можна застосувати при визначенні 

сутності методики адвоката під час спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України. Оскільки ми дійшли до висновку, що 

способи та прийоми, які формують методику, мають забезпечувати ефективне 

вирішення поставлених задач, то відповідно таке забезпечення ефективності 

повинне мати певні передумови та базуватись на чомусь. Згідно даного 

визначення, методика – це узагальнення досвіду. Це означає, що методика 

діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження має окрім 

об’єктивних чинників, таких як норми законодавства, враховувати також 

накопичений досвід діяльності адвокатів у цивільному процесі, і зокрема у 

спрощеному позовному провадженні [39].  
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Щодо безпосередніх визначень понять «методика діяльності адвоката», 

звернемо увагу на дефініцію, сформульовану Я.О. Іваницьким, який визначив 

поняття «методика професійного захисту» як підсистему криміналістичної 

методики, що включає в себе сукупність теоретичних наукових положень і 

положень адвокатської практики, а також розроблених на їх основі 

практичних рекомендацій щодо раціональної організації та здійснення захисту 

адвокатом-захисником в рамках кримінального провадження за окремими 

категоріями (видами) кримінальних правопорушень [32, с. 177]. Не зважаючи 

на те, що дана дефініція має криміналістичний характер, ряд її положень 

дозволяють зробити певні висновки щодо сутності методики адвокатської 

діяльності: по-перше, методика адвокатської діяльності, як нами і 

відзначалось раніше, має включати теоретичні наукові положення та 

положення адвокатської практики; по-друге, методика адвокатської діяльності 

визначає організацію та порядок безпосереднього здійснення діяльності 

адвокатом у відповідному провадженні [39].   

У свою чергу, М.В. Салтевський слушно зауважує, що методика 

розробляє теоретичні засади і практичні рекомендації, як найбільш ефективно 

використовувати процесуальні засоби, тактичні і технічні прийоми для 

розслідування злочинів [35, с. 411]. Отже, методика діяльності адвоката це не 

безпосередньо сукупність способів та прийомів, які швидше становлять 

тактику діяльності адвоката, а практичні рекомендації, як найбільш ефективно 

реалізовувати такі способи та прийоми у діяльності адвоката, у тому числі й 

під час спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві [39]. 

Таким чином, здійснений аналіз дозволяє зробити наступні висновки 

щодо сутності методики діяльності адвоката, у тому числі й під час 

спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві: 

- по-перше, методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження в цивільному судочинстві являє собою сукупність 

взаємозв'язаних способів та прийомів; 
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- по-друге, методику діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження в цивільному судочинстві складають теоретичні наукові 

положення та положення адвокатської практики. 

Отже, методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України – це сукупність 

взаємопов'язаних способів та прийомів, розроблених із урахуванням 

теоретичних наукових положень, положень адвокатської практики, чинного 

законодавства та сформульованих у формі практичних рекомендацій щодо 

доцільної і раціональної організації й здійснення адвокатом діяльності в 

рамках спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України 

[39]. 

Щодо власне змісту методики діяльності адвоката під час спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України, звернемо увагу на 

те, що створенню загальної методики захисту і методик захисту в конкретних 

категоріях справ не приділяється достатня увага. Варто погодитись із 

Т.В. Варфоломеєвою у тому, що майже всі розробки методики діяльності 

адвокатів здійснюються на слабкій теоретичній основі, в умовах розрізненої і 

часто не єдиної практики в різних колективах адвокатів, без чіткого 

визначення змісту методики адвокатської діяльності [36, с. 195]. А отже, 

визначення методики діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України у цілому є досить проблемним 

питанням [39].  

Так, Я.О. Іваницький встановив, що структура методики професійного 

захисту у кримінальних провадженнях містить такі елементи, як: 

1) криміналістична характеристика відповідного виду кримінального 

правопорушення; 2) визначення першочергових загальних тактичних завдань 

захисту на етапі вступу адвоката-захисника у процес; 3) вибір типової позиції 

захисту з огляду на наявну ситуацію та практику професійного захисту у 

відповідних кримінальних провадженнях; 4) встановлення обставин, 

доведення яких допоможе отримати найбільш сприятливе для підзахисного 
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кінцеве судове рішення; 5) тактичні особливості виконання адвокатом-

захисником окремих дій під час здійснення захисту у відповідних 

кримінальних провадженнях [32, с. 174]. Незважаючи на те, що зазначена 

методика стосується кримінального, а не цивільного процесу, очевидно, що її 

можливо застосувати і у діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження. Такий елемент, як криміналістична характеристика 

правопорушення, є необхідним лише для методики діяльності адвоката у 

кримінальному судочинстві, втім усі інші елементи є цілком доцільними для 

адаптації під час розгляду цивільної справи. Так, одним із першочергових дій 

адвоката після вступу у будь-яку справу має стати визначення першочергових 

загальних тактичних завдань. Адвокат має ознайомитись із матеріалами 

справи, провести консультації з клієнтом, визначитись із цілями та реальністю 

їх досягнення. Також під час визначення першочергових загальних тактичних 

завдань адвокат має вирішити, чи є можливим і необхідним розгляд справи у 

порядку спрощеного провадження. Якщо так, одночасно із поданням позовної 

заяви адвокат подає клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного 

позовного провадження, або ж зазначає про це у самій заяві. Наступним 

елементом методики є вибір типової позиції з огляду на наявну ситуацію та 

практику професійного захисту у відповідних провадженнях. Адвокат, 

ознайомившись із наявними матеріалами та здійснивши консультації з 

клієнтом, має визначитись із тим, якою є позиція позивача, яку він буде 

відстоювати у спрощеному позовному провадженні. Тому, у рамках даного 

елементу методики адвокат вирішує два питання: 1) щодо розгляду справи в 

судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін; 2) щодо позиції 

позивача, яку адвокат буде відстоювати у спрощеному позовному 

провадженні [39].  

Третій елемент, який ми виділяємо на основі позиції Я.О. Іваницького - 

встановлення обставин, доведення яких допоможе отримати найбільш 

сприятливе кінцеве судове рішення. Це означає, що адвокат має сформувати 
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максимально повне розуміння обставин справи та мати можливість їх донести 

під час судового розгляду.  

Останній елемент методики діяльності адвоката, на нашу думку, це 

тактичні особливості виконання адвокатом окремих дій у відповідних 

провадженнях. Як і у кожному провадженні, адвокат має бути підготовлений 

до кожної стадії судового процесу, а тому даний елемент також безумовно 

варто віднести до методики діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України [39]. 

Так, окремо слід зупинитися на методиці доказової діяльності у 

спрощеному провадженні. У.П. Бек у процесі дослідження основних стадій 

доказової діяльності адвоката у цивільному процесі виділила наступні 

елементи методики доказової діяльності адвоката: 1) визначення обсягу та 

меж доказової діяльності; 2) збирання доказів; 3) подання доказів суду [37, с.4-

6]. Перший елемент методики є важливим з огляду на те, що адвокат 

переважно не володіє повним обсягом інформації щодо обставин спору, який 

виник, йому невідомо про наявність тих чи інших документів, листів, 

предметів, іншої інформації, що може і повинно слугувати доказами, тому 

саме від його професіоналізму, послідовності, детального вивчення справи 

буде залежати кінцевий результат. Важливість збирання адвокатом доказів 

обумовлена тим, що, як нами відзначалось раніше у даній роботі, адвокат 

наділяється повноваженнями отримувати необхідну інформацію, у тому числі 

шляхом подання адвокатських запитів. Тому, збирання доказів є важливим 

елементом методики діяльності адвоката, у тому числі й у спрощеному 

позовному провадженні цивільного судочинства. У свою чергу, подання 

доказів до суду забезпечує його можливість використати їх в інтересах свого 

клієнта. А отже, зробимо висновок, що визначені У.П. Бек положення є 

важливою складовою загальної методики діяльності адвоката, і їх варто 

враховувати при моделюванні стратегії діяльності адвоката під час 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України. 
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Звернемо увагу те, що у вітчизняній правовій доктрині наявна велика 

кількість праць, присвячених методиці діяльності адвокатів, проте вони 

переважно стосуються кримінального процесу. Серед них відзначимо працю 

Я.П. Зейкана «Адвокатська техніка: методика підготовки прямого допиту і 

вступної промови» [38] та ряд методичних рекомендацій для адвокатів щодо 

здійснення захисту, гарантованого державою, підготовлених Координаційним 

центром з надання правової допомоги. Проте, усі вони не враховують 

специфіки цивільного процесу та спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства.  

Серед робіт у сфері цивільного процесу заслуговує на увагу позиція Т.І. 

Атамася, який зазначає, що у цивільній справі правова позиція включає в себе 

такі елементи, встановлення та аналіз яких дозволяє визначити можливість 

ведення справи, оптимальний обсяг матеріалів справи, допустимі законом 

способи і методи здійснення процесуального представництва. До елементів 

правової позиції віднесено: 1) матеріально-правовий аналіз правовідносин, які 

стали причиною звернення за юридичною допомогою; 2) наявність доказів та 

їх процесуальне обґрунтування; 3) процесуально-правовий аналіз цивільної 

справи, який включає в себе визначення наявності права на пред'явлення 

позову та умов для його реалізації, встановлення осіб, які беруть участь у 

справі, складання процесуальних документів, а також обрання тактики захисту 

інтересів клієнта в цивільному судочинстві [26, с. 102]. Отже, методика 

діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України має розроблятись із урахуванням того, якою є сутність 

правовідносин, у яких відбулось порушення прав його клієнта. Це можуть 

бути цивільні, трудові, сімейні, житлові, земельні чи інші відносини, і у 

кожному випадку такі спори можуть розглядатись у загальному порядку 

цивільного судочинства, тому варто враховувати специфіку кожного із них та 

особливості доказової діяльності у таких випадках.  

Н.Н. Єфанова звертає увагу на те, що законність та обґрунтованість 

судового рішення, оперативність вирішення цивільної справи напряму 
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залежать від повноти підготовки матеріалів, які надаються до суду ще на стадії 

звернення до суду. Недооцінка значення цієї стадії процесу та формальне 

ставлення до неї зумовлюють затягування розгляду справи в майбутньому та 

призводять до постановлення необґрунтованих рішень, що, у свою чергу, є 

перешкодою в захисті невизнаних або оспорюваних прав чи інтересів особи, 

понесення нею додаткових витрат, пов’язаних з подальшим оскарженням 

таких рішень. Отже, одним із елементів методики діяльності адвоката під час 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України має 

стати детальне опрацювання адвокатом матеріалів, наданих клієнтом. Вже на 

стадії підготовки матеріалів та звернення до суду, як зазначає Н.Н. Єфанова, 

адвокат має вживати заходи для самостійного отримання додаткових доказів 

шляхом запиту інформації, яка стосується предмета спору у відповідних 

посадових осіб, підприємств, установ та організацій. Так, одним із прав 

адвоката, визначених статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], є право звертатися з 

адвокатськими запитами. Після прийняття судом до свого провадження 

позовної заяви та клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного 

позовного провадження, адвокат має розробити методику своєї участі у 

цивільному процесі. Адвокат зацікавлений у тому, щоб спрощене позовне 

провадження відбувалось за участі сторін, оскільки його участь у ньому 

дозволить реагувати на всі процесуальні дії суду та іншої сторони та надасть 

можливість контролювати перебіг такого процесу та прогнозовано вчиняти 

дії, спрямовані на захист інтересів клієнта, в тому числі й шляхом оскарження 

процесуальних рішень у справі [16]. Отже, із підходу Н.Н. Єфанової можна 

виділити наступні елементи методики діяльності адвоката у цивільному 

судочинстві: детальне опрацювання адвокатом матеріалів, наданих клієнтом; 

самостійне отримання адвокатом додаткових доказів шляхом запиту 

інформації, яка стосується предмета спору у відповідних посадових осіб, 

підприємств, установ та організацій; підготовка до участі адвоката у судовому 

процесі для отримання можливості реагувати на всі процесуальні дії суду та 
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іншої сторони; підготовка до перебігу цивільного процесу та прогнозування 

вчинення дій, спрямованих на захист інтересів клієнт. 

Таким чином, наше дослідження засвідчило, що методика діяльності 

адвоката під час спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

України має включати наступні елементи: 

1) визначення першочергових тактичних завдань провадження на етапі 

вступу адвоката у судовий процес;  

2) детальне опрацювання адвокатом матеріалів, наданих клієнтом; 

3) самостійне отримання адвокатом доказів шляхом запиту інформації, 

яка стосується предмета спору у відповідних посадових осіб, підприємств, 

установ та організацій та подання їх до суду; 

4) вибір типової позиції з огляду на наявну ситуацію та практику 

професійного захисту у відповідних провадженнях;  

5) визначення тактичних особливостей виконання адвокатом окремих 

дій у судовому процесі та прогнозування вчинення дій, спрямованих на захист 

інтересів клієнта, для отримання можливості реагувати на всі процесуальні дії 

суду та іншої сторони (тобто, розробка стратегії та тактики). 

Так, сутність першого елементу методики полягає у тому, що на етапі 

вступу у процес адвокат має визначити першочергові загальні тактичні 

завдання. Адвокат визначається із тим, чи справа, яка розглядається у порядку 

спрощеного провадження, буде розглядатись судом без повідомлення сторін 

за наявними у справі матеріалами, чи в судовому засіданні з повідомленням 

сторін. Окрім того, адвокат визначається із стратегією та спілкується із 

клієнтом для визначення кінцевої мети провадження. 

Наступний елемент методики полягає у детальному опрацюванні 

адвокатом матеріалів, наданих клієнтом. Так, розроблення позиції у справі 

вимагає належних доказів для підтвердження юридичних фактів. До складу 

предмета доказування входить сукупність фактів підстави позову і заперечень 

на нього. Тому адвокат, подаючи позов, бере на себе обов’язок підтвердити 



 67 

передбаченими законом засобами законність позовних вимог, оскільки існує 

правило, за яким позивач має підтвердити свої вимоги доказами. 

Третій елемент методики діяльності адвоката під час спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України - самостійне 

отримання адвокатом необхідних доказів шляхом запиту інформації, яка 

стосується предмета спору у відповідних посадових осіб, підприємств, 

установ та організацій. Оскільки адвокат наділений правом збирати відомості 

про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, то відповідно він 

може спланувати певне самостійне одержання необхідних відомостей.  

Наступний виділений нами елемент методики діяльності адвоката під 

час спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України - 

вибір типової позиції з огляду на наявну ситуацію та практику професійного 

захисту у відповідних провадженнях. Це означає, що дослідивши усі матеріали 

справи, адвокат має визначитись зі стратегією спрощеного позовного 

провадження. Це може бути, наприклад, стратегія повної перемоги його 

клієнта чи стратегія укладення мирової угоди. Адвокат має враховувати 

інтереси клієнта та встановлені у процесі судочинства обставини і таким 

чином обрати найбільш коректну позицію, яка забезпечить ефективний захист 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

Остання складова методики діяльності адвоката під час спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України полягає у визначенні 

тактичних особливостей виконання адвокатом окремих дій у судовому процесі 

та прогнозування вчинення дій, спрямованих на захист інтересів клієнта, для 

отримання можливості реагувати на всі процесуальні дії суду та іншої 

сторони. Даний елемент методики пов’язаний безпосередньо із судовим 

розглядом справи. Адвокат повинен бути готовим до ефективного захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів свого 

клієнта на будь-якій стадії процесу та за будь-яких обставин. Тому, методика 

діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження цивільного 
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судочинства України передбачає розробку адвокатом стратегії й тактики на 

судовий розгляд справи. 

Таким чином, дослідження методики діяльності адвоката під час 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України 

засвідчило, що вона являє собою передусім сукупність прийомів та способів, 

які були напрацьовані у процесі адвокатської практики. Дана правова 

категорія відрізняється від споріднених правових категорій (зокрема, категорії 

тактики) тим, що вона об’єднує усі прийоми та способи, які можуть бути 

використані адвокатом у спрощеному позовному провадженні. По суті, 

методика діяльності адвоката є подібною для цивільного, кримінального, 

адміністративного чи господарського процесу. Специфіка методики 

діяльності адвоката під час спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України обумовлена тим, що у процесі її розробки адвокат має 

вирішити питання доцільності розгляду справи у порядку спрощеного 

провадження, а також необхідність розгляду справи за участі сторін 

провадження. В усьому іншому, способи та прийоми, які доцільно 

використати адвокату, є спільними для різних видів судочинства, оскільки 

були напрацьовані у багаторічному процесі адвокатської діяльності. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України розкривається у наступних аспектах: 

1) виходячи із сутності адвокатської діяльності, онтологічна основа 

участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України 

полягає у тому, що він є особою, наділеною виключними повноваженнями 

здійснювати судове представництво у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України в силу його професійного статусу як особи, яка 

провадить незалежну професійну діяльність щодо здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги на засадах 
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конфіденційності, домінантності інтересів клієнтів, неприпустимості 

конфлікту інтересів, компетентності та добросовісності у виконанні своїх 

обов’язків перед клієнтом; 

2) виходячи із сутності спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України полягає у визначенні можливості розгляду 

справи у порядку спрощеного провадження з урахуванням того, що він 

законодавчо передбачає відсутність судового засідання, та вирішенні питання 

залучення адвоката і його клієнта до судового розгляду справи для більш 

ефективного захисту його прав та інтересів; 

3) виходячи з сутності процесуальної діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України полягає у захисті суб’єктивних 

прав та охоронюваних законом інтересів свого клієнта та сприянні суду у 

всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи шляхом 

визначення позиції свого клієнта, яку він буде відстоювати у спрощеному 

позовному провадженні; обґрунтування позиції свого клієнта шляхом 

здійснення доказування підставності (безпідставності) позову; витребування й 

долучення до матеріалів справи доказів; визначення кола осіб, які братимуть 

участь у справі, а також вжиття заходів щодо залучення таких осіб; 

своєчасного реагування на процесуальні дії суду та іншої сторони; контроля 

за перебігом спрощеного провадження; вчинення процесуальних дій, 

спрямованих на захист інтересів свого клієнта, у тому числі й шляхом 

оскарження процесуальних рішень у справі. 

2. Для участі у спрощеному позовному провадженні адвокат обирає одну 

із наступних стратегій: 

- повна перемога особи – у такому разі, можливість домовитись із 

опонентом виключена, судовий розгляд відбудеться у будь-якому випадку, і 

адвокат повинен побудувати тактику таким чином, щоб його клієнт досягнув 

своєї мети звернення до цивільного судочинства, а саме захистив свої права та 
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інтереси. Стратегія повної перемоги особи може бути обрана як адвокатом, 

який представляє інтереси позивача у спрощеному позовному провадженні, 

так і адвокатом, який представляє інтереси відповідача;  

- укладення мирової угоди – дана стратегія базується на домовленості 

сторін спору. У разі, якщо метою позивача не є повна перемога над опонентом, 

або ж наявних у справі матеріалів та доказів недостатньо для цього, адвокатом 

може бути прийняте рішення обрати стратегію домовленості із іншою 

стороною провадження та уникнути судового рішення. При цьому, звернемо 

увагу на те, що стратегія укладення мирової угоди також може бути обрана і 

представником позивача, і представником відповідача; 

- відмова у задоволенні позовних вимог чи зустрічного позову 

відповідача – таку стратегію адвокат обирає у тому разі, якщо він не 

погоджується із позовними вимогами чи вимогами зустрічного позову. 

Адвокат будує стратегію таким чином, щоб довести безпідставність 

аргументів опонентів, а його професійна діяльність полягає у пошуку доказів, 

які доведуть відсутність підстав для прийняття рішення, яке не відповідає 

інтересам їх клієнта. 

3. Тактика діяльності адвоката у спрощеному позовному провадженні 

включає: 

1) вирішення питання про розгляд справи в судовому засіданні з 

повідомленням (викликом) сторін за правилами, встановленими для розгляду 

справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, 

притаманними спрощеному позовному провадженню; 

2) визначення способів та прийомів, реалізація яких безпосередньо 

опосередковується судовим рішенням: 

- висловлення своїх думок щодо обсягу доказів, які будуть 

досліджуватися в суді та порядку їх дослідження; 

- висловлення своїх думок з приводу клопотань з тих чи інших питань;  

- заявлення відводів, клопотань про витребування і приєднання до 

справи нових доказів;  
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- про відкладення чи зупинення розгляду справи тощо; 

3) визначення тактичних прийомів, що використовуються адвокатом з 

власної ініціативи, які напрацьовані адвокатською практикою та наукою про 

адвокатуру і не опосередковуються судовим рішенням: 

- узгодження з підзахисним спільної позиції у справі та вироблення 

тактики на судовий розгляд;  

- планування дій та рішень, які необхідно здійснити в ході судового 

розгляду;  

- корекція плану і його реалізації в ході провадження, в залежності від 

ситуації, що склалася тощо. 

4. Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України має включати наступні 

елементи: 

1) визначення першочергових загальних тактичних завдань 

провадження на етапі вступу адвоката у процес; 

2) детальне опрацювання адвокатом матеріалів, наданих клієнтом; 

3) самостійне отримання адвокатом додаткових доказів шляхом запиту 

інформації, яка стосується предмета спору у відповідних посадових осіб, 

підприємств, установ та організацій та подання їх до суду; 

4) вибір типової позиції з огляду на наявну ситуацію та практику 

професійного захисту у відповідних провадженнях;  

5) визначення тактичних особливостей виконання адвокатом окремих 

дій у судовому процесі та прогнозування вчинення дій, спрямованих на захист 

інтересів клієнта, для отримання можливості реагувати на всі процесуальні дії 

суду та іншої сторони (тобто, розробка стратегії та тактики). 
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РОЗДІЛ 2. 

ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

 

2.1. Діяльність адвоката до пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження 

 

Позовне провадження цивільного судочинства є найбільш традиційним 

провадженням для цивільного процесу, адже в його межах вирішується 

широке коло спорів про право у сфері цивільних, трудових, сімейних, 

житлових, земельних та інших відносин. В рамках позовного провадження 

розглядається найбільша кількість цивільних справ, які надходять до судів 

України, а тому адвокати найчастіше здійснюють підготовку та беруть участь 

саме в позовних провадженнях цивільного судочинства. Статус адвоката у 

позовному провадженні цивільного судочинства змінився внаслідок 

нещодавніх змін до законодавства, адже у змісті чинного Цивільного 

процесуального кодексу України [3], на відміну від попередніх, адвокат був 

виведений зі складу осіб, які беруть участь у справі (учасників справи), і 

сьогодні входить до числа учасників судового процесу, як представник сторін, 

третіх осіб, а також осіб, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб. Враховуючи, що на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства саме такий вид правничої допомоги є найбільш 

затребуваним, питання, пов’язані із діяльністю адвокатів традиційно 

перебувають в сфері інтересів вітчизняних науковців [115]. 

Чинним цивільним процесуальним законодавством передбачено 

диференціацію позовного провадження як у бік ускладнення процедури 

розгляду цивільної справи (наприклад, у заочному провадженні), і так само 

відступ від загальних правил розгляду справ позовного характеру може 

переслідувати й мету спрощення розгляду цивільної справи, що безумовно 

впливає на специфіку діяльності адвоката. Участь адвоката в ускладнених 
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процедурах розгляду цивільної справи ускладнює його діяльність та вимагає 

від нього вчинення більшої кількості процесуальних дій. Відповідно, спрощені 

процедури розгляду цивільних справ полегшують діяльність адвоката із 

питань захисту прав та інтересів осіб, інтереси яких він представляє. Законом 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 

03.10.2017 № 2147-VIII [69] у цивільному процесуальному законодавстві було 

запроваджено спрощене позовне провадження, і це також, у свою чергу, 

обумовило внесення ряду змін у діяльність кожного із учасників цивільного 

процесу, у тому числі й адвокатів. Оскільки спрощене позовне провадження 

цивільного судочинства характеризується звільненням судового розгляду 

цивільних справ від окремих процесуальних дій, стадій та процедур, як 

наслідок, діяльність адвоката на стадії пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження та в межах надання правничої допомоги 

по складанню документів процесуального характеру на такій стадії також 

відрізняється від його діяльності на даній стадії у інших провадженнях [115].  

Як відзначає Н.М. Бакаянова, на практиці розвиток загальних 

інформаційних технологій дещо зменшив роль адвокатури, адже сьогодні 

досить часто особа сама може отримати необхідну консультацію безоплатно з 

доступних джерел у мережі Інтернет, ознайомитись із нормативно-правовими 

актами, юридичними коментарями до них, науковими статтями, судовими 

рішеннями, розміщеними в електронних реєстрах тощо. Саме тому, досить 

часто у громадян виникають сумніви щодо доцільності звернення до адвоката 

за консультацією, якщо необхідну відповідь на питання він може отримати 

значно швидше і не виходячи з дому [70, с. 244]. Втім, це стосується у першу 

чергу простих консультацій та складання нескладних процесуальних 

документів. Зазвичай, консультації у юридичних питаннях потребують 

фахового вивчення фактичних обставин, знання юридичної термінології, 

законодавства та особливостей судової практики. Тому, можливістю 
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звернення до адвоката, навіть у випадку, якщо така справа може розглядатись 

у порядку спрощеного позовного провадження, не варто нехтувати, адже 

діяльність адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку спрощеного 

позовного провадження та в межах надання правничої допомоги по складанню 

документів процесуального характеру на такій стадії є ключовою для 

подальшого розгляду справи та захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи. Із точки зору Н.С. Єфанової, те, 

що дана стадія процесу може недооцінюватись, а ставлення до неї може бути 

формальним, у майбутньому зумовлює затягування розгляду справи та 

призводить до постановлення необґрунтованих рішень. Це, у свою чергу, 

створює перешкоди для захисту невизнаних або оспорюваних прав чи 

інтересів особи, призводить до понесення нею додаткових витрат, пов’язаних 

із подальшим оскарженням таких рішень [16]. Варто підкреслити, що на 

даному етапі діяльність адвоката у справах, які розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження, є недостатньо дослідженою. Так само 

недостатньо  досліджено і діяльність адвоката до стадії пред’явлення позову в 

порядку спрощеного позовного провадження. Саме тому, дослідження 

діяльності адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку спрощеного 

позовного провадження є актуальним.  

Як відзначає Д.Д. Луспеник, відкриття провадження у справі 

пов’язується із наявністю права на позов та процесуальним порядком його 

реалізації. Тож основною метою стадії відкриття провадження у справі є 

реалізація гарантованого статтею 55 Конституції України права на звернення 

за судовим захистом [71, с. 18]. Таке звернення ще не є гарантією того, що 

цивільна справа буде відкрита. Саме тому, адвокат може стати особою, якому 

на даній стадії належитиме ключова роль щодо формування передумов для 

успішного подальшого розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства. 

Статтею 58 Цивільного процесуального кодексу України [3] визначено, 

що «сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися 
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до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі 

особисто (самопредставництво) та (або) через представника». Ці ж суб’єкти 

частиною 1 статті 42 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

віднесені до учасників справ позовного провадження, а отже діяльність 

адвоката у спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства 

пов’язується передусім із представництвом інтересів сторін та третіх осіб. 

Стаття 60 Цивільного процесуального кодексу України [3] закріплює, що 

представником у суді може бути адвокат. Представник (у тому числі й 

адвокат), наділений повноваженнями на ведення справи в суді, здійснює 

процесуальні права та обов’язки від імені особи, яку він представляє. Дані 

положення поширюються і на регулювання питань спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, а отже адвокат може бути 

представником і позивача, і відповідача.  

Участь адвоката, як представника, у цивільному процесі може 

обумовлюватись як неможливістю особистої участі особи, яка є стороною у 

справі, так і бажанням особи, яка є стороною у справі, отримати кваліфіковану 

професійну допомогу при розгляді справи у суді.  

Із точки зору Л.В. Тацій, представництво адвоката в цивільному процесі 

є виконанням представницької і правозахисної функції [72, с. 7]. 

Представницька функція полягає у здійсненні ним юридичних дій в межах, 

наданих чинним законодавством та довіреністю повноважень від імені та в 

інтересах особи, яку він представляє, з метою захисту її прав та інтересів, а 

також надання правової допомоги. Тобто, участь адвоката у спрощеному 

позовному провадженні цивільного судочинства із однієї сторони полягає у 

здійсненні процесуальних дій від імені та в інтересах особи, яку він 

представляє. Для цього, у відповідності до частини 1 статті 64 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], адвокат має право на здійснення від імені 

особи, інтереси якої він представляє у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства, її процесуальні права та обов’язки. У свою чергу, 

правозахисна функція полягає у захисті прав та інтересів особи, яку 
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представляє адвокат. Це означає, що адвокат вступає у спрощене позовне 

провадження цивільного судочинства для захисту порушеного, невизнаного 

або оспореного права, свободи чи інтересу особи, інтереси якої він 

представляє. 

Подібне бачення сутності даного питання має і М.Й. Штефан, який 

відмічає те, що представник (а отже, і адвокат) у цивільному судочинстві 

покликаний виконувати дві функції – здійснювати процесуальне 

представництво та правозаступництво [73, с. 156]. Тобто, так само зробимо 

висновок, що процесуальним представництвом є реалізація адвокатом 

делегованих йому повноважень на ведення справи в суді та здійснення від 

імені особи, яку він представляє, її процесуальних прав та обов’язків. 

Правозаступництвом є захист прав та інтересів осіб, які беруть участь в 

спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства. 

А отже, із урахуванням завдань та основних засад цивільного 

судочинства, визначених в статті 2 Цивільного процесуального кодексу 

України [3], зробимо висновок, що метою участі адвоката, як представника, у 

позовному провадженні цивільного судочинства є надання сторонам, третім 

особам, а також особам, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб правової допомоги шляхом забезпечення реалізації їхніх 

прав і обов’язків щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 

держави. Такою ж є і мета участі адвоката, як представника, у спрощеному 

позовному провадженні цивільного судочинства. А отже, до стадії 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження адвокат 

по-перше, має набути цивільно-процесуальну дієздатність, для того, щоб мати 

право представляти інтереси особи в спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства; по-друге, зібрати усі необхідні докази, які дозволять 

захистити порушені, невизнані або оспорювані права, свободи чи інтереси 

осіб, інтереси яких адвокат представляє, та скласти необхідні процесуальні 
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документи для того, щоб пред’явити позов в порядку спрощеного позовного 

провадження. 

На початковому етапі діяльності адвоката до стадії пред’явлення позову 

в порядку спрощеного позовного провадження, адвокат надає довірителю 

консультації, адже поради адвоката - важлива складова його діяльності. Н.М. 

Бакаянова прийшла до висновку, що основу консультативної діяльності 

адвоката складає надання адвокатом клієнту правової інформації. Для 

ефективного консультування адвокатом клієнта важливим є як належний 

професійний рівень адвокатів, постійне підвищення ними кваліфікації, так і 

наявність у них комунікативних навичок, знань у сфері психології, 

спілкування тощо [70, с. 297]. Також важливо, щоб адвокат належним чином 

організував свою консультативну діяльність, і як надав максимально повну 

правову допомогу особі, та отримав від неї усю необхідно інформацію для 

встановлення природи справи і пошуку шляхів для захисту її прав та інтересів. 

Погодимось із Л.В. Сливою у тому, що консультування адвоката є 

процесом стадійним, а кожна зі стадій має на меті виконання відмінних 

завдань, реалізація яких дозволить досягти виконання головного завдання 

консультативної роботи, а саме надання якісної правової допомоги особі, що 

звернулась до адвоката. На першому етапі відбувається збір інформації по 

справі, на другому – адвокатом оцінюються обставини справи та нормативно-

правова база, на третьому етапі формується правова позиція у справі [74, с. 

164]. Аналізуючи діяльність адвоката до пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження, пропонуємо скористатись саме таким 

розподілом на стадії. 

Так, першим етапом діяльності адвоката до пред’явлення позову в 

порядку спрощеного позовного провадження є збір інформації по справі. Для 

того, щоб дати пораду з будь-якого питання, адвокат має з'ясувати його суть. 

Тому, на даному етапі адвокат консультує клієнта, спілкується із ним та 

шляхом інтерв’ю отримує інформацію, яку потребує та здійснює збір 

інформації по справі у інші передбачені чинним законодавством способи.  
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Л.В. Слива прийшла до висновку, що консультування, яке надається 

адвокатом клієнту, може бути первинним, повторним та поточним. Первинне 

консультування відбувається після першої зустрічі адвоката та клієнта. Під час 

первинного консультування адвокат вперше знайомиться з правовою 

проблемою та надає клієнту роз’яснень щодо правового конфлікту та 

формування можливих шляхів його вирішення. Повторне консультування має 

місце, якщо клієнт повторно звернувся до адвоката з тією самою проблемою, 

та здійснюється з метою вирішення проблем, які виникли при реалізації 

правової позиції, виробленої при первинному консультуванні, чи обумовлені 

виникненням нових фактичних обставин. У свою чергу, поточне 

консультування – це перший і останній контакт адвоката і клієнта. Тобто, під 

час поточного консультування клієнт отримує відповіді на питання, із якими 

він звертався до адвоката, та у подальшому вирішує проблему самостійно, без 

участі адвоката [75, с. 230-231]. Досліджуючи діяльність адвоката до 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, зробимо 

висновок, що така співпраця адвоката та клієнта є такою, яка не переривається. 

У процесі первинного консультування, адвокат з’ясовує суть питання, яке 

досягається шляхом співбесіди з особою, зацікавленою у представництві її 

інтересів у порядку цивільного судочинства. Окрім того, адвокат одержує від 

цієї особи інформацію, яка має правове значення, та на основі якої він може 

дати пораду, довідку чи консультацію [76, с. 5]. Метою таких консультацій 

адвоката та особи, зацікавленої у послугах адвоката, є узгодження питання чи 

є сторони зацікавленими у співпраці, та якими є перспективи захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи. 

Також після проведення консультацій адвокат і така особа приймають рішення 

про представництво адвокатом її інтересів у цивільному процесі. Після 

надання первинного консультування, адвокат продовжує надавати клієнту 

правову допомогу, надає різноманітні рекомендації та готує процесуальні 

документи.  
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Важливо підкреслити, що у процесі проведення консультацій адвокат 

має встановити наявність умов звернення до суду. Д.Д. Луспеник прийшов до 

висновку, що умовою звернення до суду має бути дійсне або добросовісно 

передбачуване порушення права позивача. Відповідно, будь-яке інше 

звернення до суду є зловживанням правом [77, с. 155]. Досить часто звернення 

до суду може мати на меті корисні мотиви, такі як безпідставне звільнення від 

обов’язків перед третьою особою (наприклад, звільнення від майна з метою 

його приховання у процесі розірвання шлюбу), що може у подальшому 

призвести до негативних наслідків для особи. Але при цьому, мотивація особи, 

яка є стороною у справі, до участі у цивільному спорі не впливає на обсяг 

процесуальних прав адвоката.  

На другому етапі адвокатом оцінюються обставини справи. Адвокат 

аналізує інформацію, яка була ним зібрана на попередньому етапі, здійснює 

нормативно-правовий аналіз справи. Зазначимо, що помилки адвоката під час 

підготовки судової справи можливо інколи виправити у процесі: можна 

змінити підставу, предмет або розмір позову, заявити клопотання про допит 

нових свідків, витребування додаткових доказів [76, с. 5]. Але при цьому, 

варто врахувати те, що специфіка спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства є такою, що деякі помилки адвоката на цій стадії 

можуть унеможливити у майбутньому розгляд справи у такому порядку. 

Зокрема, адвокат має враховувати, що у відповідності до частини 5 статті 274 

Цивільного процесуального кодексу України [3], у разі подання заяви про 

збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову судом може 

бути прийняте рішення про розгляд справи за правилами загального позовного 

провадження. Частиною 3 статті 274 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] визначено, що ціна позову є одним із ключових критеріїв, який 

враховує суд при вирішенні питання, чи може справа вирішуватись у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. У тому разі, 

якщо адвокат подасть заяву про збільшення суми позовних вимог, суд може 

прийняти рішення про її розгляд у порядку загального позовного провадження 
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цивільного судочинства. Ще одним таким критерієм, який може вплинути на 

прийняття судом рішення про розгляд справи за правилами загального 

позовного провадження, є зміна предмету позову. У відповідності до частини 

3 статті 274 Цивільного процесуального кодексу України [3], до критеріїв, які 

враховуються судом при вирішенні питання про розгляд справи в порядку 

спрощеного або загального позовного провадження, також віднесено значення 

справи для сторін, категорію та складність справи, чи становить розгляд 

справи значний суспільний інтерес. Зміна предмету позову може вплинути на 

розуміння судом сутності справи, яка розглядається, і в такому разі суд також 

може прийняти рішення про її розгляд у порядку загального позовного 

провадження цивільного судочинства. 

Отже, адвокат має уважно підійти до питань підготовки. У процесі 

надання консультацій, адвокат має враховувати те, що у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства може розглядатись обмежене 

коло справ. Окремі, недостатньо виважені дії до стадії пред’явлення позову в 

порядку спрощеного позовного провадження можуть привести до того, що 

справа, яка мала б розглядатись у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, буде розглядатись судом у порядку загального 

позовного провадження цивільного судочинства. Однак, допущена помилка 

під час консультаційного прийому може виявитись непоправною. Тому, у 

процесі надання консультацій адвокат та особа, зацікавлена в адвокатських 

послугах, мають чітко визначитись із такими питаннями, як ціна та предмет 

позову, адже в майбутньому адвокат буде обмежений у можливостях 

виправити такі помилки, і справа буде розглядатись в порядку загального 

позовного провадження цивільного судочинства. 

На третьому етапі адвокат формує свою правову позицію у справі на 

основі тієї інформації, яка стала йому відомою на попередніх етапах. Для того, 

щоб адвокат у відповідності до цієї правової позиції міг вчиняти процесуальні 

дії, він та особа, інтереси якої він представлятиме, мають укласти договір про 

надання правової допомоги, а також встановити рамки повноважень адвоката. 
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Як зазначає В.В. Заборовський, для отримання цивільного процесуального 

статусу представника особи, яка бере участь у справі, адвокат повинен 

отримати спеціальну правосуб’єктність, адже з моменту отримання статусу 

адвоката він отримує лише певну цивільно-процесуальну правоздатність [78, 

с. 220]. Відповідно, цивільно-процесуальна дієздатність, тобто статус 

цивільного процесуального представника особи, і як наслідок, право 

здійснювати від імені особи, яку адвокат представляє, її процесуальні права та 

обов’язки, набувається шляхом належного закріплення його повноважень. 

У науковій літературі наводиться позиція, згідно якої адвокат 

наділяється загальними цивільними процесуальними правами учасників, а 

також спеціальними цивільними процесуальними правами представника [79, 

с. 118]. Закріплення повноважень адвоката, як представника сторони, третьої 

особи, а також особи, якій законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб, здійснено у відповідності до положень статті 26 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-

VI [9]. У частині 1 даної норми зазначено, що адвокатська діяльність 

здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.  

У науковій літературі для тлумачення сутності договору про надання 

правової допомоги найчастіше наводиться дефініція, зазначена в Правилах 

адвокатської етики (наприклад, таку дефініцію у своїй роботі навела 

В.І. Форманюк [80, с. 377]). Так, у відповідності до статті 14 чинних Правил 

адвокатської етики [13], договір про надання правової допомоги є договором, 

за яким одна сторона, якою є адвокат, адвокатське бюро чи адвокатське 

об'єднання, бере на себе обов'язок надати правову допомогу іншій стороні 

договору, яким є клієнт, на умовах і в порядку, що визначені договором, а 

клієнт, у свою чергу, бере на себе зобов'язання оплатити надання правової 

допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, 

якщо така оплата передбачена договором. Аналізуючи дану дефініцію, 

звернемо увагу на наступні моменти. По-перше, сторонами договору про 

надання правової допомоги є сторона, що надає правову допомогу (у контексті 
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нашого дослідження – це адвокат), та сторона, яка отримує таку правову 

допомогу, тобто клієнт. По-друге, предмет такого договору складає сам 

обов’язок надати правову допомогу, а також умови та порядок її надання. По-

третє, договором про надання правової допомоги на адвоката покладається 

обов’язок, власне, надати таку правову допомогу, а на клієнта – її оплатити, а 

також оплатити інші витрати, необхідні для виконання умов договору.  

У науковій літературі нашої держави наявні альтернативні підходи щодо 

визначення поняття «договір про надання правової допомоги». Наприклад, 

М.В. Кравченко визначає його, як договір, за яким юрист або юридична 

компанія на власний ризик зобов’язується надати замовнику (тобто, клієнту) 

фахову правову допомогу чи здійснювати юридичне обслуговування 

вирішення проблемних юридичних ситуацій, підготовити проекти чи 

висновки по правовими актами, представляти його (їх) інтереси в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, у судах, а замовник 

зобов’язаний оплачувати їхні витрати та сплатити гонорар [81, с. 89-90]. Таке 

визначення, порівняно із тим, яке наведене в Правилах адвокатської етики 

[13], надає уточнення ряду важливих аспектів договору про надання правової 

допомоги. Так, автором підкреслюється, що правова допомога обов’язково має 

бути фаховою, тобто надаватись особою, яка володіє освітою, знаннями у цій 

сфері та надає правову допомогу на професійній основі. М.В. Кравченко 

розширює розуміння предмета договору про надання правової допомоги, яким 

є не лише надання правової допомоги, але й комплексне юридичне 

обслуговування. У контексті діяльності адвоката у спрощеному позовному 

провадженні цивільного судочинства, предмет договору може включати 

надання консультацій, підготовку процесуальних документів, представництво 

інтересів особи у суді. 

Тож, у контексті теми нашого дослідження зробимо висновок, що на 

стадії до пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, 

між адвокатом та клієнтом укладається договір про надання правової 

допомоги, за яким адвокат бере на себе зобов’язання фахово надати клієнту 
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правову допомогу в обсягах, передбачених договором, у тому числі надати 

йому необхідні консультації, здійснити підготовку процесуальних документів, 

представляти його інтереси у суді, а клієнт, у свою чергу зобов’язаний 

оплатити усі необхідні для здійснення адвокатом своїх повноважень витрати, 

а також сплатити адвокату передбачений договором гонорар. 

Частина 1 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9] також вказує й на те, що 

документами, які посвідчують повноваження адвоката на надання правової 

допомоги, є наступні. По-перше, це договір про надання правової допомоги. 

По-друге, таким документом є довіреність. По-третє, до документів, які 

посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, варто 

віднести ордер. По-четверте, ще одним документом, який посвідчує 

повноваження адвоката на надання правової допомоги, є доручення органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги. Це означає, що адвокат може вступити до спрощеного позовного 

провадження у якості представника і на основі довіреності, ордеру чи 

доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. Але в той самий час, погодимось із В.В. 

Заборовським у тому, що виходячи з аналізу вказаної статті, вірним є висновок 

про необхідність укладення договору про надання правової допомоги між 

адвокатом і довірителем незалежно від того, яким документом будуть 

посвідчуватися повноваження адвоката в суді [78, с. 221]. Тобто, здійснення 

адвокатської діяльності відбувається виключно на підставі договору про 

надання правової допомоги. Його повноваження можуть посвідчуватись 

іншими документами (довіреністю, ордером чи дорученням), проте жоден із 

цих документів не є підставою для здійснення представництва адвокатом 

інтересів особи успрощеному провадженні. 

Із положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

від 05.07.2012 № 5076-VI [9] слідує, що договір про надання адвокатських 

послуг може укладатись як в письмовій, так і в усній формі. За загальним 
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правилом, договір про надання адвокатських послуг укладається у письмовій 

формі, проте у випадку, коли його предметом є надання усних і письмових 

консультацій, роз’яснень із правових питань, чи невідкладне надання правової 

допомоги, що унеможливлює укладення письмового договору, то договір про 

надання адвокатських послуг може бути укладено в усній формі. Проте, у 

такому випадку договір має бути укладено в письмовій формі протягом трьох 

днів з моменту укладення усного договору. У контексті укладення договору 

про надання адвокатських послуг з метою подальшої участі адвоката у 

спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства можливою є 

застосування другої підстави для укладення усного договору про надання 

адвокатських послуг. Проте, як нами зазначено, це не звільняє його сторони 

від необхідності у майбутньому укласти письмовий договір. 

Отже, для того, щоб адвокат приступив до здійснення діяльності щодо 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, він має 

укласти з особою договір про надання правової допомоги, у якому мають бути 

визначені його повноваження. 

Надання адвокату повноважень означає, що він наділяється правом 

брати участь у цивільній справі у якості представника сторони, третьої особи, 

чи особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

Він наділяється загальними цивільними процесуальними правами осіб, чиї 

інтереси він представляє, а також спеціальними цивільними процесуальними 

правами адвоката [79, с.118]. Загальні цивільні процесуальні права адвоката, 

як представника у цивільному судочинстві, визначаються у відповідності до 

частини 1 статті 64 Цивільного процесуального кодексу України [3], згідно з 

якою адвокат здійснює від імені особи, яку він представляє, процесуальні 

права та обов’язки. Спеціальні права адвоката закріплені у статті 20 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-

VI [9]. 

Аналіз загальних цивільних процесуальних права адвоката варто 

розпочати із зазначення того, що права та обов’язки учасників позовного 
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провадження цивільного судочинства закріплюються в статті 43 Цивільного 

процесуального кодексу України [3]. Зі змісту її норми слідує, що загальними 

цивільними процесуальними правами адвоката, як представника у справі 

позовного провадження, є наступні права: по-перше, адвокат наділяється 

правом ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, 

одержувати копії судових рішень; по-друге, у адвоката є право подавати 

докази; по-третє, адвоката має право брати участь у судових засіданнях, якщо 

інше не визначено законом; по-четверте, адвокат може брати участь у 

дослідженні доказів; по-п’яте, у адвоката є право ставити питання іншим 

учасникам справи, свідкам, експертам, спеціалістам; по-шосте, адвокатів 

наділено правом подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, 

наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 

судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань 

інших осіб; по-сьоме, адвокат може ознайомлюватись з протоколом судового 

засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, 

робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності 

чи неповноти; по-восьме, загальним цивільним процесуальним правом 

адвоката, як представника у справі позовного провадження, є право 

оскарження судових рішень. Окрім цього, варто враховувати, що даний 

перелік прав не є вичерпним, і адвокат у визначених законом випадках може 

користуватись іншими процесуальними правами. У контексті діяльності 

адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного 

провадження особливо звернемо увагу на його права ознайомлюватися з 

матеріалами справи, робити з них витяги, копії та брати участь у дослідженні 

доказів, адже саме вони є важливими на цьому етапі. Після того, як адвокат 

отримує повноваження представляти особу, він розпочинає підготовку до 

пред’явлення позову, і зазначені права сприяють збору доказів, визначенню 

суми позовних вимог та предмету позову, складенню необхідних документів 

процесуального характеру. 
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Окрім процесуальних повноважень, які делегує адвокатові його 

довіритель на підставі норм Цивільного процесуального кодексу України [3], 

у нього наявний також комплекс невід’ємних професійних прав та обов’язків, 

передбачених законодавством про адвокатуру, які власне і є спеціальними 

цивільними процесуальними правами представника [82, с. 384]. Такі права 

належать усім без виключення адвокатам з моменту отримання ними 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та є 

невідчужуваними. На їх обсяг не впливає ні характер справи, ні форма 

судочинства. Також вони не можуть бути обмежені довірителем у договорі про 

надання правової допомоги. Із даного приводу М.Ю. Єфімєнко відзначає, що 

за загальним правилом такі повноваження навіть не перераховуються детально 

в уповноважуючих документах, або навіть не вказуються взагалі [83, с. 186]. 

Отже, спеціальні цивільні процесуальні права адвоката являють собою 

комплекс невід’ємних професійних прав та обов’язків, які належать кожному 

адвокату в силу набуття права на заняття адвокатською діяльністю та не 

можуть бути обмежені договором про надання правової допомоги. 

Загальні цивільні процесуальні повноваження адвоката дозволяють 

йому брати участь у справі від імені особи, чиї інтереси він представляє, а 

також опрацьовувати матеріали, надані клієнтом, завдяки чому в нього 

з’являється можливість визначитись з такими аспектами, як предмет позову та 

склад сторін, наявність основних підстав для звернення до суду, наявність чи 

відсутність базових доказів, необхідність отримання нових доказів, 

необхідність вжиття заходів щодо забезпечення позову, а також з’являється 

можливість вчиняти інші процесуальні дії для обґрунтування позиції [16]. 

Проте, для того, щоб отримувати нові докази, забезпечити позов та вчиняти 

інші процесуальні дії, спрямовані на обґрунтування позиції, адвокату 

сприяють його спеціальні процесуальні права. 

Спеціальні процесуальні права адвоката закріплені у статті 20 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-

VI [9], і до стадії пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного 
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провадження важливими для адвоката є такі права: по-перше, у адвоката є 

право на звернення з адвокатськими запитами до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до 

фізичних осіб за їх згодою, щодо отримання інформації, документів, копій 

документів тощо; по-друге, у адвоката є право на ознайомлення із 

документами та матеріалами, необхідними для адвокатської діяльності, окрім 

тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; по-третє, адвокати 

наділяються правом складати та подавати у встановленому законом порядку 

заяви, скарги, клопотання й інші правові документи; по-четверте, у адвокатів 

є право доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових 

осіб, а також одержувати мотивовані відповіді на такі клопотання і скарги; по-

п’яте, до прав адвокатів віднесено право бути присутніми під час розгляду 

їхніх клопотань та скарг та давати пояснення щодо їхньої суті; по-шосте, 

адвокати мають право збирати відомості про факти, які можуть бути 

використані як докази, у тому числі запитувати, отримувати й вилучати речі, 

документи, їх копії, ознайомлюватися з ними, а також опитувати осіб за їх 

згодою; по-сьоме, у адвокатів є право застосовувати технічні засоби, у тому 

числі для копіювання матеріалів справи чи для фіксації процесуальних дій, у 

яких він бере участь; по-восьме, адвокат у справах, які він веде, наділений 

правом посвідчувати копії документів, якщо законодавством не передбачено 

інший спосіп їх посвідчення; по-дев’яте, до прав адвокатів віднесено 

можливість одержування письмових висновків фахівців чи експертів з питань, 

які потребують спеціальних знань. Тож, ще до стадії пред’явлення позову в 

порядку спрощеного позовного провадження та в межах надання правничої 

допомоги по складанню документів процесуального характеру, адвокат має 

право вживати заходи для самостійного одержання додаткових доказів 

шляхом запиту інформації чи документів, яка стосується предмета спору, та 

одержання відповідні на такі запити, іншої інформації, документів чи їх копій 

у відповідних посадових осіб, підприємств, установ та організацій. Тому, 
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особливо серед зазначених прав дослідники адвокатської діяльності у 

цивільному судочинстві відзначають права, пов’язані із його можливостями 

підготовки матеріалів, які надаються до суду на стадії звернення до суду. 

Законність та обґрунтованість судового рішення, а також оперативність 

вирішення цивільної справи напряму залежать від повноти підготовки 

матеріалів, які надаються до суду ще на стадії звернення до суду [16]. У даному 

контексті звернемо увагу на право звертатися з адвокатськими запитами, яке 

допомагає у збиранні доказової інформації адвокату як професійному 

представнику у цивільній справі. Частиною 1 статті 24 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9] 

адвокатський запит визначається, як письмове звернення адвоката до органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, 

копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги 

клієнту [84, с. 161]. Адвокатський запит є інструментом, який виділяє адвоката 

з-поміж інших суб’єктів цивільного процесу, і у даному аспекті він має суттєві 

переваги у питаннях збирання доказів. У науковій літературі висловлюється 

думка, що зручність використання послуг адвоката полягає у тому, що у 

порівнянні з іншими суб’єктами цивільного процесу адвокат має більше 

гарантованих законодавством можливостей щодо отримання інформації, 

збирання доказів, копій документів, необхідних йому для надання правової 

допомоги, адже він реалізує їх шляхом направлення адвокатського запиту [37, 

с. 7; 85, с. 75-76]. І наведені вище права свідчать про те, що дане твердження 

не є помилковим, адже спеціальні процесуальні права необхідні адвокату для 

того, щоб збирати докази та готувати процесуальні документи, у тому числі й 

позовну заяву.  

Гарантією ефективності адвокатського запиту, як юридичного засобу, 

яким користується адвокат до стадії пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження, є те, що згідно з частиною 3 статті 24 
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Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 

5076-VI [9], відмова в наданні інформації на адвокатський запит чи 

несвоєчасне, неповне або неналежне надання такої інформації, є підставою для 

притягнення розпорядника такої інформації до відповідальності. Виняток із 

даного правила лише один, і він стосується відмови у наданні інформації з 

обмеженим доступом. Із даного приводу у науковій літературі відзначається, 

що розуміння суб'єктами, які зволікають із належним наданням інформації на 

адвокатський запит, наслідків такої діяльності і їх подальшого притягнення до 

юридичної відповідальності за це, спонукає їх до сумлінної діяльності з 

підготовки та направлення належної відповіді на такі запити [84, с. 162]. Варто 

зазначити, що невиконання компетентними суб’єктами покладених на них 

обов'язків із надання відповідей на адвокатські запити ускладнює професійну 

діяльність адвоката з належної підготовки до участі у цивільній справі, а також 

може спричинити перешкоди у збиранні вказаним суб'єктом необхідної 

доказової інформації з метою надання належної професійної правничої 

допомоги. 

Після того, як адвокат зібрав всю необхідну інформацію, він розпочинає 

підготовку процесуальних документів – передусім, позовної заяви. 

Враховуючи, що згідно із частиною 1 статті 75 Цивільного процесуального 

кодексу України [3], у позовній заяві мають бути викладені вимоги щодо 

предмета спору та їх обґрунтування, зазначені вище спеціальні процесуальні 

права адвоката та гарантії їх реалізації спряють тому, щоб у адвоката було 

достатнє обґрунтування предмета спору, і відповідно необхідності захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, яку 

він представляє. 

У процесі підготовки процесуальних документів адвокат має 

враховувати, що справи, які розглядаються в порядку спрощеного позовного 

провадження, можна умовно диференціювати в залежності від того, чи вони 

повинні розглядатися за такими правилами на справи, які суд обов’язково 

розглядає у порядку спрощеного позовного провадження (частина 1 статті 274 
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Цивільного процесуального кодексу України [3]), та справи, щодо яких суд за 

власним розсудом за наявності відповідного клопотання позивача вирішує 

питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження 

(частина 2 статті 274 Цивільного процесуального кодексу України [3]). Тобто, 

у процесі підготовки до пред’явлення позову адвокатом має бути вирішене 

питання чи може справа вирішуватись у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, чи ні. Згідно із частиною 3 статті 274 

Цивільного процесуального кодексу України [3], при вирішенні питання про 

розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження за наявності 

відповідного клопотання позивача суд обов’язково враховує наступні аспекти: 

по-перше, якою є ціну позову; по-друге, яким є значення справи для її сторін; 

по-третє, який спосіб захисту було обрано позивачем; по-четверте, якою є 

категорія та складність справи; по-п’яте, яким є обсяг та характер доказів у 

справі, чи існує необхідність призначення експертиз, виклику свідків тощо; 

по-шосте, якою є кількість сторін та інших учасників справи; по-сьоме, чи 

становить розгляд справи значний суспільний інтерес; по-восьме, якою є 

думка сторін щодо необхідності розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження. Відповідно, адвокат також має врахувати кожен із 

цих аспектів. Звернемо увагу на те, що будь-який із зазначених аспектів може 

бути підставою для прийняттям судом рішення про розгляд справи у порядку 

загального позовного провадження цивільного судочинства. 

Серед процесуальних документів, які готуються адвокатом до стадії 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження 

першочергово варто відзначити, власне, складання адвокатом позовної заяви. 

У статті 175 Цивільного процесуального кодексу України [3] визначено, які 

аспекти повинна містити позовна заява. Серед її обов’язкових положень 

виділимо передусім такі, які безпосередньо впливають на розгляд справи у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. Так, 

будь-яка позовна заява у цивільному судочинстві має містити вказівку на  ціну 

позову; обґрунтування змісту позовних вимог; виклад обставини, за 
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допомогою яких позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначати докази, які 

підтверджують ці обставини, у тому числі й ті, які не можуть бути подані 

разом із позовною заявою; містити перелік документів й інших доказів, 

доданих до заяви; вказувати про наявність у позивача чи іншої особи 

оригіналів письмових чи електронних доказів, копії яких додаються до заяви. 

Ці обставини будуть враховані судом при прийнятті рішення про розгляд 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, і саме тому адвокат має уважно підійти до обґрунтування їх 

змісту, адже як нами зазначалось раніше, будь-які помилки адвоката на цій 

стадії можуть унеможливити у майбутньому розгляд справи у такому порядку. 

Наприклад, якщо адвокат подасть заяву про збільшення суми позовних вимог, 

суд може прийняти рішення про її розгляд у порядку загального позовного 

провадження цивільного судочинства. 

Окрім позовної заяви, адвокатом можуть бути підготовані та в 

подальшому подані й інші процесуальні документи. Так, зміст статті 279 

Цивільного процесуального кодексу України [3] свідчить про те, що розгляд 

справи у порядку спрощеного позовного провадження може здійснюватись без 

повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, якщо немає 

клопотання будь-якої зі сторін про інше (письмове провадження), або ж в 

судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, якщо однією зі сторін 

було подано відповідне клопотання, або суд прийняв таке рішення із власної 

ініціативи. Тому, до стадії пред’явлення позову в порядку спрощеного 

позовного провадження, адвокат повинен дійти до висновку, чи може справа 

розглядатись у порядку спрощеного позовного провадження, чи відповідає 

інтересам довірителя розгляд справи без повідомлення сторін за наявними у 

справі матеріалами та чи необхідно йому готувати відповідне клопотання про 

розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з 

повідомленням (викликом) сторін. У разі необхідності складання таких 

процесуальних документів, адвокат готує відповідні клопотання. 
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Н.М. Бакаянова звертає увагу на те, що необхідність підготовки 

адвокатом клієнту правових документів може виникнути і тоді, коли клієнт 

вирішив самостійно реалізовувати свої права у суді, та здійснює співпрацю з 

адвокатом виключно в рамках підготовки необхідних для клієнта окремих 

документів [70, с. 239]. Іншими словами, консультування адвокатом клієнта та 

підготовка процесуальних документів до стадії пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження ще не означає, що адвокат 

представлятиме клієнта при розгляді справи у суді. Проте, враховуючи 

специфіку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, 

навіть у такому випадку його діяльність на цій стадії має вирішальне значення 

для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів особи. 

Отже, діяльність адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження та в межах надання правової допомоги по 

складанню документів процесуального характеру на такій стадії включає 

наступне: 

по-перше, адвокат здійснює консультації потенційних довірителів. 

На даному етапі відбувається з'ясування суті спірного питання, яке 

досягається шляхом співбесіди з особою, зацікавленою в отриманні 

адвокатських послуг. Адвокат отримує інформацію про сутність спору та 

матеріали, які мають правове значення для майбутнього процесу, і на їх основі 

надає такій особі консультації з приводу того, якими є можливі шляхи 

розв’язання спору, а також у які способи можна здійснити захист порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи. Також на основі 

отриманої інформації адвокат може дати пораду, довідку чи консультацію, 

яким може бути позасудове розв’язання спору. У тому випадку, якщо 

адвокатом та особою, чиї інтереси він представлятиме, приймається рішення 

про пред’явлення позову, адвокат має роз’яснити особі усі процесуальні 

наслідки такого рішення, а також оцінити можливість розгляду справи у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; 
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по-друге, між адвокатом і довірителем укладається договір про надання 

правової допомоги. 

Укладення договору про надання правової допомоги між адвокатом та 

особою, чиї інтереси він представлятиме, включає наступні дії адвоката: 

- встановлення у якій формі, усній чи письмовій, буде укладатись 

договір про надання правової допомоги; 

- визначення обсягу повноважень, який здійснюватиме адвокат для 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

особи, у тому числі й в спрощеному позовному провадженні цивільного 

судочинства; 

- встановлення обсягу цивільних процесуальних прав та обов’язків, які 

особа, чиї інтереси представлятиме адвокат, делегує йому для здійснення її 

представництва; 

- власне, укладення договору про надання правової допомоги між 

адвокатом та особою, чиї інтереси він представлятиме; 

по-третє, адвокат здійснює збирання доказів, необхідних для 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, а також 

для складання процесуальних документів. 

У даному контексті варто враховувати, що чинним законодавством, а 

також договором про надання правової допомоги, укладеним між адвокатом 

та особою, чиї інтереси він представлятиме, адвокат наділяється загальними 

цивільними процесуальними правами учасників цивільного процесу, а також 

спеціальними цивільними процесуальними правами, передбаченими 

законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність.  

Діяльність адвоката щодо збирання доказів, необхідних для 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, а також 

для складання процесуальних документів, включає: 

- ознайомлення з наявними матеріалами справи, а також доказами, 

наданими йому особою, інтереси якої він представляє; 
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- збір доказів, які обґрунтовують вимоги і заперечення, та інші 

обставини, які мають значення для вирішення справи в порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства; 

по-четверте, адвокат готує документи процесуального характеру, 

необхідні для пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного 

провадження: позовону заяву та, за необхідності, клопотання про розгляд 

справи в порядку спрощеного позовного провадження, а також клопотання 

про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з 

повідомленням (викликом) сторін.  

Отже, у процесі дослідження діяльності адвоката до стадії пред’явлення 

позову в порядку спрощеного позовного провадження та в межах надання 

правничої допомоги по складанню документів процесуального характеру на 

такій стадії, нами встановлено, що дії адвоката на цьому етапі є ключовими 

для усього подальшого розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства.  

 

2.2. Діяльність адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі 

 

Оскільки, як ми зазначали, спрощене позовне провадження цивільного 

судочинства характеризується звільненням судового розгляду цивільних 

справ від окремих процесуальних дій, стадій та процедур, як наслідок, 

діяльність адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у 

цивільній справі також відрізняється від його діяльності на даній стадії у 

інших провадженнях. Варто враховувати, що чинним Цивільним 

процесуальним кодексом України [3] передбачено ряд ускладнень, які 

унеможливлюють відкриття позовного провадження взагалі, або ж 

унеможливлюють розгляд справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства.  
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Згідно зі статтею 279 Цивільного процесуального кодексу України [3], 

розгляд в порядку загального позовного провадження, але із урахуванням 

особливостей, передбачених для розгляду справи в порядку загального 

позовного провадження, з особливостями, передбаченими для розгляду справ 

у порядку спрощеного позовного провадження. Саме тому, аналізуючи 

діяльність адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у 

цивільній справі та ускладнень, які унеможливлюють таке відкриття, ми 

будемо опиратись передусім на процедуру відкриття загального позовного 

провадження у цивільній справі, а також на специфіку, притаманну відкриттю 

спрощеного позовного провадження у цивільній справі та особливості 

діяльності адвоката на цій стадії. 

Як зазначається у науковій літературі, участь адвоката, як професійного 

представника, на етапі пред'явлення позову полягає у тому, що вказаний 

суб'єкт як правило, складає та подає позовну заяву та необхідні додатки до неї 

до відповідного суду [84, с. 157]. Так, стаття 184 Цивільного процесуального 

кодексу України [3] передбачає, що пред’явлення позову у позовному 

провадженні цивільного судочинства здійснюється шляхом подання позовної 

заяви до суду першої інстанції. Така позовна заява реєструється в суді, і після 

цього передається судді не пізніше наступного дня з моменту реєстрації. 

Оскільки позивач має право заявити клопотання про розгляд справи за 

правилами спрощеного позовного провадження у позовній заяві, від адвоката 

вимагається подати таке клопотання вже на цій стадії, адже ігнорування цього 

права у майбутньому може призвести до того, що судом буде прийнято 

рішення про розгляд справи у порядку загального позовного провадження. Це 

в свою чергу, може значно ускладнити захист порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, яку адвокат представляє, а 

також розширить діяльність самого адвоката, який буде вимушений взяти 

участь у значно ширшому колі процесуальних дій, а також у більшій кількості 

стадій позовного провадження цивільного судочинства. У разі, якщо адвокат 

не подасть клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного 
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позовного провадження до відкриття провадження у справі, він втрачає право 

заявити таке клопотання на наступних стадіях судового розгляду справи, і суд 

приймає рішення про те, у який спосіб розглядатиметься справа, із власної 

ініціативи. 

Відповідно до статті 276 Цивільного процесуального кодексу України 

[3], адвокат може подати клопотання про розгляд справи в порядку 

спрощеного позовного провадження як окремий письмовий документ або 

«розмістити» його у позовній заяві. Зміст такого клопотання має стосуватись 

ініціаціювання розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї 

цивільної справи, і не може стосуватись лише певної частини позовних вимог, 

адже в такому разі суд не приймає його до розгляду, та зазначає про це в ухвалі 

про відкриття провадження у справі. Відповідно, суд розглядає дане 

клопотання разом із позовною заявою і приймає рішення щодо розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, у тому разі, якщо ним не виявлено жодних ускладнень, які 

унеможливлюють таке відкриття, а також унеможливлюють розгляд справи у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. 

Дослідники питань, пов’язаних із алгоритмами складання і подання 

позовних заяв, приходять до висновку, що цінність позовної заяви полягає не 

у кількості написаного матеріалу, а у тих ідеях, які містяться у ній [86, с. 60]. 

Тому, адвокату, як професійному представнику, варто сумлінно та належно 

складати позовні заяви та низку інших процесуальних документів, оскільки це 

буде запорукою надання дійсно професійної правничої допомоги, 

гарантованої статтею 59 Конституції України [1], оскільки вже на етапі 

подання позовної заяви та прийняття рішення судом про відкриття 

провадження у справі можливі перші ускладнення для адвокатської 

діяльності, адже позовна заява може бути залишена без руху, або ж повернена 

адвокату [84, с. 157]. Підстави залишення позовної заяви без руху визначені у 

статті 185 Цивільного процесуального кодексу України [3], згідно якої однією 

із підстав залишення позовної заяви без руху є її подання без додержання 



 97 

передбачених законом вимог. Як нами відзначалось раніше, Цивільним 

процесуальним кодексом України [3] передбачено ряд обов’язкових умов, які 

має містити кожна позовна заява, серед яких нами виділено ціну позову; 

позовні вимоги; виклад обставин та доказів, які обґрунтувують вимоги та 

підтверджують такі обставини; перелік документів й інших доказів, які 

додаються до заяви, у тому числі й тих доказів, які не можуть бути подані з 

позовною заявою; інформація щодо наявності у позивача чи іншої особи 

оригіналів доказів, копії яких додаються до заяви. У разі відсутності в позовній 

заяві хоча б однієї із таких умов, судом може бути прийняте рішення про 

залишення позовної заяви без руху. Наприклад, як відзначає Я.П. Зейкан, у 

позовному провадженні мають зазначатись звернення позивача та 

обґрунтування його вимог, а завдання суду полягає у з'ясуванні того, наскільки 

це звернення відповідає дійсним обставинам справи. Саме тому, позовна заява 

обов’язково має містити обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. 

Також позивач має зазначити докази, що підтверджують кожну обставину, або 

вказати на наявність підстав для звільнення від доказування [76, с. 108]. Тому 

логічно, що не зазначення таких відомостей відображається на рішенні суду 

про залишення позовної заяви без руху, адже позовна заява, у якій не 

обґрунтовані вимоги позивача унеможливлює вирішення судом спору. А отже, 

на даній стадії від адвоката передусім вимагається перевірити позовну заяву 

на предмет її відповідності усім вимогам чинного цивільного процесуального 

законодавства.  

При цьому, варто враховувати, що адвокат може подати позовну заяву 

повторно, після усунення її недоліків. Так, частиною 2 статті 185 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] передбачено, що в ухвалі суду про 

залишення позовної заяви без руху мають бути зазначені недоліки позовної 

заяви, які власне і мають бути усунені, спосіб їх усунення, а також строк 

усунення, який за загальним правилом не може перевищувати десяти днів з 

дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Тобто, у разі, 

якщо позовну заяву все ж було повернуто адвокату, у нього є можливість 
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усунути недоліки та подати позовну заяву повторно. Також ухвала про 

залишення позовної заяви без руху може постановлятись з підстави несплати 

судового збору у встановленому законом розмірі, і в такому разі суд в ухвалі 

зазначає суму судового збору, яку позивачу, або його представнику необхідно 

сплатити чи доплатити. Виконання вимог суду в строк означає, що позовна 

заява вважається поданою в день первісного її подання до суду, а відповідно 

їх невиконання означає, що заява вважається неподаною і повертається 

позивачеві або його адвокату. 

Водночас, статтею 185 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

також передбачено ряд інших випадків, коли позовна заява може повернутись 

адвокату, наприклад, у тому випадку, коли заяву подано адвокатом, який не 

має процесуальної дієздатності, тобто його відносини із особою, інтереси якої 

він представляє, не оформлені договором про надання правової допомоги. 

Тобто, позовна заява може повернутись адвокату, який не мав права ні 

подавати позовну заяву до суду, ні підписувати її в силу відсутності у нього 

цивільної процесуальної дієздатності. Також заява повертається позивачу чи 

його представнику у випадках, коли ним було порушено правила об’єднання 

позовних вимог, чи позивачем було подано до цього самого суду інший позов 

або декілька позовів до того самого відповідача або відповідачів, із цим самим 

предметом та тих самих підстав і щодо такого позову (позовів). Звернемо увагу 

на те, що у тому випадку, коли позовна заява була подана іншим адвокатом, 

проте, позивач, відповідач, підстави та позовні вимоги є тими самими, позовна 

заява все одно повертається, тобто заміна адвоката не є підставою для 

повторного подання позовної заяви до суду, адже у спрощеному позовному 

провадженні цивільного судочинства адвокат представляє інтереси позивача, 

проте не заміняє його у цивільному процесі.  

Іншими випадками, з урахуванням специфіки спрощеного позовного 

провадження (наприклад, варто враховувати, що у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства не можуть розглядатись 

спори, які виникають із сімейних правовідносин), є добровільна відмова 
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адвоката від розгляду справи у судовому порядку, яка реалізовується шляхом 

заяви про відкликання позовної заяви. 

Суд повертає позовну заяву адвокату у чітко визначеному в 

законодавстві переліку випадків. Усі підстави для повернення позовної заяви 

адвокату обумовлені вчиненням ним помилок, через які суд не може прийняти 

таку позовну заяву. Погодимось із М.В. Шпаком у тому, що адвокату при 

подачі позовної заяви необхідно вказувати у ній достатній обсяг інформації 

для обґрунтування своїх процесуальних вимог. У разі, коли адвокатом при 

подачі позовної заяви відразу не було подано певні докази, можливе 

пропущення процесуальних строків на долучення цих доказів до справи і у 

зв'язку з цим, адвокату, як професійному представнику у цивільному процесі, 

який подає позовну заяву, варто враховувати можливість виникнення таких 

випадків [84, с. 158]. Повернення позовної заяви не означає втрату позивачем 

можливості захисту позивачем своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів. Передусім, повернення позовної заяви означає, що 

в адвоката є можливість усунути недоліки позовної заяви та подати її 

повторно, але при цьому мають бути дотримані хронологічні рамки, 

встановлені чинним цивільним процесуальним законодавством України. 

Іншим ускладненням, яке унеможливлює відкриття спрощеного 

позовного провадження у цивільній справі, є відмова суду у відкритті 

провадження у справі. Статтею 186 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі 

у вичерпному переліку випадків. Наприклад, суд відмовляє у відкритті 

провадження у справі, якщо позовна заява не підлягає розгляду в порядку 

цивільного судочинства. Проте, на нашу думку, дана умова малоймовірна у 

тому випадку, якщо позивач скористався послугами адвоката. Адвокат є 

особою, яка здійснює професійне представництво у цивільному процесі, тобто 

має глибоку юридичну обізнаність у галузі застосування норм цивільного 

процесуального права судами та має достатнє для надання професійної 

правничої допомоги володіння інструментарієм правозастосування 



 100 

цивільного процесуального законодавства, а тому не може вчиняти такі 

помилки [87, с. 10]. Іншою умовою відмови у відкритті провадження у справі 

є наявність іншого рішення, ухвали суду чи судового наказу, які набрали 

законної сили, та які встановлюють закриття провадження у справі між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Звернемо 

увагу на те, що у разі, якщо позивачем було подано до цього самого суду інший 

позов або декілька позовів до цього самого відповідача або відповідачів, із 

таким самим предметом та із аналогічних підстав, позовна заява повертається 

позивачу. Проте, наявність провадження у справі між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав є підставою для відмови у 

повторному відкритті провадження у справі. Так само позивачу відмовляють 

у відкритті провадження у справі, якщо у провадженні цього чи іншого суду є 

справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав. Тобто, не просто була подана позовна заява, а дана справа має 

бути прийнята судом до розгляду. У такому випадку суд також відмовляє у 

відкритті провадження та розглядає ту справу, яка вже перебуває у його 

розгляді. Окрім того, суд також відмовляє у відкритті провадження у справі за 

наступних умов: по-перше, у разі наявності рішення третейського суду щодо 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих 

підстав, окрім випадків, коли судом було відмовлено у видачі виконавчого 

листа на примусове виконання рішення третейського суду або скасувано 

рішення третейського суду, внаслідок чого був унеможливлений розгляд 

справи в тому самому третейському суді; по-друге, у разі наявності рішення 

суду іноземної держави, визнаного в Україні в установленому законом 

порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав; по-третє, в спірних правовідносинах, які не допускають 

правонаступництва, у разі настання смерті фізичної особи чи оголошенння її 

померлою, або припинення юридичної особи, які звернулися із позовною 

заявою або до яких пред’явлено позов. 
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Отже, більшість випадків відмови судом у відкритті провадження у 

справі пов’язані із тим, що спір між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав розглядається чи вже розглядався у судовому 

порядку цим самим чи іншими юрисдикційними органами, і щодо нього 

наявне рішення. У інших випадках, суд має прийняти позовну заяву до 

провадження, якщо вона підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

Так само, Цивільним процесуальним кодексом України [3] передбачено 

ряд ускладнень, які унеможливлюють відкриття саме спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі. Зокрема, частинами 1 - 4 статті 274 даного 

нормативно-правового акту закріплюється перелік умов, яким має відповідати 

справа для її розгляду у спрощеному позовному провадженні, та які вже 

неодноразово аналізувались нами у даній роботі. У тому випадку, якщо справа 

не відповідає хоча б одній із таких умов, вона не може бути розглянута у 

порядку спрощеного позовного провадження.  

Також варто звернути увагу на те, що згідно з частиною 5 статті 274 

Цивільного процесуального кодексу України [3], суд може відмовити 

позивачу у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження 

або ним може бути постановлена ухвала про розгляд справи за загальними 

правилами позовного провадження у тому випадку, коли прийняття судом до 

розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни 

предмета позову призвело до унеможливлення розгляду такої справи за 

правилами спрощеного позовного провадження. Із даного приводу варто 

зазначити, що пунктом 2 частини 2 статті 49 Цивільного процесуального 

кодексу України [3] позивачу надано право змінити підставу або предмет 

позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог до початку першого 

судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного 

позовного провадження. Як відзначає Я.П. Зейкан, розмір позовних вимог 

можна вважати елементом предмета позову і для адвоката є важливою позиція 

Верховного Суду України про те, що «у разі зміни підстав і предмета вимог у 

процесі розгляду порушеної цивільної справи, а також особи, до якої їх 
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заявлено, вони вважаються новими вимогами і мають бути оформлені 

письмовою заявою», про що було зазначено ще в рішенні Судової колегії в 

цивільних справах Верховного Суду України від 02.07.97 року [76, с. 110]. 

Отже, у тому випадку, якщо у справі виникла потреба у зміні підстави або 

предмета позову, адвокатом складається письмова заява про це, але при цьому 

адвокат має враховувати те, що внаслідок збільшення розміру позовних вимог 

або зміни предмета позову суд може відмовити у розгляді справи за правилами 

спрощеного позовного провадження або постановити ухвалу про розгляд 

справи за правилами загального позовного провадження. 

Варто враховувати, що частиною 4 статті 277 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] передбачено право відповідача в 

установлений судом строк подати заяву із запереченнями проти розгляду 

справи в порядку спрощеного позовного провадження. На її основі суд 

залежно від обґрунтованості заперечень відповідача може постановити ухвалу 

про залишення заяви відповідача без задоволення, або про розгляд справи за 

правилами загального позовного провадження та заміну засідання для 

розгляду справи по суті підготовчим засіданням. У разі пропуску такого 

строку відповідач може ініціювати перехід до розгляду справи за правилами 

загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що 

пропустив його, маючи на те поважні причини. 

Також, як нами відзначалось раніше, згідно із частиною 5 статті 274 

Цивільного процесуального кодексу України [3] суд може відмовити у 

розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або 

постановити ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного 

провадження. Підставою для прийняття такого рішення є неможливість 

розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, що було 

обумовлено збільшенням позивачем розміру позовних вимог або зміною 

предмета позову, що було здійснено шляхом подання позивачем відповідної 

заяви до суду, і її прийняття останнім. Частиною 6 статті 277 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] визначено, що у тому випадку, якщо суд 
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постановив ухвалу про розгляд справи, яка мала розглядатись в порядку 

спрощеного позовного провадження, за правилами загального позовного 

провадження, її розгляд розпочинається зі стадії відкриття провадження у 

справі, а тому повернення до розгляду справи за правилами спрощеного 

позовного провадження не допускається. 

У тому випадку, коли в суду відсутні підстави для залишення позовної 

заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження, 

або для відмови у розгляді справи в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства (у тому числі й відсутність заперечень 

відповідача проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження), суд відкриває провадження у справі. В ухвалі про відкриття 

провадження у справі суд також визначає і рішення щодо розгляду справи в 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. В 

ухвалі судом зазначається, за якими правилами буде розглядатись справа, 

дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, 

якщо справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження 

з повідомленням (викликом) сторін, результати вирішення заяв і клопотань 

позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не 

потребує виклику сторін.  

Таким чином, серед ускладнень, які унеможливлюють відкриття 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства варто 

першочергово виділити наступні: по-перше, провадження не може бути 

відкрите як спрощене позовне провадження цивільного судочинства у тому 

випадку, якщо справа не є такою, яка може бути розглянута у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; по-друге, суд 

може відмовити у розгляді справи за правилами спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, якщо позивачем було подано до суду 

заяву про збільшення розміру позовних вимог чи про зміну предмета позову, і 

після її прийняттям судом справа перестала бути такою, яка може бути 

розглянута у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 
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судочинства; по-третє, справа не може бути розглянута за правилами 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, якщо 

відповідачем було оскаржено клопотання про розгляд справи за правилами 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, і судом було 

підтримано вимоги відповідача. Звернемо увагу на те, що в усіх випадках 

відмова суду у розгляді справи в порядку спрощеного позовного провадження 

не виключає можливості її розгляду у порядку загального позовного 

провадження. А отже, в адвоката залишається альтернативний варіант захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, яку 

він представляє. 

Підсумовуючи здійснений аналіз, зробимо висновок, що ускладнення, 

які виникають на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у 

цивільній справі, це обставини, які впливають на звичайний перебіг розгляду 

справи у суді, ускладнюючи її розгляд у порядку спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі, унеможливлюючи її розгляд у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, або 

унеможливлюючи її розгляд взагалі.  

Ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у 

цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства, на нашу думку, можна 

класифікувати на загальні та спеціальні. Загальними є ускладнення, характерні 

для загального позовного провадження цивільного судочинства. 

Спеціальними є ускладнення, які унеможливлюють розгляд справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. 

Загальні ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства: 

- залишення позовної заяви без руху; 

- повернення позовної заяви адвокату; 

- відмова у відкритті провадження у справі. 



 105 

Спеціальні ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, проте 

не виключають можливість її розгляду у порядку загального позовного 

провадження цивільного судочинства: 

- судом прийнято рішення про розгляд справи у порядку загального 

позовного провадження цивільного судочинства, оскільки її сутність не 

відповідає умовам для її розгляду у спрощеному позовному провадженні; 

- після прийняття судом до розгляду заяви позивача про збільшення 

розміру позовних вимог або зміни предмета позову, відповідна справа не може 

бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження; 

- відповідачем оскаржено розгляд справи у спрощеному позовному 

провадженні цивільного судочинства. 

Аналізуючи діяльність адвоката на стадії відкриття спрощеного 

позовного провадження у цивільній справі, варто зазначити, що вона є 

обмеженою в силу об’єктивних обставин. Фактично усі спеціальні права 

адвоката, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], переважно пов’язані із доказовою 

діяльністю та надають зазначеному суб’єкту у цивільних процесуальних 

правовідносинах ширший обсяг процесуальних повноважень у відповідній 

сфері. Загальні процесуальні права адвоката, як представника у цивільному 

процесі, дозволяють йому реагувати на рішення суду, проте він не може 

впливати на них. Наприклад, у тому випадку, коли судом приймається рішення 

про повернення позовної заяви, адвокат може усунути виявлені недоліки та 

подати позовну заяву повторно. Проте, якщо судом приймається рішення про 

розгляд справи у порядку загального позовного провадження цивільного 

судочинства, у адвоката відсутні інструменти для оскарження такого рішення. 

Тобто, по суті адвокат позивача на даній стадії здійснює наступну діяльність: 
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по-перше, у межах своєї компетенції та в рамках, визначених цивільним 

процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити її розгляд у судовому порядку; 

по-друге, адвокат на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі може змінювати розмір позовних вимог або 

предмет позову; 

по-третє, у межах своєї компетенції та в рамках, визначених цивільним 

процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства. 

Отже, аналіз діяльності адвоката на стадії відкриття спрощеного 

позовного провадження у цивільній справі та ускладнень, які 

унеможливлюють таке відкриття, дозволяє зробити висновок, що на цій стадії 

адвокат має обмежений вплив на процес. Судом розглядається позовна заява, 

складена адвокатом, а також клопотання про розгляд справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, і на основі цього 

приймається рішення щодо того, чи може дана справа розглядатись у 

позовному провадженні цивільного судочинства та чи може вона розглядатись 

у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. 

Діяльність адвоката на цій стадії зводиться до виправлення вчинених ним 

помилок чи недоліків позовної заяви, у тому випадку, якщо вони мали місце, 

а також вчиняє дії у відповідь на прийняті судом рішення (наприклад, 

виправляє недоліки позовної заяви у тому випадку, коли позовна заява 

повертається судом).  

 

2.3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у 

порядку спрощеного позовного провадження  

 

Судовий розгляд є основною стадією судового процесу, на якій суд 

здійснює розгляд справи по суті, досліджує докази, встановлює фактичні 
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докази, з’ясовує права та обов’язки сторін і ухвалює судове рішення [71, 

с.250]. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства відрізняється 

навіть від його діяльності на стадії судового розгляду справи у порядку 

загального позовного провадження цивільного судочинства. У обох випадках 

адвокат здійснює різну процесуальну діяльність, акцентує свою увагу на 

різних моментах, використовує різний інструментарій для захисту прав особи, 

інтереси якої він представляє. Передусім, адвокат у таких справах суттєво 

обмежений у можливостях захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів особи, яку він представляє. Наприклад, згідно зі 

статтею 279 Цивільного процесуального кодексу України [3], підготовче 

засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не 

проводиться. На підготовчому засіданні у справах, які розглядаються в 

порядку загального позовного провадження, у адвоката є можливості 

уточнити позовні вимоги, укласти мирову угоду із відповідачем, подати 

різноманітні заяви та клопотання в інтересах особи, інтереси якої він 

представляє, призначити необхідні експертизи. Відповідно, при розгляді 

справи у порядку спрощеного провадження адвокат позбавлений можливості 

використати такі інструменти захисту прав особи, інтереси якої він 

представляє. Також справа може розглядись судом у порядку спрощеного 

позовного провадження за наявними у справі матеріалами та без повідомлення 

сторін, якщо у справі відсутнє клопотання будь-якої зі сторін про інше, і, 

відповідно, виключно подання однією зі сторін відповідного клопотання, або 

ж ініціатива суду, є підставами для розгляду справи в судовому засіданні з 

повідомленням (викликом) сторін. Наведені особливості свідчать про те, що 

спрощене позовне провадження цивільного судочинства характеризується 

звільненням її від окремих процесуальних дій, стадій та процедур, і як 

наслідок, діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства також 

відрізняється від його діяльності у інших провадженнях.  
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Специфіка діяльності адвоката на стадії судового розгляду справи у 

науковій літературі розглядається з урахуванням того, що Цивільний 

процесуальний кодекс України [3] (а саме його стаття 15) передбачає, що 

учасники справи мають право користуватися правничою допомогою, 

суб’єктом надання якої є адвокат [88, с. 122]. В частині 2 статті 15 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] визначено, що представництво у суді, як 

вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом, «крім випадків, 

встановлених законом». Проте, все ж звернемо увагу, що ключовим для стадії 

судового розгляду є формулювання «виключно адвокатом». В той самий час, 

варто також враховувати, що при розгляді справи у порядку спрощеного 

провадження підготовче засідання не проводиться, і як наслідок, справа 

розглядається суддею за наявними матеріалами. Тобто, участь адвоката при 

розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства не є обов’язковою, і у даному контексті він конкурує із іншими 

особами, які згідно із Цивільним процесуальним кодексом України [3] можуть 

набувати статусу представника. Так, частиною 2 статтею 60 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] передбачено, що під час розгляду спорів, 

що виникають із трудових відносин і малозначних справ представником може 

бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну 

дієздатність. 

Це ж знаходить своє підтвердження і у інших положеннях чинного 

національного законодавства. Зокрема, як відзначає Г.О. Світлична, із 

системного аналізу статті 59 Конституції України [1], статей 1, 6, 19 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-

VI [9] та статей 7, 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 

02.06.2011 № 3460-VI [89] слідує, що представництво у суді є одним із видів 

правової допомоги, здійснення якого на професійній основі сприяє 

забезпеченню доступу до правосуддя, змагальності судового процесу та 

ефективності реалізації права на судовий захист. А із положень Цивільного 

процесуального кодексу України [3] слідує, що представником у цивільному 
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судочинстві (у тому числі й в суді), перш за все, можуть бути особи, які мають 

статус адвоката [90, с. 100].  

В основі цивільно-правої конструкції представництва лежить 

положення про те, що одна особа (представник) діє від імені і в інтересах іншої 

особи (яку представляє), і при цьому представником (адвокатом) 

здійснюються дії, що створюють, змінюють і припиняють цивільні права і 

обов’язки у особи, яку він представляє. Головною ідеєю представництва у 

суді, яке здійснюється виключно адвокатами, є усунення необхідності 

особистої участі особи від вчинення юридичних дій на цій стадії [91, с. 29]. 

Специфіка спрощеного позовного провадження цивільного судочинства є 

такою, що справи у порядку спрощеного позовного провадження за загальним 

правилом розглядаються судом за наявними матеріалами без повідомлення 

сторін. Але варто враховувати і те, що розгляд справи може проводитись в 

судовому засіданні з повідомленням сторін за клопотанням однієї із сторін або 

з ініціативи суду (частина 5 статті 279 Цивільного процесуального кодексу 

України [3]). Як відзначає Я.П. Зейкан, наявність представника у справі, надає 

можливість стороні особисто не брати участь у процесі. Але в деяких 

категоріях цивільних справ для їхнього правильного вирішення дуже 

важливими є особисті пояснення сторін і третіх осіб по суті спору, що не 

можуть бути замінені поясненнями представників [92, с. 95]. Також варто 

враховувати, що у тому випадку, коли адвокат ініціює розгляд справи в 

судовому засіданні з повідомленням сторін, дана ініціатива може бути 

обумовлена його бажанням залучити до справи особу, інтереси якої він 

представляє. А отже, участь адвоката, як представника, у цивільному процесі 

може обумовлюватись як неможливістю особистої участі особи, яка є 

стороною у справі, так і бажанням особи, яка є стороною у справі, отримати 

кваліфіковану професійну допомогу при розгляді справи у суді, що при цьому 

не виключає можливість її участі на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. 
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Згідно зі статтею 43 Цивільного процесуального кодексу України [3], до 

загальних цивільних процесуальних прав учасників цивільного судочинства 

належать наступні права: по-перше, право на ознайомлення із матеріалами 

справи, виготовлення витягів із них та їхніх копій, одержання копій судових 

рішень; по-друге, право на подання доказів; по-третє, право на участь у 

судових засіданнях, або ж не брати участь у судових засіданнях, коли мова йде 

про спрощене позовне провадження цивільного судочинства; по-четверте, 

право на участь у дослідженні доказів; по-п’яте, право ставити питання іншим 

учасникам справи, свідкам, експертам чи спеціалістам;  по-шосте, право на 

подачу заяв та клопотань, надання пояснень суду, наведення доводів чи 

міркувань щодо питань, які виникають під час судового розгляду, та на 

заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; по-сьоме, 

право на ознайомлення із протоколом судового засідання, фіксування 

судового засідання технічними засобами, виготовлення їхніх копій, подання 

письмових зауважень з приводу їх неправильності чи неповноти; по-восьме, 

право на оскарження судових рішень. При цьому, даний перелік прав не є 

вичерпним, але усі інші права, якими можуть користуватись учасники 

цивільного судочинства, мають бути передбачені цивільним процесуальним 

законодавством. Відповідно, цими правами наділяються і адвокати на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, як представники учасників провадження, і при цьому 

варто враховувати, що кожне із цих прав може бути реалізоване на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства. Їх специфіка є такою, що в учасників цивільного 

судочинства є можливість реалізувати дані права у будь-якому виді 

цивільного судочинства. Але водночас, варто враховувати, що рядом 

спеціальних прав адвокат наділяється відповідно до положень статті 20 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-

VI [9]. Втім у даному контексті права адвоката на стадії судового розгляду 



 111 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

не відрізняються від його прав у будь-якому іншому виді судочинства.  

Участь адвоката в судових засіданнях, а також його своєчасне 

реагування на перебіг судового процесу, дозволяє йому вчиняти дії, 

спрямовані на захист інтересів особи, яку він представляє [16]. Судовий 

розгляд є основною частиною цивільного процесу, в ході якого оцінюються 

представлені докази, які є підставою для винесення рішення по справі. 

Виходячи з цього, будучи самостійним суб’єктом в цивільному процесі, 

адвокат зобов’язаний брати активну участь у провадженні, своєчасно заявляти 

клопотання, здійснювати інші процесуальні дії, спрямовані на досягнення 

позитивного результату у справі [91, с. 31]. Основним завданням адвоката на 

стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства є вжиття всіх можливих, передбачених 

законом заходів, спрямованих на захист порушеного чи оспорюваного права 

особи, інтереси якої він представляє. Важливо, щоб при цьому адвокат не 

зловживав своїми професійними правами. Д.Д. Луспеник під зловживанням 

процесуальними правами розуміє односторонні недобросовісні дії сторін, 

наприклад, подання необґрунтованих клопотань, заяв тощо [77, с. 151]. Тобто, 

адвокат має враховувати, що будь-які його заяви та клопотання можуть 

впливати на хід судового розгляду виключно у випадку, якщо вони 

санкціоновані судом, а його поведінка має бути дозволеною цивільним 

процесуальним законодавства. Тому, підготовані адвокатом заяви та 

клопотання мають відповідати закону та бути обґрунтованими, адвокат має 

з’являтись за викликами суду та не затягувати штучно перебіг справи, яка 

розглядається у порядку спрощеного позовного провадження.  

У позовному провадженні цивільного судочинства важлива роль 

належить адвокату в судових дебатах, оскільки адвокат повинен обґрунтувати 

та захистити свою позицію та дати оцінку представленим доказам [91, с. 31]. 

Проте, процедура спрощеного позовного провадження характеризується 

відсутністю цієї стадії. Із даного приводу М.В. Шпак зазначає, що особливості 
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професійної діяльності адвоката як професійного представника під час 

розгляду цивільних справ органами судової влади, зокрема під час надання 

вказаним суб'єктом цивільних процесуальних правовідносин професійної 

правничої допомоги, безпосередньо залежать від конкретної стадії та 

провадження цивільного процесу. Погодимось із дослідником у тому, що 

сьогодні навряд чи правильно говорити про те, що всі стадії у цивільному 

процесі є обов'язковими та більш того можливими у певних провадженнях, 

оскільки чинне цивільне процесуальне законодавство поступово відходить від 

моделі, згідно з якою всі стадії проваджень у цивільному процесі є 

обов'язковими [84, с. 151-152]. І у даному контексті спрощене позовне 

провадження цивільного судочинства є одним із найяскравіших прикладів. У 

цій же статті зазначається, що справа у порядку спрощеного позовного 

провадження розглядається судом за наявними матеріалами та без 

повідомлення сторін, якщо жодна із них не подала клопотання про розгляд 

справи за загальним порядком. При розгляді справи у порядку спрощеного 

провадження судом досліджуються докази та письмові пояснення, викладені 

у заявах по суті справи, а якщо справа розглядається із повідомленням 

(викликом) учасників справи, то судом мають бути заслухані їхні усні 

пояснення й показання свідків. Але при цьому, судові дебати не проводяться. 

Отже, діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства дійсно 

відрізняється від його діяльності в загальному позовному судочинстві [41]. 

Із роботи Н.С. Єфанової слідує, що діяльність адвоката на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства безпосередньо залежить від повноти підготовки 

матеріалів, які надаються до суду ще на стадії звернення до суду [16]. Із цього 

можна зробити висновок, що фундамент успішної діяльності адвоката на стадії 

судового розгляду справи закладається на попередніх стадіях спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства. Якщо при розгляді справи за 

правилами загального позовного провадження діяльність адвоката є важливою 
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на кожній стадії цивільного процесу, у тому числі й на підготовчому 

провадженні та в судових дебатах, то в спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства такі стадії відсутні взагалі. Адвокат здійснює свою 

діяльність на наступних стадіях: подання позовної заяви та з’ясування 

обставин справи (адвокат надає суду усні пояснення) [41].  

Передумови для діяльності адвоката на стадії судового розгляду справи 

у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

закладаються при поданні позовної заяви. Згідно зі статтею 276 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], одночасно з поданням позовної заяви має 

бути подане клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного 

позовного провадження. Тобто, для того, щоб адвокат брав участь на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, ним має бути подане відповідне клопотання. Інакше, 

судом може бути прийняте рішення про розгляд справи без повідомлення 

сторін за наявними у справі матеріалами. Тож, питання про розгляд справи в 

порядку спрощеного позовного провадження вирішується судом в ухвалі про 

відкриття провадження у справі (стаття 277 Цивільного процесуального 

кодексу України [3]), і таким чином адвокат залучається до судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства. Іншими словами, це означає, що для здійснення адвокатом 

діяльності на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства, необхідно, щоб адвокат, 

інша сторона чи суд виявили ініціативу до розгляду справи в судовому 

засіданні з повідомленням сторін. Також адвокат має враховувати, що 

відповідно до частини 5 статті 274 Цивільного процесуального кодексу 

України [3], у разі подання заяви про збільшення розміру позовних вимог або 

зміни предмета позову судом може бути прийняте рішення про розгляд справи 

за правилами загального позовного провадження. Тобто, певні дії адвоката 

можуть привести до того, що справа, яка мала розглядатись у порядку 
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спрощеного позовного провадження цивільного судочинства не буде 

розглядатись за цією процедурою [41]. 

Оскільки спрощене позовне провадження цивільного судочинства не 

передбачає окремих, притаманних загальному позовному провадженню 

стадій, діяльність адвоката є значно вужчою та включає значно меншу 

кількість дій. Як слідує із роботи Н.С. Єфанової, діяльність адвоката на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства охоплює два види правовідносин: правовідносини 

між адвокатом і клієнтом, та правовідносини між адвокатом і судом. Як 

наслідок, у процесі судового розгляду справи адвокат не лише здійснює захист 

суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів осіб, але й сприяє суду 

у всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи [16]. Із 

однієї сторони, адвокат, який має повноваження на ведення справи в суді, 

здійснює процесуальні права та обов’язки особи, яку він представляє. Також 

адвокат повідомляє особу, яку він представляє, про її права, порядок їх 

реалізації та правові наслідки вчинення процесуальних дій, надає їй актуальну 

інформацію щодо стану розгляду справи та погоджує із нею процесуальні дії 

[41].  

З іншої сторони, процесуальні дії, які здійснюються адвокатом у процесі 

участі в судовому розгляді справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, здійснюються з урахуванням вимог 

суду, та спрямовуються на сприяння суду у визначенні характеру спірних 

правовідносин, обставин, які підлягають встановленню, долученні до 

матеріалів справи доказів, а також залученні осіб, які братимуть участь у 

справі. Окрім цього, на адвоката покладається обов’язок добросовісної 

поведінки. Як відзначає Д.Д. Луспеник, у суду наявне право контролювати 

процесуальну поведінку представника особи, яка бере участь у справі, в тому 

числі й адвоката [77, с. 158]. Наділення судів таким правом обумовлено 

обов’язками адвоката добросовісно здійснювати свої процесуальні права та 

виконувати процесуальні обов’язки, додержуватись процесуальної 
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дисципліни протягом усього провадження по справі, а також нести 

відповідальність за зловживання правом у процесі судового розгляду справи 

[41]. 

Обов’язково варто звернути увагу на те, що згідно з положеннями 

частини 8 статті 279 Цивільного процесуального кодексу України [3], суд під 

час розгляду справи у порядку спрощеного провадження здійснює 

дослідження доказів та письмових пояснень, викладених у заявах по суті 

справи, а у випадку, коли справа розглядається із повідомленням (викликом) 

учасників справи - суд заслуховує їхні усні пояснення, а також показання 

свідків. При цьому, судові дебати не проводяться. Тобто, діяльність адвоката 

на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства зводиться передусім до збирання 

доказів і надання усних пояснень на їх основі. Також адвокат може ставити 

питання іншій стороні спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, а також свідкам, у разі їх виклику. Звернемо увагу на те, що 

адвокат обмежений у можливості використання такого додаткового доказу 

обґрунтованості позиції сторони у справі, як висновку експертизи, адже 

призначення експертизи може затягнути розгляд справи, а тому при вирішенні 

питання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження, судом може 

бути прийнято рішення про розгляд справи за правилами загального позовного 

провадження через необхідність проведення експертизи [41]. 

Також варто зазначити, що чималий обсяг цивільної процесуальної 

правосуб'єктності адвоката, як представника у цивільному процесі, може 

реалізовуватись при укладенні мирових угод з метою мирного врегулювання 

спорів. Специфіка укладення мирової угоди на стадії судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

полягає у тому, що згідно зі статтею 207 Цивільного процесуального кодексу 

України [3], сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, 

зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. 

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі 
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взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін, і у такий 

спосіб адвокат може вирішити питання захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи, яку він представляє, у процесі 

взаємодії із адвокатом іншої сторони спору [41]. 

Після того як суд з’ясував всі обставини справи та перевірив їх доказами, 

а сторони та інші учасники справи надали пояснення, які доповнили матеріали 

справи, суд постановляє ухвалу про закінчення з’ясування обставин справи і 

виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. 

Таким чином, зробимо висновок, що діяльність адвоката на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства здійснюється у наступних напрямах: 

по-перше, це діяльність у правовідносинах, які складаються між 

адвокатом та особою, чиї інтереси він представляє. 

Участь адвоката, як представника, у цивільному процесі може 

обумовлюватись як неможливістю особистої участі особи, яка є стороною у 

справі, так і бажанням особи, яка є стороною у справі, отримати кваліфіковану 

професійну допомогу при розгляді справи у суді, що при цьому не виключає 

можливість її участі на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства. Не зважаючи на те, що 

діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства може бути обмеженою 

довіреністю, в той самий час правовідносини між даними суб’єктами є 

ключовими в діяльності адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. Передусім, 

участь адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства усуває необхідність 

особистої участі особи, інтереси якої представляє адвокат, від вчинення 

юридичних дій на цій стадії. Основним завданням адвоката на стадії судового 

розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства є вжиття всіх можливих, передбачених законом заходів, 
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спрямованих на захист порушеного чи оспорюваного права особи, інтереси 

якої він представляє. Адвокат може здійснювати процесуальні права та 

обов’язки від імені особи, чиї інтереси він представляє, своїми клопотаннями 

забезпечує розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, а також розгляд справи у судовому засіданні. Також 

адвокат від імені особи, чиї інтереси він представляє, надає усні пояснення 

щодо суті справи та наданих доказів; 

по-друге, діяльність у правовідносинах, які виникають між адвокатом та 

судом. 

Для здійснення адвокатом діяльності стадії судового розгляду справи у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, 

необхідно, щоб адвокат, інша сторона чи суд виявили ініціативу до розгляду 

справи в судовому засіданні з повідомленням сторін. При розгляді справи у 

порядку спрощеного провадження судом досліджують докази і письмові 

пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з 

повідомленням (викликом) учасників справи суд заслуховує їх усні пояснення 

та показання свідків [41].  

Адвокат на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства наділяється цивільними 

процесуальними повноваженнями особи, інтереси якої він представляє, як її 

представник. Обов’язкова участь адвоката в судових засіданнях і своєчасне 

реагування на всі процесуальні дії суду та сторін у справі надає можливість 

контролювати перебіг такого процесу та під час реалізації взаємодії із судом 

вчиняти дії, спрямовані на захист інтересів особи, яку він представляє, у тому 

числі й шляхом оскарження процесуальних рішень суду у справі. Діяльність 

адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства відрізняється від його діяльності в 

загальному позовному судочинстві. Адвокат здійснює свою діяльність на 

наступних стадіях: подання позовної заяви та з’ясування обставин справи 

(адвокат надає суду усні пояснення). Тобто, діяльність адвоката на стадії 
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судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства зводиться передусім до підготовки доказів і дачі 

усних пояснень на їх основі. Будучи самостійним суб’єктом в цивільному 

процесі, адвокат бере активну участь у провадженні, своєчасно заявляє 

клопотання, здійснює інші процесуальні дії, спрямовані на досягнення 

позитивного результату у справі. Також адвокат може ставити питання іншій 

стороні спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, а також 

свідкам, у разі їх виклику. У процесі взаємодії між адвокатом та судом, адвокат 

першочергово сприяє суду у встановленні істини у справі. Окрім того, у 

даному контексті варто зазначити, що роль адвоката полягає в ініціюванні 

розгляду справи у судовому засіданні, тобто, по суті діяльність адвоката і 

забезпечує можливість судового розгляду справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства. Також чималий обсяг 

цивільної процесуальної правосуб'єктності адвоката, як представника у 

цивільному процесі, може реалізовуватись при укладенні мирових угод з 

метою мирного врегулювання спорів [41].  

Отже, порівнюючи діяльність адвоката на стадії судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

та діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку загального 

позовного провадження цивільного судочинства, нами встановлено наступні 

відмінності. Негативним аспектом є те, що діяльність адвоката на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства є значно обмеженою в можливостях захисту прав 

особи, інтереси якої він представляє - спрощене позовне провадження 

цивільного судочинства характеризується меншою кількістю стадій, а адвокат 

при цьому не може скористатись багатьма можливостями (зокрема, щодо 

ініціювання проведення експертизи). З іншої сторони, на нашу думку, 

позитивним аспектом є те, що діяльність адвоката на стадії судового розгляду 

справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

є простішою – по суті, від адвоката вимагається лише надати усні пояснення 
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(вся інша діяльність адвоката здійснюється на інших стадіях спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства). 

Таким чином, у процесі дослідження діяльності адвоката на стадії 

судового розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства нами встановлено, що діяльність адвоката на даній 

стадії є мінімізованою. По суті, враховуючи те, що справа може розглядатись 

судом без виклику сторін свідчить про те, і що участь адвоката є 

необов’язковою.  

 

2.4 Особливості діяльності адвоката під час апеляційного та 

касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду 

справи в порядку спрощеного позовного провадження 

 

Пунктом 8 статті 129 Конституції України [1] визначено, що одна із 

засад судочинства в Україні полягає у забезпеченні права кожного на 

апеляційний перегляд справи, а у визначених законом випадках – і на 

касаційне оскарження судового рішення. Схоже положення було встановлено 

і у частині 1 статті 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [8], згідно якої учасники справи, яка розглядалась у 

суді, а також інші особи, мають право на апеляційний перегляд справи та на 

касаційне оскарження судового рішення у визначених випадках. Відповідно, 

дана засада поширюється і на оскарження рішень, ухвалених за результатами 

розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, а учасники 

справи, яка розглядалась в порядку спрощеного позовного провадження, та 

інші особи на сьогодні мають право на апеляційний перегляд справи та 

касаційне оскарження судового прийнято судом першої інстанції рішення. 

Згідно зі статтею 17 Цивільного процесуального кодексу України [3], , 

правом на апеляційний перегляд справи та на касаційне оскарження судового 

рішення наділяються учасники справи та особи, які не брали участі у справі, 

але суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки. 
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Системний аналіз положень даного нормативно-правового акту свідчить, що 

процедура апеляційного та касаційного оскарження рішень, ухвалених за 

результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження 

має деякі відмінності у порівнянні із розглядом у апеляційному порядку інших 

категорій справ. Наприклад, статтею 369 Кодексу передбачено, що без 

повідомлення учасників справи судом апеляційної інстанції розглядаються 

апеляційні скарги на рішення суду у справах, ціна позову яких є меншою за 

сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, окрім тих справ, 

які не можуть розглядатись в порядку спрощеного позовного провадження. А 

отже, це є свідченням того, що діяльність адвоката під час перегляду судових 

рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного 

позовного провадження, має свої особливості, які ми і маємо встановити в 

рамках даного підрозділу. 

Варто звернути увагу на те, що питанням діяльності адвоката в 

апеляційному чи касаційному провадженні приділено значно більше уваги, 

аніж питанням його діяльності в спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства. Серед дослідників, які досліджували діяльність 

адвоката на стадіях перегляду рішень судів відзначимо праці таких авторів, як: 

О.В. Батрин, Н.Р. Бобечко, К.В. Гусаров, Я.П. Зейкан, О.В. Острогляд, Н.Ю. 

Сакара, О.М. Скрябін, Є.А. Чернушенко, М.В. Шпак. Але при цьому, варто 

враховувати, що такі дослідження зазвичай не враховують специфіку 

оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження. 

Оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в 

порядку спрощеного позовного провадження, в апеляційному та касаційному 

порядку являє собою важливу процесуальну гарантію захисту прав осіб, які 

беруть участь у справі, та осіб, які не брали участь у справі, проте судом було 

вирішено питання про їхні права та обов'язки. Дане право реалізовується ними 

шляхом подачі апеляційної чи касаційної скарги, або ж шляхом приєднання до 

скарги особи чи осіб, на стороні яких вони виступали у справі [16]. Так, згідно 
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зі статтею 352 Цивільного процесуального кодексу України [3], учасники 

справи, а також особи, які не брали участь у справі, але судом було вирішено 

питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, наділяються 

правом повного або часткового оскарження в апеляційному порядку рішення 

суду першої інстанції. Кожен із зазначених суб’єктів має право на 

користування правничою допомогою, і, відповідно, на представництво їх 

інтересів у суді адвокатом. Відповідно, так само, у тому випадку, якщо 

учасник спрощеного позовного провадження, користувався послугами 

адвоката під час розгляду справи у першій інстанції, він має можливість і 

право продовжити таку співпрацю і під час апеляційного оскарження рішення. 

Так, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції. Статтею 355 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

визначено, що судом апеляційної інстанції у цивільних справах є апеляційний 

суд, який діє на території відповідного апеляційного округу, в межах якого 

знаходиться місцевий суд, що ухвалив оскаржуване судове рішення. А отже, 

адвокат подає апеляційну скаргу із урахуванням даного правила. 

Як відзначає М.В. Шпак, участь адвоката на цій стадії цивільного 

процесу вимагає від вказаного суб'єкта належних знань щодо складання та 

оформлення низки процесуальних документів. Особливу увагу, з точки зору 

дослідника, варто звернути на додержання строків апеляційного оскарження 

[84, с. 169]. Так, чинним законодавством передбачено чіткі вимоги до форми 

та змісту апеляційної скарги. Стаття 356 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] визначає, що апеляційна скарга подається у письмовій формі. 

Аналізуючи обов’язкові елементи її змісту, відзначимо у першу чергу 

наступні: по-перше, в апеляційній скарзі має бути зазначено, в чому полягає 

незаконність та (або) необґрунтованість рішення (цей аспект може бути 

обґрунтований неповнотою встановлення обставин, які мають значення для 

справи, або ж неправильністю встановлення таких обставин, обумовленими 

неоправомірною відмовою суду прийняти докази, неправильним їх 

дослідженням чи оцінкою, неподанням доказів з поважних причин, 



 122 

неправильним їх визначенням тощо); по-друге, в апеляційній скарзі 

визначаються нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які 

підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин 

неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, 

використаних судом першої інстанції. Тобто, від адвоката у процесі 

підготовки апеляційної скарги, необхідно підготувати чітку аргументацію 

того, чому рішення першої інстанції є незаконним та необґрунтованим, та 

підготовити доказову базу, яка засвідчує це. Звернемо також увагу на те, що 

згідно із частиною 3 статті 356 Цивільного процесуального кодексу України 

[3], апеляційна скарга може бути підписана особою, яка її подає, або 

представником такої особи, у тому числі й адвокатом. 

У процесі підготовки апеляційної скарги, а також до провадження у 

апеляційній інстанції, адвокат має враховувати, що чинним цивільним 

процесуальним законодавством чітко визначено ті моменти, на які 

першочергово звертають увагу судді у процесі апеляційного розгляду справи. 

Так, статтею 367 Цивільного процесуального кодексу України [3] визначено, 

що судом апеляційної інстанції досліджуються докази, які стосуються фактів, 

на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на 

неї. Це означає, що адвокатом у апеляційній скарзі має бути чітко та 

аргументовано викладена доказова база, на яку він посилається на 

підтвердження хибності та незаконності рішення суду першої інстанції. При 

цьому, адвокат може подати ті докази, які не були подані до суду першої 

інстанції, але лише за умови, що їх об’єктивно не можна було подати до суду 

першої інстанції з причин з незалежних від адвоката та осіб, інтереси яких він 

представляє, підстав. Також адвокат не може в апеляційній скарзі визначити 

такі позовні вимоги та підстави позову, які не були предметом розгляду справи 

у суді першої інстанції. При цьому, варто враховувати, що суд під час 

прийняття рішень за результатами розгляду апеляційної не скарги, не 

обмежений доводами та вимогами її змісту. Наприклад, якщо під час розгляду 

справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є 
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обов’язковою підставою для скасування рішення, або неправильне 

застосування норм матеріального права, суд у прийнятті рішення може вийти 

за межі вимог, викладених у апеляційній скарзі. Так само, якщо поза увагою 

доводів апеляційної скарги залишилася очевидна незаконність судового 

рішення, суд апеляційної інстанції може переглянути справу в повному обсязі. 

Як і позовна заява, апеляційна скарга може бути залишена без руху. У 

статті 357 Цивільного процесуального кодексу України [3] зазначається, що 

до оформленої з порушенням вимог апеляційної скарги застосовуються 

положення статті 185 цього Кодексу, які вже аналізувались нами раніше у 

даній роботі. Зокрема, апеляційна скарга може бути залишена без руху у разі 

її подання без додержання передбачених законом вимог, у тому числі й щодо 

обов’язкових елементів змісту, які має містити кожна позовна заява, чи коли 

заяву подано адвокатом, який не має процесуальної дієздатності, тобто його 

відносини із особою, інтереси якої він представляє, не оформлені договором 

про надання правової допомоги. У такому разі позовна заява повертається 

адвокату чи особам, інтереси яких він представляє. Також залишається без 

руху подана після закінчення строків апеляційна скарга, і при цьому, важливо, 

що особою, яка подала скаргу, не порушувалось питання про поновлення 

цього строку, або ж, щоб вказані особою у заяві підстави були визнані судом 

неповажними. Звернемо увагу на те, що повернення апеляційної скарги не є 

підставою для заборони її повторного подання. Але при цьому варто 

враховувати, що адвокатом мають бути додержавні строки її подання, які є 

обмеженими (апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти 

днів з дня її проголошення). Відзначимо, що на науковому рівні строки 

подання апеляційної скарги переважно відзначаються як спірні. Наприклад, 

розширення строків та запровадження тридцятиденного строку для подання 

апеляційної скарги було розкритиковане К.Б. Гусаровим, з точки зору якого 

тридцятиденний строк на оскарження рішення суду першої інстанції є занадто 

тривалим [93, с. 77]. Втім, аналізуючи дану проблему із точки зору 

адвокатської діяльності, така зміна все ж у більшій мірі є позитивною, адже у 
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адвоката з’явився додатковий час для того, щоб належним чином 

аргументувати невідповідність рішень, ухвалених за результатами розгляду 

справи в порядку спрощеного позовного провадження, вимогам законності і 

обґрунтованості. Надання професійної правничої допомоги адвокатом на етапі 

апеляційного оскарження судових рішень найчастіше ускладнюється 

пропуском з боку заінтересованої особи права на апеляційне оскарження 

встановленого законом строку на апеляційне оскарження, і запровадження 

тридцятиденного строку для подання апеляційної скарги сприяє вирішенню 

даної проблеми. 

Частиною 5 статті 357 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

визначено, що апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається 

судом апеляційної інстанції, якщо: апеляційна скарга подана особою, яка не 

має процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не 

має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено 

(наприклад, адвокатом, який не має процесуальної дієздатності, тобто його 

відносини із особою, інтереси якої він представляє, не оформлені договором 

про надання правової допомоги); до постановлення ухвали про відкриття 

апеляційного провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її 

відкликання; скаргу подано в інший спосіб, ніж до суду апеляційної інстанції. 

Звернемо увагу, на те, що в зазначених випадках адвокат також не 

позбавляється права подати апеляційну скаргу повторно після усунення 

зазначених негативних моментів. 

Водночас, чинним цивільним процесуальним законодавством 

передбачено ряд умов, за яких суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті 

апеляційного провадження у справі. Зокрема, згідно із частиною 1 статті 358 

Цивільного процесуального кодексу України [3], суд апеляційної інстанції 

відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо: апеляційну 

скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню; 

є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від раніше поданої 

апеляційної скарги цієї самої особи на це саме судове рішення; є постанова 
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про залишення апеляційної скарги цієї самої особи без задоволення або ухвала 

про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою 

цієї особи на це саме судове рішення. Також суд відмовляє у відкритті 

апеляційного провадження у справі у тому разі, коли було пропущено строки 

на подачу апеляційної скарги.  

Ще однієї обставиною, яка може ускладнити прийняття судом рішення 

про відкриття апеляційного провадження у справі є передбачене статтею 360 

Цивільного процесуального кодексу України [3] право відзиву на апеляційну 

скаргу. Як відзначається у нормі частини 1 цієї статті, в учасників справи є 

право подати в письмовій формі відзив до суду апеляційної інстанції на 

апеляційну скаргу протягом строку, встановленого судом апеляційної 

інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Це означає, що 

інша сторона має можливість надати аргументацію щодо недоцільності 

апеляційного розгляду даної справи. Серед елементів змісту відзиву на 

апеляційну скаргу відзначимо наступні: по-перше, обґрунтування заперечень 

щодо змісту і вимог апеляційної скарги; по-друге, у разі необхідності сторона 

(або ж її адвокат) можуть подати клопотання, разом із відзивом на апеляційну 

скаргу. Тобто, у адвоката сторони, яка виграла спір в порядку спрощеного 

позовного провадження, наявні інструменти для того, щоб уникнути розгляду 

справи в апеляційній інстанції, але при цьому його заперечення мають бути 

аргументованими. 

Також варто враховувати, що згідно із положеннями статті 364 

Цивільного процесуального кодексу України [3], адвокат наділений правом 

доповнити чи змінити апеляційну скаргу протягом строку на апеляційне 

оскарження; відкликати її до постановлення ухвали про відкриття 

апеляційного провадження; у разі прийняття особою, інтереси якої 

представляє адвоката, такого рішення, адвокат може відмовитись від 

апеляційної скарги (у такому разі суд постановляє ухвалу про закриття 

апеляційного провадження, і дана сторона втрачає право на повторне 

оскарження цього рішення), або ж інша сторона може визнати апеляційну 
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скаргу обґрунтованою (у такому разі суд також постановляє ухвалу про 

закриття апеляційного провадження). 

У разі відсутності підстав для залишення без руху апеляційної скарги, її 

повернення, для відмови у відкритті апеляційного провадження у справі, а 

також у разі відсутності відзиву на апеляційну скаргу, суд апеляційної 

інстанції постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у 

справі, і розпочинає апеляційний розгляд справи. При цьому, апеляційне 

провадження може бути закрите навіть після того, як суд апеляційної інстанції 

постановив ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі, і до 

того, як справу було розглянуто. Так, стаття 362 Цивільного процесуального 

кодексу України [3] передбачає, що суд апеляційної інстанції закриває 

апеляційне провадження у наступних випадках: по-перше, якщо   особа, яка 

подала апеляційну скаргу, після відкриття апеляційного провадження заявила 

клопотання про відмову від скарги; по-друге, якщо вже після відкриття 

апеляційного провадження було встановлено, що апеляційна скарга не була 

підписана, що вона була подана особою, яка не має процесуальної 

дієздатності, або, що вона була підписана особою, яка не мала права 

підписувати апеляційну скаргу; по-третє, якщо вже після відкриття 

апеляційного провадження за апеляційною скаргою було встановлено, що 

права, свободи, інтереси чи обов’язки особи, яка подала апеляційну скаргу з 

підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, 

у судовому рішенні не вирішувались. По суті, перші дві підстави 

безпосередньо пов’язані із адвокатською діяльністю на цій стадії. У першому 

випадку, закриття апеляційного провадження обумовлене ініціативою 

сторони, яка подала апеляційну скаргу, отже у даному випадку таке 

клопотання може бути складене та подане адвокатом. Другу підставу варто 

пов’язати із тим, що адвокатом або не було підписано апеляційну скаргу, або 

ж адвокат не мав повноважень для її підписання. Також необхідно зазначити, 

що ухвала про закриття апеляційного провадження може бути оскаржена в 

касаційному порядку. 
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Форма розгляду справи у апеляційній інстанції є наближеною до форми 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства. Так, статтею 

368 Цивільного процесуального кодексу України [3] визначено, що розгляд 

справи судом апеляційної інстанції здійснюється згідно правил, встановлених 

для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, проте із 

урахуванням особливостей, встановлених цією главою. Одна із 

«особливостей» полягає у тому, що розгляд справ у суді апеляційної інстанції 

за загальним правилом здійснюється в судовому засіданні з повідомленням 

учасників справи, крім випадків, передбачених статтею 369 (якраз такими 

випадками є розгляд справ, які в першій інстанції розглядались у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства). Порядок 

розгляду справ в апеляційній інстанції є наступним: спочатку доповідає суддя 

доповідач; після його доповіді дає пояснення особа, яка подала апеляційну 

скаргу (якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення 

позивач); далі дають пояснення інші учасники справи; після закінчення 

з’ясування обставин і перевірку їх доказами, суд апеляційної інстанції надає 

учасникам справи можливість виступити у судових дебатах в такій самій 

послідовності, в якій вони давали пояснення. Отже, на стадії розгляду справи 

в апеляційній інстанції діяльність адвоката полягає у наданні пояснень та 

участі у дебатах. 

Звернемо увагу на те, що розгляд справи в першій інстанції у 

спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства впливає на 

розгляд справи в апеляційній інстанції, тобто чинним цивільним 

процесуальним законодавством передбачено спеціальну спрощену форму 

апеляційного провадження для деяких справ, які в першій інстанції 

розглядались скорочено. Так, в частині 1 статті 369 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] визначено, що апеляційні скарги на 

рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб розглядаються судом апеляційної інстанції 

без повідомлення учасників справи. Виняток становлять ті апеляційні скарги, 
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які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження. Як 

нами відзначалось під час аналізу діяльності адвоката на стадії судового 

розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, за загальним правилом суд розглядає справу в порядку 

спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними 

матеріалами та без повідомлення сторін. Тобто, так само, як і в першій 

інстанції, такі справи в апеляційній інстанції за загальним правилом 

розглядаються без повідомлення учасників справи за поданими суду 

матеріалами. У такому випадку діяльність адвоката в апеляційній інстанції 

буде зводитись до підготовки процесуальних документів, підготовки 

доказової бази, а також наданні відповідей на рішення суду апеляційної 

інстанції. Але при цьому, як і при розгляді справи у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства, наявні винятки щодо 

розгляду справи та участі адвоката в ній. Так, частиною 3 статті 369 

Цивільного процесуального кодексу України [3] передбачено, що апеляційні 

скарги на рішення суду у справах з ціною позову менше ста розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб можуть розглядатись у 

судовому засіданні із повідомленням (викликом) учасників справи, враховучи 

конкретні обставини справи. Проте, дане правило не поширюється на 

апеляційні скарги, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного 

позовного провадження. У такому випадку діяльність адвоката, окрім 

підготовки процесуальних документів, підготовки доказової бази, а також 

надання відповідей на рішення суду апеляційної інстанції, полягатиме у 

наданні пояснень та участі у дебатах. 

За результатами розгляду апеляційної скарги суд приймає одне із 

наступних рішень (стаття 374 Цивільного процесуального кодексу України 

[3]): 1) про залишення судового рішення без змін, а скарги без задоволення 

(якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням 

норм матеріального і процесуального права); 2) про скасування судового 

рішення повністю або частково і ухвалення у відповідній частині нового 
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рішення або зміни рішення (підставами для скасування судового рішення 

повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або 

зміни судового рішення є: неповне з’ясування обставин, що мають значення 

для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд 

першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, 

викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; порушення 

норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального 

права); 3) про визнання нечинним судового рішення суду першої інстанції 

повністю або частково у передбачених законом випадках та про закриття 

провадження у справі у відповідній частині; 4) про скасування судового 

рішення повністю або частково і закриття провадження у справі у відповідній 

частині повністю або частково або про залишення позовної заяви без розгляду 

повністю або частково (підставою для цього може бути встановлення судом 

неправильності застосування норм матеріального права); 5) про скасування 

судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої 

інстанції за встановленою підсудністю; 6) про скасування ухвали, яка 

перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для 

продовження розгляду до суду першої інстанції; 7) про скасування ухвали про 

відкриття провадження у справі і прийняття постанови про направлення 

справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою 

підсудністю; 8) про скасування своєї постанови (повністю або частково) і 

прийняття одного із попередньо наведених нами рішень. Також у контексті 

рішень апеляційного суду важливо зазначити, що частиною 2 статті 382 

Цивільного процесуального кодексу України [3] встановлено, що постанову 

суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку. Отже, 

у тому випадку, якщо адвокат та особа, чиї інтереси він представляє, 

незадоволені результатами розгляду справи апеляційним судом, у них є право 

звернутись до суду касаційної інстанції з метою оскарження рішення суду 

апеляційної інстанції. 
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Отже, підсумовуючи здійснений аналіз, прийдемо до висновку, що 

адвокат під час апеляційного оскарження рішень, ухвалених за результатами 

розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, здійснює 

наступну діяльність: 

по-перше, складає та подає апеляційну скаргу, або ж відзив на 

апеляційну скаргу, вносить доповнення чи зміни до їх змісту. 

Адвокат не може в апеляційній скарзі визначити позовні вимоги та 

підстави позову, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції. При 

складанні апеляційної скарги адвокат має обов’язково враховувати, що від 

нього вимагається підготувати чітку аргументацію того, чому рішення першої 

інстанції є незаконним та необґрунтованим, та підготовити доказову базу, яка 

засвідчує це. Від адвоката вимагається чітко та аргументовано викласти 

доказову базу в апеляційній скарзі, на яку він посилається на підтвердження 

хибності та незаконності рішення суду першої інстанції, та подавати ті докази, 

які не були подані до суду першої інстанції, лише за умови, що їх об’єктивно 

не можна було подати до суду першої інстанції з причин з незалежних від 

адвоката та осіб, інтереси яких він представляє, підстав. Окрім цього, адвокат 

володіє повноваженнями вносити доповнення чи зміни до апеляційної скарги 

у визначені законодавством строки. У тому випадку, якщо адвокат 

представляє інтереси іншої сторони, у нього є право подачі відзиву на 

апеляційну скаргу. Адвокат має обґрунтувати заперечення щодо змісту і вимог 

апеляційної скарги, і у такий спосіб його він може уникнути розгляд справи в 

апеляційній інстанції. 

по-друге, адвокат в межах своїх повноважень і в рамках, визначених 

цивільним процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити апеляційне оскарження рішень, ухвалених за результатами 

розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. 

Апеляційна скарга, так само як і позовна заява, може бути залишена без 

руху, або ж повернена адвокату. Апеляційна скарга повертається адвокату у 

тому випадку, якщо її було подано з недоліками, наприклад, з порушенням 
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передбачених законом вимог щодо її змісту, або у разі, якщо вона була подана 

адвокатом, який не має процесуальної дієздатності, тобто його відносини з 

особою, інтереси якої він представляє, не оформлені договором про надання 

правової допомоги. Апеляційна скарга залишається без руху, якщо її було 

подано після закінчення строків, а особою, яка її подала, не порушується 

питання про поновлення цього строку або якщо підстави, вказані нею у заяві, 

визнані неповажними. При цьому, у адвоката залишається можливість у 

передбачені законом строки усунути недоліки та подати апеляційну скаргу 

повторно, але при цьому варто враховувати, що строки є обмеженими 

(апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня її 

проголошення). Повернення апеляційної скарги також не означає втрату права 

на повторне звернення адвоката із позовною заявою до суду, але варто 

враховувати, що для цього мають перестати існувати обставини, які стали 

підставою для повернення заяви.  

по-третє, адвокат бере участь в апеляційному провадженні у справі та 

здійснює процесуальну діяльність в рамках наданих йому повноважень. 

Так, наприклад, адвокат після відкриття апеляційного провадження 

може відмовитися від апеляційної скарги. Варто враховувати, що розгляд 

справи в апеляційній інстанції щодо апеляційного оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження, може здійснюватись з повідомленням учасників справи, або ж 

без повідомлення учасників справи. У тому випадку, коли справа 

розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи, 

застосовуються правила, встановлені для розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження.  Адвокат дає пояснення щодо предмету 

розгляду апеляційної скарги, а також бере участь у судових дебатах.  

Окрім апеляційного перегляду законності та обґрунтованості рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, учасники спрощеного позовного 

провадження мають право на перевірку Верховним Судом законності та 



 132 

обґрунтованості рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства після їх 

перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал апеляційного суду. 

Так, згідно зі статтею 388 Цивільного процесуального кодексу України 

[3], судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд і 

касаційна скарга подається адвокатом безпосередньо до нього. Згідно з 

статтями 36-37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

№ 1402-VIII [8], Верховний Суд здійснює правосуддя як суд касаційної 

інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом, - як суд першої 

або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому процесуальним законом. 

Для цього, у складі Верховного Суду діє Касаційний цивільний суд. 

При складенні касаційної скарги адвокат має враховувати, що 

підставами її подання згідно із частиною 2 статті 389 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] можуть бути виключно такі випадки: по-

перше, касаційна скарга може бути подана у тому випадку, коли судом 

апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні було застосовано 

норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду 

(виняток становить випадок наявності постанови Верховного Суду про 

відступлення від такого висновку); по-друге, касаційна скарга може бути 

подана у тому випадку, якщо скаржником вмотивовано обґрунтовується 

необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та 

застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому 

рішенні; по-третє, касаційна скарга може бути подана у випадку відсутності 

висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у 

подібних правовідносинах; по-четверте, касаційна скарга може бути подана у 

тому випадку, якщо судове рішення оскаржується з підстав для повного або 

часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на 

новий розгляд або для продовження розгляду (зокрема, якщо судом були 
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неправильно застосувані норми матеріального права чи вчинено порушення 

норм процесуального права), передбачених статтею 411 Цивільного 

процесуального кодексу України [3]. У своїй діяльності на цій стадії адвокат 

має керуватись правилом, що коло підстав для подання касаційної скарги є 

обмеженим, і наведені нами підстави по суті пов’язані із практикою 

Верховного Суду. Сутність перших двох підстав обумовлена наявністю 

рішення Верховного Суду щодо урегулювання подібних відносин, а також 

відступлення, або ж необхідності відступлення від його висновків. Ще одна 

підстава пов’язується законодавцем із відсутністю висновку Верховного Суду 

щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах. У 

такому разі Верховний Суд може взяти до провадження таку справу із метою 

прийняття такого висновку. Остання передбачена законом підстава 

пов’язується із тим, що у чинному законодавстві передбачені підстави для 

повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або 

частково на новий розгляд або для продовження розгляду, і у разі наявності 

таких підстав справа може бути розглянута Верховним Судом. 

Окрім закріплення підстав для касаційного оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства після їх перегляду в апеляційному 

порядку, а також рішень і ухвал апеляційного суду, Цивільним процесуальним 

кодексом України [3] також визначено, які рішення не підлягають касаційному 

оскарженню (частина 3 статті 389). Даний момент є важливим у контексті 

дослідження діяльності адвоката під час касаційного оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження, оскільки серед категорій справ, які не можуть бути розглянуті 

Верховним Судом, є справи, які в першій інстанції розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження. Так, частиною 3 статті 389 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] передбачено, що окрім рішень суду 

першої інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в 

апеляційному порядку Верховним Судом, також не можуть бути оскарженими 
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у касаційному порядку судові рішення у малозначних справах та у справах з 

ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. Виняток складають наступні випадки: по-

перше, може бути оскарженою в касаційному порядку рішення у справі, у якій 

спірне питання стосується права, яке має фундаментальне значення для 

формування єдиної правозастосовчої практики; по-друге, рішення у справі 

може бути оскарженою в касаційному порядку, якщо особа, яка подає 

касаційну скаргу, позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені 

оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; по-третє, може 

бути оскарженою в касаційному порядку рішення у справі, яка становить 

значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, 

який подає касаційну скаргу; по-четверте, може бути оскарженою в 

касаційному порядку рішення у справі, яка була помилково віднесена судом 

першої інстанції до малозначних. Тобто, адвокат має враховувати, що у тому 

випадку, коли у порядку спрощеного позовного провадження розглядалась 

малозначна справа, існує вірогідність, що Верховний Суд відмовить у її 

перегляді в касаційному порядку. Тому, у процесі підготування касаційної 

скарги ним має бути проведено аналіз її змісту на відповідність зазначеним 

вище критеріям. 

Щодо касаційної скарги, варто звернути увагу, що у цілому, цивільне 

процесуальне законодавство передбачає значно меншу кількість вимог до її 

змісту. Серед першочергових моментів, на які має звернути увагу адвокат, на 

нашу думку, варто відзначити наступні: по-перше, згідно із частиною 1 статті 

392 Цивільного процесуального кодексу України [3] касаційна скарга має бути 

подана у письмовій формі; по-друге, у касаційній скарзі має бути зазначено 

підставу чи підстави подання касаційної скарги у відповідності до визначених 

у статті 389 цього Кодексу підстав, проаналізованих нами раніше. Звернемо 

увагу на те, що на даному етапі від адвоката передусім вимагається 

аргументувати неправильне застосування судом норм матеріального права чи 

порушення норм процесуального права, тобто касаційна скарга має 
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відповідати передбаченим законом вимогам щодо аргументації підстав. В 

інакшому випадку, адвокату буде відмовлено в касаційному розгляді 

законності та обґрунтованості рішень, ухвалених за результатами розгляду 

справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал 

апеляційного суду. 

Як і в процесі підготовки апеляційної скарги, для касаційного 

оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства після їх 

перегляду в апеляційному порядку також важливим є додержання строків на 

касаційне оскарження. Як відзначається у науковій літературі, проблема 

поновлення строку на касаційне оскарження є однією із тих, які мають 

найбільший вплив на процесуальне становище адвоката на даному етапі. М.В. 

Шпак зазначає, що у судовій практиці наявні випадки, коли саме через 

неналежну діяльність суду апеляційної інстанції (невчасно було надано 

повний текст ухвали суду) особи не мали змогу протягом встановленого 

законом строку оскаржити таку ухвалу [84, с. 173]. Проте, в чинному 

Цивільному процесуальному кодексі України [3] дана проблема вирішена. 

Так, згідно зі статтею 390 даного нормативно-правового акту, касаційна скарга 

на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його 

проголошення, але зазначений строк може обчислюватись і з дня складення 

повного судового рішення у випадках, коли у судовому засіданні було 

оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, чи коли 

справа розглядалась без повідомлення (виклику) учасників справи. Із даного 

приводу, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду у постанові від 

5 жовтня 2016 року № 465/10636/13-ц, 6-1724цс16 прийшла до висновку, що 

якщо недотримання строків касаційного оскарження було зумовлене діями 

(бездіяльністю) суду апеляційної інстанції, зокрема особі не надіслано 

протягом строку на касаційне оскарження копію повного тексту ухвали суду 

апеляційної інстанції, то ця обставина може бути підставою для поновлення 
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строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення 

[94]. Але на сьогодні таке положення визначено і  у частині 1 статті 390 

Цивільного процесуального кодексу України [3], яка наділяє учасника справи, 

якому не було вручено повне судове рішення у день його проголошення або 

складення, правом на поновлення пропущеного строку на касаційне 

оскарження, у випадку, коли касаційна скарга була подана протягом тридцяти 

днів з дня вручення йому такого судового рішення. А отже, на сьогодні, у 

адвоката наявні інструменти для того, щоб подати касаційну скаргу на 

рішення, ухвалене за результатами розгляду справи в порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства після його перегляду в 

апеляційному порядку, у передбачені законом строки на касаційне 

оскарження. 

Відзначимо, що вже після подання касаційної скарги, адвокат має право 

змінювати її зміст. Так, адвокат, який подав касаційну скаргу до Верховного 

Суду згідно зі статтею 398 Цивільного процесуального кодексу України [3], 

має право на її доповнення чи внесення змін до її змісту протягом строку на 

касаційне оскарження, на її відкликання до постановлення ухвали про 

відкриття касаційного провадження, або ж на відмову від касаційної скарги. 

Адвокат, який представляє інтереси іншої сторони, має право до закінчення 

касаційного провадження визнати касаційну скаргу обґрунтованою в повному 

обсязі, або визнати її обґрунтованою в певній частині. 

Як і у випадку з поданням позовної заяви та апеляційної скарги, 

касаційна скарга також може бути залишена без руху та повернена адвокату. 

Так, згідно із частинами 2 та 3 статті 393 Цивільного процесуального кодексу 

України [3], касаційна скарга залишається без у руху у випадку, коли вона 

оформлена з порушенням вимог або подана після закінчення встановлених 

законом строків. Частиною 4 статті 393 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] передбачено, що касаційна скарга взагалі не приймається до 

розгляду і повертається судом у наступних випадках: по-перше, касаційна 

скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо її було подано 
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особою, яка не має процесуальної дієздатності, якщо вона не була підписаною 

взагалі, або ж була підписана особою, у якої не було права на її підпис, чи 

особою, посадове становище якої не зазначено; по-друге, касаційна скарга не 

приймається до розгляду і повертається судом, якщо її було подано в інакший 

спосіб, аніж до суду касаційної інстанції; по-третє, касаційна скарга не 

приймається до розгляду і повертається судом, якщо особа, яка її подала, 

надіслала до суду заяву про її відкликання до постановлення ухвали про 

відкриття касаційного провадження; по-четверте, касаційна скарга не 

приймається до розгляду і повертається судом, якщо у ній не були викладені 

передбачені Цивільним процесуальним кодексом підстави для оскарження 

судового рішення в касаційному порядку. Тобто, адвокат має звертати увагу 

на ті ж самі моменти і на даному етапі – правовідносини адвоката та особи, 

інтереси якої він представляє, мають бути оформлені належним чином; скарга 

має бути подана до Верховного Суду; адвокат не має відкликати свою 

касаційну скаргу; підстави для касаційного оскарження, визначені у 

касаційній скарзі, суперечать передбаченим законодавством вимогам. 

Так само, як при поданні апеляційної скарги, в учасників справи є право 

протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про 

відкриття касаційного провадження, подати до суду касаційної інстанції 

письмовий відзив на касаційну скаргу (стаття 395 Цивільного процесуального 

кодексу України [3]). У даному контексті, відзначимо, що жодних суттєвих 

особливостей для відзивів на касаційну скаргу чинним законодавством не 

передбачено – серед її елементів у першу чергу відзначимо обґрунтування 

заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги. 

У тому випадку, коли касаційна скарга відповідає передбаченим законом 

вимогам, у Верховного Суду відсутні підстави для залишення її без руху та 

повернення адвокату, на касаційну скаргу не подано відзив, і провадження у 

касаційній справі не закрито, колегія суддів у складі трьох суддів вирішує 

питання про відкриття касаційного провадження, або про відмову у відкритті 

касаційного провадження. Частиною 2 статті 394 Цивільного процесуального 
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кодексу України [3] передбачено перелік випадків, у яких суд відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у справі: по-перше, суд відмовляє у 

відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу було 

подано на судове рішення, яка не підлягає касаційному оскарженню; по-друге, 

суд відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо особа, яка 

подала касаційну скаргу на це саме судове рішення, відмовилась від нього, і 

судом у зв’язку з цим було прийнято ухвалу про закриття касаційного 

провадження; по-третє, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження у 

справі, якщо судом було прийнято постанову про залишення касаційної скарги 

цієї особи без задоволення або ухвалу про відмову у відкритті касаційного 

провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення; по-

четверте, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі якщо 

скаржником було пропущено строк на подачу заяви про поновлення строку на 

касаційне оскарження, або наведені ним підстави для поновлення строку на 

касаційне оскарження були визнані судом неповажними; по-п’яте, суд 

відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі якщо Верховним 

Судом у своїй постанові вже було викладено висновок щодо питання 

застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в 

касаційній скарзі, а судом апеляційної інстанції було переглянуто судове 

рішення відповідно до такого висновку (крім випадку наявності постанови 

Верховного Суду про відступлення від такого висновку або коли Верховний 

Суд вважатиме за необхідне відступити від висновку щодо застосування 

норми права у подібних правовідносинах). У всіх інших випадках, а також у 

випадку відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху та її 

повернення адвокату, колегія суддів приймає рішення про відкриття 

касаційного провадження. 

Чинним законодавством передбачено процесуальні ускладнення 

касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в 

порядку спрощеного позовного провадження, і після відкриття провадження, 

одним із яких є закриття Верховним Судом касаційного провадження. Так, 
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частиною 1 статті 396 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

визначено, що Верховний Суд закриває касаційне провадження за наступних 

умов: по-перше, касаційне провадження підлягає закриттю, якщо особа, яка 

подала касаційну скаргу, після відкриття касаційного провадження заявила 

клопотання про відмову від скарги (виняток становлять випадки, коли 

клопотання про відмову від скарги заявляють особи, які приєднались до 

касаційної скарги); по-друге, касаційне провадження підлягає закриттю після 

встановлення того, що касаційна скарга не була підписана, була подана 

особою, яка не має процесуальної дієздатності, або була підписаною особою, 

яка не мала права її підписувати; по-третє, касаційне провадження підлягає 

закриттю після встановлення того, що воно було відкрите за касаційною 

скаргою з підстав вирішення судом першої чи апеляційної інстанції питання 

про права, свободи, інтереси чи обов’язки особи, права, свободи, інтереси чи 

обов’язки якої не вирішувались у оскаржуваному судовому рішенні; по-

четверте, касаційне провадження підлягає закриттю після встановлення того, 

що Верховним Судом у своїй постанові вже викладався висновок щодо 

питання застосування норми права у подібних до порушених в касаційній 

скарзі правовідносинах, або що Верховний Суд відступив від свого висновку 

щодо застосування норми права, наявність якого стала підставою для 

відкриття касаційного провадження, і суд апеляційної інстанції переглянув 

судове рішення відповідно до такого висновку (крім випадку, коли Верховний 

Суд вважає за необхідне відступити від такого висновку); по-п’яте, касаційне 

провадження підлягає закриттю після встановлення того, що висновок 

Верховного Суду щодо застосування норми права, на який посилався 

скаржник у касаційній скарзі, стосується правовідносин, які не є подібними. 

Отже, у разі реалізації кожної із наведених умов вже відкрите касаційне 

провадження закривається, про що поставляється відповідна ухвала. 

У тому разі, якщо усі проаналізовані нами процесуальні ускладнення не 

вплинули на розгляд справи у касаційному порядку, справа передається судді-

доповідачу. Як зазначається у статті 400 Цивільного процесуального кодексу 
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України [3], під час перегляду у касаційному порядку судового рішення, 

Верховним Судом в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали 

підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряється 

правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм 

матеріального чи процесуального права. При цьому, Верховний Суд не може 

встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, які не були 

встановлені в рішенні чи відкинуті ним, а також вирішувати такі питання, як  

достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, або перевага одних 

доказів над іншими. Перевіряючи законність рішень, ухвалених за 

результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, 

суд звертає увагу лише на позовні вимоги, заявлені у суді першої інстанції. 

Тобто, у процесі розгляду справи позовні вимоги не можуть бути змінені. 

Як і розгляд справи в апеляційній інстанції, Верховний Суд здійснює 

розгляд касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду 

справи в порядку спрощеного позовного провадження, за правилами розгляду 

справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження 

без повідомлення учасників справи з урахуванням специфіки, характерної для 

розгляду справ в касаційній інстанції. У науковій літературі звертається увага 

на те, що у деяких країнах існує практика недопущення в судах касаційної 

інстанції навіть самопредставництва, а коло представників обмежене списком 

затверджених адвокатів [84, с. 173]. В Україні адвокати можуть стати 

суб’єктами касаційного провадження у Верховному Суді у тому випадку, 

якщо Верховним Судом буде прийняте рішення про виклик учасників справи. 

Так, в частині 1 статті 402 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

зазначається, що у разі необхідності учасники справи можуть бути викликані 

для надання пояснень у справі. У такому разі, згідно із частинами 5 та 6 цієї 

статті, судом заслуховуються пояснення сторін та інших учасників справи, які 

не можуть виходити за межі доводів, що стосуються підстав касаційного 

розгляду справи. Тобто, діяльність адвоката на цій стадії або взагалі не 

здійснюється, або здійснюється у формі надання пояснень. Також під час 
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розгляду справи Верховним Судом, адвокат може відмовитись від позову, а 

сторони можуть укласти між собою мирову угоду. 

За результатами розгляду касаційного оскарження рішень, ухвалених за 

результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, 

Верховний Суд приймає одне із наступних рішень (стаття 409 Цивільного 

процесуального кодексу України [3]): по-перше, Верховний Суд може 

залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без 

змін, а скаргу без задоволення; по-друге, Верховний Суд може скасувати 

рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково, та 

передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за 

встановленою підсудністю або для продовження розгляду; по-третє, 

Верховний Суд може скасувати судові рішення повністю або частково та 

ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не 

передаючи справи на новий розгляд; по-четверте, Верховний Суд може 

скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково, та 

залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині; по-п’яте, 

Верховний Суд може скасувати судові рішення суду першої та апеляційної 

інстанцій у відповідній частині, та закрити провадження у справі чи залишити 

позов без розгляду у відповідній частині; по-шосте, Верховний Суд може 

визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій 

повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині; 

по-сьоме, Верховний Суд може повністю або частково скасувати свою 

постанову і прийняти одне із наведених вище рішень. 

Таким чином, адвокат під час касаційного оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження, здійснює наступну діяльність: 

по-перше, складає та подає касаційну скаргу, відзив на касаційну скаргу, 

вносить доповнення чи зміни до їх змісту. 

Передусім, діяльність адвоката під час касаційного оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 
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провадження пов’язується із поданням касаційної скарги та відзиву на 

касаційну скаргу. Як нами встановлено, чинним законодавством передбачено 

вичерпний перелік підстав для подання касаційної скарги, адвокат має 

враховувати, що коло підстав для подання касаційної скарги є обмеженим, і 

такі підстави по суті пов’язані із практикою Верховного Суду. Цивільним 

процесуальним кодексом України [3] також визначено, які рішення не 

підлягають касаційному оскарженню, і даний момент є важливим у контексті 

дослідження діяльності адвоката під час касаційного оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження, оскільки серед категорій справ, які не можуть бути розглянуті 

Верховним Судом, є справи, які в першій інстанції розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження. У першу чергу, адвокату варто 

враховувати, що у тому випадку, коли в порядку спрощеного позовного 

провадження розглядалась малозначна справа, існує вірогідність, що 

Верховний Суд відмовить у її перегляді в касаційному порядку. При складенні 

касаційної скарги, внесенні доповнень до неї чи зміни до їх змісту, від адвоката 

вимагається аргументувати неправильне застосування судом норм 

матеріального права чи порушення норм процесуального права, тобто 

касаційна скарга має відповідати передбаченим законом вимогам щодо 

аргументації підстав, а в інакшому випадку адвокату буде відмовлено в 

касаційному розгляді законності та обґрунтованості рішень, ухвалених за 

результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства після їх перегляду в апеляційному порядку, а також 

рішень і ухвал апеляційного суду. 

Окрім того, так само, як і при поданні апеляційної скарги, адвокатами 

може бути подано письмовий відзив на касаційну скаргу до суду касаційної 

інстанції протягом строку, встановленого останнім в ухвалі про відкриття 

касаційного провадження. Жодних суттєвих особливостей для відзивів на 

касаційну скаргу чинним законодавством не передбачено – серед її елементів 



 143 

нами відзначено обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної 

скарги. 

по-друге, адвокат в межах своєї компетенції та в рамках, визначених 

цивільним процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити касаційне оскарження рішень, ухвалених за результатами 

розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. 

Ускладнення, які можуть унеможливити касаційне оскарження рішень, 

ухвалених за результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного 

провадження є подібними до ускладнень апеляційного розгляду справи. 

Підстави для повернення касаційної скарги є по суті аналогічними до підстав 

повернення апеляційної скарги, і тому, адвокат має звертати увагу на ті ж самі 

моменти і на даному етапі – правовідносини адвоката та особи, інтереси якої 

він представляє, мають бути оформлені належним чином; скарга має бути 

подана до Верховного Суду; адвокат не має відкликати свою касаційну скаргу; 

підстави для касаційного оскарження, визначені у касаційній скарзі, 

суперечать передбаченим законодавством вимогам. 

по-третє, адвокат бере участь в касаційному провадженні у справі та 

здійснює процесуальну діяльність в рамках наданих йому повноважень. 

Як і розгляд справи в апеляційній інстанції, Верховний Суд здійснює 

розгляд касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами розгляду 

справи в порядку спрощеного позовного провадження, за правилами розгляду 

справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження 

без повідомлення учасників справи з урахуванням специфіки, характерної для 

розгляду справ в касаційній інстанції. На цій стадії адвокат або взагалі не 

здійснює діяльність, або здійснює її надаючи пояснення. Також під час 

розгляду справи Верховним Судом, адвокат може відмовитись від позову, а 

сторони можуть укласти між собою мирову угоду. 

Таким чином, дослідження особливостей діяльності адвоката під час 

апеляційного та касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами 

розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, засвідчило, 
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що у цілому, діяльність адвоката на стадіях перегляду судових рішень є 

подібною. У першу чергу, варто враховувати, що і в апеляційній, і в касаційній 

інстанції ключовою задачею адвоката є коректне складення процесуальних 

документів. Чинне цивільне процесуальне законодавство закріплює ряд 

обов’язкових вимог до змісту апеляційної та касаційної скарг, встановлює 

обмежені хронологічні рамки для їх подання. Як наслідок, адвокату важливо 

уважно підійти передусім до коректного формулювання підстав для 

оскаржень рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження. На стадії судового розгляду справи в 

апеляційній та касаційній інстанції за загальним правилом діяльність адвоката 

є обмеженою, адже такі справи розглядаються за правилами спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства. І лише у випадку 

виникнення в суду потреби у поясненнях сторін спору, вони викликаються до 

участі у судовому засіданні. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Діяльність адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження та в межах надання правничої допомоги 

на такій стадії може передбачати такі елементи: 

1) консультативна діяльність: 

- адвокат з'ясовує сутність спірного питання шляхом співбесіди з 

особою, зацікавленою в отриманні адвокатських послуг; 

- адвокат надає поради, довідки чи консультації щодо можливих шляхів 

розв’язання спору, а також способів здійснення захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи; 

- адвокат встановлює можливість захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи у судовому порядку, у тому 

числі і можливість розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства; 
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2) укладення договору про надання правової допомоги: 

- визначається форма (усна чи письмова) договору про надання правової 

допомоги; 

- визначається обсяг повноважень, якими наділяється адвокат для 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

особи, у тому числі й в спрощеному позовному провадженні цивільного 

судочинства; 

3) збирання доказів, необхідних для пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження, а також для складання інших 

процесуальних документів: 

- ознайомлення з наявними матеріалами, доказами, наданими особою, 

інтереси якої він представляє; 

- збір доказів, що обґрунтовують вимоги і заперечення, та інші 

обставини, які мають значення для вирішення справи в порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства; 

4) складання документів процесуального характеру, необхідних для 

відкриття справи в порядку спрощеного позовного провадження: 

- складається позовна заява; 

- складаються інші процесуальні документи, необхідні для пред’явлення 

позову в порядку спрощеного позовного провадження, зокрема клопотання 

про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства з повідомленням (викликом) сторін. 

2. Діяльність адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі є обмеженою в силу об’єктивних обставин. 

По суті адвокат позивача на даній стадії здійснює наступну діяльність: 

1) у межах своєї компетенції та в рамках, визначених цивільним 

процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити її розгляд у судовому порядку: 
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- адвокат у передбачені законом строки усуває недоліки позовної заяви, 

яка була залишена без руху, та подає позовну заяву повторно; 

- адвокат у передбачені законом строки подає повторно позовну заяву, 

яка була повернена, якщо перестали існувати обставини, які стали підставою 

для повернення заяви; 

2) адвокат на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у 

цивільній справі може змінювати розмір позовних вимог або предмет позову; 

3) у межах своєї компетенції та в рамках, визначених цивільним 

процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити її розгляд у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства: 

- адвокатом має бути подане разом із позовною заявою, або у позовній 

заяві, клопотання розгляд у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства.  

3. Ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного провадження 

у цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства, можна класифікувати на 

загальні та спеціальні: 

1) загальні ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства: - 

залишення позовної заяви без руху; - повернення позовної заяви адвокату; - 

відмова у відкритті провадження у справі; 

2) спеціальні ускладнення на стадії відкриття спрощеного позовного 

провадження у цивільній справі, які можуть унеможливити її розгляд у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, проте 

не виключають можливість її розгляду у порядку загального позовного 

провадження цивільного судочинства: - судом прийнято рішення про розгляд 

справи у порядку загального позовного провадження цивільного судочинства, 

оскільки вона не є такою, яка може бути розглянута у порядку спрощеного 
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позовного провадження цивільного судочинства; - судом відмовлено у 

розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, оскільки позивачем було подано до суду заяву про збільшення 

розміру позовних вимог чи про зміну предмета позову, і після її прийняття 

судом справа перестала бути такою, яка може бути розглянута у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; - відповідачем 

оскаржено клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства, і судом було підтримано 

вимоги відповідача. 

4. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства здійснюється у 

двох напрямах: 

1) у правовідносинах між адвокатом та особою, чиї інтереси він 

представляє (участь адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства усуває 

необхідність особистої участі особи, інтереси якої представляє адвокат, від 

вчинення юридичних дій на цій стадії; адвокат здійснює процесуальні права 

та обов’язки від імені особи, чиї інтереси він представляє, своїми 

клопотаннями забезпечує розгляд справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, а також розгляд справи у судовому 

засіданні; адвокат вживає усі можливі, передбачені законом заходи, 

спрямовані на захист порушеного чи оспорюваного права особи, інтереси якої 

він представляє; адвокат від імені особи, чиї інтереси він представляє, надає 

усні пояснення щодо суті справи та наданих доказів); 

2) у правовідносинах між адвокатом та судом (адвокат ініціює розгляд 

справи в судовому засіданні з повідомленням сторін, тобто, по суті діяльність 

адвоката і забезпечує можливість судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; обов’язкова 

участь адвоката в судових засіданнях і своєчасне реагування на всі 

процесуальні дії суду та сторін у справі надає можливість контролювати 
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перебіг такого процесу; діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи 

у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

зводиться передусім до підготовки доказів і дачі усних пояснень на їх основі; 

під час реалізації взаємодії із судом адвокат вчиняє дії, спрямовані на захист 

інтересів особи, яку він представляє, у тому числі й шляхом оскарження 

процесуальних рішень суду у справі). 

5. Діяльність адвоката на стадіях апеляційного перегляду справи та 

касаційного оскарження рішення, винесеного судом першої інстанції в 

порядку спрощеного позовного провадження є аналогічною та обмеженою 

приписами процесуального законодавства. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ АДВОКАТА У СПРОЩЕНОМУ 

ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

УКРАЇНИ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ 

 

3.1. Участь адвоката при розгляді малозначних справ спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства 

 

Досягнення завдання захисту прав учасників цивільного судочинства 

стає більш реалістичним завдяки участі адвоката у судовому процесі, а тому 

його роль є ключовою в позовному провадженні цивільного судочинства 

України.  

Проте, варто враховувати, що окремі категорії справ характеризуються 

специфікою участі адвоката у них, і однією із таких категорій справ є 

малозначні справи. Інститут малозначних справ у цивільному судочинстві 

було запроваджено в Україні 3 жовтня 2017 року із прийняттям Закону 

України № 247 «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [69] для 

розвантаження суддів та спрощення доступу до правосуддя. У науковій 

літературі підкреслюється, що в Україні процедура розгляду малозначних 

справ не є «самостійною», адже згідно із частиною 4 статті 19 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], малозначні справи у цивільному 

судочинстві розглядаються в спрощеному позовному провадженні [135, с.56]. 

Це означає, що забезпечуючи сторонам цивільної справи захист їхніх прав та 

інтересів в цивільному судочинстві, адвокат має враховувати специфіку 

розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, передбачену главою 10 розділу 3 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], процесуальне становище адвоката в 
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спрощеному позовному провадженні цивільного судочинства України, яке 

також має свої особливості.  

Вперше поняття «малозначних справ» з’явилось у вітчизняному 

законодавстві з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 № 1401-VIII 

[136], яким Конституцію України [1] було доповнено статтею 131-2, частина 4 

якої передбачає можливість визначення на рівні Закону винятків щодо 

представництва в суді у малозначних спорах. В подальшому, дане поняття 

було введено в зміст процесуального законодавства, у тому числі й цивільного 

процесуального, і відповідно цей інститут став складовою цивільного процесу 

нашої держави. Як зазначається в монографії «Актуальні питання цивільного 

судочинства у світлі судової реформи в Україні», процедура розгляду 

малозначних справ в Україні була запроваджена для встановлення в 

Цивільному процесуальному кодексі України [3] так званих, процесуальних 

фільтрів, завдяки яким не кожна справа буде розглядатися за повною 

процедурою позовного та касаційного провадження [137, c. 7]. І в даному 

контексті зазначимо, що у процесі нашого дослідження ми не зустрічали 

думок, які суперечать їй. По суті, запровадження інституту малозначних справ 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України не 

підвищило ефективність захисту прав та інтересів громадян України, проте 

однозначно відобразилось позитивним чином на розвантаженні судів та 

суддів, адже як свідчить судова практика у цій сфері, досить значна кількість 

справ, які розглядаються судами, є такими, які можна віднести до категорії 

малозначних. Наприклад, як свідчать статистичні дані, надані місцевими 

судами м. Харкова і Харківської області, у період з 15.12.2017 року по 

01.07.2018 року у судах першої інстанції м. Харкова і Харківської області 

розглянуто 6100 малозначних справ, що складає 26,5% від загальної кількості 

розглянутих справ (23023 справи). Також розглянуто 4899 справ, у яких ціна 

позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб та 692 справи незначної складності, які визнані судом малозначними 
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[138]. Із цього слідує, що більш ніж четверта частина від загальної кількості 

справ розглядається судами у спрощеному порядку, що не могло не 

відобразитись на розвантаженості судів та суддів. 

На сьогодні, Цивільний процесуальний кодекс України [3] не містить 

визначення поняття «малозначна справа», а лише передбачає у частині 6 статті 

19, які саме справи слід відносити до малозначних. Однак, така дефініція 

наявна в статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України [139], і на 

нашу думку, її можна адаптувати до специфіки цивільного судочинства. Так, 

в розумінні адміністративного процесу, адміністративна справа незначної 

складності (тобто, малозначна справа) є адміністративною справою, у якій для 

повного та всебічного встановлення її обставин не вимагається проведення 

підготовчого провадження та (або) судового засідання із огляду на характер 

спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників. Так, як 

свідчать положення частини 3 статті 279 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] при розгляді справи у порядку спрощеного позовного 

провадження судове засідання може взагалі не проводитись. Також за 

загальним правилом при розгляді справи у порядку спрощеного провадження 

взагалі не проводиться підготовче засідання. Тобто, в даному аспекті 

специфіка малозначних адміністративних та малозначних цивільних справ 

збігається.  

Отже, з урахуванням дефініції, що міститься в Кодексі 

адміністративного судочинства України [139] та положень Цивільного 

процесуального кодексу України [3], зробимо висновок, що малозначною 

справою спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

України є цивільна справа, яка, з огляду на спірні правовідносини, предмет 

доказування та склад учасників тощо, розглядається у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України та для повного й 

всебічного встановлення її обставин не потребує проведення підготовчого 

провадження та (або) судового засідання. 
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Зазначимо, що дефініція, визначена в Кодексі адміністративного 

судочинства України [139], як і сам термін «малозначні справи», зазнав 

критики у науковій літературі. Зокрема, І.О. Ізарова прийшла до висновку, що 

з однієї сторони, термін «малозначний» є доволі специфічним, оскільки 

значення справи для заявника не залежить від його ціни або складності 

розгляду і навряд чи варто ділити справи на значні та малозначні, проте із 

іншої сторони, погоджується з тим, що сутність терміну «малозначні справи», 

визначеного Кодексом адміністративного судочинства України [139], є 

зрозумілою [140, c. 28]. На нашу думку, те пояснення малозначних справ, яке 

встановлене в частині 6 статті 19 Цивільного процесуального кодексу України 

[3], також не зовсім відповідає характеристиці «малозначності». Зокрема, до 

малозначних справ віднесено наступні справи: справи із ціною позову, не 

вищою за сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто, 

ціна позову яких не перевищує 22 700 гривень станом на січень 2021 року); 

визнані судом малозначиними справи незначної складності, окрім справ, які 

підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, 

та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п’ятдесят розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб (567 500 гривень станом на січень 2021 року); 

справи, предметом судового розгляду яких є стягнення аліментів, збільшення 

їх розміру, оплата додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за 

прострочення сплати аліментів, індексація аліментів, зміна способу їхнього 

стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням 

батьківства (материнства); справи про розірвання шлюбу; справи про захист 

прав споживачів із ціною позову, не вищою за двісті п’ятдесят розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто, ціна позову яких не 

перевищує 567 500 гривень станом на січень 2021 року). Зазначимо, що окрім 

переліку справ, які можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного 

провадження, в частині 4 статті 274 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] також визначено перелік справ, які не можуть бути розглянуті у 

такому порядку. Відповідно, специфіка участі адвоката у малозначних справах 
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спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України багато в 

чому залежить від даної особливості. Із даного приводу ми повністю 

поділяємо думку А.І. Грушицького, що виходячи із рівня добробуту 

переважної більшості громадян, позови на суми 22 700 гривень чи 567 500 

гривень не є малозначними [141, с. 2]. У даному контексті погодимось із тим, 

що теоретична категорія «малозначних справ» є доволі спірною, враховуючи 

її назву. 

Аналізуючи специфіку участі адвоката у малозначних справах 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, в 

першу чергу варто підкреслити те, що «адвокатська монополія» не стосується 

малозначних справ спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України. Так, згідно частини 3 статті 131-2 Конституції України 

[1], виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді. Проте, 

дане правило не стосується розгляду малозначних справ спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України, адже згідно із 

частиною 2 статті 60 Цивільного процесуального кодексу України [3], у якості 

представника може виступати процесуально дієздатна особа, яка досягла 

вісімнадцятиріччя. Іншими словами, у малозначних справах представляти 

особу, тобто здійснювати процесуальні дії від її імені, можуть у тому числі й 

представники, які не є адвокатами. Дане правило чітко встановлене чинним 

законодавством, а також знаходить своє підтвердження у судовій практиці. 

Зокрема, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 

Касаційного цивільного суду в постанові від 15 січня 2020 року у справі 

№ 761/35015/17 [142] роз'яснив, що в справах у малозначних спорах 

представником може бути особа від 18 років. Верховним Судом в постанові 

було скасовано відмову апеляції прийняти скаргу від представника, який не є 

адвокатом, аргументуючи це тим, що у відповідності до частини 1 статті 47 

Цивільного процесуального кодексу України [3], фізичні особи, які досягли 

повноліття, а також юридичні особи, можуть особисто здійснювати цивільні 

процесуальні права та виконувати свої обов`язки в суді (тобто, мають цивільну 
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процесуальну дієздатність). Іншими словами, процесуальну дієздатність має 

фізична особа, яка досягла повноліття, а тому із урахуванням положень 

частини 2 статті 60 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

представником у малозначних справах спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України може бути як адвокат, так і будь-яка інша 

повнолітня дієздатна особа. Окрім вищенаведених умов, Р.Ю. Ханик-

Посполітак підкреслює, що повноваження будь-якого представника також 

мають бути належним чином оформлені (нагадаємо, що згідно із частиною 1 

статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012 № 5076-VI [9], для здійснення адвокатської діяльності, адвокат та 

довіритель мають укласти договір про надання правової допомоги, а 

повноваження адвоката на надання правової допомоги можуть посвідчуватись 

договором про надання правової допомоги, довіреністю, ордером чи 

дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги), і при цьому статтею 61 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] визначено перелік осіб, які не можуть 

бути представниками (наприклад, особа, яка бере участь у справі як секретар 

судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач, свідок, помічник судді, 

який розглядає справу, представник іншої сторони у цій справі або особи, 

інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя, судді, прокурори, 

слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність) [143, с. 53].  

Отже, з наведеного зробимо наступні висновки: по-перше, 

представником учасників малозначної справи спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України може бути адвокат, або будь-

яка інакша повнолітня дієздатна особа, окрім тих осіб, які відповідно до 

цивільного процесуального законодавства не можуть бути представниками в 

цивільному процесі; по-друге, повноваження як адвоката, так і будь-якого 

іншого представника учасника малозначної справи спрощеного позовного 
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провадження цивільного судочинства України, мають бути належним чином 

оформленими.  

В частині 3 статті 274 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

встановлено умови, які враховуються судом при вирішенні питання, у якому 

порядку буде розглядатись справа – в порядку спрощеного позовного 

провадження, чи в порядку загального позовного провадження. Відповідно, на 

ці питання також першочергово має звернути увагу і адвокат, представляючи 

одну із сторін у малозначних справах спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України. Ними є: ціна позову; значення справи для 

сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорія та складність справи; 

обсяг та характер доказів у справі, в тому числі суд звертає увагу на 

необхідність призначення експертизи, виклику свідків тощо; кількість сторін 

та інших учасників справи; рівень суспільного інтересу до справи; думка 

сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного 

позовного провадження, виражена у відповідних клопотаннях. Як зазначає з 

приводу цього О.О. Штефан, окрім ціни позову та способу захисту, усі інші 

критерії належать до суб’єктивних оціночних категорій, що є недоречним при 

нормативному закріпленні процедури здійснення судочинства в цивільних 

справах [135, с. 56]. Проте, на нашу думку, встановлення суб’єктивних 

оціночних категорій у якості критеріїв для віднесення справи до малозначних 

справ спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України 

лише підвищує значення адвокатського представництва у таких спорах. 

Враховуючи те, що згідно із частиною 1 статті 64 Цивільного процесуального 

кодексу України [3], уповноважений на ведення справи в суді представник 

здійснює процесуальні права та обов’язки від імені особи, яку він представляє, 

врахування судом більшості із наведених умов залежать від аргументації, 

підготовленої адвокатом. У даному контексті велике значення відіграють 

спеціальні права адвоката, визначені статтею 20 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], згідно 

яких адвокат може одержувати необхідну інформацію шляхом звернення із 
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адвокатськими запитами, ознайомлення із необхідними документами та 

матеріалами, збору відомостей у інші передбачені законодавством способи. 

Тобто, зібрана адвокатом доказова база може бути такою, яка не 

потребуватиме розгляду справи в інакшому порядку, аніж в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України. Але 

при цьому, адвокат має враховувати, що із положень частини 3 статті 274 

Цивільного процесуального кодексу України [3] можна зробити висновок про 

те, що на рішення суду про розгляд справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України впливає необхідність 

призначення експертизи у справі або ж наявність свідків, яких необхідно 

допитати. А тому, у тому випадку, якщо в інтересах сторони цивільної справи, 

яку представляє адвокат, розгляд спору як малозначного, від таких 

процесуальних дій як проведення експертизи чи допит свідків адвокату варто 

відмовитись. 

Вже після подання позовної заяви та клопотання про розгляд справи 

адвокат може змінити підставу, предмет або розмір позову, заявити 

клопотання про допит нових свідків, витребування додаткових доказів тощо, 

проте, як нами відзначалось раніше, адвокат має враховувати, що згідно із 

частиною 5 статті 274 Цивільного процесуального кодексу України [3 

збільшення розміру позовних вимог або зміна предмета позову можуть 

призвести до унеможливлення розгляду справи в порядку спрощеного 

позовного провадження, внаслідок чого судом може бути прийняте рішення 

про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Так само 

ускладнити справу може подання клопотання про допит додаткових свідків, 

що також може бути розтлумачене судом як ускладнення справи та обумовити 

необхідність її розгляду у загальному порядку. На нашу думку, ключовою у 

даному аспекті є ціна позову, адже як нами підкреслювалось раніше, в майже 

усіх передбачених чинним законодавством умовах для визнання справи 

малозначною, фігурує саме цей критерій. Тому, адвокату при збільшенні суми 

позовних вимог необхідно її визначати у встановлених законодавством межах, 
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адже справа може не лише втратити ознаку малозначності, а судом може бути 

прийнято рішення про її розгляд у порядку загального позовного провадження 

цивільного судочинства. Аналогічним чином може вплинути на розгляд 

справи як малозначної і зміна предмету позову, адже частина 6 статті 19 

Цивільного процесуального кодексу України [3] передбачає обмежене коло 

справ, які можуть розглядатись, як малозначні справи спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України. 

Розгляд малозначної справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України по суті не характеризується 

специфікою у порівнянні з розглядом інших справ у цьому порядку. 

Відповідно, діяльність адвоката також є аналогічною. Підкреслимо, що при 

розгляді малозначних справ спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України судове засідання може не проводитись взагалі, тому в 

цілому ключовою задачею адвоката є належним чином скласти позовну заяву 

та клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного 

провадження. Після того, як суд вирішує питання про розгляд справи  у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства, справа 

розглядається за наявними матеріалами без повідомлення сторін. Для того, 

щоб справа розглядалась в судовому засіданні з повідомленням (викликом) 

сторін адвокат може подати відповідне клопотання, а суд, в свою чергу, може 

відмовити у задоволенні такого клопотання. У тому випадку, коли справа все 

ж розглядається у судовому засіданні, варто враховувати, що підготовче 

засідання та судові дебати у таких справах не проводяться. Судом 

досліджуються викладені у заявах по суті справи докази і письмові пояснення, 

а також заслуховуються усні пояснення сторін та показання свідків, тому 

зробимо висновок про те, що участь адвоката у малозначних справах 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України на стадії 

судового розгляду справи не відрізняється від участі адвоката в розгляді інших 

малозначних справ.   



 158 

Дещо специфічним для діяльності адвоката є перегляд судових рішень 

у малозначних справах спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України. Як зазначає А.І. Грушицький, основною проблемою, 

яка прослідковується при надходженні до апеляційної інстанції справ, 

розглянутих у спрощеному позовному провадженні, є те, що рішення у таких 

справах ухвалюються без повного з’ясування обставин. Із точки зору 

дослідника, при розгляді справи в суді першої інстанції з викликом сторін, 

якість розгляду таких справ є кращою. Зазначається, що за результатами 

розгляду малозначних справ судом видається наказ, а не виноситься законне 

та обґрунтоване рішення, і якщо відповідач не подає заперечення, в текст 

судового рішення у малозначній справі дублюються вимоги позовної заяви, 

а заперечення з’являються вже в апеляційній скарзі. В результаті 

апеляційний суд, хоч і має право у відповідності до положень Цивільного 

процесуального кодексу України [3] розглядати справу без повідомлення її 

учасників, має призначати засідання для того щоб у повному обсязі 

перевіряти всі обставини, і в такому разі фактично перебирає на себе 

повноваження суду першої інстанції [141, с. 6]. Тобто, у даному контексті 

розвантаження місцевих судів у певній мірі вплинуло на додаткове 

завантаження апеляційних судів, які вимушені додатково перевіряти 

рішення, прийняті у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України. Так само це ускладнює і 

діяльність адвоката, який по суті має бути готовим до повторного розгляду 

справи. Наведене нами не є правилом, проте саме така позиція апеляційного 

суду є цілком ймовірною.            

Касаційне оскарження малозначних справ спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України є не менш проблемним із 

точки зору діяльності адвоката, аніж апеляційне. В першу чергу, варто 

підкреслити, що за загальним правилом судові рішення у малозначних 

справах не оскаржуються у касаційному порядку, крім виключних випадків. 

Так, в частині 3 статті 389 Цивільного процесуального кодексу України [3] 
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встановлено, що ряд судових рішень не підлягають касаційному 

оскарженню: по-перше, як нами відзначено, у касаційному порядку не 

оскаржуються судові рішення у малозначних справах; по-друге, підлягають 

касаційному оскарженню судові рішення у справах із ціною позову не вищою 

за двісті п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

(567 500 гривень станом на січень 2021 року). Винятки із даного правила є 

наступними. Так, справа може бути переглянута в касаційному порядку, 

якщо касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне 

значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Окрім того, 

підлягає касаційному оскарженню справа, у якій особа, яка подала скаргу, 

позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим 

судовим рішенням, при розгляді іншої справи. Може бути переглянута 

Верховним Судом справа, яка становить значний суспільний інтерес або має 

виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу. 

Останнім винятком щодо касаційного оскарження малозначних справ та 

справ із ціною позову не вищою за двісті п’ятдесят розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб є справи, у яких суд першої інстанції відніс 

справу до категорії малозначних помилково.  

Так, у практиці Європейського суду з прав людини наявні справи щодо 

оскарження застосування критерію малозначності справи. Про один із таких 

спорів наявна інформація на офіційному веб-ресурсі Верховного Суду. У 

справі мова йде про те, що заявницею було оскаржено до Верховного Суду 

рішення судів першої та апеляційної інстанцій за її позовом про визнання 

правильним розрахунку вихідної допомоги при звільненні та зобов’язання 

провести донарахування. Із точки зору заявниці, відповідач мав їй виплатити 

4 111, 38 грн. допомоги, а тому вона просила суд зобов’язати свого 

колишнього роботодавця – ПАТ «Укртелеком», провести донарахування суми 

вихідної допомоги у розмірі 600, 00 грн. В Ухвалі від 26 березня 2018 року у 

справі № 183/1066/16 (провадження № 61-14288ск18) [144] Верховний Суд 

відмовив у відкритті касаційного провадження, посилаючись на пункт 2 
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частини 3 статті 389 Цивільного процесуального кодексу України [3], яким 

передбачено, що судові рішення у малозначних справах не підлягають 

касаційному оскарженню, а дана справа була малозначною, оскільки ціна 

позову у ній не перевищувала ста розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. Верховний Суд  також прийшов до висновку, що правила, 

запроваджені законодавцем щодо обмеження права на касаційне оскарження, 

відповідають Конституції України [1], а саме її статті 129, якою до основних 

засад судочинства віднесено забезпечення права на апеляційний перегляд 

справи та у визначених законом випадках. Окрім того, було зазначено, що 

наведене повністю узгоджується з правовими позиціями, сформованими 

Європейським судом з прав людиниу справах Levages Prestations Services v. 

France (Леваж Престасьон Сервіс проти Франції) від 23 жовтня 1996 року та 

Brualla Gomez de la Torre v. Spain (Бруалья Ґомес де ла Торре проти Іспанії) 19 

грудня 1997 року, та які передбачають, що умови прийнятності касаційної 

скарги можуть бути суворішими, ніж для звичайної заяви, і це положення 

повністю узгоджується зі змістом Цивільного процесуального кодексу 

України [3]. У свою чергу, позивачка звернулась до Європейського суду з прав 

людини із заявою, посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [145], та апелюючи до того, що відмова 

Верховного суду у перегляді її справи на підставі критерію малозначності 

справи порушила її право на доступ до суду. За результатами розгляду цієї 

справи (справа «Азюковська проти України» (Azyukovska v. Ukraine, заява № 

26293/18)), Європейський суд з прав людини 9 жовтня 2018 року прийняв 

рішення у якому визнав, що заява є неприйнятною ratione materiae у сенсі 

пункту 3 (а) статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [145], та має бути відхилена відповідно до пункту 4 цієї статті. Щодо 

застосування критерію малозначності справи в цій справі, Європейський суд з 

прав людини зазначив, що це було передбачуваним, адже справа розглядалась 

судами двох інстанцій, які мали повну юрисдикцію, а заявниця не 
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продемонструвала наявності інших виключних обставин, які могли вимагати 

касаційного розгляду справи [146].  

Отже, адвокат, представляючи інтереси сторони в малозначних справах 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, має 

враховувати високу вірогідність того, що Верховний Суд відмовить у її 

перегляді в касаційному порядку. Адвокат повинен проаналізувати зміст 

справи на предмет того, чи наявні в ній ознаки малозначних справ, які можуть 

переглядатись в касаційному порядку. У самій касаційній скарзі адвокат має 

аргументувати неправильне застосування судом норм матеріального права чи 

порушення норм процесуального права, тобто касаційна скарга має 

відповідати передбаченим статтею 392 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] вимогам щодо аргументації підстав. В протилежному випадку 

адвокату буде відмовлено в касаційному розгляді законності та 

обґрунтованості рішень, ухвалених за результатами розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства після їх 

перегляду в апеляційному порядку, а також рішень і ухвал апеляційного суду. 

А.І. Грушицький задає цілком ґрунтовне запитання - чи є малозначними 

в розумінні пункту 2 частини 3 статті 389 Цивільного процесуального кодексу 

України [3] справи, які зазначені в пункті 2 частини 6 статті 19 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], якщо суд першої інстанції не встановив 

їх малозначність? У такому випадку, така справа могла би бути розглянута у 

касаційній інстанції не як малозначна справа, а як справа, яка розглядалась в 

першій інстанції в порядку спрощеного позовного провадження [141, с. 6]. 

Тому, з урахуванням усього вищезазначеного прийдемо до висновку, що 

адвокат має враховувати потенційну можливість подати касаційну скаргу у 

малозначній справі з тієї підстави, що суд першої інстанції відніс справу до 

категорії малозначних помилково чи не відніс її взагалі до таких справ.  

Таким чином, зробимо висновок про те, що не зважаючи на певні 

недоліки в законодавчому врегулюванні, інститут малозначних справ 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства в Україні вже 
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довів свою ефективність, і у цілому його впровадження є позитивним. Участь 

адвоката у малозначних справах спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України у цьому контексті характеризується 

наступною специфікою: 

по-перше, на малозначні справи спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України не поширюється правило адвокатської 

монополії; 

по-друге, адвокат має враховувати передбачені законом вимоги до 

подання позовної вимоги у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України; 

по-третє, адвокат має враховувати ті умови, які дозволяють розглядати 

малозначну справу у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України; 

по-четверте, специфічною є діяльність адвоката на стадіях перегляду 

малозначних справ.  

Отже, проаналізувавши якою є участь адвоката у малозначних справах 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, ми 

прийшли до висновку, що у цілому вона не суттєво відрізняється від інших 

справ, які розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України. Ключова особливість, на нашу думку, 

полягає у тому, що такі справи можуть розглядатись взагалі без участі 

адвоката – у малозначних справах представником сторони може бути будь-яка 

повнолітня дієздатна особа. Проте, вважаємо, що для ефективного захисту 

прав та інтересів більш доцільно все ж звернутись до адвоката. У тому 

випадку, коли процесуальне представництво все ж здійснює адвокат, від нього 

вимагається в першу чергу коректно встановити предмет та ціну позову, а 

доказова база має бути сформована у письмовій формі, адже призначення 

експертиз чи виклик свідків можуть унеможливити розгляд справи як 

малозначної. 
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3.2. Участь адвоката у розгляді справ, що виникають з трудових 

відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за 

межі України 

 

Цивільним процесуальним кодексом України [3], а саме частинами 1-4 

статті 274, встановлено ряд умов, яким має відповідати справа для її розгляду 

у спрощеному позовному провадженні. Зокрема, у порядку спрощеного 

позовного провадження розглядаються справи, що виникають з трудових 

відносин та справи про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за 

межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня 

заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у 

наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд. У тому випадку, якщо 

предметом розгляду справи є одна із таких умов, вона може бути розглянута у 

порядку спрощеного позовного провадження [117].  

Отже, одним із різновидів справ, які розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, є 

справи, які виникають із трудових відносин. Як встановила О.О. Штефан, 

спори у сфері праці є складними соціально-правовими явищами, які 

виникають у зв’язку з різноманітними конфліктними ситуаціями у процесі 

трудової діяльності [147, с. 81]. Так, стаття 221 Кодексу законів про працю 

України [148] передбачає, що трудові спори в Україні розглядаються не лише 

комісіями по трудових спорах, але й районними, районними у місті, міськими 

чи міськрайонними судами. Вирішення трудових спорів в судах 

використовується як крайній засіб захисту прав та інтересів суб’єктів трудових 

правовідносин, у тому разі, якщо комісія по трудових спорах прийняла 

рішення із яким вони не згодні. Звернення до наукової літератури засвідчило, 

що питання участі адвоката у розгляді справ, що виникають з трудових 

відносин, є малодослідженим, і це, на нашу думку, свідчить про актуальність 

дослідження цього питання у рамках даного розділу [117]. 
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Іншим питанням, яке важливо проаналізувати в нашій роботі, є участь 

адвоката у розгляді справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд 

дитини за межі України. Дитина, з огляду на вікові, фізичні та фізіологічні 

особливості, є найменш захищеним учасником сімейних правовідносин, не 

здатним належним чином самостійно захищати свої права й інтереси. У 

питаннях, пов’язаних із виїздом за кордон дитини на навчання, лікування, 

відпочинок тощо, дитина може стати інструментом протистояння між 

конфліктуючим подружжям чи колишніми чоловіком й дружиною. У тому 

випадку, коли один із подружжя не дає дозвіл на виїзд дитини за кордон, такий 

дозвіл може надати суд. Саме тому, у таких справах важливо, щоб права та 

інтереси дитини були належним чином забезпечені, а участь адвоката у 

даному контексті є своєрідною гарантією того, що позиція, яка якнайкраще 

відповідатиме інтересам дитини, буде донесена до суду [117].   

На сьогодні, питанням участі адвоката у розгляді справ, що виникають з 

трудових відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини 

за межі України присвячено невелику кількість праць. Ці питання переважно 

аналізуються з точки зору процесуального законодавства, а не діяльності 

адвоката в цивільному процесі, а тому, не зважаючи на наявність наукового 

доробку в цій сфері, питання участі адвоката у розгляді справ, що виникають 

з трудових відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини 

за межі України все ще потребує подальших досліджень [117].   

Як зазначає О.С. Боєва, за роки незалежності в Україні сформувалася 

система захисту трудових прав, серед основних складових якої самозахист 

працівника в разі порушення його трудових прав, позасудове вирішення 

трудових конфліктів, спорів (колективних та індивідуальних) та судовий 

захист порушених трудових прав та інтересів [149, с. 50-51]. Оскільки у 

трудовому праві відсутній спеціальний процесуальний інститут щодо 

врегулювання питань, пов’язаних з реалізацію права на судовий захист, 

справи, які виникають з трудових відносин розглядаються у відповідності до 

статті 231 Кодексу законів про працю України [148] у районних, районних у 
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місті, міських чи міськрайонних судах. Для цього, працівник або власник чи 

уповноважений ним орган, які не згодні з рішенням комісії по трудових спорах 

підприємства, установи, організації (підрозділу), мають подати позовну заяву 

до відповідного суду.   

Специфіка розгляду справ, що виникають із трудових відносин, у 

порівнянні з іншими справами, які розглядаються у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України, зумовлена тим, що 

при розгляді таких спорів існує подвійне регулювання процесуальних 

відносин за допомогою норм трудового й цивільного процесуального права. 

Як відзначає Д.В. Шевченко, оскільки трудові спори виникають на ґрунті 

трудових правовідносин, порядок їх розгляду неповною мірою збігається з 

порядком розгляду цивільних справ. Але при цьому, норми цивільного 

процесуального права значною мірою використовуються при розгляді 

трудових спорів [150, с. 375]. Загалом, варто відзначити, що до прийняття 

Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 

03.10.2017 № 2147-VIII [69], при розгляді трудових спорів мали місце випадки 

помилкового визначення судової юрисдикції, адже трудові спори відповідно 

до предмета відносин (або предмета спору), суб’єктного складу, характеру 

відносин могли розглядатися в порядку, передбаченому Цивільним 

процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства 

України та Господарським процесуальним кодексом України [149, с. 51]. У 

юридичній літературі відзначається, що традиційно основними критеріями 

для розмежування компетенції між судами є характер і предмет спірних 

правовідносин, та їх суб’єктний склад [71, с. 44]. Втім, сьогодні у частині 1 

статті 19 Цивільного процесуального кодексу України [3] чітко встановлено, 

що у порядку цивільного судочинства розглядаються усі справи, які 

виникають з трудових правовідносин, окрім тих, розгляд яких має 

здійснюватись у порядку інших видів судочинства. Також варто звернути 
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увагу на частину 4 цієї статті, згідно якої розгляд справ, які виникають з 

трудових правовідносин, має здійснюватись у порядку спрощеного позовного 

провадження.    

Тому, враховуючи все вищенаведене, спори, які виникають із трудових 

відносин, підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження в місцевих 

судах як самостійна категорія справ. Як вірно відзначає О.О. Штефан, «спори, 

що виникають із трудових правовідносин» є родовим поняттям, яке об’єднує 

різні види таких спорів, і при цьому не усі із них мають економічний складник 

[147, с. 82]. Так, дійсно, справи, що виникають з трудових відносин, 

розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України саме тому, що більшість із них не залежать від ціни 

спору та безпосередньо слідують із специфіки трудових правовідносин.  

Погодимось із І.І. Яцкевичем у тому, що справи, які виникають з 

трудових відносин, як справи, що розглядаються у порядку спрощеного 

позовного провадження, пов’язані за предметним критерієм [151, с. 224]. 

Якщо проаналізувати зміст статті 232 Кодексу законів про працю України 

[148], можна зробити висновок про те, що в місцевих судах розглядаються такі 

трудові спори: 1) трудові спори працівників підприємств, установ, організацій, 

у яких не обираються комісії по трудових спорах; 2) трудові спори працівників 

про поновлення на роботі; 3) трудові спори з питань звільнення, зміни дати і 

формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за 

час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень (окрім спорів 

про дострокове звільнення із виборних платних посад посади членів 

громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, які їх обрали, 

а також спори про дострокове звільнення суддів, прокурорсько-слідчих 

працівників, працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, 

що мають класні чини); 4) трудові спори про відшкодування працівниками 

заподіяної підприємству, установі, організації матеріальної шкоди; 5) трудові 

спори працівників у питанні застосування законодавства про працю із 

власниками, уповноваженими ним органами і виборними профспілковими 
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органами, які попередньо вирішили це питання; 6) трудові спори працівників, 

які виконували роботу без укладення трудового договору, про оформлення 

трудових відносин із роботодавцем. Окрім того, в районних, районних у місті, 

міських чи міськрайонних судах розглядаються спори про відмову у прийнятті 

на роботу осіб, права та інтереси яких перебувають під додатковим захистом 

держави. До таких осіб віднесено працівників, переведених з інших 

підприємств, установ чи організацій; молодих спеціалістів, направлених на 

роботу на дане підприємтсво, в установу чи організацію; вагітних жінок та 

матерів дітей віком до трьох років чи дітей з інвалідністю; одиноких матерів 

чи батьків з дитиною віком до чотирнадцяти років тощо (перелік таких осіб є 

вичерпним). 

Аналізуючи сутність таких справ, звернемо увагу на те, що в місцевих 

судах може бути розглянуто широке коло трудових спорів працівників 

підприємств, установ, організацій, адже в порядку цивільного судочинства 

може бути розглянутий будь-який трудовий спір, який виник на підприємстві, 

в установі чи в організації, у яких комісії по трудових спорах не обираються. 

Як слідує зі змісту статті 224 Кодексу законів про працю України [148], 

обов'язковим первинним органом, що розглядає трудові спори, які виникають 

на підприємствах, в установах, організаціях, є комісія по трудових спорах. Це 

означає, що будь-які спори, які виникають з трудових відносин, розглядаються 

у першу чергу комісією по трудових спорах, проте виключно у тому випадку, 

якщо на підприємстві, в установі чи організації така комісія утворена, а 

трудовий спір є таким, що має розглядатись комісією. Проте, у тому випадку, 

коли комісія по трудових спорах відсутня на підприємстві, в установі чи в 

організації, учасник сторона трудових правовідносин, яка вважає, що її права 

чи інтереси були порушені, звертається до суду, і така справа розглядається у 

порядку цивільного судочинства. У даному контексті статтею 274 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] встановлено, що справи, які виникають із 

трудових правовідносин, розглядаються у порядку спрощеного позовного 

провадження. Погодимось із О.С. Боєвою у тому, що хоча нормативне 
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закріплення спрощеного порядку розгляду справ, які виникають з трудових 

правовідносин, має сприяти розгляду таких спорів у найкоротші строки, що є 

однією із важливих засад здійснення судового захисту трудових прав, проте в 

той самий час спрощений розгляд може негативно відобразитись на захисті 

прав та інтересів суб’єкта трудових правовідносин [149, с. 53]. Більшість 

справ, що виникають з трудових правовідносин, у тому числі й ті, які визначені 

в статті 232 Кодексу законів про працю України [148], є нескладними, і в 

такому разі їх розгляд у порядку спрощеного позовного провадження є 

виправданим. Проте, позов може стосуватись відшкодування матеріальної та 

моральної шкоди в зв’язку з каліцтвом, втратою професійної здатності, 

спричиненням професійного захворювання, визнання незаконним 

переведення на іншу роботу, звільнення (або відсторонення), поновлення на 

роботі тощо, і у такому разі О.С. Боєва підкреслює те, що розгляд цих справ у 

скороченій формі, може бути дискримінаційним щодо осіб, права яких 

необхідно захистити. В такому разі необхідними є експертизи, витребовування 

різноманітних доказів, заслуховування сторін, свідків й експертів, а вчинення 

таких процесуальних дій є можливим лише в порядку загального позовного 

провадження.  

Звернення до судової практики засвідчило, що спори, які виникли із 

трудових відносин та які розглядаються у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України, є досить поширеними. 

Наприклад, суддя Оболонського районного суду міста Києва А.М. 

Майбоженко, розглянувши матеріали позовної заяви до Товариства з 

обмеженою відповідальністю «РОЯЛ-КОФІ» про визнання припиненими 

трудових відносин у справі № 756/739/19, в ухвалі від 5 лютого 2019 року 

прийшов до висновку, що згідно вимог частини 1 статті 274 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], суд вважає за можливе розглянути 

справу в порядку спрощеного позовного провадження, оскільки вона виникла 

з трудових відносин [152]. У іншій справі, яка розглядалась цим же судом 2 

серпня 2019 року за позовом до Публічного акціонерного товариства «АЗОТ» 
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про стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати, 

суддя О.М. Луценко також прийшов до висновку, що в силу положень пункту 

2 частини 4 статті 19 та пункту 2 частини 1 статті 274 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], така справа може бути розглянута в 

порядку спрощеного позовного провадження [153]. Тобто, у випадку 

надходження до суду справ, які виникають з трудових відносин, суддями 

береться до уваги можливість їхнього розгляду у порядку прощеного 

позовного провадження цивільного судочинства. 

Оцінка того, що справи, які виникають з трудових відносин, 

розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, у науковій літературі відрізняється. Одні дослідники, 

зокрема І.І. Яцкевич, оцінюють це позитивно. Зокрема, дослідник вказує на те, 

що віднесення справ, які виникають з трудових відносин, до спрощеного 

позовного провадження дозволяє скористатися рядом переваги 

процесуального характеру. Наприклад, скорочення строку судового розгляду 

за рахунок відсутності окремих стадій судового розгляду (підготовчого 

засідання, судових дебатів) сприяє оперативності розгляду справ, що 

виникають з трудових відносин та змушує учасників процесу ретельніше 

готуватися до судових засідань з огляду на скорочені строки судового 

розгляду [151, с. 224]. Проте, ми зі своєї сторони, погодимось із тими 

дослідниками (у тому числі, згадуваною нами раніше О.С. Боєвою [149, с.54]), 

які прийшли до висновку, що з огляду на зміст статте 19 та 274 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], позивач приречений на неповний та 

необ’єктивний розгляд справ, що виникають з трудових відносин. Передусім, 

в даному нормативно-правовому акті відсутня норма, яка б дозволила подати 

позивачем клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного 

провадження, тому відповідна справа буде в будь-якому разі розглядатись у 

порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України 

в силу того, що вона є такою, яка виникає з трудових відносин. Це прямо 

передбачено частиною 7 статті 277 Цивільного процесуального кодексу 
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України [3], із положень якої можна зробити висновок, що навіть у разі 

подання відповідачем клопотання із запереченням проти розгляду справи в 

порядку спрощеного позовного провадження, суд не може постановити ухвалу 

про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, адже 

справи, які виникають з трудових відносин, розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження. А тому, позивач обмежений у таких 

можливостях, як можливість заявляти клопотання про призначення 

експертизи, витребування або можливість забезпечення необхідних доказів. І 

те, що в сторін трудових правовідносин наявний спрощений доступ до 

правосуддя, те, що інтереси працівників та роботодавців є збалансованими при 

розгляді таки справ, та те, що працівники й роботодавці мають рівні умови для 

захисту своїх прав, на нашу думку, не компенсують ті недоліки, які відзначені 

нами вище, передусім порушення принципу змагальності. 

Все вищенаведене свідчить про те, яким є значення участі адвоката у 

розгляді справ, що виникають з трудових відносин, адже в умовах, коли 

сторони трудових правовідносин обмежені в інструментах захисту своїх прав 

та інтересів, особа, яка надає професійну правову допомогу, буде значно 

ефективнішою при донесенні позиції сторони до суду. І.І. Яцкевич вважає це 

швидше недоліком аніж перевагою, оскільки залучення адвоката зруйнує одну 

з переваг розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, у спрощеному 

позовному провадженні, а саме непоширення монополії представництва в суді 

адвокатом, що тим самим підніме вартість таких спорів. Також дослідник 

вказує на те, що роботодавець має перевагу щодо можливостей фінансування 

витрат, пов’язаних з розглядом трудового спору, що вносить додатковий 

дисбаланс розподілу сил між роботодавцем та працівником у трудовому спорі 

[151, с. 225]. Ми зі своєї сторони зробимо висновок про те, що наше 

дослідження неодноразово засвідчило значення адвоката для розгляду 

малозначних справ спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, адже адвокат надає консультації, здійснює збирання 

доказів, необхідних для пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного 
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провадження, а також для складання процесуальних документів, складає 

документів процесуального характеру, оскаржує рішення суду, прийняті в 

таких справах тощо. Тому, зважаючи на характер трудових спорів, на нашу 

думку, сторонам спору все ж доцільніше звернутись до адвоката за правовою 

допомогою.  

Аналізуючи діяльність адвоката у розгляді справ, що виникають з 

трудових відносин, у першу чергу варто звернути увагу на те, що як і у випадку 

з малозначними справами спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, на даний вид справ не поширюється “адвокатська 

монополія”, передбачена частиною 3 статті 131-2 Конституції України [1]. І 

працівник, і роботодавець можуть представляти власні інтереси в 

індивідуальних трудових спорах самостійно у порядку самопредставництва. 

При цьому, якщо працівник може представляти власні інтереси самостійно, то 

інтереси юридичної особи представляють спеціальні суб’єкти, визначені 

чинним законодавством. Представниками суб’єктів трудових спорів може 

бути значно ширше число осіб, аніж в інших справах, які розглядаються в 

порядку спрощеного позовного провадження. Так, згідно зі статтею 58 

Цивільного процесуального кодексу України [3], юридичну особу у судових 

спорах може представляти, як її керівник, члени виконавчого органу чи інша 

особа, уповноважена діяти від її імені, або ж представник, у тому числі й 

адвокат. Так само, представництво органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування здійснює або 

їхній керівник чи інша уповноважена особа, або представник, у якості якого 

також може виступати адвокат. У свою чергу, орган державної влади, орган 

влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування 

представляє його керівник, інша уповноважена особа відповідно до закону, 

статуту, положення, трудового договору (контракту), або через представника, 

у якості якого також може виступати адвокат. У свою чергу, частина 2 статті 

60 Цивільного процесуального кодексу України [3] передбачає, що під час 

розгляду спорів, що виникають з трудових відносин, представником може 
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бути особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну 

дієздатність (окрім передбачених законом випадків, які розглядались нами 

раніше). Тобто, у справах, що виникають з трудових відносин, як і у 

малозначних справах, представляти фізичну особу, якою у таких справах є 

працівник, можуть представники, які не є адвокатами, а є повнолітніми та 

дієздатними, окрім тих осіб, які у відповідності до цивільного процесуального 

законодавства не можуть бути представниками в цивільному процесі. 

Литовський дослідник І. Вегеле у даному контексті відзначає, що 

представниками працівників у справах, що виникають з трудових відносин, 

можуть бути профспілки, якщо вони представляють своїх членів трудових 

спорів [154, с. 57-58]. При цьому, звернемо увагу на те, що трудові колективи 

не можуть представляти інтереси своїх членів у суді. Так само професійна 

спілка не може виступати представником трудового колективу у суді, а при 

зверненні з позовом в інтересах трудового колективу має вважатись такою, що 

діє від власного імені [155, с. 18]. Отже, окрім адвокатів в справах, що 

виникають з трудових відносин, представниками сторін можуть бути керівник 

юридичної особи, член виконавчого органу юридичної особи, інша особа, 

уповноважена діяти від імені юридичної особи, керівник органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування, інша уповноважена особа органу 

державної влади чи органу місцевого самоврядування, або будь-яка 

повнолітня дієздатна фізична особа, окрім тих осіб, які не можуть бути 

представниками в цивільному процесі та профспілки. І, як нами зазначалось 

раніше у даній роботі, повноваження таких представників мають бути 

належним чином оформленими - довіреністю, виданою позивачем чи 

відповідачем представнику. 

У тому випадку, коли сторона справи, що виникла з трудових відносин, 

звернулась за правовою допомогою до адвоката, дії адвоката є близькими до 

тих, які він має здійснити у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України – тобто, він надає консультації, 

розпочинає підготовку позовної заяви та необхідних клопотань, у тому числі 
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здійснює пошук доказів. Специфіка розгляду спорів, що виникають із 

трудових правовідносин, на цій стадії полягає у тому, що за загальним 

правилом територіальної підсудності, визначеним у статті 27 Цивільного 

процесуального кодексу України [3], позови до фізичних осіб пред’являються 

до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на якій зареєстроване 

місце проживання відповідача або ж на якій він фактично проживає. У свою 

чергу, позови до юридичних осіб пред’являються до суду за їхнім 

місцезнаходженням у відповідності до даних, наявних в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань. Втім у статті 28 Цивільного процесуального кодексу України [3] 

встановлено, що позови, які виникають з трудових правовідносин, можуть 

також пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування 

позивача. Тобто, позови у справах, які виникли з трудових відносин, можуть 

пред’являтись адвокатом як за місцем проживання або місцезнаходженням 

відповідача, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування 

позивача. 

Інша специфіка справ, що виникають з трудових відносин, та яка має 

бути врахована адвокатом – це строки звернення до суду за вирішенням 

трудових спорів. У статті 233 Кодексу законів про працю України [148] 

передбачено строки, які має враховувати адвокат при зверненні з заявою про 

вирішення трудового спору. Так, частина 1 цієї статті встановлює тримісячний 

строк для звернення працівника до районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду із позовною заявою про вирішення трудового спору, 

який обчисляється з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися 

про порушення свого права. У справах про звільнення працівника, обчислення 

такого строку здійснюється з дня, коли працівнику було вручено копію наказу 

про звільнення чи з дня, коли йому було видано трудову книжку із зробленим 

відповідним записом про звільнення. Конституційний Суд України у рішенні 

№ 4-рп/2012 від 22.02.2012 [156] по справі за конституційним зверненням 

громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення 
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положень статті 233 Кодексу законів про працю України [148] у взаємозв’язку 

з положеннями статей 117, 237-1 цього кодексу, прийшов до висновку, що для 

спору про стягнення звільненим працівником середнього заробітку за весь час 

затримки по день фактичного розрахунку встановлено тримісячний строк для 

звернення до суду. Перебіг цього строку розпочинається з дня, коли працівник 

дізнався чи повинен був дізнатись про фактичний розрахунок із ним та 

виплату належних при звільненні сум, здійснений власником або 

уповноваженим ним органом, з вини якого сталася затримка. Отже, адвокат 

має враховувати, що в справах, які виникають з трудових відносин, він має 

звернутись до суду в тримісячний строк з дня, коли позивач дізнався або 

повинен був дізнатися про порушення свого права. У наведеній вище справі, 

яка розглядалась Конституційним Судом України, позовні вимоги стосувались 

стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. 

Також наведений в нормі тримісячний строк стосується фактично всіх справ, 

які виникають з трудових відносин, окрім передбачених законодавством 

винятків. Наприклад, у справах про звільнення працівників адвокат має 

керуватись місячним строком з дня вручення працівнику копії наказу про 

звільнення або з дня видачі трудової книжки.  

Інший спеціальний строк встановлено в частині 2 статті 233 Кодексу 

законів про працю України [148] і він стосується порушення законодавства 

про оплату праці. У такому випадку працівник та його адвокат не обмежені 

жодними строками і можуть звернутися до суду з позовом про стягнення 

належної заробітної плати у будь-який час. Звернемо увагу на те, що дана 

норма також була розтлумачена Конституційним Судом України у декількох 

справах. Так, у справі за конституційним зверненням громадянки Присяжнюк 

Людмили Михайлівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої 

статті 233 Кодексу законів про працю України [148], статей 1, 12 Закону 

України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [157] 

Конституційним судом було прийнято рішення № 8-рп/2013 від 15.10.2013 

[158], у якому встановлено, що звернення працівника до суду з позовом про 
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стягнення заробітної плати, яка йому належить, не може бути обмеженою 

жодним строком. Тобто, якщо роботодавцем було порушено законодавство 

про оплату праці, працівник може у будь-який момент звернутись до суду з 

позовом про стягнення усіх виплат, на які працівник має право згідно з 

умовами трудового договору, а також згідно із державними гарантіями, 

встановленими у законодавству про працю. Даний приклад стосується 

випадку виплат працівнику за час простою, який мав місце не з вини 

працівника. У іншій справі, за конституційним зверненням громадянина 

Дзьоби Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення 

частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України [148], 

Конституційним Судом України було прийнято рішення № 9-рп/2013 від 

15.10.2013 [159], у якому Суд прийшов до висновку, що відсутність обмежень 

у строках для позовів про стягнення належної заробітної плати означає, що у 

тому випадку, коли роботодавцем були порушені строки виплати заробітної 

плати, працівник має право без обмежень будь-яким строком звернутись до 

суду із позовом про стягнення сум індексації заробітної плати та компенсації 

втрати частини заробітної плати, незалежно від того, чи були такі суми 

нараховані роботодавцем, чи ні. Отже, у справах щодо порушення 

законодавства про оплату праці адвокат не обмежений жодними строками для 

звернення до суду. 

Якщо адвокат представляє роботодавця у справі, яка виникла із 

трудових відносин, ним має бути враховано, що у справах про стягнення з 

працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації, встановлюється спеціальний строк тривалістю один рік з дня 

виявлення заподіяної працівником шкоди (частина 3 статті 233 Кодексу 

законів про працю України [148]). У тому випадку, коли адвокатом було 

пропущено з поважних причин строк звернення до районного, районного у 

місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням справ, які виникають з 

трудових правовідносин, він у відповідності до статті 234 Кодексу законів про 

працю України [148] може поновити цей строк, звернувшись до суду, проте 
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підкреслимо, що адвокат має довести поважність причин для пропуску цього 

строку.  

Окрім строків, які мають бути враховані адвокатом, на стадії подання 

позовної заяви до суду за вирішенням справ, які виникають з трудових 

правовідносин, важливе значення має підготовка та пошук документів, які 

додаються до позовної заяви. І у даному контексті відзначимо, що адвокатська 

діяльність у таких справах є дещо простішою. Адже, якщо за загальним 

правилом, встановленим у частині 1 статті 177 Цивільного процесуального 

кодексу України [3], позивач має додати до позовної заяви її копії та копії всіх 

документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх 

осіб, то частина 2 цієї ж статті передбачає, що правило цієї статті щодо 

подання копій документів не поширюється на позови, що виникають з 

трудових правовідносин. Це можна пояснити тим, що такі документи можуть 

перебувати у роботодавця, тобто відповідача у справах, які виникають з 

трудових правовідносин. А тому, подання копій необхідних документів може 

бути ускладнене фактичною неможливістю їх отримати. В даному контексті 

нагадаємо, що згідно зі статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI [9], адвокат може 

одержувати необхідну інформацію шляхом звернення із адвокатськими 

запитами, ознайомлення із необхідними документами та матеріалами, збору 

відомостей у інші передбачені законодавством способи. Тому, у випадку, якщо 

працівник звернувся за юридичною допомогою до адвоката, необхідні 

документи все ж можуть бути отримані адвокатом, а їх копії подані разом із 

позовною заявою. 

Розгляд справ, які виникають з трудових правовідносин, не відрізняється 

від розгляду інших справ, що розглядаються у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України, в тому числі й малозначних 

справ, і так само не є специфічною діяльність адвоката в таких справах. Суд 

розглядає таку справу без повідомлення сторін за наявними у справі 

матеріалами, а в разі наявності потреби розгляду такої справи в судовому 
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засіданні з повідомленням (викликом) сторін, адвокат подає відповідне 

клопотання. Підготовче засідання та судові дебати не проводяться, а суд 

досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а 

також заслуховує усні пояснення сторін й показання свідків.  

Після того, як суд ухвалив рішення у справі, яка виникла з трудових 

правовідносин, варто звернути увагу на процесуальні гарантії, пов’язані із 

поворотом виконання таких справ. Можливість повороту виконання рішення 

чи постанови суду передбачена статтею 444 Цивільного процесуального 

кодексу України [3]. Поворот виконання, згідно із рішенням Конституційного 

Суду України у справі за конституційним зверненням військової частини А 

1080 щодо офіційного тлумачення положення пункту 28 частини першої статті 

293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку з 

положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України [1] 

від 02.11.2011 № 13-рп/2011 [160], є цивільною процесуальною гарантією 

захисту майнових прав особи, яка реалізовується шляхом скасування правової 

підстави для виконання рішення та повернення стягувачем відповідачу (тобто, 

боржнику) всього одержаного за скасованим чи зміненим рішенням, внаслідок 

чого сторони виконавчого провадження повертаються в попереднє становище, 

яке існувало до прийняття судом відповідного рішення чи постанови. Іншими 

словами, поворот виконання рішення являє собою повернення стягувачем 

боржнику отриманих за судовим рішенням грошових коштів чи майна, у 

зв’язку із скасуванням правової підстави, якою керувався суд при прийнятті 

відповідного рішення. Щодо справ, які виникають із трудових правовідносин, 

статтею 445 передбачено особливості у порівнянні із іншими категоріями 

справ. Зокрема, частиною 2 цієї статті встановлено недопущення застосування 

повороту виконання у справах про стягнення заробітної плати чи інших 

виплат, які випливають з трудових правовідносин. При цьому, не має значення 

порядок ухвалення рішення, а єдиний виняток становить застосування 

повороту виконання рішення суду, яке було обґрунтоване підробленими 

документами чи завідомо неправдивими відомостями позивача. Тому, у 
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даному контексті варто підкреслити, те, діяльність адвоката у справах, які 

пов’язані із виплатами, які випливають з трудових правовідносин, 

характеризується додатковими гарантіями того, що до таких справ не буде 

застосовано поворот виконання.  

Таким чином, участь адвоката у розгляді справ, що виникають з 

трудових відносин та які розглядаються в порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України, характеризується наступною 

специфікою: 

по-перше, на справи, що виникають із трудових відносин та які 

розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, не поширюється правило «адвокатської монополії»; 

по-друге, на справи, що виникають з трудових відносин, не 

поширюється загальне правило територіальної підсудності; 

по-третє, важливе значення у справах, що виникають з трудових 

відносин, відіграє додержання процесуальних строків; 

по-четверте, у справах, що виникають з трудових відносин, 

специфічними є підготовка та пошук документів, які додаються до позовної 

заяви; 

по-п’яте, важливою особливістю справ, що виникають з трудових 

відносин, є неможливість повороту виконання рішення [117]. 

Іншим різновидом справ, які розглядаються в порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України, є справи про 

надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України. 

Частиною 1 статті 6 Сімейного кодексу України [161] встановлено, що 

правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, тобто такі 

справи стосуються тимчасового виїзду за кордон осіб, які є неповнолітніми та 

які ще перебувають під опікою своїх батьків. Частиною 3 статті 51 Конституції 

України [1] визначено, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство 

охороняються державою, а частина 1 статті 3 Сімейного кодексу України [161] 

передбачає, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. І саме 
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сім’я, по суті, першочергово покликана захищати права та інтереси дитини, 

забезпечувати її можливості розвиватись, навчатись, подорожувати, 

оздоровлюватись, в тому числі й шляхом виїзду за межі України. При цьому в 

розумінні Основного Закону нашої держави, дитина є самостійним суб’єктом 

права та носієм прав [117]. 

Згідно із частиною 3 статті 313 Цивільного кодексу України [7], будь-

яка особа, яка досягла віку шістнадцяти років, має право на вільний 

самостійний виїзд за межі України. Для осіб, які не досягнули віку 

шістнадцяти років, передбачено право на виїзд за межі України за згодою 

батьків чи усиновлювачів, піклувальників та в їхньому супроводі, або в 

супроводі уповноважених батьками, усиновлювачами чи піклувальниками 

осіб. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 

перетинання державного кордону громадянами України» від 27.01.1995 № 57 

[162] у підпункті 1 пункту 4 встановлює, що виїзд з Україні дітей за кордон 

здійснюється за умови наявності нотаріально посвідченої згоди другого з 

батьків, у якій зазначено державу, в яку виїжджають інший з батьків та дитина, 

та часовий проміжок перебування у цій країні. Виняток із цього правила 

становить присутність іншого з батьків у пункті пропуску, та надання ним 

особистої згоди на тимчасовий виїзд дитини за межі України (по суті це ж 

правило відображене у частині 3 статті 313 Цивільного кодексу України [7]). 

У підпункті 2 цього ж пункту зазначено перелік випадків, коли дитина може 

виїхати за кордон без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Проте, 

у будь-якому випадку, ситуація, за якої мати чи батько безпідставно 

відмовляються надати дитині такий дозвіл, може бути вирішена в судовому 

порядку, і при цьому, один із батьків чи сама дитина, яка досягла віку 14-ти 

років, можуть звернутись до суду з позовом про надання дозволу на 

тимчасовий виїзд з України дитині, що не досягла 16-річного віку або з 

позовом про позбавлення батьківських прав. Також варто вказати на те, що 

згідно зі статтею 16 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 

№ 2402-III [163] діти, батьки якої проживають у різних державах, мають право 



 180 

на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками, і при цьому 

такі діти мають право на вільний в’їзд в Україну та виїзд з України у порядку, 

встановленому законом. На батьків у такому випадку покладаються наступні 

обов’язки: обов’язок не створювати перешкоди одне одному під час реалізації 

права дитини на контакт з ними обома; обов’язок гарантувати повернення 

дитини до місця її постійного проживання після реалізації нею права на 

контакт; обов’язок не допускати неправомірної зміни місця проживання 

дитини. Останній обов’язок підкріплюється частиною 1 статті 32 Закону 

України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III [163], яка 

встановлює недопущення незаконного переміщення, вивезення чи 

неповернення дітей з-за кордону. Усі вищенаведені норми із однієї сторони, 

спрямовані на протидію незаконному вивезенню дитини за кордон, а із іншої 

сторони – на захист прав та інтересів дітей [117]. 

Проте, як свідчить практика, досить часто права та інтереси дітей 

порушуються якраз членами її сім’ї, внаслідок чого дитина може бути 

позбавлена можливості без згоди батьків або одного з них виїхати на навчання, 

лікування, відпочинок тощо за кордон. Раніше дитина могла виїхати за кордон 

виключно за згодою батьків (опікунів, усиновителів), чи за рішенням суду про 

надання дозволу на виїзд з України без згоди та у супроводі другого з батьків. 

Дана норма була дискримінаційною, адже надавала можливості одному з 

конфліктуючих батьків маніпулювати іншим у разі розладів в сім’ї чи 

колишніми чоловіком та жінкою у випадку розлучення, використовуючи при 

цьому права та інтереси дитини у власних інтересах. Проте, завдяки 

прийняттю Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII [69] законодавцю вдалось 

закріпити інструменти, які запобігають порушенню прав як одного із 

подружжя, і в першу чергу – дитини, і на сьогодні у випадку ненадання згоди 

на виїзд одним із батьків, такий дозвіл може надати суд. І у даному контексті 
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роль адвоката у подібних справах є досить важливою, оскільки в умовах, коли 

обоє з батьків не здатні забезпечити права та інтереси своєї дитини належним 

чином, таке забезпечення здійснює адвокат, представляючи її інтереси в суді 

[117].   

У підпункті 2 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами 

України» від 27.01.1995 № 57 [162] встановлено перелік документів, за якими 

може здійснюватись виїзд з України дітей в супроводі одного з батьків або 

інших осіб без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, і більшість із 

цих документів є судовими рішеннями: рішення суду про позбавлення 

батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з 

батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків 

недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд з України 

громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з 

батьків [117].   

Сутність справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини 

за межі України полягає у тому, що суд має встановити безпідставну та 

необґрунтовану відмову одного з батьків у наданні дозволу на тимчасовий 

виїзд дитини за кордон, або ж навпаки підтверджує обґрунтованість такої 

відмови. Суд має надати дозвіл іншому з батьків на вивіз дитини за межі 

України у тому випадку, коли виїзд здійснюється з метою оздоровлення та 

лікування дитини, її зустрічі з родичами, культурного та освітнього виховання 

(наприклад, здобуття освіти чи вивчення іноземних мов), розвитку, підготовки 

до самостійного життя, тобто передусім діяти в інтересах дитини, а не одного 

із її батьків. Із іншої сторони, для розгляду таких справ чинним цивільним 

процесуальним законодавством передбачено спеціальний порядок їх розгляду, 

тобто порядок розгляду справ у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства, який є у цілому належним чином регламентованим 

[117]. 
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Так, частиною 4 статті 19 та пунктом 3 частини 1 статті 274 Цивільного 

процесуального кодексу України [3] встановлено, що справи про надання 

судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто 

проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати 

аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально 

посвідченої згоди на такий виїзд розглядаються у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України [117]. Тобто, у 

цілому, порядок розгляду таких справ, і відповідно діяльність адвоката в них, 

є схожим до того, який вже неодноразово аналізувався нами у даній роботі.   

Як свідчить звернення до судової практики, справи про надання дозволу 

на тимчасовий виїзд дитини за межі України досить часто вирішують у 

судовому порядку. Втім, застосування спрощеної процедури для розгляду 

таких справ наразі не є поширеним, хоча звернемо увагу на те, що в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень наявний ряд рішень, прийнятих у таких 

справах. Наприклад, в Червонозаводському районному суді міста Харкова 

27.11.19 року слухалась справа № 646/6476/19 про надання дозволу на виїзд 

дитини за кордон без дозволу батька, яка розглядалась в порядку спрощеного 

позовного провадження з викликом сторін в режимі відеоконференції. За 

результатами її розгляду суд вирішив у наданні дозволу на виїзд дитини за 

кордон без дозволу батька відмовити [164]. У контексті аналізу специфіки 

розгляду справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі 

України у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, варто вказати на деякі процесуальні особливості, на які 

має звернути увагу адвокат. 

В першу чергу, погодимось із Т.С. Кириченко у тому, що конкретні 

підстави та порядок прийняття судом рішення про надання дозволу на виїзд 

дитини з України законодавчо не закріплені, а тому в кожному конкретному 

випадку суддя вирішує такі питання на власний розсуд на підставі 

об’єктивного дослідження ним всіх обставин справи, мотивів та 

обґрунтування необхідності вивезення дитини [165, с. 30]. Дійсно, як 
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відзначалось нами раніше, по суті спеціальний порядок розгляду справ про 

надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України 

обмежується законодавчою вказівкою на те, що такі справи розглядаються в 

порядку спрощеного судового провадження, а судом для надання дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за межі України має бути встановлено одночасну 

наявність умов: по-перше, у того з батьків, який проживає окремо від дитини, 

має бути відсутня заборгованість зі сплати аліментів; по-друге, йому має бути 

відмовлено іншим із батьків, який проживає разом з дитиною, у наданні 

нотаріально посвідченої згоди [3]. Це означає, що така справа розглядається 

без підготовчого етапу судового провадження та без судових дебатів. За 

загальним правилом суддя приймає рішення у таких справах на основі 

поданих адвокатом матеріалів [117].  

Із даного приводу Т.С. Кириченко ставить цілком логічне запитання - чи 

може суддя в межах такого провадження, переважно без заслуховування 

сторін, прийняти рішення, яке прямо чи опосередковано може позначитись на 

долі дитини, адже на практиці відсутність законодавчо закріплених підстав 

прийняття даного рішення та розгляд таких справ у порядку спрощеного 

судового провадження цивільного судочинства України може бути підґрунтям 

для прийняття судами необґрунтованих та незаконних рішень на користь 

одного з батьків, у тому числі й внаслідок об’єктивної причини – відсутності 

можливості повно та всебічно з’ясувати усі обставини справи [165, с. 30].  

Як свідчить звернення до судової практики, у разі якщо суддя не може в 

межах спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України 

прийняти обґрунтоване рішення про надання дозволу на тимчасовий виїзд 

дитини за межі України, така справа може розглядатись за правилами 

загального позовного провадження. Зокрема, Шевченківський районний суд 

Харківської області в ухвалі від 6 серпня 2019 року по справі № 637/802/19 

зазначив, що 17 липня 2019 року у цій справі було відкрито провадження в 

порядку спрощеного провадження. Втім оскільки від відповідача надійшло 

заперечення проти розгляду позову за правилами спрощеного провадження, а 
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також із урахуванням інших обставин справи, суд прийшов до висновку про 

обґрунтованість заперечень відповідача проти розгляду справи в порядку 

спрощеного позовного провадження, та про доцільність проведення розгляду 

справи за правилами загального позовного провадження [166]. І саме цей 

момент, на нашу думку, є тим, який якнайкраще відображає значення 

адвокатів у таких справах, який здійснює збирання доказів, необхідних для 

пред’явлення позову про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини 

за межі України, здійснює складання документів процесуального характеру. 

Тобто, саме від викладеної у позовній заяві позиції одного з батьків чи самої 

дитини, а також наданих документальних підтверджень цієї позиції, залежить 

рішення суду у такій справі, а також те, чи буде вона розглядатись в порядку 

спрощеного провадження [117]. 

На важливість наступного моменту вказують одразу декілька 

дослідників. Так, як відзначає О.В. Доманчук, під час вирішення справ про 

надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України, для 

задоволення судом позовних вимог важливо, щоб в позовній заяві зазначалась 

країна, до якої має виїхати дитина, строк, на який має бути надано такий 

дозвіл, часовий проміжок, протягом якого дитина перебуватиме в іноземній 

державі, а також докази того, що батьком чи матір’ю було дійсно відмовлено 

у наданні згоди на виїзд дитини за кордон [167]. Тому, якщо адвокат належним 

чином обґрунтує кожен із цих аспектів, суд ймовірно задовольнить позовні 

вимоги позивача. Звернемо увагу на те, що адвокат в позовній заяві має 

обов’язково вказати строк перебування дитини в іноземній державі. Як 

відзначає із даного приводу В. Фоменко, у тому випадку, коли така інформація 

не зазначена в позовній заяві, строк перебування в іноземній державі 

обов’язково має встановити суд [168]. Дослідник пояснює це необхідністю 

забезпечення рівності батьківських прав щодо виховання дитини та усунення 

перешкод щодо здійснення одним із батьків таких прав. У цілому, рішення, у 

якому не визначено тривалість перебування дитини за кордоном суперечить 

положенням Сімейного кодексу України [161], Постанови Кабінету Міністрів 
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України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону 

громадянами України» від 27.01.1995 № 57 [162], Закону України «Про 

охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III [163] та інших нормативно-

правових актів [117].  

Інший момент, на який обов’язково має звернути увагу адвокат, також 

висвітлюється у роботі О.В. Доманчук. У процесі збирання доказів, адвокат 

має обов’язково подати за можливості такі докази, як листи одного з батьків із 

проханням про надання такого дозволу та поштові чеки про їх відправлення, 

відповіді на такі листи. Також сприятиме прийняттю рішення в інтересах 

дитини надання доказів відсутності відповідей того з батьків, з яким дитина 

проживає, на звернення щодо надання такого дозволу, чи нез’явлення у 

призначений час до нотаріальних органів для оформлення нотаріально 

посвідченої заяви про надання згоди на виїзд спільної дитини до іноземної 

держави [167]. Тобто, адвокат має довести те, що не зважаючи на дотримання 

передбачених законом процедур, а також сповіщення про важливість 

тимчасового виїзду дитини за межі України, інший із батьків не відреагував 

на відповідне прохання та не надав жодної відповіді на здійснений запит. У 

тому випадку, коли відповідь була надана, проте негативно, адвокат повинен 

аргументувати порушення прав та інтересів дитини такою забороною [117].  

Окрім цього, О.В. Доманчук підкреслює важливість подання адвокатом 

документів (письмових доказів), що підтвердять дійсність намірів такої 

поїздки, та те, що вона відповідатиме інтересам дитини. Прикладами 

документів, які може надати адвокат, із точки зору дослідниці є: 1) квитки;  2) 

довідка про бронювання квитків; 3) документи, які підтверджують 

бронювання місць у готелі на час перебування в іноземній країні; 4)  довідка 

про доходи, яка підтверджує фінансову спроможність того з батьків, із яким 

дитина не проживає, забезпечити поїздку дитини за кордон; 5) документи, які 

підтверджують наявність родинних зв’язків дитини із особами, до яких вона 

має поїхати за кордон з метою родинного спілкування чи відпочинку; 6) 

довідка з медичного закладу про те, що дитина перебуває на обліку у лікарів 
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як така, що хворіє та потребує оздоровлення чи відновного лікування за 

кордоном; 7)  довідка із закладу освіту про те, що дитина поглиблено вивчає 

іноземну мову, що свідчитиме про користь від перебування дитини за 

кордоном тощо [167]. Зрозуміло, що такий перелік документів не є вичерпним 

і він слідує не безпосередньо із положень законодавства, а у більшій мірі із 

адвокатської практики, проте очевидним є те, що адвокат має зібрати як можна 

ширше коло доказів того, наскільки така поїздка є важливою для дитини, і для 

цього документи, на кшталт запропонованих О.В. Доманчук, могли б 

позитивним чином відобразитись на питаннях захисту прав дитини [117]. 

Отже, у процесі дослідження нами встановлено, що участь адвоката у 

розгляді справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі 

України, на відміну від інших проаналізованих нами раніше справ, які також 

розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, по суті не відрізняється жодними специфічними 

процесуальними особливостями, визначеними в змісті Цивільного 

процесуального кодексу України [3], проте у процесі своє діяльності адвокат 

має враховувати декілька важливих моментів: 

по-перше, у судовому порядку можуть бути розглянуті справи про 

надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України, 

обумовлені вичерпним колом підстав. 

Адвокат має враховувати те, що серед судових рішень, які є документом, 

що засвідчує право дитини на тимчасовий виїзд за межі України, чинним 

законодавством виділено рішення суду про позбавлення батьківських прав 

другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно 

відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення 

суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-

річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків. Тому, складаючи 

позовну заяву, предметом позову може бути один із тих, які наведені нами 

вище. Наприклад, у тому випадку, коли предметом позову є надання дозволу 

на виїзд з України дитині без згоди та супроводу другого з батьків, адвокат 
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має довести безпідставну та необґрунтовану відмову одного з батьків у 

наданні дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон; 

по-друге, враховуючи специфіку чинного цивільного процесуального 

законодавства, у таких справах ключовою є роль адвоката на стадії збирання 

доказів, необхідних для пред’явлення позову про надання судом дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за межі України, та складання документів 

процесуального характеру. 

Адвокат має аргументувати важливість для забезпечення інтересів 

дитини виїзд за кордон. Важливо надати документальні підтвердження мети 

та тривалості поїздки, подати за можливості такі докази того, що інший із 

батьків проігнорував чи відхилив законні вимоги про надання дозволу на виїзд 

дитини за кордон, чим порушив його права й інтереси. Для адвоката важливо 

підготувати такі документи, як квитки чи довідку про бронювання квитків, що 

засвідчить реальність планів щодо виїзду дитини за кордон. Доцільно було б 

надати документи, які підтверджують наявність у дитини житла за кордоном 

на можливість одного з батьків забезпечити її перебування там. У тому 

випадку, коли запланована поїздка стосується відвідування родичів, необхідно 

документально підтвердити наявність родичів за кордоном. При виїзді за 

кордон на лікування, важливо документально підтвердити перебування 

дитини на обліку в лікарів та наявність за кордоном умов для її лікування. У 

разі виїзду за кордон на навчання, важливим є підтвердження із навчального 

закладу. Тобто, задачею адвоката є зібрати якомога більше доказів того, що 

заборона дитині виїзду за кордон негативно позначиться на її правах й 

інтересах [117]. 

Підсумовуючи дослідження участі адвоката у розгляді справ, що 

виникають з трудових відносин та про надання судом дозволу на тимчасовий 

виїзд дитини за межі України, зробимо висновок, що його роль у таких справах 

першочергово полягає в підготовці позовних заяв. Дані справи, на відміну від 

малозначних спорів, переважно розглядаються у загальному порядку, 

передбаченому для усіх справ, що розглядаються у спрощеному позовному 
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провадженні цивільного судочинства. Тож, першочергова задача адвоката 

полягає у пошуку доказів та підготовці процесуальних документів, на основі 

яких суд прийме рішення в інтересах сторони, яку він представляє [117].  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Участь адвоката у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України характеризується наступною 

специфікою: 

по-перше, на малозначні справи спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України не поширюється правило «адвокатської 

монополії»; 

по-друге, адвокат має враховувати передбачені законом вимоги до 

подання позовної вимоги у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України; 

по-третє, адвокат має враховувати ті умови, які дозволяють розглядати 

малозначну справу у порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України; 

по-четверте, специфічною є діяльність адвоката на стадіях перегляду 

малозначних справ.  

2. Участь адвоката у розгляді справ, що виникають з трудових відносин 

та які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України, характеризується такою специфікою: 

по-перше, на справи, що виникають з трудових відносин та які 

розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства України, не поширюється правило «адвокатської монополії»; 

по-друге, на справи, що виникають з трудових відносин, не 

поширюється загальне правило територіальної підсудності; 

по-третє, важливе значення для справ, що виникають з трудових 

відносин, відіграє додержання процесуальних строків; 
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по-четверте, у справах, що виникають з трудових відносин, 

специфічними є підготовка та пошук документів, які додаються до позовної 

заяви; 

по-п’яте, важливою особливістю справ, що виникають з трудових 

відносин, є те, що у них не допускається поворот виконання рішення [117]. 

3. Участь адвоката у розгляді справ про надання судом дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за межі України, на відміну від інших 

проаналізованих нами раніше справ, які також розглядаються у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, по суті 

не відрізняється жодними специфічними процесуальними особливостями, 

визначеними в змісті Цивільного процесуального кодексу України, проте у 

процесі своє діяльності адвокат має враховувати декілька важливих моментів: 

по-перше, у судовому порядку можуть бути розглянуті справи про 

надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України, 

зумовлені вичерпним колом підстав; 

по-друге, у таких справах ключовою є роль адвоката на стадії збирання 

доказів, необхідних для пред’явлення позову про надання судом дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за межі України, та складання документів 

процесуального характеру [117]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у формуванні 

теоретичних засад участі адвоката у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства України,  визначені теоретичних прогалин і 

практичних проблем, формулюванні авторських пропозицій щодо шляхів їх 

вирішення та науково обґрунтованих положень і висновків, що відповідають 

вимогам наукової новизни. Серед них такі: 

1. Онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України розкривається у наступних аспектах: 

1) виходячи із сутності адвокатської діяльності, онтологічна основа 

участі адвоката у спрощеному провадженні цивільного судочинства України 

полягає у тому, що він є особою, наділеною виключними повноваженнями 

здійснювати судове представництво у спрощеному провадженні цивільного 

судочинства України в силу його статусу як особи, яка провадить незалежну 

професійну діяльність щодо здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на засадах конфіденційності, домінантності 

інтересів клієнтів, неприпустимості конфлікту інтересів, компетентності та 

добросовісності у виконанні своїх обов’язків перед клієнтом; 

2) виходячи із сутності спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному провадженні 

цивільного судочинства України полягає у визначенні можливості розгляду 

справи у порядку спрощеного провадження із урахуванням того, що він 

законодавчо передбачає відсутність судового засідання, та вирішенні питання 

залучення адвоката і його клієнта до судового розгляду справи для більш 

ефективного захисту його прав та інтересів; 

3) виходячи із сутності процесуальної діяльності адвоката у спрощеному 

позовному провадженні, онтологічна основа участі адвоката у спрощеному 

провадженні цивільного судочинства України полягає у захисті суб’єктивних 

прав та охоронюваних законом інтересів свого клієнта та сприянні суду у 

всебічному, повному й об’єктивному з’ясуванні всіх обставин справи шляхом 
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визначення позиції свого клієнта, яку він буде відстоювати у спрощеному 

позовному провадженні; обґрунтування позиції свого клієнта шляхом 

здійснення доказування підставності позову; витребування й долучення до 

матеріалів справи доказів; визначення кола осіб, які братимуть участь у справі, 

а також вжиття заходів щодо залучення таких осіб; своєчасного реагування на 

процесуальні дії суду та іншої сторони; контроля за перебігом спрощеного 

провадження; вчинення процесуальних дій, спрямованих на захист інтересів 

свого клієнта, у тому числі й шляхом оскарження процесуальних рішень у 

справі. 

2. Для участі у спрощеному позовному провадженні адвокат обирає одну 

із наступних стратегій: 

- повна перемога особи – у такому разі, можливість домовитись із 

опонентом виключена, судовий розгляд відбудеться у будь-якому випадку, і 

адвокат повинен побудувати тактику таким чином, щоб його клієнт досягнув 

своєї мети звернення до цивільного судочинства, а саме захистив свої права та 

інтереси. Стратегія повної перемоги особи може бути обрана як адвокатом, 

який представляє інтереси позивача у спрощеному позовному провадженні, 

так і адвоката, який представляє інтереси відповідача;  

- укладення мирової угоди – дана стратегія базується на домовленості 

сторін спору. У разі, якщо метою позивача не є повна перемога над опонентом, 

або ж наявних у справі матеріалів та доказів недостатньо для цього, адвокатом 

може бути прийняте рішення обрати стратегію домовленості із іншою 

стороною провадження та уникнути судового рішення. При цьому, звернемо 

увагу на те, що стратегія укладення мирової угоди також може бути обрана і 

представником позивача, і представником відповідача; 

- відмова у задоволенні позовних вимог чи зустрічного позову 

відповідача – таку стратегію адвокат обирає у тому разі, якщо він не 

погоджується із позовними вимогами чи вимогами зустрічного позову. 

Адвокат будує стратегію таким чином, щоб довести безпідставність 

аргументів опонентів, а його професійна діяльність полягає у пошуку доказів, 
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які доведуть відсутність підстав для прийняття рішення, яке не відповідає 

інтересам їх клієнта. 

3. Методика діяльності адвоката під час спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України – це сукупність 

взаємопов'язаних способів та прийомів, розроблених із урахуванням 

теоретичних наукових положень, положень адвокатської практики, чинного 

законодавства та сформульованих у формі практичних рекомендацій щодо 

доцільної і раціональної організації й здійснення адвокатом діяльності в 

рамках спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України. 

4. Діяльність адвоката до стадії пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження та в межах надання правничої допомоги 

на такій стадії може передбачати такі елементи: 

1) консультативна діяльність: 

- адвокат з'ясовує сутність спірного питання шляхом співбесіди з 

особою, зацікавленою в отриманні адвокатських послуг; 

- адвокат надає поради, довідки чи консультації щодо можливих шляхів 

розв’язання спору, а також способів здійснення захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи; 

- адвокат встановлює можливість захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи у судовому порядку, у тому 

числі і можливість розгляду справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства; 

2) укладення договору про надання правової допомоги: 

- визначається форма (усна чи письмова) договору про надання правової 

допомоги; 

- визначається обсяг повноважень, якими наділяється адвокат для 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

особи, у тому числі й в спрощеному позовному провадженні цивільного 

судочинства; 
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3) збирання доказів, необхідних для пред’явлення позову в порядку 

спрощеного позовного провадження, а також для складання процесуальних 

документів: 

- ознайомлення з наявними матеріалами, доказами, наданими особою, 

інтереси якої він представляє; 

- збір доказів, що обґрунтовують вимоги і заперечення, та інші 

обставини, які мають значення для вирішення справи в порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства; 

4) складання документів процесуального характеру, необхідних для 

відкриття справи в порядку спрощеного позовного провадження: 

- складається позовна заява; 

- складаються інші документи процесуального характеру, необхідні для 

пред’явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження, зокрема 

клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства, клопотання про розгляд справи в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства з повідомленням 

(викликом) сторін. 

5. На стадії відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній 

справі адвокат має обмежений вплив на процес, а його діяльність 

специфікується рядом ускладнень, які можуть унеможливити розгляд справи 

в порядку спрощеного провадження. Їх можна класифікувати на: 

1) загальні (залишення позовної заяви без руху; повернення позовної 

заяви адвокату; відмова у відкритті провадження у справі); 

2) спеціальні (прийняття рішення судом про розгляд справи у порядку 

загального позовного провадження цивільного судочинства; збільшення 

розміру позовних вимог або зміна предмета позову, що унеможливлює розгляд 

справи за правилами спрощеного позовного провадження; оскарження 

відповідачем розгляду справи у спрощеному позовному провадженні 

цивільного судочинства). 
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6. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства здійснюється у 

двох напрямах: 

1) у правовідносинах між адвокатом та особою, чиї інтереси він 

представляє (участь адвоката на стадії судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства усуває 

необхідність особистої участі особи, інтереси якої представляє адвокат, від 

вчинення юридичних дій на цій стадії; адвокат здійснює процесуальні права 

та обов’язки від імені особи, чиї інтереси він представляє, своїми 

клопотаннями забезпечує розгляд справи у порядку спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства, а також розгляд справи у судовому 

засіданні; адвокат вживає усі можливі, передбачені законом заходи, 

спрямовані на захист порушеного чи оспорюваного права особи, інтереси якої 

він представляє; адвокат від імені особи, чиї інтереси він представляє, надає 

усні пояснення щодо суті справи та наданих доказів); 

2) у правовідносинах між адвокатом та судом (адвокат ініціює розгляд 

справи в судовому засіданні з повідомленням сторін, тобто, по суті діяльність 

адвоката і забезпечує можливість судового розгляду справи у порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства; обов’язкова 

участь адвоката в судових засіданнях і своєчасне реагування на всі 

процесуальні дії суду та сторін у справі надає можливість контролювати 

перебіг такого процесу; діяльність адвоката на стадії судового розгляду справи 

у порядку спрощеного позовного провадження цивільного судочинства 

зводиться передусім до підготовки доказів і дачі усних пояснень на їх основі; 

під час реалізації взаємодії із судом адвокат вчиняє дії, спрямовані на захист 

інтересів особи, яку він представляє, у тому числі й шляхом оскарження 

процесуальних рішень суду у справі). 

7. Особливостями діяльності адвоката на стадіях апеляційного 

перегляду та касаційного оскарження рішень, ухвалених за результатами 
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розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження цивільного 

судочинства, є:  

а) адвокатом здійснюється складення чи подання апеляційної скарги або 

касаційної скарги, відзиву на апеляційну чи касаційну скаргу, вносяться 

доповнення чи зміни до їх змісту; 

б) адвокат в межах своїх повноважень і в рамках, визначених цивільним 

процесуальним законодавством, реагує на ускладнення, які можуть 

унеможливити апеляційне чи касаційне оскарження рішень, ухвалених за 

результатами розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; 

в) адвокат бере участь в апеляційному чи в касаційному провадженні у 

справі та здійснює процесуальну діяльність в рамках наданих йому 

повноважень. 

8. Участь адвоката у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України характеризується наступною 

специфікою: а) на малозначні справи спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України не поширюється правило «адвокатської 

монополії»; б) адвокат має враховувати передбачені законом вимоги до 

подання позовної вимоги у малозначних справах спрощеного позовного 

провадження цивільного судочинства України; в) адвокат має враховувати ті 

умови, які дозволяють розглядати малозначну справу у порядку спрощеного 

позовного провадження цивільного судочинства України; г) специфічною є 

діяльність адвоката на стадіях перегляду малозначних справ. 

9. Участь адвоката у розгляді справ, що виникають з трудових відносин 

та які розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження 

цивільного судочинства України, характеризується такою специфікою: а) на 

справи, що виникають з трудових відносин та які розглядаються в порядку 

спрощеного позовного провадження цивільного судочинства України, не 

поширюється правило «адвокатської монополії»; б) у справах, що виникають 

з трудових відносин, не діє загальне правило територіальної підсудності; 

в) важливе значення для справ, що виникають з трудових відносин, відіграє 
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додержання процесуальних строків; г) у справах, що виникають з трудових 

відносин, специфічними є підготовка та пошук документів, які додаються до 

позовної заяви; д) у справах, що виникають з трудових відносин, не 

допускається поворот виконання рішення. 

Участь адвоката у розгляді справ про надання судом дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за межі України не передбачає процесуальних 

особливостей, однак адвокат має враховувати таке: по-перше, у судовому 

порядку можуть бути розглянуті справи про надання судом дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за межі України, зумовлені вичерпним колом 

підстав; по-друге, у таких справах ключовою є роль адвоката на стадії 

збирання доказів, необхідних для пред’явлення позову про надання судом 

дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України, та складання документів 

процесуального характеру. 
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