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Артем’євої Наталії Павлівни

«Професійна правнича допомога у судовому процесі України», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність геми дослідження.

В сучасних умовах функціонування правової системи України зростає 

потреба науково-практичного осмислення кожного її рівня та елемента, особливо 

тоді, коли розробляються концептуальні засади її реформування, визначаються 

шляхи побудови ефективного, справедливого судівництва. Із проведенням в 

Україні судової реформи, внесенням суттєвих змін у процесуальне законодавство, 

запровадженням у Конституції України здійснення представництва в суді та 

захисту від кримінального обвинувачення виключно адвокатами (за деякими 

винятками щодо представництва в суді), питання професійної правничої допомоги 

у судовому процесі України, поки що не отримали всебічного теоретичного 

осмислення представниками вітчизняної юридичної науки.

Відповідно до норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 5 липня 2012 року, адвокатська діяльність це незалежна професійна 

діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших 

видів правової допомоги клієнту. Таке положення Закону кореспондується із 

попередньою редакцією статті 59 Конституції України щодо забезпечення в 

Україні адвокатурою права на захист від обвинувачення та надання правової 

допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.
вхід, № М /6/ 

від ■ с Ґ  ' го/і'р.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсмтету 
імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2

Із внесенням змін до Конституції України від 2 червня 2016 року, у статті 

59 наголошується на тому, що кожен має право саме на професійну правничу 

допомогу. Тобто, у конституційній нормі, акцент зроблений саме на професійності 

у наданні правничої допомоги. Таким чином, держава гарантує, що допомога буде 

надана адвокатом, який матиме необхідний рівень професійної підготовки, буде 

пов'язаний правилами професійної етики, законодавчими вимогами доступу до 

професії та нестиме відповідальність за неналежне виконання ним свого 

професійного обов'язку (Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)").

Логічним продовженням конституційної реформи (щодо правосуддя), стало 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 

та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року, відповідно до яких, адвокати 

здійснюють представництво у суді, як вид правничої допомоги та надають її на 

підставі відповідного договору про надання правничої допомоги.

За таких обставин не можуть залишатися поза увагою наукової думки 

питання розвитку в Україні інституту професійної правничої допомоги у судовому 

процесі, які потребують дослідження в контексті ефективності їх законодавчої 

регламентації та розробки теоретико-правових засад цього інституту.

Незважаючи на наукові дослідження, окремі питання яких присвячені 

розкриттю сутності поняття «правова допомога», з ’ясуванню його кореляції з 

поняттями юридична допомога» та «правнича допомога», зокрема у докторському 

дослідженні Заборовського В.В. «Правовий статус адвоката в умовах становлення 

громадянського суспільства та правової держави в Україні», однак досі відсутнє 

комплексне наукове дослідження професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України.

Зазначене, зумовлює здійснення такого роду дослідження із проблематики 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України та обумовлює 

актуальність теми дисертаційного дослідження Артем’євої Наталії Павлівни.
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Актуальність теми дисертації відповідає плану науково-дослідних робіт 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за напрямом досліджень «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), державна реєстрація 

0116Ш02637.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.

У науковій роботі Артем’євої Н.П. досліджуються питання з розробки 

теоретичних, правових та праксеологічних засад професійної правничої допомоги 

у судовому процесі України.

Для досягнення поставленої мети, автором проведений системний аналіз 

історичних етапів становлення та розвитку професійної правничої допомоги в 

Україні; запропоновано поняття, визначено зміст і систему ознак професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України; з ’ясовано стан нормативного 

регулювання надання професійної правничої допомоги, у тому числі з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини; визначено суб’єктний склад осіб, які 

реалізують правничу та професійну правничу допомогу у судовому процесі 

України; встановлено роль суду у забезпеченні права на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України; визначено правосуб’єктність осіб, які 

отримують професійну правничу допомогу у судовому процесі України; 

запропоновано авторське визначення поняття безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України; виокремлено проблеми надання професійної правничої 

допомоги у судовому процесі юридичним особам, органам державної влади та 

місцевого самоврядування; з ’ясовані проблемні питання забезпечення права особи 

на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України; сформульовані 

пропозиції щодо удосконалення норм чинного законодавства України у сфері 

регулювання надання професійної правничої допомоги.

Об’єктом дослідження визначені правовідносини, що виникають із 

забезпечення реалізації та отримання професійної правничої допомоги, предметом
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-  професійна правнича допомога у судовому процесі України, які співвідносяться 

з метою дисертаційного дослідження.

Достовірність та обгрунтованість наукових положень і висновків, 

сформульованих у дисертації.

Правильно застосовані у роботі методи наукового дослідження, свідчать 

про обгрунтованість та достовірність, викладених у дисертації наукових положень 

і висновків. Методологічну основу дослідження становить загальний діалектичний 

метод наукового пізнання, а також окремі наукові методи пізнання, зокрема: метод 

системного аналізу; системно-структурний метод; порівняльно-правовий метод; 

формально-логічний метод; статистичний метод.

Достовірність та обґрунтованість одержаних результатів забезпечується 

використанням дисертанткою джерельної бази з 204 найменувань зі спеціальності: 

судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Емпірична база дослідження є достатньою, вона включає: аналітичні 

узагальнення та статистичні дані Ради адвокатських асоціацій та правових 

товариств Європи (ССВЕ); Міжнародної асоціації юристів (ІВА); Міжнародної 

комісії юристів (ІСІ); Європейської Комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської комісії); Американської асоціації юристів (АВА); Національної 

асоціації адвокатів України (НААУ), а також результати опитування 100 адвокатів.

Зазначене свідчить про достатній ступінь обгрунтованості наукових 

положень і висновків, та їх достовірність.

Повнота викладення матеріалів дисертаційного дослідження. 

Дисертацію надано у виді рукопису, основний текст якого становить 180 сторінок, 

загальний обсяг -  223 сторінки та складається зі вступу, трьох розділів, які 

включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим із моменту проведення конституційної реформи у сфері правосуддя 

дослідженням, в якому здійснено комплексний аналіз професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України.
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Зокрема, на особливу увагу заслуговують наступні наукові положення, 

висновки та рекомендації, які найбільш переконливо демонструють наукову 

новизну дисертаційної роботи, її теоретичну та практичну значущість:

У першому розділі дисертаційної роботи, автором здійснено аналіз 

історичних етапів становлення та розвиток професійної правничої допомоги в 

Україні та охарактеризовано такими історичними етапами: 1) надання правничої 

допомоги у дореволюційний період розвитку процесуального законодавства; 2) 

інститут правничої допомоги у радянський період розвитку процесуального 

законодавства; 3) інститут правничої допомоги у сучасний період (стор. 22 -  49 

роботи).

Дисертанткою надається визначення поняття «професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України», під яким, автором, пропонується розуміти 

здійснення адвокатом як самостійним учасником судочинства захисту та 

представництва у судовому процесі з метою забезпечення реалізації особами їх 

процесуальних прав і обов’язків (стор. 61 роботи).

Заслуговує на увагу виокремлення Артем’євою Н.П. наступних ознак 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України: право на правничу 

допомогу є гарантованим Основним Законом держави для всіх фізичних осіб і не 

може бути ніким обмежено; учасники судового процесу можуть вільно 

скористатися правничою допомогою на платній основі без обмеження щодо 

кількості представників; у визначених законом випадках особі забезпечується з 

боку держави безоплатна правнича допомога; надання правничої допомоги 

здійснюється винятково адвокатами з обов’язковим дотриманням адвокатської 

таємниці, крім окремих виняткових випадків, коли правнича допомога може 

надаватися іншими особами (малозначні справи, трудові спори); наявність 

правового змісту та спрямованості у діях адвоката; правнича допомога надається в 

порядку, обсязі та формах, встановлених законодавством; правнича допомога 

надається на підставі договору про правничу допомогу, укладеного між клієнтом 

та адвокатом (адвокатським бюро, об’єднанням) -  стор. 61, 62 роботи.
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Досліджуючи нормативне регулювання права на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України, автором здійснено системний аналіз такого 

регулювання і зроблено висновок про те, що основу нормативного регулювання 

права на професійну правничу допомогу у судовому процесі України становлять 

Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод, Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів», ІДПК України, ГПК України, КГІК України, КАС 

України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу» (стор. 73 роботи).

У другому розділі дисертаційної роботи, особливо цінним, на нашу думку, є 

обґрунтовання автором, що запровадження монополії адвокатів жодним чином не 

обмежує доступ до судового процесу звичайних громадян. Артем’євою Н.П. 

пропонується суб’єктів реалізації правничої допомоги в судовому процесі України, 

поділити на чотири групи: адвокати, які надають професійну правничу допомогу в 

усіх без винятку судових справах; будь-які особи, які досягли вісімнадцяти років 

та мають цивільну процесуальну дієздатність, які надають правничу допомогу у 

трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх 

чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 

обмежена; прокурори, які надають правничу допомогу державі (в особі суб’єктів 

владних повноважень) в усіх без винятку судових справах; Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, який надає правничу допомогу у випадках 

та в порядку, передбаченому Законом України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» (стор. 77 -  84 роботи).

Аргументованою слід визнати пропозицію автора з віднесення судів до 

суб’єктів, які забезпечують право на правничу допомогу у судовому процесі України 

(стор. 104- 105 роботи).

Крім того, автором, у другому розділі, визначено, що суб’єктами права на 

професійну правничу допомогу, як гарантованого невід’ємного права особи, є певне 

коло учасників процесуальних відносин (стор. 130 роботи).
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Розділ третій ««Безоплатна правова допомога як гарантія захисту прав у 

судовому процесі України» присвячений розгляду питань правового регулювання 

надання та отримання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, 

визначенню поняття та сутності безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України.

Автором наголошено, що під безоплатною правовою допомогою у судовому 

процесі України запропоновано розуміти гарантовану державою незалежну 

професійну діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових 

послуг особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів (стор.146, 147 

роботи).

Корисними є запропоновані дисертанткою рекомендації щодо 

підпорядкування органам адвокатського самоврядування і виведення з-під 

контролю Міністерства юстиції України системи безоплатної правової допомоги 

(сто. 182 роботи).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях.

Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення у підготовлених автором 7 статей опублікованих у наукових фахових 

виданнях, 6 з яких -  у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття -  у науковому виданні 

Словацької Республіки, а також 5 тезах наукових доповідей на всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях.

Результати дисертації пройшли відповідну апробацію. Висновки і 

рекомендації, які розроблені автором у результаті проведеного комплексного 

наукового дослідження, достатньо апробовані на науково-практичних 

конференціях і круглих столах, а саме: «Держава як політична форма організації 

суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови 

правової держави» (м. Київ, 26 жовтня 2016 р.), «Актуальні проблеми цивільного 

та господарського судочинства в аспекті судово-правової реформи» (м. Харків, 24 

листопада 2017 р.); «Актуальні питання реформування процесуального
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законодавства в Україні» (м. Київ, 01 грудня 2017 р.); «Етичні засади адвокатської 

професії» (м. Київ, 12 грудня 2017 р.); «Актуальні питання розвитку юридичної 

науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.).

При цьому, як публікації Артем’євої Н.П., так і автореферат дисертації з 

достатньою повнотою висвітлюють положення поданого на захист дослідження. 

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації та оформлені 

відповідно до встановлених МОН України вимог.

Теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи.

Наукові результати, отримані автором у процесі дослідження, можуть бути 

використані: 1) у нормотворчій діяльності -  для удосконалення норм Конституції 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також інших правових актів, які регламентують професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України; 2) у навчальному та науково-дослідному 

процесі -  при викладанні навчальних дисциплін «Судоустрій України», «Актуальні 

проблеми судоустрою України», «Адвокатура в Україні», «Організаційне 

забезпечення адвокатської діяльності» та при підготовці підручників, навчальних і 

довідкових посібників, методичних матеріалів, а також у науково-дослідній роботі 

аспірантів і викладачів; 3) у практичній діяльності -  пропозиції й рекомендації, 

викладені у дисертації, впроваджені в практичну діяльність судових органів.

Підтвердженням практичної апробації дисертаційного дослідження є Акти 

впровадження, розміщені у Додатках (стор. 217-223 роботи).

Зазначене дає підстави для загальної позитивної оцінки роботи Артем’євої 

Н.П. Втім, дисертаційне дослідження, містить деякі дискусійні положення, які 

потребують додаткової аргументації або пояснень здобувачки під час публічного 

захисту.

По-перше, досить дискусійною є позиція авторки щодо визначення поняття 

«професійної правничої допомоги у судовому процесі України», під яким
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пропонується розуміти здійснення адвокатом як самостійним учасником 

судочинства виключно захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків (стор. 75 

роботи). Статтею 131-2 Конституції України, дійсно, встановлено здійснення 

представництва в суді та захист від кримінального обвинувачення виключно 

адвокатами (за деяким винятками). Разом з тим, конституційна гарантія держави 

щодо права кожного на професійну правничу допомогу (ст. 59), не обмежує особу 

на отримання лише професійного захисту від кримінального обвинувачення чи 

представництва її інтересів у суді.

Так, свідок та представник юридичної особи у кримінальному провадженні 

(у тому числі під час судового розгляду), має право користуватися правовою 

допомогою адвоката (п. 2 ч. 1 ст. 66, п. 2 ч. З ст. 64-1 КПК України). Потребує 

пояснень позиція дисертантки з цього приводу, адже, крім іншого, положення 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не відносять ні до 

змісту «захисту», ні до змісту «представництва», надання правової (правничої) 

допомоги свідку чи представнику юридичної особи, зокрема, під час судового 

розгляду у кримінальному провадженні.

По-друге, на стор. 130 дисертації, авторка робить висновок про те, що 

«Суб’єктами права на правничу (правову) допомогу як гарантованого невід’ємного 

права особи є учасники процесуальних правовідносин незалежно від статусу особи 

(фізична чи юридична), її віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду 

правовідносин, в яких вони беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у таких 

правовідносинах юридичних знань та вмінь для забезпечення захисту прав таких 

осіб, та які виступають у судовому процесі однією із сторін або ж третьою особою».

Разом з тим, на стор. 18, 19 дисертації, Артем’єва Н.П., при наданні 

визначення «Суб’єктам права на правничу (правову) допомогу...», виключає з 

переліку таких суб’єктів свідків та експертів. Це потребує пояснень авторкою, що 

вона мала на увазі?

Якщо автор, зокрема, свідка не відносить до суб’єктів права на професійну 

правничу допомогу, як гарантованого невід’ємного права особи, то необхідно
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розкрити аргументацію такого висновку. Адже, свідок, відповідно до положень 

кримінального процесуального кодексу України (ст. 66), у кримінальному 

провадженні (і під час судового розгляду), має право користуватися правовою 

допомогою адвоката.

По-третє, на стор.121, 130 дисертації, авторка робить досить спірні 

висновки: «.... для того, щоб адвокат здійснював представництво юридичної особи 

чи органу державної влади, він повинен або перебувати у трудових відносинах із 

такою особою, або ж діяти відповідно до договору про надання правничої допомоги

3 ним, укладеного особисто або з адвокатським об’єднанням. Разом з тим, 

розмірковуючи щодо компенсації витрат юридичної особи на професійну правничу 

допомогу, здобувачка доходить висновку, що така компенсація повинна 

забезпечуватися винятково договором про надання правничої допомоги з 

адвокатом чи адвокатським об’єднанням (стор. 123 роботи).

Крім того, потребує пояснень здобувачки щодо можливості здійснення 

адвокатом представництва юридичної особи чи органу державної влади за умови 

перебування з клієнтами у трудових відносинах, адже адвокатська діяльність 

(одним з видів якої є представництво -  п. 6 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»), здійснюється на підставі договору про 

надання правової допомоги (ст. 26 Закону), іншої законодавчо встановленої 

підстави здійснення адвокатської діяльності, не передбачено.

По-четверте, заслуговує на підтримку пропозиція авторки щодо приведення 

у відповідність до Конституції України (у редакції 02.06.2016) та процесуальних 

кодексів України Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у частині 

застосовування старої законодавчої термінології (стор. 182 роботи). Разом з тим, 

необхідно було б запропонувати зазначені зміни до спеціального закону, що 

регулює організацію та функціонування адвокатури, адже, Артем’єва Н.П., крім 

іншого, до суб’єктів, які надають правничу допомогу, відносить і адвокатів ( стор.

4 автореферату).
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Викладені зауваження мають дискусійний характер і не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження Артем’євої Наталії 

Павлівни.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертація Артем’євої Наталії Павлівни на тему «Професійна правнича 
допомога у судовому процесі України» є завершеною науковою працею, містить 
нові науково обґрунтовані результати проведених досліджень, які розв'язують 
конкретне наукове завдання, що має істотне значення для розвитку вітчизняної 
науки, відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 
року № 567, а її автор -  Артем’єва Наталія Павлівна, на підставі публічного 
захисту, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент:
кандидат юридичних наук, доцент,
в. о. завідувача та професор кафедри
адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, 
проректор зі спеціальної адвокатської підготовки
Академії адвокатури України / / 2/ '  А.М. Бірюкова

їм.
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До спеціалізованої вченої ради Д.26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Відгук
офіційного опонента доктора юридичних наук Глущенко 

Світлани Володимирівни на дисертацію Артем’євої Наталії 
Павлівни на тему: «Професійна правнича допомога у 

судовому процесі України», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.10. -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність теми дослідження. Після вивчення дисертаційного 

дослідження здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10, праць, опублікованих за темою дисертації та 

автореферату можна з впевненістю говорити про актуальність даного 

дослідження. З моменту набрання чинності Закону України від 02 червня 

2016 року «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» в 

Основному Законі держави закріплено положення про те, що для надання 

професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. За загальним 

правилом виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, 

крім окремих випадків, передбачених Конституцією України та 

процесуальними кодексами. Централізовану систему органів прокуратури 

було позбавлено функції представництва інтересів фізичних осіб в суді, 

залишивши при цьому право прокуратури представляти інтереси держави в 

суді.

Відтак, конституційна реформа у сфері правосуддя в Україні суттєво 

змінила вихідні засади інституту професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України. Після внесення змін до Конституції України

і

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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постала необхідність привести у відповідність окремі інститути і норми всіх 

процесуальних кодексів України. За результатами тривалих дискусій та 

доопрацювань Верховною Радою України було прийнято Закон України 

від 03 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів».

Із початку проведення конституційної реформи системи правосуддя та 

запровадження монополії адвокатів на представництво інтересів особи в суді 

не було проведено жодного комплексного доктринального дослідження 

інституту професійної правничої допомоги у судовому процесі України.

Однак питання професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України є одним із концептуальних, оскільки від нього залежить рівень 

реалізації принципу верховенства права в державі. Побудова правової 

держави, в якій людина, її права та свободи є найвищою соціальною 

цінністю, можлива виключно за наявності ефективної системи професійної 

правничої допомоги. Якість забезпечення осіб професійною правничою 

допомогою є визначальною рисою доступності правосуддя в державі. При 

цьому ключовим аспектом доступу до правосуддя є право і реальна 

можливість особи отримати саме професійну правничу допомогу.

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є праці вітчизняних 

фахівців, а саме: С.Ф. Афанасьєвої, Н.М. Бакаянової, О.М. Бандурки, 

С.С. Бичкової, М.Л. Бойка, А.М. Бірюкової, С.В. Васильєва, 

Т.В. Варфоломєєвої, Є.В. Васьковського, Т.Б. Вільчик, К.А. Гузе,

С.В. Глущенко, І.Ю. Гловацького, В.Г. Гончаренка, А.Я. Дубинського, 

В.В. Заборовського, В.В. Заботіна, О.В. Зайчука, О.С. Захарової,

Я.П. Зейкана, С.О. Іваницького, В.Л. Кудрявцева, Д.В. Кухнюка, Т. М. Кучер, 

В.В. Комарова, А.Т. Комзюка, В.С. Личко, Є.І. Марочкіна, А.В. Молдована, 

В.В. Молдована, Л.М. Москвич, В.С. Наливайка, О.М. Овчаренко,
2
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М.А. Погорецького, С.В. Прилуцького, Н.Ю. Сакари, Н.В. Сібільової, 

О.С. Старенького, С.Я. Фурси, Д.П. Фіолевського, 0.3. Хотинської-Нор, 

О.Г. Юшкевич, В.П. Шибіко, М.Й. Штефана, Ю.Т. Шрамко, О.Г. Яновської.

Наявні в літературі дослідження професійної правничої допомоги 

носять фрагментарний та епізодичний характер, так як вони здійснювались в 

рамках наукових робіт, які мали інший предмет та інші завдання. Окреслена 

тема актуалізується тим, що не знайшло достатньої уваги в правовій 

доктрині питання безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України. Традиційно склалося так, що дана тема широко досліджувалась в 

рамках кримінального судочинства України, оминаючи увагою специфіку 

цивільного, господарського та адміністративного судочинства. Більше того, 

питання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України в 

контексті проведеної конституційної реформи щодо правосуддя та оновлення 

процесуального законодавства України взагалі не розглядалося.

З огляду на вищезазначене, тематика дисертаційного дослідження 

Артем’євої Наталії Павлівни, яка присвячена професійній правничій 

допомозі у судовому процесі України є актуальною як для науки, так і для 

практики.

Про актуальність теми дисертації свідчить також її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах планів науково- 

дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 

042-01), державна реєстрація 0116Ш02637, та кафедри правосуддя 

юридичного факультету.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 

дисертанткою, у своїй більшості є обґрунтованими та переконливими. При їх
з
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обґрунтуванні використано широке коло вітчизняних і зарубіжних наукових 

джерел, які безпосередньо чи опосередковано торкаються теми 

дисертаційного дослідження -  204 найменування на 21 сторінці. Це свідчить 

про достатній рівень обізнаності дисертантки у питаннях, які 

досліджуються, та забезпечує відповідний рівень обґрунтованості зроблених 

висновків.

При цьому слід зазначити, що наукові джерела використані 

здобувачкою переважно критично -  з глибоким аналізом, коректною 

полемікою та аргументацією власного підходу до тих чи інших положень, 

висновків чи пропозицій, що свідчить про зрілість дослідниці та її високу 

загально-наукову культуру.

Репрезентативним є емпіричний матеріал дослідження, що складають 

аналітичні узагальнення та статистичні дані Ради адвокатських асоціацій та 

правових товариств Європи (ССВЕ); Міжнародної асоціації юристів (ІВА); 

Міжнародної комісії юристів (ІСЦ; Європейської Комісії «За демократію 

через право» (Венеціанської комісії); Американської асоціації юристів 

(АВА); Національної асоціації адвокатів України (НААУ), а також 

результати опитування 100 адвокатів. Дисертантом у необхідних випадках 

використовувалися офіційно опубліковані матеріали судової практики, 

зокрема Верховного Суду України та Верховного Суду, рішення, висновки та 

ухвали Конституційного Суду України, а також практика Європейського 

суду з прав людини.

Вміле використання широкого спектру сучасних методів наукового 

пошуку також позитивно вплинули на ступінь обґрунтованості 

сформульованих дисертантом наукових положень, висновків і рекомендацій.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій.

Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел і 

процесуальних норм в їх генезисному та порівняльно-правовому аспектах, а
4
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також матеріалів практики дало можливість Артем’євій Наталії Павлівні 

сформулювати власні наукові положення, висновки та рекомендації, що 

відзначаються достовірністю та характеризуються науковою новизною.

До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 

новизною або її елементами, слід віднести такі:

вперше:

-  здійснено системний аналіз історичних етапів становлення та 

розвитку професійної правничої допомоги в Україні і визначено доцільність 

розглядати інститут професійної правничої допомоги за такими етапами: 

1) надання професійної правничої допомоги у дореволюційний період 

розвитку процесуального законодавства; 2) інститут професійної правничої 

допомоги у радянський період розвитку процесуального законодавства; 3) 

інститут професійної правничої допомоги у сучасний період;

-  визначено поняття «професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України», під яким пропонується розуміти здійснення адвокатом як 

самостійним учасником судочинства захисту та представництва у судовому 

процесі з метою забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і 

обов’язків;

-  запропоновано систему ознак професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України, до якої пропонуємо віднести: 1) право на 

професійну правничу допомогу гарантовано Основним Законом держави для 

всіх фізичних осіб і не може бути ніким обмежено; 2) учасники судової 

справи можуть вільно скористатися професійною правничою допомогою на 

платній основі без обмеження щодо кількості представників; 3) у визначених 

законом випадках особі забезпечується зі сторони держави безоплатна 

правнича допомога; 4) надання професійної правничої допомоги 

здійснюється виключно адвокатами з обов’язковим дотриманням 

адвокатської таємниці, крім окремих виключних випадків, коли правнича 

допомога може надаватися іншими особами (малозначні справи, трудові
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спори, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини); 5) наявність 

правового змісту та спрямованості у діях адвоката; 6) професійна правнича 

допомога надається в порядку, обсязі та формах, встановлених 

законодавством; 7) професійна правнича допомога надається на підставі 

договору про правову допомогу, укладеного між клієнтом та адвокатом 

(адвокатським бюро, об’єднанням);

-  здійснено системний аналіз нормативного регулювання надання 

професійної правничої допомоги і встановлено необхідність застосування 

практики Європейського суду з прав людини, зокрема в питаннях 

відшкодування витрат на професійну правничу допомогу;

-  запропоновано таку диференціацію суб’єктів, які надають правничу 

допомогу: 1) адвокати -  які надають професійну правничу допомогу в усіх 

без винятку судових справах; 2) будь-які особи, які досягли вісімнадцяти 

років та мають цивільну процесуальну дієздатність -  які надають правничу 

допомогу у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо 

виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно 

представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена; 3) прокурори -  які надають 

правничу допомогу державі (в особі суб’єктів владних повноважень) в усіх 

без винятку судових справах; 4) Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини -  надає правничу допомогу у випадках та в порядку, 

передбаченому Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини»;

-  запропоновано до суб’єктів, які забезпечують право на правничу 

допомогу у судовому процесі України, відносити суди. З метою забезпечення 

ефективності правничої допомоги запропоновано запровадження додаткових 

вимог до нормативного визначення змісту судового рішення, в якому в 

описовій частині має обов’язково вказуватися фактична і правова позиція 

представника-адвоката або особи, яка надає правничу допомогу, а в
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мотивувальній -  конкретні підстави відхилення або врахування вказаної 

позиції;

-  визначено, що суб’єктами права на професійну правничу допомогу, як 

гарантованого невід’ємного права особи, є учасники процесуальних відносин, 

крім свідків та експертів, незалежно від статусу особи (фізична чи юридична), її 

віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду правовідносин, в яких 

вони беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у таких правовідносинах 

юридичних знань та вмінь задля забезпечення захисту прав таких осіб, та які 

виступають у судовому процесі учасниками справи чи стороною захисту, 

потерпілим, цивільним позивачем або відповідачем у кримінальному 

провадженні;

удосконалено:

-  поняття «безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України», під яким запропоновано розуміти гарантовану державою 

незалежну професійну діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній 

основі правових послуг особам, які є або можуть стати учасниками судових 

спорів;

-  теоретико-правові положення щодо проблем надання безоплатної 

правової допомоги в Україні;

дістали подальшого розвитку:

-  обґрунтування доцільності підпорядкувати органам адвокатського 

самоврядування систему безоплатної правової допомоги, залишивши за 

Міністерством юстиції України фінансування та фінансовий контроль;

-  теоретичне обґрунтування положення про вичерпне коло суб’єктів 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, яке 

обмежується лише адвокатами, яких включено до Реєстру адвокатів, та не 

розповсюджується на центри з надання безоплатної правової допомоги.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані у:
7
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нормотворчій діяльності -  для удосконалення норм Конституції України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Господарського

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також інших правових актів, які регламентують 

професійну правничу допомогу у судовому процесі України (лист Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ № 04- 

18/12-996 від 04.06.2018 р.); практичній діяльності -  пропозиції й 

рекомендації, викладені у дисертації, впроваджені в практичну діяльність 

судових органів (акти впровадження Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 29.12.2017 р. та Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.04.2019 р.); навчальному 

та науково-дослідному процесі -  при викладанні навчальних дисциплін 

«Судоустрій України», «Актуальні проблеми судоустрою України», 

«Адвокатура в Україні», «Організаційне забезпечення адвокатської діяльності» 

та при підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних 

матеріалів, а також у науково-дослідній роботі аспірантів і викладачів (акти 

впровадження Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

від 20.12.2018 р., Академії адвокатури України від 27.02.2019 р., Національної 

академії внутрішніх справ від 05.03.2019 р.).

Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні 

результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли відображення у 12 

наукових працях, у тому числі 6 статей опубліковано у наукових фахових 

виданнях України, 4 з яких -  у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття -  у 

фаховому виданні іноземної держави, 5 - у  збірниках тез наукових доповідей, 

оприлюднених на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних 

конференціях: «Держава як політична форма організації суспільства для
8
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спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової 

держави» (Київ, 2016 р.), «Актуальні проблеми цивільного та господарського 

судочинства в аспекті судово-правової реформи» (Харків, 2017 р.); 

«Актуальні питання реформування процесуального законодавства в Україні» 

(Київ, 2017 р.); «Етичні засади адвокатської професії» (Київ, 2017 р.); 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (Київ, 2018 р.).

Оцінка змісту дисертації та автореферату.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, з’ясовано її 

зв'язок із науковими програмами, планами, темами та ступінь наукової 

розробки, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено мету і 

завдання, викладено методологічну основу роботи, сформульовано 

положення, які характеризують її наукову новизну, пояснено практичне 

значення результатів дослідження, наведено дані про апробацію результатів, 

публікації, а також структуру дисертації.

Перший розділ «Теоретико-правові засади надання професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України» складається з трьох 

підрозділів, в яких визначається сутність та правова природа професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України.

Дисертанткою здійснено системний аналіз історичних етапів 

становлення та розвиток професійної правничої допомоги в Україні та 

виокремлено такі історичними етапами: 1) надання правничої допомоги у 

дореволюційний період розвитку процесуального законодавства; 2) інститут 

правничої допомоги у радянський період розвитку процесуального 

законодавства; 3) інститут правничої допомоги у сучасний період (стор. 22 -  

49 роботи).

Заслуговує на увагу надане автором визначення поняття «професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України», під яким пропонується 

розуміти здійснення адвокатом як самостійним учасником судочинства
9
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захисту та представництва у судовому процесі з метою забезпечення 

реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків (стор. 61 роботи).

Автором здійснено системний аналіз нормативного регулювання права 

на професійну правничу допомогу у судовому процесі України і зроблено 

висновок, що Інститут правничої допомоги є конституційною категорією, яка 

пронизує всі суспільні відносини і яка покликана гарантувати право особи на 

отримання якісних правничих послуг, незважаючи на те, в якій галузі 

виникає така потреба (стор. 74 роботи). Та визначено, що основу 

нормативного регулювання права на професійну правничу допомогу у 

судовому процесі України становлять Конституція України, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, Закон України «Про 

міжнародне приватне право», Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів», ЦПК України, ГПК України, КПК України, КАС України, Закон 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу». На основі цих законодавчих актів 

приймаються підзаконні нормативно-правові акти щодо порядку отримання 

правової допомоги в судовому процесі України, (стор. 73 роботи).

Другий розділ «Правосуб’єктність осіб, які реалізують, забезпечують 

та отримують професійну правничу допомогу у судовому процесі 

України» складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню 

суб’єктного складу професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України.

Усіх суб’єктів реалізації правничої допомоги у судовому процесі 

України автор пропонує поділити на такі чотири групи: 1) адвокати - які 

надають професійну правничу допомогу в усіх без винятку судових справах; 

2) будь-які особи, котрі досягли вісімнадцяти років та мають цивільну 

процесуальну дієздатність -  які надають правничу допомогу у трудових 

спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів,

у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи
ю
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неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 

яких обмежена; 3) прокурори -  які надають правничу допомогу державі (в 

особі суб’єктів владних повноважень) в усіх без винятку судових справах; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини -  надає правничу 

допомогу у випадках та в порядку, передбаченому Законом України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», (стор. 84 роботи).

Цікавою та аргументованою є пропозиція дисертантки віднести суди до 

суб’єктів, які забезпечують право на професійну правничу допомогу у 

судовому процесі України, (стор. 104-105 роботи).

Автор робить висновок, що суб’єктами права на правничу (правову) 

допомогу як гарантованого невід’ємного права особи є учасники 

процесуальних правовідносин незалежно від статусу особи (фізична чи 

юридична), її віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду 

правовідносин, в яких вони беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у 

таких правовідносинах юридичних знань та вмінь для забезпечення захисту 

прав таких осіб, та які виступають у судовому процесі однією із сторін або ж 

третьою особою, (стор. 130 роботи).

Третій розділ «Безоплатна правова допомога як гарантія захисту 

прав у судовому процесі України» складається з трьох підрозділів і 

присвячений дослідженню безоплатної правової допомоги у судовому 

процесі України.

Під безоплатною правовою допомогою у судовому процесі України 

автор пропонує розуміти гарантовану державою незалежну професійну 

діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових послуг 

особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів, (стор. 146 

роботи).

Наведено перелік проблемних моментів забезпечення права особи на 

безоплатну правову допомогу у судовому процесі України, (стор. 160 -  163 

роботи).
ї ї

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Запропоновані рекомендації з приводу підпорядкування органам 

адвокатського самоврядування і виведення з-під контролю Міністерства 

юстиції України системи безоплатної правової допомоги, (стор. 182 роботи).

Науково обґрунтованою є архітектоніка дисертаційної роботи, яка 

дозволила автору в основному повно та всебічно розкрити предмет 

дослідження. Структура дисертації логічно витікає з поставлених завдань, 

об'єкта та предмета дослідження й охоплює як теоретичний, так і практичний 

аспект досліджуваної проблематики.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають дев’ять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (204 найменування) і 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 223 сторінки, з них основний 

текст -  180 сторінок, список використаних джерел -  21 сторінка, додатки -  

11 сторінок.

Дисертація написана грамотною юридичною науковою мовою. Робота 

оформлена у відповідності з вимогами, які ставляться до такого роду праць. 

Зміст автореферату повністю відповідає змісту дисертаційного дослідження.

Проте, необхідно відмітити, що окремі положення роботи Артем’євої 

Наталії Павлівни мають дискусійний характер, а деякі висновки потребують 

додаткової аргументації. А саме:

1. На сторінці 4 автореферату та на сторінці 61 роботи дисертанткою 

наводиться авторське визначення професійної правничої допомоги, під яким 

пропонується розуміти здійснення адвокатом як самостійним учасником 

судочинства захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків. Вцілому, 

підтримуючи такий підхід вважаємо, що в цьому визначенні треба було б 

конкретизувати яких саме суб’єктів процесу він захищає чи представляє.

2. Розкриваючи новизну отриманих результатів у рубрикації вперше 

Артем’єва Н.П. зазначає, що нею здійснено системний аналіз нормативного 

регулювання надання професійної правничої допомоги і встановлено
12

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


необхідність застосування практики Європейського суду з прав людини, 

зокрема в питаннях відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. 

(п.4 новизни, стр. 4 автореф.) У висновках до дисертаційного дослідження 

розкрито сутність цих пропозицій, зокрема, на підставі порівняльного аналізу 

рішень Європейського суду з прав людини запропоновано: 1) розширення 

змісту нормативного визначення витрат на правничу допомогу за рахунок 

включення до витрат на правничу допомогу виконану роботу адвокатом 

відповідно до договору та наперед визначених тарифів, але не сплачену 

стороною; 2) вдосконалення механізму гарантій отримання адвокатом судових 

витрат шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок адвоката, а не 

сторони, в рахунок оплати професійної правничої допомоги за рішенням суду. 

Втім, залишається незрозумілим яку саме практику Європейського суду з прав 

людини має наувазі автор. Тож під час захисту дисертації їй слід зіслатися на 

конкретні рішення, які нею були використані.

3. Характеризуючи елементи новизни дисертаційного дослідження у 

рубрикації вперше на сторінці 5 автореферату дисертанткою запропоновано до 

суб’єктів, які забезпечують право на правничу допомогу у судовому процесі 

України, відносити суди. Вподалоьшому ці положення представлені у п. 5 

висновків (стор. 13 автореф.) та більш систематизовано в тексті дисертації 

(стор. 104- 105 роботи). Вважаємо, що автор при публічному захисті має більш 

детально розкрити сутність процесуального статусу суб’єктів, що забезбечують 

право на професійну правничу допомогу.

4. Автором, як елемнт новизни наукового дослідження у рубриці дістали 

подальшого розвитку, зазначено, що нею обґрунтувано доцільності 

підпорядкувати органам адвокатського самоврядування систему безоплатної 

правової допомоги, залишивши за Міністерством юстиції України 

фінансування та фінансовий контроль (стор. 5 автореф.), та більш ґрунтовно 

зроблено висновки в п.7 автореферату на 14 сторінці, та на сторінці 182 

дисертаційної роботи. Відзначаючи актуальність цих положень одночасно
із
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зауважимо, чи не є вони передчасними з огляду на те, чи спроможні будуть 

органи адвокатського самоврядування здійснювати організацію безоплатної 

правової допомоги?

Зазначені офіційним опонентом позиції носять головним чином 

дискусійний характер, відображають власну наукову позицію, яка може не 

співпадати ані з позицією здобувана та його науковим керівником, ані з 

позицією членів спецради й можуть слугувати підставою для наукової 

полеміки під час прилюдного захисту дисертації. Зазначені офіційним 

опонентом позиції не впливають на високу позитивну оцінку дисертації.

Дисертація Артем’євої Наталії Павлівни на тему: «Професійна 

правнича допомога у судовому процесі України», подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. -  

судоустрій, прокуратура та адвокатура, відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор 

Артем’єва Наталія Павлівна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій, 

прокуратура та адвокатура.
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