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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Стаття 59 Конституції України 

проголошує право кожного на професійну правничу допомогу. Обов’язок 

надання правничої допомоги на професійній основі, спрямованої на забезпечення 

реалізації та захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

покладено на адвокатів та адвокатуру України.  

Відповідно до Розділу VIIІ Конституції України адвокатура є одним з 

ключових елементів системи правосуддя в Україні, адже найважливішою 

конституційною функцією адвокатури є забезпечення права на захист від 

кримінального обвинувачення та представництво фізичних та юридичних осіб в 

суді.  

Делегуючи відповідну функцію інституту адвокатури, держава повинна 

забезпечити високий рівень надання адвокатами професійної правничої 

допомоги, що, в свою чергу, має значний вплив на якість здійснення правосуддя 

та реалізацію права на справедливий суд. У зв’язку з цим, особливий науковий та 

практичний інтерес становлять питання доступу до адвокатської діяльності, 

зокрема, вимоги до осіб, які виявили бажання стати адвокатом, порядок допуску 

до кваліфікаційного іспиту та порядок його складання, організація та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

Забезпечення прозорості, об’єктивності та неупередженості на всіх етапах 

доступу до адвокатської діяльності не лише сприятиме формуванню 

високопрофесійного, морально зрілого та соціально відповідального кадрового 

складу адвокатури, а й забезпечить високий рівень професійності при наданні 

правничої допомоги та матиме позитивний вплив на якість та ефективність 

здійснення правосуддя в цілому. Отже, все вищезазначене свідчить про 

необхідність формування теоретико-методологічної основи комплексного 

наукового дослідження доступу до адвокатської діяльності в Україні. 

Проблематику здійснення адвокатської діяльності, в тому числі й окремі 

питання доступу до неї,  досліджували у своїх працях такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені як С.С. Алєксєєв, А.М. Бірюкова, І.В. Бондар, А.Т. Боннер, 

Т.В. Варфоломеєва, І.Б. Василик, І.Ю. Гловацький, Д.І. Голосніченко, 

С.В. Гончаренко, М.В. Димитрова, С.О. Деханов, В.Р. Дюкіна, Н.О. Єфімова, 

О.Л. Жуковська, І.І. Задоя, О.В. Зайчук, А.В Іванцова, М.С. Косенко, 

О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк, О.П. Кучинська, Г.Б. Мірзоєв, М.М. Михеєнко, 

М.А. Погорецький, С.В. Прилуцький, С.Я. Рабовська, В.В. Решота, 

В.О. Святоцька, О.Д. Святоцький, О.С. Старенький, Є.В. Тімберлейк, 

Д.П. Фіолевський, І.Я. Фойницький, Т.І. Фулей, С.Я. Фурса, П.Г. Цельтнер, 

М.Є. Шумило, О.Г. Яновська, І .С. Яртих та інші. Окремо необхідно відзначити 

останні дисертаційні дослідження, предметом яких була адвокатська діяльність, 

зокрема Н.М. Бакаянової «Функціональні та організаційні основи адвокатури» 

(2017 р.), Т.Б. Вільчик «Адвокатура як інститут реалізації права на правову 

допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського 
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Союзу та України» (2016 р.), В.В. Заборовського «Правовий статус адвоката в 

умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні» 

(2018 р.) та О.С. Іваницького «Теоретичні основи організації адвокатури в 

Україні: принципи та система» (2017 р.). 
Проте, незважаючи на значний внесок у вчення про адвокатуру та 

адвокатську діяльність вище вказаних науковців, багатоапектність проблематики 

організаційно-правових засад доступу до адвокатської діяльності зумовлює 

необхідність здійснення комплексного наукового дослідження з цього питання у 

світлі останніх реформаційних тенденцій в адвокатурі України та обумовлює 

актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до державної бюджетної 

науково-дослідної роботи за напрямом «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію положень Указів 

Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» від 20 травня 2015 року 

№ 276/2015, «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 

25 серпня 2015 року № 501/2015, Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016-2020 роки, затверджених постановою Національної Академії 

правових наук України від 03.03.2016 р. № 14-10. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, організаційних та правових засад доступу 

до адвокатської діяльності в Україні.  

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач:  

 визначити зміст поняття «доступ до адвокатської діяльності»; 

 окреслити генезу становлення та розвитку нормативного регулювання 

доступу до адвокатської діяльності в Україні та світі; 

 визначити та класифікувати гарантії доступу до адвокатської діяльності; 

 розробити теоретичні засади правового механізму доступу до 

адвокатської діяльності; 

 встановити особливості нормативно-правового регулювання доступу до 

адвокатської діяльності;  

 визначити стадії процесу набуття статусу адвоката; 

 визначити суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу 

адвоката; 

 з’ясувати сутність міжнародних стандартів доступу до адвокатської 

діяльності; 

 розробити та надати пропозиції стосовно удосконалення чинного 

законодавства України з питань  доступу до адвокатської діяльності. 

Об’єктом дослідження є система правовідносин, які виникають під час 

реалізації права на доступ до адвокатської діяльності. 
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Предметом дослідження є організаційно-правові засади доступу до 

адвокатської діяльності. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, виконання 

обумовлених нею задач, забезпечення наукового обґрунтування результатів 

дослідження використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів 

наукового пізнання.  

Діалектичний метод дозволив розкрити основні поняття з обраної 

тематики (розділи 1-3). Метод історизму було застосовано для визначення 

ґенезису становлення та розвитку правового інституту доступу до адвокатської 

діяльності в Україні та світі (підрозділ 1.1); порівняльно-правовий метод – 

покладено в основу аналізу й співставлення національного законодавства та 

права ЄС, законодавства держав континентальної та загальної системи права 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 3.1, 3.2); системно-структурний метод – 

використано для встановлення внутрішньої побудови процедури набуття статусу 

адвоката (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1). Статистичний метод надав 

можливість дослідити та узагальнити результати практики ЄСПЛ у контексті 

здійснення правосуддя щодо забезпечення безперешкодного доступу до 

адвокатської професії (розділи 1 - 3). Формально-логічний (догматичний) метод 

– використано для уточнення понятійного апарату (підрозділи 1.2., 1.3, 2.1, 2.2., 

2.3). Метод узагальнення надав можливість послідовно звести одиничні факти у 

єдине ціле та сформулювати обґрунтовані висновки, спрямовані на 

удосконалення законодавчої регламентації досліджуваних питань. Наведені 

методи використовувалися у роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що 

забезпечило всебічність, повноту і об’єктивність дослідження. 

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених у сфері адвокатури та адвокатської діяльності, 

кримінального, цивільного, адміністративного та господарського процесу, теорії 

держави і права,  а також роботи з інших правових дисциплін. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, інші 

нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно-правові акти та 

нормативно-правові акти окремих іноземних держав. Особлива увага приділена 

вітчизняному та зарубіжному законодавству про адвокатуру та адвокатську 

діяльність в частині доступу до адвокатської професії. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати узагальнення практики 

Верховного Суду України та інших судових органів за 2016-2018 роки, рішення 

органів адвокатського самоврядування за 2012-2018 роки  (43 рішення), рішення 

Європейського суду з прав людини (27 справ). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є одним першим в Україні 

комплексним дослідженням, за результатами якого розроблено теоретичні, 

організаційні та правові засади доступу до адвокатської діяльності в Україні. 

Обґрунтовується низка концептуальних та важливих для теорії й практики 

понять, положень і висновків, одержаних особисто автором, серед яких 

найсуттєвішими є такі: 
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вперше: 

 сформульовано авторське визначення поняття «доступ до адвокатської 

діяльності»;  

 здійснено класифікацію гарантій доступу до адвокатської діяльності за 

критерієм їх функціональної спрямованості у системі доступу до адвокатської 

діяльності на нормативно-правові та організаційно-правові; 

 запропоновано привести національне законодавство у відповідність до 

aquis communitare в частині доповнення переліку принципів, визначених у 

ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», принципом 

гендерної рівності як елементу принципу заборони дискримінації в процесі 

доступу до адвокатської діяльності; 

 надано авторське визначення поняття «правовий механізм доступу до 

адвокатської діяльності» та визначено його структуру; 

удосконалено:  

 історичну періодизацію становлення та розвитку нормативного 

регулювання доступу до адвокатської діяльності в Україні; 

 зміст правового статусу осіб, які залучені до процедури доступу до 

адвокатської діяльності;  

 поняття гарантій доступу до адвокатської діяльності у широкому та 

вузькому значеннях; 

 класифікацію умов доступу до адвокатської діяльності; 

 аргументацію необхідності доповнення ст.8 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» вичерпним переліком підстав відмови у 

допуску до складання кваліфікаційного іспиту; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові ідеї щодо розмежування понять «доступ до адвокатської 

діяльності» та «набуття статусу адвоката»;  

 пропозиції щодо необхідності приведення у відповідність Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України «Про 

вищу освіту» між собою в частині вимог до рівня освіти особи, яка звертається із 

заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту; 

 аргументація щодо необхідності та доцільності встановлення терміну 

стажування тривалістю не менше вісімнадцяти місяців за відповідним переліком 

професій, зокрема: 6 місяців – в адвокатурі; 6 місяців – в правоохоронних 

органах; 6 місяців – в органах нотаріату; 

 обґрунтування необхідності запровадження кваліфікаційного іспиту 

шляхом впровадження анонімного тестування з метою зменшення рівня 

суб’єктивності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій регіонів щодо процедури 

доступу до адвокатської діяльності; 

 пропозиції щодо необхідності скасування «автоматичного членства» в 

Національній асоціації адвокатів України. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і можуть використовуватися за різними 

напрямами діяльності, зокрема у:  
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- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність, якими 

регламентовано процедури та особливості набуття статусу адвоката (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність 

Ірпінської міської ради від 15 травня 2018 року);  

- правозастосовній діяльності – пропозиції та рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджено в практичну діяльність адвокатів (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження адвоката Пізняхівського Ф.М. від 5 

травня 2018 року; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

практичну діяльність Ірпінської міської ради від 15 травня 2018 року);  

- навчально-методичній діяльності – при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу 

України», «Основи адвокатури України» та при підготовці підручників, 

посібників, методичних матеріалів і рекомендацій (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процеси 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 12 жовтня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, а викладені в ній положення, які становлять наукову новизну 

праці, розроблені автором особисто. Для аргументації окремих положень роботи 

використовувались праці інших вчених, на які зроблено посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднено у виступах на науково-практичних конференціях і 

круглих столах, а саме: «Юридична наука в умовах євроінтеграції України і 

Молдови: сучасні орієнтири правового розвитку» (м. Кишинів, 24–25 березня 

2017 року); «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 

2017 року); «Актуальні питання реформування процесуального законодавства в 

Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 року).  

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено в 5 наукових публікаціях, 4 з яких, 

опубліковано у виданнях, включених МОН України до переліку наукових 

фахових видань з юридичних наук, 1 – у фаховому виданні іноземної держави та 

в 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою, предметом та задачами 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

роботи становить 208 сторінок, із них: основний текст – 185 сторінок, список 

використаних джерел (215 найменування) – 17 сторінок та додатки на 6 

сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; охарактеризовано мету, 

задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну і 
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практичне значення одержаних результатів; наведено відомості про їх апробацію 

та впровадження, а також щодо кількості публікацій, структури та обсягу роботи. 

Розділ 1 «Загальна характеристика інституту доступу до адвокатської 

діяльності» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та значення доступу до адвокатської 

діяльності в Україні» досліджено поняття, ознаки та значення інституту доступу 

до адвокатської діяльності в Україні та світі. 

Встановлено, що під поняттям «доступ до адвокатської діяльності» варто 

розуміти впорядкованою системою організаційно-правових заходів, що за умови 

дотримання вимог, встановлених чинним законодавством про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, забезпечує набуття статусу адвоката та гарантує 

здійснення адвокатської діяльності. 

Здійснено розмежування понять «доступ до адвокатської діяльності» та 

«набуття статусу адвоката» і зроблено висновок про те що доступ до 

адвокатської діяльності – це перманентний процес, який починається з моменту 

волевиявлення особи, яка має намір стати адвокатом, щодо отримання статусу 

адвоката і продовжується протягом всього строку здійснення адвокатської 

діяльності. Водночас, набуття статусу адвоката – це елемент (стадія) доступу до 

адвокатської діяльності, яка закінчується з отриманням свідоцтва на право 

заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката. 

Обґрунтовано, що доступу до адвокатської діяльності притаманні такі 

ознаки: є правовим інститутом; йому властива відкритість та  демократичність; 

має спеціальне правове регулювання. 

Доведено, що значення доступу до адвокатури як правового інституту 

полягає у забезпеченні реалізації права на вільний вибір професії адвоката та 

права на заняття адвокатською діяльністю, за умови дотримання відповідних 

вимог чинного законодавства; гарантуванні надання правової (правничої) 

допомоги висококваліфікованими  фахівцями;  встановленні стандарту, якому 

повинна відповідати організація та функціонування адвокатури в цілому як 

правозахисного інституту; формуванні підвалин демократичного, 

громадянського суспільства і правової держави. 

У підрозділі 1.2 «Становлення та історичний розвиток нормативного 

регулювання доступу до адвокатської діяльності в світі та Україні» 

запропоновано авторський підхід, відповідно до якого визначено періодизацію 

становлення та розвитку інституту доступу до адвокатської діяльності в Україні 

та світі. Періодизація становлення і розвитку доступу до адвокатської професії у 

світі характеризується наступною послідовністю періодів: 1) період розвитку 

римського права, що поділяється на два етапи: а) республіканський (ІІІ ст. до н.е. 

– 27 р. до н.е.) – відносно вільний доступ до адвокатської професії за протекції 

меценатів (патронат); б) імперський етап (27 р. до н.е. – 476 р. н.е.) – доступ до 

адвокатської професії супроводжувався присягою, існував перелік осіб, які не 

можуть бути адвокатами; 2) середньовічний період, що складається з трьох 

етапів: а) з 476 р. н.е. до XIV ст. – доступ до адвокатури дозволявся духовним 

особам шляхом складання лише присяги із перевіркою на моральність; б) з XV 
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до XVI ст. – умовами доступу до адвокатської діяльності було складання 

особами зі стану духовенства присяги та внесення такої особи до спеціального 

списку; в) з XIV по XVI ст. (у Франції) – доступ до адвокатської професії 

дозволявся лише світським особам, які повинні були скласти присягу, довести 

свою моральність, підтвердити  наявність юридичної освіти і скласти присягу, а 

також вступити до лав органів адвокатського самоврядування; 3) «ренесанс» 

розвитку доступу до адвокатури (з XVI до XVIII ст.) – доступ до адвокатської 

професії ускладнюється, з’являються вимоги щодо освіти, громадянства та 

стажу; 4) сучасний період розвитку інституту доступу до адвокатської професії, 

що має свої особливості у різних державах світу і характеризується нормативним 

регулюванням основних умов доступу до адвокатської діяльності.  

Проаналізовано історико-правові джерела і визначено таку періодизацію 

становлення та розвитку інституту доступу до адвокатської діяльності в Україні: 

1) період польсько-литовської доби (з XIV по XVI ст.) – доступ до професії був 

вільний з урахуванням винятків, передбачених Литовськими статутами; 2) період 

з XVII по XVIII ст. – розкол України на Правобережну і Лівобережну, що 

зумовило продовження дії Литовських статутів та Магдебурзького права на 

території Правобережної України і царських указів – на території Лівобережної 

України; 3) період з 1864 по 1917 рр. – з’являється поняття «адвокат», який діє на 

професійних засадах і є самозайнятою особою, висувались вимоги до стажу, 

освіти, стану; 4) період занепаду адвокатури (з 1917 по 1922 рр.) –  захисником 

могла бути будь-яка людина, яка хотіла сприяти у виконанні функцій суду 

революційним трибуналом; 5) період нової економічної політики та сталінської 

доби (з 1922 по 1932 рр.) – з’явилося «Положення про колегію захисників», 

висувалась вимога партійної приналежності як умова доступу до адвокатської 

діяльності; 6) період встановлення вимог до адвоката і обмеження діяльності 

адвокатського самоврядування (з 1939 по 1962 рр.) – в адвокатуру могли 

вступати лише особи, які мають юридичну освіту або не менше ніж три річний 

стаж роботи в якості судді, прокурора, слідчого і юрисконсульта; 7) з 1962 по 

1980 рр. – період партійної залежності самоврядних колегій адвокатів, до 

адвокатів пред'являлися вимоги «бути зразком точного і неухильного 

дотримання радянських законів, моральної чистоти і бездоганної поведінки»; 

8) період реформування адвокатського самоврядування (з 1980 по 1992-2012 рік і 

до сьогодні). 

У підрозділі 1.3 «Гарантії доступу до адвокатської діяльності в Україні» 

за результатами проведеного дослідження наукових джерел, положень чинного 

законодавства України сформульовано поняття гарантій доступу до адвокатської 

діяльності,  здійснено класифікацію та надано їх правову характеристику. 

Запропоновано поняття «гарантії доступу до адвокатської діяльності» 

розглядати у широкому та у вузькому значеннях. У широкому значенні гарантії 

доступу до адвокатської діяльності включають цілі, завдання, а також принципи 

правового регулювання доступу до адвокатської професії і являють собою 

основи законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, спрямовані на 

забезпечення можливості реалізації права особи на набуття статусу адвоката у 
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встановленому законодавством порядку з дотриманням міжнародних норм, 

правил та стандартів. Під гарантіями доступу до адвокатської діяльності у 

вузькому значенні слід розуміти закріплені в чинному законодавстві правові 

засоби забезпечення реалізації права особи на вільний вибір професії адвоката та 

права на заняття адвокатською діяльністю, за умови дотримання такою особою 

вимог чинного законодавства, моральних та етичних правил доступу до 

адвокатської діяльності. 

Здійснено класифікацію гарантій доступу до адвокатської діяльності на 

нормативно-правові та організаційно-правові. До нормативно-правових гарантій 

віднесено: 1) встановлення на законодавчому рівні єдиного порядку доступу до 

адвокатської діяльності; 2) законність та обґрунтованість рішень органів та 

уповноважених осіб адвокатури при наданні доступу до адвокатської діяльності; 

3) прозорості доступу до адвокатської діяльності; 4) взаємної відповідальності 

осіб, що мають намір стати адвокатами, та уповноважених осіб, які приймають 

рішення про надання доступу до адвокатської діяльності. Організаційно-

правовими гарантіями доступу до адвокатської діяльності є: 1) об’єктивність та 

неупередженість під час забезпечення доступу до адвокатської діяльності; 

2) привілея професійності при доборі до адвокатури; 3) відсутність дискримінації 

при доборі до адвокатури. 

Розділ 2 «Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Поняття та структура правового механізму доступу до 

адвокатської діяльності» з’ясовано сутність правового механізму та механізму 

правового регулювання, здійснено розмежування вказаних понять; розроблено 

теоретичні засади механізму доступу до адвокатської діяльності, виокремлено 

його структурні елементи, визначено ознаки та функції такого механізму. 

Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності – це  визначена на 

нормативному рівні, цілісна, взаємопов’язана система правових засобів, 

основним завданням якої є забезпечення реалізації права на здійснення 

адвокатської діяльності та усунення перешкод щодо його здійснення. 

Правовому механізму доступу до адвокатської діяльності притаманні 

такі ознаки: 1) особлива структура, що являє собою стійку систему правових 

засобів; 2) обов’язкове нормативно-правове закріплення правових засобів як 

елементів цього механізму; 3) системний і комплексний характер правових 

засобів; 4) наявність чітко визначеної мети, на досягнення якої направлене 

функціонування даного механізму, а саме: надання реальної можливості особі 

здійснювати адвокатську діяльність за умови дотримання вимог, що встановлені 

законодавством. 

Обґрунтовано, що правовий механізм доступу до адвокатської діяльності 

повинен виконувати подвійну функцію, а саме: 1) забезпечити всім бажаючим 

вільний доступ до адвокатської діяльності на засадах рівності; 2) сприяти 

функціонуванню адвокатури як правового інституту, що забезпечує здійснення 

захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на високому 

професійному рівні.  
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У підрозділі 2.2 «Нормативно-правове регулювання доступу до 

адвокатської діяльності» встановлено особливості нормативно-правового 

регулювання доступу до адвокатської діяльності та систематизовано правові 

норми, які врегульовують доступ до адвокатської діяльності. 

Обґрунтовано, що нормативно-правові засади доступу до адвокатської 

діяльності мають свої особливості, а саме: 1) передбачені як на міжнародному, 

так і на національному рівнях; 2) значну роль у їх системі відіграють рішення 

органів адвокатського самоврядування, а не акти загальнодержавного рівня; 3) в 

цілому nперебувають у стані перманентного реформування. 

Встановлено, що систему правових норм, які є основою правового 

регулювання інституту доступу до адвокатської діяльності складають норми, які: 

1) забезпечують реалізацію права на якісну вищу освіту, зокрема юридичну; 

2) врегульовують обчислення стажу роботи в галузі права; 3) встановлюють 

вимоги до особи, що має намір набути статус адвоката; 4) регламентують 

порядок подання документів такою особою, їх перевірки та допуску до 

складання кваліфікаційного іспиту; 5) визначають порядок складання 

кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю; 

6) регулюють організацію та порядок проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 7) закріплюють 

процедуру складання присяги адвоката та отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України; 

8) регламентують порядок обрання організаційно-правової форми здійснення 

адвокатської діяльності; 9) визначають заходи державної, міжнародної, 

муніципальної, корпоративної підтримки вільного і відритого доступу до 

адвокатської діяльності. 

Обґрунтовано, що правове регулювання доступу до адвокатської діяльності 

повинно носити комплексний характер і реформуватись разом із 

правоохоронною та судовою системою, адже лише завдяки цілісному і єдиному 

баченню всіх проблем у їх спільній динаміці та статиці можливо встановити 

причини виникнення колізій і прогалин та розробити ефективні шляхи їх 

усунення. 

У підрозділі 2.3 «Стандартизація доступу до адвокатської діяльності в 

Україні за європейськими зразками» здійснено аналіз директив Європейського 

Союзу та рішень Європейського суду з прав людини, які слугують основою для 

стандартизації нормативно-правового регулювання в Україні у сфері доступу до 

адвокатської діяльності. 

Обґрунтовано позицію, відповідно до якої стандартизації доступу до 

адвокатської діяльності за європейськими зразками шляхом імплементації 

відповідних норм в національне законодавство потребують наступні положення: 

1) встановлення стажування тривалістю не менше одного року; 2) запровадження 

процедури визнання іноземних адвокатів на території України та взаємно 

адвокатів України державами-членами ЄС; 3) перелік та зміст документації, що 

може підтвердити виконання іноземним адвокатом зазначених у Директиві 
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89/48/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. вимог, варто роз’яснити на рівні рішень Ради 

адвокатів України для уникнення двозначностей в тлумаченні цього питання; 

4) Україна може в експериментальному режимі встановити на рівні 

національного законодавства певні обмеження свободи адвокатської діяльності, 

а саме закріплювати норму, згідно з якою адвокат іноземної держави може 

представляти інтереси чи захищати клієнта в національних судових органах 

тільки спільно із адвокатами України; 5) необхідно передбачити добровільну 

участь адвокатів у діяльності органів адвокатського самоврядування шляхом 

скасування «автоматичного членства» в Національній асоціації адвокатів 

України. 

Розділ 3 «Порядок набуття статусу адвоката в Україні» складається з 

двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Правове регулювання стадій процесу набуття статусу 

адвоката в Україні» окреслено основні стадії процесу набуття статусу адвоката в 

Україні та надано їх характеристику. 

Охарактеризовано та здійснено критичний аналіз таких стадій процесу 

набуття статусу адвоката в Україні: 1) подання визначених законом документів; 

2) допуск та складання кваліфікаційного іспиту; 3) проходження стажування 

(якщо особа не звільнена від його проходження в порядку визначеному законом); 

4) складання присяги адвоката України; 5) отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката. 

Здійснено класифікацію умов набуття статусу адвоката на організаційні та 

функціональні. До організаційних умов набуття статусу адвоката відносяться: 

1) подання визначених законом документів; 2) складання кваліфікаційного 

іспиту; 3) проходження стажування (якщо особа не звільнена від його 

проходження в порядку визначеному законом); 4) складання присяги адвоката 

України; 5) отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

та посвідчення адвоката. До функціональних умов набуття статусу адвоката 

можна віднести: 1) наявність вищої юридичної освіти; 2) володіння державною 

мовою; 3) стаж роботи в галузі права не менше двох років. 

Запропоновано внести зміни до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», зокрема, закріпити положення, що під вищою 

юридичною освітою у контексті статті 6 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» слід розуміти  другий (магістерський) рівень вищої 

юридичної освіти, отриманий в Україні, а також вищу юридичну освіту 

відповідного рівня, здобуту в іноземних державах та  визнану в Україні в 

установленому законом порядку. 

Надано пропозиції щодо необхідності доповнення статі 8 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» частиною 3
1
, в якій закріпити  

вичерпний перелік підстав для відмови у допуску до складання кваліфікаційного 

іспиту. 

У підрозділі 3.2 «Суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу 

адвоката» здійснено аналітичний огляд учасників процедури набуття статусу 

адвоката, визначено їх систему та повноваження. 
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Визначено суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу адвоката 

в Україні, який утворюють: 1) особи, що мають намір набути статус адвоката; 

2) органи адвокатського самоврядування, які забезпечують доступ до 

адвокатської діяльності. 

Обґрунтовано необхідність посилення тенденції децентралізації 

адвокатського самоврядування, передання більшої частини повноважень вищих 

органів адвокатського самоврядування до регіональних органів з метою 

наближення таких органів власне до адвокатів та їх об’єднань. 

Доведено, що з метою забезпечення ефективної роботи ради адвокатів 

регіону слід встановити певні кваліфікаційні вимоги до Голови такої ради, а 

саме: безперервний стаж адвокатської діяльності за останні 10 років. 

Обґрунтовано, що Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури необхідно зробити більш незалежною, передбачивши її 

підконтрольність і підзвітність виключно З’їзду адвокатів України, а не Раді 

адвокатів України. 

Удосконалено підходи, відповідно до яких необхідно запровадити 

проведення кваліфікаційного іспиту шляхом проходження анонімного 

тестування з метою зменшення рівня суб’єктивності кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій регіонів щодо процедури набуття статусу адвоката. Таке 

тестування повинна проводити Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури, а організаційно сприяти – кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

регіонів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження дало змогу вирішити наукове завдання щодо розробки 

теоретичних, організаційних та правових засад доступу до адвокатської 

діяльності в Україні та сформулювати висновки й пропозиції, що відповідають 

вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Доступ до адвокатської діяльності – це впорядкована система 

організаційно-правових заходів, що за умови дотримання вимог, встановлених 

чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечує 

набуття статусу адвоката та гарантує здійснення адвокатської діяльності. 

2. Періодизація становлення і розвитку інституту доступу до адвокатської 

професії у світі характеризується наступною послідовністю періодів: 1) період 

розвитку римського права, що поділяється на два етапи: а) республіканський (ІІІ 

ст. до н.е. – 27 р. до н.е.) – відносно вільний доступ до адвокатської професії за 

протекції меценатів (патронат); б) імперський етап (27 р. до н.е.– 476 р. н.е.) – 

доступ до адвокатської професії супроводжувався присягою, існував перелік 

осіб, які не можуть бути адвокатами; 2) середньовічний період, що складається з 

трьох етапів: а) з 476 р. н.е. до XIV ст. – доступ до адвокатури дозволявся 

духовним особам шляхом складання лише присяги із перевіркою на моральність; 

б) з XV до XVI ст. – умовами доступу до адвокатської діяльності було складання 
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особами зі стану духовенства присяги та внесення такої особи до спеціального 

списку; в) з XIV по XVI ст. (у Франції) – доступ до адвокатської професії 

дозволявся лише світським особам, які повинні були скласти присягу, довести 

свою моральність, підтвердити  наявність юридичної освіти і скласти присягу, а 

також вступити до лав органів адвокатського самоврядування; 3) «ренесанс» 

розвитку доступу до адвокатури (з XVI до XVIII ст.) – доступ до адвокатської 

професії ускладнюється, з’являються вимоги щодо освіти, громадянства та 

стажу; 4) сучасний період розвитку доступу до адвокатської професії, що має 

свої особливості у різних державах світу і характеризується нормативним 

врегулюванням основних умов доступу до адвокатської діяльності. 

Проаналізовано історико-правові джерела і визначено таку періодизацію 

становлення та розвитку інституту доступу до адвокатської діяльності в Україні: 

1) період польсько-литовської доби (з XIV по XVI ст.) – доступ до професії був 

вільний з урахуванням винятків, передбачених Литовськими статутами; 2) період 

з XVII по XVIII ст. – розкол України на Правобережну і Лівобережну, що 

зумовило продовження дії Литовських статутів та Магдебурзького права на 

території Правобережної України і царських указів – на території Лівобережної 

України; 3) період з 1864 по 1917 рр. – з’являється поняття «адвокат», який діє на 

професійних засадах і є самозайнятою особою, висувались вимоги до стажу, 

освіти, стану; 4) період занепаду адвокатури (з 1917 по 1922 рр.) –  захисником 

могла бути будь-яка людина, яка хотіла сприяти у виконанні функцій суду 

революційним трибуналом; 5) період нової економічної політики та сталінської 

доби (з 1922 по 1932 рр.) – з’явилося «Положення про колегію захисників», 

висувалась вимога партійної приналежності як умова доступу до адвокатської 

діяльності; 6) період встановлення вимог до адвоката і обмеження діяльності 

адвокатського самоврядування (з 1939 по 1962 рр.) – в адвокатуру могли 

вступати лише особи, які мають юридичну освіту або не менше ніж три річний 

стаж роботи в якості судді, прокурора, слідчого і юрисконсульта; 7) з 1962 по 

1980 рр. – період партійної залежності самоврядних колегій адвокатів, до 

адвокатів пред'являлися вимоги «бути зразком точного і неухильного 

дотримання радянських законів, моральної чистоти і бездоганної поведінки»; 

8) період реформування адвокатського самоврядування (з 1980 по 1992-2012 рік і 

до сьогодні). 

3. Гарантії доступу до адвокатської діяльності у широкому розумінні –  це 

визначені чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність цілі, 

завдання та принципи правового регулювання доступу до адвокатської професії, 

спрямовані на забезпечення реалізації права особи на набуття статусу адвоката у 

встановленому законодавством порядку з дотриманням міжнародних норм, 

правил та стандартів. 

Гарантії доступу до адвокатської діяльності у вузькому розумінні – це 

закріплені в чинному законодавстві правові засоби забезпечення реалізації права 

особи на вільний вибір професії адвоката та права на заняття адвокатською 

діяльністю, за умови дотримання такою особою вимог чинного законодавства, 

моральних та етичних правил доступу до адвокатської діяльності. 
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Гарантії доступу до адвокатської діяльності за критерієм їх функціональної 

спрямованості у системі доступу до адвокатської діяльності поділяються на 

нормативно-правові та організаційно-правові. До нормативно-правових гарантій 

віднесено: 1) встановлення на законодавчому рівні єдиного порядку доступу до 

адвокатської діяльності; 2) законність та обґрунтованість рішень органів та 

уповноважених осіб адвокатури при наданні доступу до адвокатської діяльності; 

3) прозорості доступу до адвокатської діяльності; 4) взаємної відповідальності 

осіб, що мають намір стати адвокатами, та уповноважених осіб, які приймають 

рішення про надання доступу до адвокатської діяльності. Організаційно-

правовими гарантіями доступу до адвокатської діяльності є: 1) об’єктивність та 

неупередженість під час забезпечення доступу до адвокатської діяльності; 

2) привілея професійності при доборі до адвокатури; 3) відсутність дискримінації 

при доборі до адвокатури. 

4. Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності – це  визначена 

на нормативному рівні, цілісна, взаємопов’язана система правових засобів, 

основним завданням якої є забезпечення реалізації права на здійснення 

адвокатської діяльності та усунення перешкод щодо його здійснення. 

Структуру правового механізму доступу до адвокатської діяльності 

складають наступні елементи: 1) нормативно-правове забезпечення доступу до 

адвокатської діяльності (правові норми, що регулюють правовідносини у сфері 

доступу до адвокатської діяльності); 2) права та обов’язки особи, яка бажає 

отримати доступ до адвокатської діяльності; 3) повноваження органів 

адвокатського самоврядування, які забезпечують доступ до адвокатської 

діяльності; 4) юридична відповідальність учасників процедури доступу до 

адвокатської діяльності; 5) заборони, встановлені чинним законодавством 

України про адвокатуру та адвокатську діяльність (щодо здійснення певних 

видів діяльності та вимоги щодо несумісності); 6) процедури доступу до 

адвокатської діяльності, врегульовані чинним законодавством про адвокатуру та 

адвокатську діяльність; 7) гарантії доступу до адвокатської діяльності; 

8) процедурні строки доступу до адвокатської діяльності. 

5. Нормативно-правові засади доступу до адвокатської діяльності мають 

свої особливості, а саме: 1) нормативно-правові засади доступу до адвокатської 

діяльності передбачені як на міжнародному, так і на національному рівнях; 

2) значну роль у їх системі відіграють рішення органів адвокатського 

самоврядування, а не акти загальнодержавного рівня; 3) нормативно-правові 

засади в цілому перебувають у стані перманентного реформування. 

6. Міжнародні стандарти доступу до адвокатської діяльності передбачають: 

1) забезпечення державою гарантій отримання якісної юридичної освіти 

особами, які бажають набути статус адвоката; 2) створення незалежної системи 

контролю за рівнем знань адвокатів і процедури контролю за організацією 

доступу до адвокатської професії; 3) забезпечення свободи у доступі до 

адвокатської професії без дискримінації за будь-якою з ознак 

7. Стадіями процесу набуття статусу адвоката в Україні є: 1) подання 

визначених законом документів; 2) допуск та складання кваліфікаційного іспиту; 
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3) проходження стажування (якщо особа не звільнена від його проходження в 

порядку визначеному законом); 4) складання присяги адвоката України; 

5) отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та 

посвідчення адвоката. 

8. Суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу адвоката в 

Україні утворюють: 1) особи, що мають намір набути статус адвоката; 2) органи 

адвокатського самоврядування, які забезпечують доступ до адвокатської 

діяльності. 

9. З метою вдосконалення чинного законодавства України з питань доступу 

до адвокатської діяльності пропонується внести зміни до ч.1 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 

ст.10, ч.1 ст.45, ст.ст. 46, 49, 50, 52 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та доповнити цей закон ч.3
1
 ст.8, ч.11 ст.59 та ін. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської 

діяльності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, у якій 

розглядаються теоретичні, організаційні та правові засади доступу до 

адвокатської діяльності в Україні. 

На підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів, 

автором визначено зміст поняття «доступ до адвокатської діяльності» та 

охарактеризовано його ознаки. Окреслено генезу становлення та розвитку 

нормативного регулювання доступу до адвокатської діяльності в Україні та світі. 

Визначено та класифіковано гарантії доступу до адвокатської діяльності. Надано 

правову характеристику нормативно-правовим та організаційно-правовим 

гарантіям доступу до адвокатської діяльності.  

У науковій роботі розроблено теоретичні засади правового механізму 

доступу до адвокатської діяльності та встановлено особливості нормативно-

правового регулювання доступу до адвокатської діяльності. З’ясовано сутність 

міжнародних стандартів доступу до адвокатської діяльності. 

У дисертаційному дослідженні визначено стадії процесу набуття статусу 

адвоката та суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу адвоката.  

В межах цього дослідження автором розроблено та надано пропозиції 

стосовно удосконалення чинного законодавства України з питань  доступу до 

адвокатської діяльності. 

Ключові слова: адвокатура, доступ до адвокатської діяльності, набуття 

статусу адвоката, органи адвокатського самоврядування, міжнародні стандарти. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Пацкан Н.В. Организационно-правовые основы доступа к 

адвокатской деятельности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 - судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования 

и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, в 

которой рассматриваются теоретические, организационные и правовые основы 

доступа к адвокатской деятельности в Украине. 
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На основании анализа научных источников и нормативно-правовых актов, 

автором определено содержание понятия «доступ к адвокатской деятельности» и 

охарактеризованы его признаки. Доказано, что значение доступа к адвокатской 

деятельности как правового института состоит в обеспечении реализации права 

на свободный выбор профессии адвоката и права на занятие адвокатской 

деятельностью, при условии соблюдения соответствующих требований 

действующего законодательства; обеспечении предоставления правовой 

(юридической) помощи высококвалифицированными специалистами; 

установлении стандарта, которому должна отвечать организация и 

функционирование адвокатуры; формировании основ демократического, 

гражданского общества и правового государства. 

Определён генезис становления и развития нормативного регулирования 

доступа к адвокатской деятельности в Украине и мире. Определены и 

классифицированы гарантии доступа к адвокатской деятельности. Дана правовая 

характеристика нормативно-правовым и организационно-правовым гарантиям 

доступа к адвокатской деятельности. 

В научной работе разработаны теоретические основы правового механизма 

доступа к адвокатской деятельности. Доказано, что правовому механизму 

доступа к адвокатской деятельности присущи такие признаки: 1) особая 

структура, которая представляет собой устойчивую систему правовых средств; 

2) обязательное нормативно-правовое закрепление правовых средств как 

элементов этого механизма; 3) системный и комплексный характер правовых 

средств; 4) наличие четко определенной цели, на достижение которой 

направлено функционирования данного механизма, а именно: предоставление 

реальной возможности лицу осуществлять адвокатскую деятельность при 

условии соблюдения требований, установленных законодательством. 

Установлены особенности нормативно-правового регулирования доступа к 

адвокатской деятельности. Выяснено сущность международных стандартов 

доступа к адвокатской деятельности. Доказано, что международные стандарты 

доступа к адвокатской деятельности предусматривают: 1) обеспечение 

государством гарантий получения качественного юридического образования 

лицами, желающими получить статус адвоката; 2) создание независимой 

системы контроля за уровнем знаний адвокатов и процедуры контроля за 

организацией доступа к адвокатской профессии; 3) обеспечение свободы в 

доступе к адвокатской профессии без дискриминации. 

В диссертационном испедовании осуществлен анализ таких стадий 

процесса получения статуса адвоката в Украине: 1) представление определенных 

законом документов; 2) допуск и сдача квалификационного экзамена; 

3) прохождение стажировки (если лицо не освобождено от его прохождения в 

порядке, определенном законом); 4) принесение присяги адвоката Украины; 

5) получение свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и 

удостоверения адвоката. А также, определён субъектный состав участников 

процедуры получения статуса адвоката.  
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В рамках данного исследования автором разработаны и даны предложения 

по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам 

доступа к адвокатской деятельности. 

Ключевые слова: адвокатура, доступ к адвокатской деятельности, 

приобретение статуса адвоката, органы адвокатского самоуправления, 

международные стандарты. 

 

SUMMARY  

 

Patskan N.V. Organizational and legal principles of access to advocacy. – 

On the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.10 - judiciary; prosecutor 

and advocacy. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is an independent, complete scientific work, which examines the 

theoretical, organizational and legal foundations of access to advocacy in Ukraine. 

On the basis of the analysis of scientific sources and normative legal acts, the 

author defines the content of the concept of «access to advocacy» and describes its 

features. The genesis of the formation and development of normative regulation of 

access to advocacy in Ukraine and in the world is outlined. The guarantees of access to 

advocacy are defined and classified. Legal characteristics of legal and organizational-

legal guarantees of access to advocacy are provided. 

In the research the theoretical principles of the legal mechanism of access to 

advocacy activity have been developed and the peculiarities of legal regulation of 

access to advocacy activity have been established. The essence of international 

standards of access to advocacy activity is revealed. 

The dissertation examines the stages of the process of acquiring status of lawyer 

and the parties of the procedure for acquiring status of lawyer.  

In the framework of this research, the author has developed and provided 

suggestions for improving the current legislation of Ukraine on access to advocacy 

activity. 

Key words: advocacy, access to advocacy, acquisition of status of lawyer, self-

government bodies of lawyers, international standards. 
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