
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

 

 

ПАЦКАН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 

  

  

 УДК 347.965.2 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

 

 

 

подається на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук 

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

 

_____________________ Н.В. Пацкан  

 

 

Науковий керівник: 

Яновська Олександра Григорівна  

доктор юридичних наук, професор 

 

 

Київ – 2019 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

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

діяльності в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця 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, 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. Встановлено, що «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. 

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. 

Окреслено генезу становлення та розвитку нормативного регулювання 

доступу до адвокатської діяльності в Україні та світі, сформульовано періодизації 

становлення та розвитку правового інституту доступу до адвокатської діяльності.  
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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. 

Розглянуто поняття «гарантії доступу до адвокатської діяльності» 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 

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. 

У науковій роботі розроблено теоретичні засади правового механізму 

доступу до адвокатської діяльності. Обґрунтовано, що 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 
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перешкод щодо його здійснення. 

Доведено, що 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. 

Встановлено, 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 

перебувають у стані перманентного реформування. 

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 

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. 
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Охарактеризовано та здійснено 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. 

Досліджено суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу 

адвоката, до яких віднесено осіб, що мають намір набути статус адвоката та 

органи адвокатського самоврядування, які забезпечують доступ до адвокатської 

діяльності. 

Велику увагу автором дисертації приділено системі органів адвокатського 

самоврядування, аналізу їх повноважень та взаємодії між собою у досліджуваній 

сфері. На підставі комплексного аналізу запропоновано шляхи розмежування 

повноважень органів адвокатського самоврядування у сфері доступу до 

адвокатської діяльності з метою усунення дублювання та забезпечення реалізації 

їх повноважень. Здійснено дослідження умов доступу до адвокатської діяльності 

(організаційно-правових та функціонально-правових), стадій набуття статусу 

адвоката. Загалом виявлено тенденцію до скорочення кількості документів 

централізованого характеру у досліджуваній сфері, та збільшення впливу рішень 

органів адвокатського самоврядування у питаннях доступу до адвокатської 

діяльності. 
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В межах цього дослідження автором розроблено та надано пропозиції 

стосовно удосконалення чинного законодавства України з питань  доступу до 

адвокатської діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

вперше в Україні на монографічному рівні вирішено наукове завдання щодо 

розробки теоретичних, організаційних та правових засад доступу до адвокатської 

діяльності в Україні. У дисертації сформульовано низку нових концептуальних 

положень, висновків і рекомендацій, які мають важливе теоретичне і практичне 

значення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані і аргументовані в дисертації висновки і пропозиції можуть бути 

використані у: 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 жовтня 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). 

Ключові слова: адвокатура, доступ до адвокатської діяльності, набуття 

статусу адвоката, органи адвокатського самоврядування, міжнародні стандарти 
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SUMMARY 

 

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

Ukraine. – Qualified scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Law, specialty 12.00.10 – judiciary; 

prosecutor and  advocacy. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

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. Established that «access to advocacy» is an orderly system of organizational 

and legal measures that, provided that the requirements set by the current law on 

advocacy and advocacy are complied with, ensures the acquisition of the status of a 

lawyer and guarantees the exercise of advocacy. 

Proved that the importance of access to the legal profession as a legal institution 

is to ensure the realization of the right to freely choose a lawyer's profession and the 

right to practice advocacy, subject to compliance with the relevant requirements of the 

current legislation; guaranteeing the provision of legal (legal) assistance by highly 

skilled specialists; the establishment of a standard, which should correspond to the 

organization and functioning of the Bar as a whole as a human rights institution; the 

formation of the foundations of a democratic, civil society and rule of law. 

The genesis of the formation and development of normative regulation of access 

to advocacy in Ukraine and in the world is outlined, the periodization of the formation 

and development of a legal institute for access to advocacy activities has been 

formulated. 

Classification of guarantees of access to advocacy was carried out on normative-

legal and organizational-legal. The normative-legal guarantees include: 1) the 

establishment at the legislative level of a single procedure for access to advocacy 
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activities; 2) the legality and reasonableness of the decisions of the bodies and 

authorized persons of the legal profession when granting access to advocacy activity; 

3) transparency of access to advocacy; 4) the mutual responsibility of persons intending 

to become lawyers and authorized persons who make decisions on access to advocacy 

activities. Organizational-legal guarantees of access to advocacy activities are: 

1) objectivity and impartiality in providing access to advocacy; 2) the privilege of 

professionalism when selecting for a lawyer; 3) the absence of discrimination in the 

selection of lawyers. 

The concept of «guarantee of access to advocacy» is considered in a wide and 

narrow sense. In the wide sense, the guarantees of access to advocacy include goals, 

tasks, and principles of legal regulation of access to the profession of lawyer and 

constitute the basis of the law on advocacy and advocacy, aimed at ensuring the 

possibility of realizing the right of a person to acquire the status of a lawyer in 

accordance with the procedure established by law with observance international norms, 

rules and standards. Under the guarantees of access to advocacy activities in the narrow 

sense should be understood the legal means enshrined in the current legislation to 

ensure the realization of the right of a person to freely choose the profession of lawyer 

and the right to practice advocacy, provided that such a person complies with the 

requirements of current legislation, moral and ethical rules of access to advocacy. 

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

advocacy activity have been developed. It was substantiated that the legal mechanism of 

access to advocacy activities is a normative level, a holistic, interconnected system of 

legal means, the main task of which is to ensure the implementation of the right to 

exercise advocacy and eliminate obstacles to its implementation. 

It was proved that the legal mechanism of access to advocacy is characterized by 

the following features: 1) a special structure, which is a stable system of legal means; 

2) obligatory legal and legal consolidation of legal means as elements of this 

mechanism; 3) the systemic and complex nature of legal means; 4) the presence of a 

clearly defined goal, the achievement of which is aimed at the functioning of this 
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mechanism, namely: providing a real opportunity for a person to perform advocacy 

activities subject to compliance with the requirements established by law. 

It is established that the normative and legal principles of access to advocacy 

have their own peculiarities, namely: 1) provided both at the international and national 

levels; 2) a significant role in their system is played by decisions of the organs of the 

advocate's self-government, and not acts of the national level; 3) as a whole, are in a 

state of permanent reformation. 

The article argues that according to the standardization of access to European-

style lawyers through the implementation of the relevant norms in the national 

legislation, the following provisions are required: 1) establishing an internship of at 

least one year; 2) the introduction of a procedure for the recognition of foreign lawyers 

in the territory of Ukraine and mutual legal advocates of Ukraine by the EU Member 

States; 3) the list and content of the documentation that can confirm the performance of 

the requirements of the foreign lawyer specified in Directive 89/48 / EEC of 21 

December 1988 should be clarified at the level of the decisions of the Council of 

Advocates of Ukraine in order to avoid ambiguity in the interpretation of this issue; 

4) Ukraine may experimentally establish certain restrictions on the freedom of advocacy 

at the level of national law, namely to establish a norm according to which a lawyer of a 

foreign state may represent interests or protect a client in national judicial bodies only in 

conjunction with lawyers of Ukraine; 5) the voluntary participation of lawyers in the 

activities of the bodies of advocacy self-government should be foreseen by abolishing 

«automatic membership» in the National Association of Advocates of Ukraine. 

The analysis of such stages of the process of acquiring a lawyer status in Ukraine 

is described and analyzed: 1) submission of documents specified by the law; 

2) admission and qualification examination; 3) passing of the internship (if the person is 

not exempted from his passing in the manner prescribed by law); 4) making an oath of 

the lawyer of Ukraine; 5) obtaining a certificate of the right to practice advocacy and a 

lawyer's certificate. 

Classification of the conditions for acquiring a lawyer status for organizational 

and functional is carried out. The organizational conditions for acquiring the status of a 



10 

 

lawyer include: 1) submission of documents prescribed by law; 2) compiling a 

qualification exam; 3) passing of the internship (if the person is not exempted from his 

passing in the manner prescribed by law); 4) making an oath of the lawyer of Ukraine; 

5) obtaining a certificate of the right to practice advocacy and a lawyer's certificate. The 

functional conditions for acquiring the status of a lawyer include: 1) the presence of 

higher legal education; 2) possession of the state language; 3) experience in the field of 

law at least two years. 

The subject structure of the participants in the procedure for acquiring the status 

of a lawyer, which includes the persons intending to obtain the status of a lawyer and 

the bodies of the advocate's self-government, which provide access to advocacy activity, 

are investigated. 

The author of the dissertation paid great attention to the system of organs of the 

advocate's self-government, analysis of their powers and interaction with each other in 

the investigated sphere. On the basis of complex analysis, the ways of differentiating the 

powers of lawyer's self-government bodies in the field of access to advocacy activities 

are proposed in order to eliminate duplication and ensure the implementation of their 

powers. The conditions of access to advocacy (organizational, legal, functional and 

legal), stages of acquiring the status of a lawyer have been studied. In general, there was 

a tendency to reduce the number of documents of a centralized nature in the investigated 

sphere and to increase the influence of decisions of the organs of advocacy on access to 

advocacy. 

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. 

The scientific novelty of the obtained results of the dissertation is that for the first 

time in Ukraine, at the monographic level, the scientific task was solved to develop the 

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

dissertation formulated a number of new conceptual provisions, conclusions and 

recommendations that have important theoretical and practical significance. 
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The practical significance of the results obtained is that the conclusions and 

propositions formulated and substantiated in the dissertation can be used in: norm-

setting activity - to improve the norms of the current legislation of Ukraine on advocacy 

and advocacy, which regulates the procedures and peculiarities of obtaining the status of 

a lawyer (an act of introducing the results of a dissertation study into the practical 

activities of the Irpin City Council 15/05/2018); law enforcement activities - the 

proposals and recommendations set forth in the dissertation are implemented into the 

practical activity of lawyers (the act of implementation of the results of the dissertation 

research of the lawyer Pisyakhivsky F.M. 05/10/2018; the act of introduction of the 

results of the dissertation research into the practical activities of the Irpin City Council 

15/05/2018); educational-methodical activity - at teaching of educational disciplines 

«Criminal process of Ukraine», «Actual problems of the criminal process of Ukraine», 

«Fundamentals of advocacy of Ukraine» and in the preparation of textbooks, manuals, 

methodical materials and recommendations (the act of introduction of the results of 

dissertation research into educational and scientific- Research Processes of the Faculty 

of Law of Kyiv National Taras Shevchenko University 12/10/2018). 

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

government bodies of lawyers, international standards. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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 

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 
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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, планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також кафедри правосуддя. Тему дисертації затверджено Вченою радою 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 6 від 29 лютого 2016 року). 

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

реалізації права на доступ до адвокатської діяльності. 

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. 
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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: 

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:  
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 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 

жовтня 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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ДОСТУПУ ДО 

АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Поняття та значення доступу до адвокатської діяльності в Україні 

 

Становлення та розвиток української правової держави, для якої людина, її 

життя, честь та гідність є головною соцiальною цiннiстю, неодмінно вимагає 

змістовного реформування законодавства, приведення його у вiдповiднiсть до 

мiжнародних правових актів у сфері забезпечення та гарантування 

основоположних прав людини. Однак, сам процес такої гармонізації є лише 

наслідком більш змістовної підготовки, яка охоплює розробку наукового 

обґрунтування та передбачення ризиків і пропозицій впровадження відповідних 

змін. Зазначимо, що питання доступу до адвокатської діяльності в Україні є 

актуальним в силу багатьох факторів, серед яких: необхідність вдосконалення 

національного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність в силу 

гармонізації з міжнародним законодавством, необхідність посилення гарантій 

адвокатської діяльності, неврегульованість та незахищеність адвокатури в системі 

правосуддя та у відносинах з прокуратурою тощо. 

Зауважимо, що дослідження тільки тоді може бути повним, коли воно 

здійснюється в системі з аналізом основних понять і категорій. Поняття 

«доступність», «доступ» в їх лінгвістичному значенні означають: 1) такий, що 

підходить багатьом, усім; 2) до якого можна потрапити; 3) такий, що викликає до 

себе довір’я; 4) можливий, для того, щоб потрапити до нього; 5) досяжний [166, 

c.390].  

Отже, в межах нашої роботи ми будемо розглядати доступ як об’єктивно 

існуючу можливість досяжності.  

Щодо самого поняття «доступ до адвокатської діяльності», то тут серед 

науковців серйозних відмінностей у його трактуванні не виникає. «Доступ» у його 

лінгвістичному значенні означає можливість входити куди-небудь, користуватися 
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чи займатися чим-небудь [18, с.331]. Як було зазначено нами вище, доступ – це 

об’єктивно наявна можливість досяжності. А доступ до діяльності – це 

впорядкована система умов, заходів та можливостей, створених для будь-якої 

особи, щоб за умови дотримання вимог, встановлених відповідним 

законодавством, отримати можливість набути відповідний статус, долучитись до 

професії тощо. 

В межах досліджуваного доступу до адвокатської діяльності О.В. Рябцева 

вказує, що адвокат повинен володіти певними знаннями і уміннями, необхідними 

для здійснення його професійних обов’язків. Асоціація адвокатів і уряд 

зобов’язані забезпечити доступність юридичної освіти без будь-якої 

дискримінації. Адвокат повинен мати певний рівень компетентності. Перевірка 

відповідності адвоката певному рівню компетентності здійснюється в 

установленому міжнародними нормами і національним законодавством порядку 

[156, c.36]. Аналіз вище викладеного дозволяє стверджувати, що для того, щоб 

отримати можливість набути статус адвоката, особа повинна дотриматись 

сукупності умов, що створюють для неї реальну можливість доступу до професії і 

за своєю суттю не можуть вважатись дискримінаційними (наявність освіти, 

знання державної мови, відповідний стаж роботи у сфері права, складання особою 

іспитів тощо), хоча остання умова є лише одним із аспектів, які характеризують 

доступ до адвокатської діяльності. 

Такі умови перебувають у причинно-наслідковому зв’язку одна з одною, а 

відтак недотримання хоча б однієї з них є підставою для відмови особі в надання 

статусу адвоката і як наслідок – тимчасову заборону доступу до професії через 

невідповідність умовам вступу до неї. 

Тобто, досліджуючи поняття доступу до адвокатської діяльності, можна 

стверджувати, що доступ до діяльності забезпечується визначеною чинним 

законодавством системою умов, заходів, правовим механізмом, гарантованими на 

рівні нормативних приписів правових можливостей, гарантій тощо.  

Аналізуючи положення чинного Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» можна визначити, що являє собою доступ до адвокатської 
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діяльності та які елементи входять до змісту цього поняття. Так, у цьому 

нормативному документі поняття «доступ до адвокатської діяльності» не 

визначено, однак це поняття складається із сукупності нормативних приписів, які 

у своїй системі визначають досліджуване поняття. Так, Розділ ІІ цього Закону 

визначає особливості набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Згідно зі 

ч. 1 ст. 6 цього Закону: «Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не 

менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та 

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю». Детально 

кожна з таких умов буде проаналізована у подальших положеннях нашого 

дисертаційного дослідження, однак, поряд із цим доступ до адвокатської 

діяльності не зводиться до набуття особою статусу адвоката, а крім цього 

передбачає ще й: 1) дотримання такою особою вимог щодо несумісності (ст. 7 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»); 2) наявність 

підстави для здійснення адвокатської діяльності (договору про надання правової 

допомоги, довіреності, ордеру, доручення відповідної установи (ст. 26 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), зокрема під час виконання 

адвокатом представницьких функцій у відповідних державних органах, 

підприємствах, установах та організаціях; 3) знання та дотримання такою особою 

етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності. 

Крім цього, доступ до адвокатської діяльності тісно пов’язано із подвійною 

правовою природою поняття «адвокат». Так, В.В. Заборовський зазначає, що 

сутність природи адвокатської діяльності полягає в наданні правової допомоги 

всім без винятку особам. При цьому не слід забувати й те, що надання такої 

допомоги на належному рівні може бути реалізоване лише особами, які мають 

відповідну кваліфікацію та відповідають певним вимогам. Тому 

В.В. Заборовський поділяє позицію тих науковців, які вважають, що поняття 

«адвокат» складається з двох частин: перша визначає його правову (статусну) 

сторону, друга – функціональну, тобто призначення адвоката [51, c. 77].  
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На доступ до адвокатської діяльності впливає не тільки статусна, а й 

функціональна сторона правової природи поняття «адвокат». Так, поняття доступ 

до адвокатської діяльності ширше ніж поняття набуття статусу адвоката. Проте, 

погоджуємось із думкою В.В. Заборовського, що статус адвоката певною мірою 

залежить від статусу адвокатури, і можна навіть сказати, що в статусі адвоката 

знаходить своє продовження та реалізацію статус адвокатури [52, c. 240]. 

Ключовими критеріями розмежування понять «доступ до адвокатської 

діяльності» та «набуття статусу адвоката» є: 1) доступ до адвокатської діяльності 

– це перманентний процес, який починається з моменту виявлення особою наміру 

стати адвокатом (шляхом подання нею документів до кваліфікаційної комісії 

регіону із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів) і 

продовжується протягом всього строку здійснення адвокатської діяльності. В той 

же час набуття статусу адвоката як процес закінчується із отриманням особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 2) доступ до 

адвокатської діяльності передбачає, що особи, які зупинили свою діяльність 

адвоката у зв’язку з дотриманням вимог щодо несумісності, не мають доступу до 

такої діяльності, тоді як в межах набуття статусу адвоката, зупинення 

адвокатської діяльності не передбачається, адже особа ще не отримала статус 

адвоката, а значить, вимоги щодо несумісності ще не порушуються. 

Цікавою є думка С.О. Іваницького про те, що формально-статусний 

компонент поняття «адвокатська діяльність» відображає необхідність 

забезпечення належного суб’єкта її здійснення. Для узгодження із іншими 

нормами чинного Закону поняття «адвокат» слід визначити як фізичну особу, яка 

має право займатися адвокатською діяльністю. С.О. Іваницький доповнив своєю 

думкою розуміння різниці між доступом до адвокатської діяльності і набуттям 

статусу адвоката зазначивши, що право на заняття адвокатською діяльністю не 

повинно бути зупинено або припинено, має реалізовуватись виключно в 

передбачених законодавством організаційних формах адвокатської діяльності, а 

характер взаємовідносин із клієнтами та найманими працівниками повинен 

відповідати критеріям незалежної професійної діяльності [57, c.493]. 



27 

 

Щодо дотримання адвокатом вимог щодо несумісності зауважимо, що 

Американська асоціація юристів в Україні, проаналізувавши положення чинного 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» прийшла до 

твердження, що у законі визначалися певні категорії правових професій (як-от, 

прокурори, слідчі, судді, «юрисконсульти» тощо), які не мають права на заняття 

адвокатською діяльністю оскільки є несумісними «конфліктуючими» за 

природою. Такі положення, на думку Американської асоціації юристів, є 

притаманними для європейського законодавства, що регулює адвокатуру, окрім 

того, виключення певних осіб, які здійснюють «несумісну» діяльність із 

адвокатською, визнається Загальним кодексом правил для адвокатів ССВЕ [6, 

c.14]. 

Вимоги щодо несумісності передбачають, що адвокат не може поєднувати 

свою діяльність поряд із такими іншими видами діяльності, як: 1) робота на 

посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції» [124]; 2) військова або альтернативна (невійськова) служба; 

3) нотаріальна діяльність; 4) судово-експертна діяльність (cт. 7 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). При порушенні таких вимог адвокат 

може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, але фактично не ця 

обставина перешкоджає йому у отриманні доступу до здійснення адвокатської 

діяльності. Так, така особа не може отримати доступ до здійснення до 

адвокатської діяльності з тих причин, що: а) цим вона порушує присягу адвоката, 

адже давши її, вона зобов’язувалась дотримуватися принципів верховенства 

права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, 

чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу, а 

працюючи на таких посадах особа не може бути незалежною від обов’язків 

діяльності, з якою є несумісною адвокатська діяльність; б) адвокат – це 

покликання, перманентна професія, яка покладає не просто звичайні вимоги, а 

передбачає дотримання певних етичних правил та стандартів, які можуть 

вступати в протиріччя із стандартами, які закладаються в діяльностях, які 

несумісні з адвокатською тощо. 
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Зазначимо, що набуття статусу адвоката не гарантує однозначного доступу 

до здійснення адвокатської діяльності. Так, у контексті отримання підстави для 

здійснення адвокатської діяльності зауважимо, що така діяльність як активний 

процес передбачає взаємодію із іншими суб’єктами, насамперед із клієнтом 

(клієнтами), державними органами та органами місцевого самоврядування, 

іншими юридичними особами, нотаріусами тощо, а відтак для цього адвокату 

потрібно встановити правовий зв’язок з особою, відносно якої він здійснює 

адвокатську діяльність. 

Щодо знання адвокатом етичних норм і стандартів як елементу доступу 

особи до заняття адвокатською діяльністю зазначимо наступне. Пункт 9 Основних 

положень про роль адвокатів (прийняті Восьмим Конгресом ООН з попередження 

злочинів у серпні 1990 р.) визначає, що адвокати повинні мати належну освіту і 

фахову підготовку, окрім того, адвокати мають знати етичні обов’язки та розуміти 

закріплені у міжнародному праві права і свободи людей [89]. Це означає, що не 

тільки формально отримавши свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю 

особа може вважати себе адвокатом. Адвокатська діяльність повинна бути для 

такої особи покликанням і одночасно з цим статус адвоката вимагає дотримання 

та знання адвокатом правил адвокатської етики, а інакше і суспільство, і держава, 

і клієнти не будуть сприймати, визнавати особу як адвоката, а відтак така особа не 

матиме доступу до адвокатської діяльності як виду правозахисної діяльності. 

Разом із цим, вважаємо, що на етапі, коли особа вже виразила 

волевиявлення набути статус адвоката, тобто подала документи для допуску до 

складання кваліфікаційного іспиту, на таку особу вже повинні 

розповсюджуватись Правила адвокатської етики (далі – Правила) [111].  

З цього приводу погоджуємось із думкою А.М. Бірюкової про те, що 

відповідно до чинних етичних стандартів адвокатської діяльності адвокат 

керується певними організаційними та функціональними обмеженнями. Зокрема, 

якою б наполегливою не була б вказівка клієнта про обрання аморальної лінії 

захисту його інтересів, застосування сумнівних з правової або етичної точки зору 

засобів виконання доручення, якими б ефективними вони б не виглядали та які б 
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переваги не несли в собі, адвокат не має права виконувати таку вказівку. При 

цьому одностороння відмова адвоката від виконання прийнятого доручення є 

крайнім, виключним заходом, який повинен застосовуватись досить виважено 

лише у випадках, коли були реалізовані всі можливі розумні інструменти для 

врегулювання розбіжностей у позиціях адвоката та його клієнта [14, с.126-127].  

В той же час, особа, яка не є адвокатом, не зв’язана етичними нормами і не 

обов’язково дотримується таких правил, не обов’язково вибирає тільки моральні 

способи захисту. Тому, очевидно, що на таких осіб, які мають намір і виразили 

волевиявлення стати адвокатом необхідно розповсюдити дію Правил і встановити 

межі їх відповідальності. 

Тож, доступ до адвокатської діяльності в Україні як поняття включає в себе: 

1) умови щодо набуття статусу адвоката; 2) вимоги щодо несумісності здійснення 

адвокатської діяльності поряд із іншими видами діяльності; 3) існування підстави 

для здійснення адвокатської діяльності; 4) знання та дотримання адвокатом 

етичних норм та стандартів. 

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, вважаемо, що під поняттям 

«доступ до адвокатської діяльності» слід розуміти впорядковану систему 

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. 

Також, для повного та всебічного дослідження поняття доступу до 

адвокатської діяльності необхідним є визначення особливостей такої діяльності, 

що вирізняє її з-поміж інших видів юридичної діяльності. 

Специфікою доступу до адвокатської діяльності є те, що такий доступ 

виступає правовим інститутом. Як вказує Н.В. Левицька, правовий інститут – це 

окрема група правових норм, які регулюють найбільш однорідні суспільні 

відносини в самій галузі (підгалузі) права і тісно зв’язані між собою (інститут 

місцевого самоврядування в конституційному праві) [76, с.28]. З цього випливає, 

що правовий інститут - це теж певна система координат, яка характеризується 

спільністю та однорідністю. 
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Зауважимо, що як правовий інститут доступ до адвокатської діяльності 

об’єднує систему норм щодо отримання юридичної освіти, адвокатського стажу, 

проходження стажування, складання кваліфікаційних іспитів на отримання 

статусу адвоката, норми щодо присяги адвоката та отримання свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю. Крім цього, доступ до адвокатської 

діяльності охоплюють не лише безпосередньо норми, що регулюють порядок 

набуття статусу адвоката, а й діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, органів адвокатського самоврядування (управлінські 

правовідносини), що мають відношення до функціонування адвокатури як 

професійного, незалежного і самостійного, самоврядного об’єднання. 

Ми погоджуємося з думкою І.О. Русанової, яка вказує, що визначення 

адвокатської професії як «вільної» є, певною мірою, умовним, адже завдання 

адвокатури - захищати приватних осіб у правовому спорі з державою, іншими 

особами, здійснюючи при цьому публічно-правові функції [155, с.154]. На 

підставі викладеного зауважимо, що як правовий інститут доступ до адвокатської 

діяльності включає групи норм: щодо безперешкодного доступу до юридичної 

освіти (в силу законів України «Про освіту» [131], «Про вищу освіту» [118], ч. 3 

ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»); щодо стажу в 

галузі права (норми Кодексу законів про працю України [66], ст. 6 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»); щодо складання кваліфікаційних 

іспитів (ст. 6,8,9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»); 

щодо проходження стажування (ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»); щодо присяги адвоката (ст. 6,11 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»); щодо отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю (ст. 6, 12 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»); щодо заходів державної, міжнародної, муніципальної, 

корпоративної підтримки вільного і відритого доступу до адвокатської діяльності 

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

самоврядування в Україні» [130] тощо). 



31 

 

Також, ще однією невід’ємною особливістю досліджуваного поняття є 

відкритість, адже це захищає в цілому державні інтереси, оскільки знижує 

імовірність несумлінного адміністрування та корупції. Крім цього, така 

відкритість слугує захисту прав громадян, оскільки вимагає інформування про 

підстави прийняття рішень про доступ чи відмову в доступі. Відкритість 

допомагає зацікавленим особам здійснювати право на відшкодування шкоди з 

допомогою оскарження рішення [68, с.7]. 

Відкритість як особливість доступу до адвокатської діяльності дозволить 

забезпечити прозорість і гласність процесу прийняття рішень органами 

адвокатського самоврядування, а також сприятиме більш якісному захисту прав і 

свобод фізичних і юридичних осіб. Крім того, відкритість у прийнятті таких 

рішень спрощує антикорупційний контроль шляхом доручення до цієї діяльності 

приватних осіб та профільних громадських організацій. Як наслідок, застосування 

розсуду при прийнятті рішень в частині доступу до адвокатської діяльності 

відповідатиме загальним принципам та вимогам, які ставляться до цього явища в 

Україні та в усьому світі.  

Відкритість та прозорість доступу до адвокатської діяльності дозволяє, з 

однієї сторони, будь-якій приватній особі, інтереси якої залежать від діяльності 

органів адвокатури, знати юридичні підстави доступу до адвокатської діяльності, 

а з іншого – вони полегшують проведення зовнішнього контролю 

адміністративної діяльності наглядовими установами. Якщо наявна можливість 

прозорого та відкритого контролю за діяльністю органів адвокатури, то 

полегшується і процедура притягнення відповідних посадових осіб до 

відповідальності у випадку порушення законодавства, що, у свою чергу, сприяє 

більш справедливому та правомірному застосуванню розсуду [39, с.73]. Така 

відкритість досягається завдяки корпоративності адвокатури. 

Крім цього, відкритий доступ до адвокатської діяльності визначається і 

демократичністю як однією із основних його ознак, що полягає у відсутності 

дискримінації та можливості кожної людини стати адвокатом. Раніше, відповідно 
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до положень вже нині нечинного законодавства про адвокатуру, лише громадяни 

мали таку можливість. 

Ще однією особливістю доступу до адвокатської діяльності є наявність 

відповідного правового регулювання. Так, жоден правовий інститут не може 

ефективно функціонувати в Україні без належної правової бази та правового 

забезпечення. У випадку, якщо положення, що визначають правове регулювання 

того чи іншого правового інституту, не передбачають ефективних механізмів та 

інструментів регламентації, правові норми, що передбачають загальні поняття є 

декларативними, а відповідно сам правовий інститут є «юридично мертвим». 

Аналізуючи поняття «регулювання» зауважимо, що у енциклопедичних 

виданнях воно тлумачиться (від лат. regulo – влаштовую, привожу в порядок; 

англ. regulation) як: а) приведення в порядок, впорядкування (механізму, 

діяльності і т. д.); керівництво рухом, напрямом, діями, відносинами і т. п.; 

б) сукупність приписів, що виходять від органу влади або управління і мають за 

мету внести відомий порядок в ту або ін. сферу життя; в) форма цілеспрямованого 

керуючого впливу, орієнтованого на підтримку рівноваги в керованому об’єкті і 

його розвитку за допомогою введення в нього регуляторів (норм, правил, цілей, 

зв’язків) [15, c.1205]. 

Правове регулювання розглядається вченими як форма регулювання 

суспільних відносин, за допомогою якої поведінка їх учасників приводиться у 

відповідність до вимог та дозволеного, що міститься в нормах права. Правове 

регулювання передбачає усвідомлення суб’єктами своїх прав і обов’язків, в яких 

міститься державна воля, яка виступає у вигляді вимог – обов’язків і дозволів – 

прав. Механізм правового регулювання відносин включає такі елементи, як 

правові норми, правові відносини, правова відповідальність, правова свідомість і 

т.д. Суб’єкти права при цьому так чи інакше реагують на вимоги і дозволи 

державної волі. Їх позитивна реакція утворює правомірну поведінку, яка 

відповідає встановленому правопорядку [167, c.7-8]. 

Як правильно зазначається у Юридичній енциклопедії, правове 

регулювання (від лат. – спрямовувати, впорядковувати) – це один з основних 
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засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в 

інтересах людини, суспільства і держави. Є різновидом соціального регулювання. 

Предмет правового регулювання – правові, політичні, економічні суспільні 

відносини, впорядкування яких неможливе без використання норм права [202, 

с.355]. 

Н.О. П’янов вказує, що правове регулювання – це здійснюване за 

допомогою норм позитивного права та інших правових засобів вплив на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування [144, с.6-7]. 

З вище викладеного випливає, що правове регулювання – це система 

засобів, способів, інструментів впливу на поведінку учасників суспільних 

відносин за допомогою правових форм, норм права, які дозволяють встановити 

правопорядок і відповідність мі ж мірою правомірного і неправомірного. 

 С.В. Черниченко зазначає: «Відсутність узгодження внутрішньодержавного 

та міжнародного права має призвести до порушення державою своїх міжнародних 

зобов’язань і неможливості реалізувати свої міжнародні права» [195, c.24]. Ми 

повністю погоджуємося з цією позицією і зауважимо, що дотримання 

міжнародних стандартів у сфері організації та діяльності адвокатури також 

здійснюється шляхом встановлення відповідних національних нормативно-

правових приписів у нормативних актах держави. 

Зауважимо, що так чи інакше нормативно-правове регулювання доступу до 

адвокатської діяльності пов’язане з конкретними джерелами міжнародно-

правового регулювання. Так, існують акти загального (універсального) характеру, 

до яких відносимо: Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

[69], Загальну декларацію прав людини [53], Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права [83], Звід принципів захисту всіх осіб, що затримані чи 

знаходяться в умовах ув’язнення [149], Мінімальні стандартні правила 

поводження з в’язнями [84], Угода про Асоціацію тощо. 

Щодо актів спеціального характеру зазначимо, що до їх складу входять 

конкретні міжнародні стандарти кваліфікації адвокатів, організації діяльності 

адвокатури, міжнародних норм про права, обов’язки та відповідальність 
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адвокатів. Норми такого характеру містяться в Основних положеннях про роль 

адвокатів, прийнятих Восьмим конгресом ООН з попередження злочинів (27 

серпня - 7 вересня 1990 г.) [89], в Загальному кодексі правил для адвокатів країн 

Європейського Співтовариства, прийнятому Радою асоціацій юристів і 

юридичних товариств Європи (РАЮЮТЄ) 28 жовтня 1988 року [54], в Хартії 

ключових принципів Європейської юридичної спільноти, прийнятої РАЮЮТЄ 24 

листопада 2006 р., а також у Рекомендації Rec (2000) 21 Комітету Міністрів 

Державам-членам ради Європи про свободу здійснення професії адвоката від 25 

жовтня 2000 року [150] тощо. 

Так, ще у 1998 році набула чинності друга Директива ЄЕС (EC) 98/5 щодо 

полегшення юридичної практики на постійній основі в державі-члені, що є 

відмінною від тієї, де була отримана юридична кваліфікація за участі Ради 

адвокатських асоціацій та правових товариств Європи Ця директива дозволила 

адвокатам ЄЕС створювати місцеві адвокатські асоціації у будь-якій іншій 

державі-члені Співтовариства, про те за умови їх реєстрації та функціонування 

згідно законодавства відповідної держави, де створюються такі об’єднання. Таких 

асоціацій українських адвокатів наразі ще не створювалося, але така можливість у 

них наявна. У 2006 р. Рада ухвалила Хартію основних принципів юридичної 

професії в Європі, що містить десять основних принципів юридичної професії для 

адвокатських асоціацій Європи. Особливого значення цей документ має для 

демократій Європи, що розвиваються з метою полегшення їх боротьби за 

створення незалежних та ефективних асоціацій адвокатів [45]. 

Зазначимо, що завданням Основних положень про роль адвокатів (прийняті 

Восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р.) (далі – 

Положення) стало здійснення впливу на правову політику країн-учасниць, 

зміцнення морально-політичного фундаменту правосвідомості світової спільноти 

щодо адвокатури. Положення вказують на особливе місце і значення адвокатської 

діяльності для суспільства, і це повинні враховувати уряди під час розробки 

національного законодавства. В Основних положеннях передбачено, що уряди, 

професійні асоціації адвокатів та навчальні заклади забезпечують відсутність 
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дискримінації на шкоду будь-якій особі щодо початку або продовження 

професійної юридичної практики за ознакою раси, кольору шкіри, статі, етнічного 

походження, релігії, політичних чи інших переконань, національного або 

соціального походження, майнового, соціального, економічного чи іншого 

положення, за винятком того, що вимога, згідно з якою адвокат повинен бути 

громадянином відповідної країни, не розглядається як дискримінаційна».  

При цьому, відповідно до Положення професійним асоціаціям юристів 

відводиться основна роль в забезпеченні дотримання антидискримінаційних 

професійних норм і етики в захисті своїх членів від переслідувань та 

неправомірних обмежень і посягань, в наданні юридичних послуг всім, хто 

потребує, і у співпраці з державними та іншими установами, в сприянні 

здійсненню цілей правосуддя і у відстоюванні державних інтересів. Важливо, що 

ці Положення сформульовані для надання допомоги державам - членам у 

здійсненні їх завдання розвитку і забезпечення належної ролі юристів, повинні 

дотримуватися і враховуватися урядами в рамках їх національного законодавства 

і практики і повинні бути доведені до уваги юристів, а також інших осіб, таких, як 

судді, обвинувачі, представники виконавчих і законодавчих органів і населення в 

цілому. 

Рекомендація Rec (2000) 21 Комітету Міністрів Державам-членам ради 

Європи про свободу здійснення професії адвоката від 25 жовтня 2000 року (далі - 

Рекомендація) закріплює переважно етичні та професійні стандарти організації та 

діяльності адвокатури на міжнародному рівні. Також цікаво, що у Рекомендаціях 

встановлюється, що «рішення про допуск до адвокатської діяльності має 

прийматися незалежним органом з правом оскарження цього рішення до суду. 

Такі рішення, безвідносно до того, чи приймав їх незалежний орган, повинні 

виноситися на розгляд незалежного і неупередженого судового органу». Ради 

адвокатських асоціацій та правових товариств Європейського союзу, інше 

джерело (європейських) стандартів і передової практики, взяли на себе місію 

об’єднати європейські асоціації адвокатів. За Рекомендаціями вважається, що 

одним з основних напрямків діяльності асоціацій адвокатів є сприяння 
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розширення доступу до правосуддя. Вважаємо, що це є виправданим, адже 

адвокатура є міцним стержнем, який забезпечує дієвість і ефективність системи 

правосуддя в цілому. 

І.В. Бондар, аналізуючи стандарти адвокатської професії і етичні правила 

поведінки адвокатів зазначає, що у Рекомендаціях закріплено, що адвокатським 

колегіям або іншим професійним об’єднанням адвокатів належить розробити 

професійні стандарти і кодекси поведінки. Науковець приходить до 

обґрунтованого висновку, що такі правила мають бути складені без втручання 

держави професійними об’єднаннями адвокатів. Вбачається, що саме 

представники даної професії можуть визначити необхідні моделі поведінки 

адвоката, ґрунтуючись на міжнародних стандартах діяльності адвокатури. 

Професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль також і у підтриманні 

етичних і професійних норм. Саме це забезпечує відповідальність професійних 

об’єднань за зміст цих правил [16, с.148].  

Аналізуючи вище викладене зауважимо, що Рекомендації стосуються в 

цілому етичних і професійних правил адвокатської діяльності і в цілому носять 

функціональний характер, впливають на встановлення на національних рівнях 

держав-учасниць правил адвокатської етики, умова дотримання яких є елементом 

доступу до адвокатської діялтьності. Підтвердженням дієвості цих Рекомендацій 

на міжнародні арені є і практика Європейського суду з прав людини. Так, 

Рекомендації пропонують всім державам-членам вживати всіх необхідних заходів 

для дотримання, захисту і підтримки свободи здійснення професії адвоката, без 

дискримінації та втручання з боку влади або суспільства, маючи на увазі, зокрема, 

відповідні положення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

Крім цього, особливостями характеризується і система національного 

правового регулювання доступу до адвокатської діяльності.  

Зауважимо, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» визначено основи доступу до адвокатської діяльності. Так, за ст. 6 

чинного закону визначаються вимоги до особи, що має намір стати адвокатом, до 
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її освіти, стажу, стажування, володіння державною мовою тощо. Законом вперше 

на національну рівні врегульовано ряд питань адвокатського самоврядування. 

Його нормами створена Національна асоціація адвокатів - організація, яка 

об’єднує всіх адвокатів України, головною метою якої є забезпечення реалізації 

завдань адвокатського самоврядування, в т. ч. шляхом представництва інтересів 

адвокатури в органах влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, громадських об’єднаннях. Також, вперше чітко 

визначені організаційні форми адвокатського самоврядування, а рішення цих 

органів обов’язкові для виконання всіма адвокатами України або регіону 

відповідно. Крім того, передбачено існування Вищих кваліфікаційно-

дисциплінарної та Ревізійної комісій адвокатури, а також відповідних комісій у 

регіонах. Компетенція та процедурні питання діяльності перерахованих органів 

детально визначені. Таким чином, усередині інституту адвокатури була створена 

єдина, регламентована законодавчо система органів самоврядування. 

Більше того, нормами цього закону було передбачено створення Єдиного 

реєстру адвокатів України, який призначений для збору, зберігання, обліку та 

надання достовірної інформації про адвокатів України, адвокатів іноземних 

держав, які отримали право на адвокатську діяльність в Україні, про обрані 

адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Обов'язок ведення 

Реєстру покладено на Раду адвокатів. Все це, безсумнівно, забезпечило здатність 

адвокатури самостійно вирішувати питання своєї діяльності. 

Крім цього, значну роль у регулюванні адвокатського самоврядування 

відіграють укази Президента України. Так, зокрема важливим в даному контексті 

є указ Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» [133] 

передбачає необхідність вирішення наступних проблем: невідповідність 

формального статусу адвоката фактичним умовам здійснення адвокатської 

діяльності, в тому числі недосконалість практичного забезпечення прав адвоката і 

гарантій адвокатської діяльності; недосконала система формування органів 

адвокатського самоврядування та їх взаємодії, гарантій незалежності та 
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належного виконання ними своїх функцій; недостатній рівень професійної 

підготовки адвокатів тощо. Зауважимо, що більшість указів Президента України 

після набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» втратили свою силу. 

Однак, найбільше актів, що регулюють питання адвокатського 

самоврядування приймається органами адвокатського самоврядування. Так, 

установчим з’їздом адвокатів було прийнято і затверджено 17 листопада 2012 

року ряд документів, а саме: Положення про Раду адвокатів України [104], 

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури 

[98],Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури [99], Правила 

адвокатської етики [111] тощо. 

Зауважимо, що у своїй діяльності дані органи також приймають 

роз’яснення, рішення, постанови, накази тощо, що є джерелами правового 

регулювання доступу до адвокатської діяльності 

Також джерелами правового регулювання адвокатського самоврядування в 

Україні виступають рішення Ради адвокатів України. Зокрема, йдеться про 

наступні з них: Положення про раду адвокатів міста Києва [103], Регламент Ради 

Адвокатів України [148], Регламент Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури регіону [147], Про розмежування юрисдикцій кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури та рад адвокатів Києва та Київської області 

[132]. З огляду на ту практику, що склалася, також джерелами правового 

регулювання виступають окремі рішення посадових осіб органів адвокатського 

самоврядування, зокрема Інструкція з діловодства у регіональних органах 

адвокатського самоврядування [59]. 

Таким чином, наразі у зв’язку з тенденцією до децентралізації 

адвокатського самоврядування, значно вищим є рівень національного правового 

регулювання в частині локальних актів адвокатського самоврядування, аніж актів 

на централізованому рівні. Вважаємо, що такий стан речей є позитивним, адже 

свідчить про реальну автономію і незалежність органів адвокатського 

самоврядування та досліджуваного правового інституту в цілому. 
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Отже, на підставі вище викладеного, можемо стверджувати, що доступу до 

адвокатської діяльності притаманні такі ознаки: 1) є правовим інститутом; 2) йому 

властива відкритість та демократичність; 3) має спеціальне правове регулювання. 

Значення доступу до адвокатської діяльності в Україні важко переоцінити. 

Доступ до адвокатської діяльності є елементом гарантування доступу до 

правосуддя в Україні.  

Для того щоб оцінити ситуацію в тій чи іншій конкретній сфері і 

запропонувати рекомендацію для її поліпшення, необхідно в першу чергу 

домовитися про єдині стандарти, які будуть використовуватися в якості 

контрольних параметрів. Тільки при наявності єдиного трактування професійних 

стандартів, практики і нормативно-правової бази з’являється можливість виміряти 

рівень відповідності цим стандартам і запропонувати відповідні рекомендації [30, 

с. 27]. 

Особливого значення забезпечення доступу до адвокатської діяльності 

набуває в частині заборони дискримінації. Чинне українське законодавство ще не 

в повній мірі відповідає існуючим міжнародним стандартам щодо прав людини та 

запобігання дискримінації. За таких умов виходячи, перш за все, з досвіду 

центральноєвропейських країн, які нещодавно стали членами Європейського 

Союзу, одним із пріоритетних завдань у напрямі покращення ситуації із захистом 

прав людини в Україні має стати розробка та затвердження українського 

антидискримінаційного законодавства, яке врегульовувало такі питання: 

1) встановлення типології дискримінації з визначенням основних 

характеристик різних видів дискримінаційних дій у сфер адвокатури; 

2) визначення основних соціально-демографічних та інших ознак, за якими 

забороняється дискримінація у сфері адвокатури; 

3) визначення основних сфер, у яких може відбуватися дискримінація і де 

мають бути створені відповідні механізми для її запобігання чи подолання; 

4) створення адміністративно-правових механізмів для запобігання чи 

подолання дискримінації; 

5) встановлення юридичної відповідальності за дискримінаційні дії; 
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6) інші питання, пов’язані з необхідністю подолання дискримінаційної 

практики в Україні в частині доступу до адвокатської діяльності. 

Крім цього, значення доступу до адвокатської діяльності полягає у 

формуванні якісного сегменту адвокатів як інтелектуальної еліти, однієї з 

провідних ланок суспільства, що забезпечує захист прав та інтересів людини і 

громадянина та виступає збалансовуючим чинником в аспекті формування 

судової системи. Більше того, доступ до адвокатської діяльності створює 

передумови для підвищення авторитетності адвокатської професії, її значимості 

та важливості для суспільства та держави в цілому [170]. 

Таким чином, значення правового інституту доступу до адвокатури 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. 

 

1.2 Становлення та історичний розвиток нормативного регулювання 

доступу до адвокатської діяльності в світі та Україні 

 

Європейська інтеграція України потребує виконання першочергового 

завдання – утвердження основоположних свобод людини і громадянина як на 

законодавчому рівні та і у практичній діяльності. Право на захист особи станом на 

сьогодні у зв’язку з об’єктивно низьким рівнем обізнаності населення з 

комплексом своїх прав та свобод може бути реалізоване за допомогою 

представників та захисників, що виступають фахівцями у сфері права і можуть 

забезпечити представництво інтересів людини і громадянина на належному 

професійному рівні, в повній мірі реалізуючи всі права та обов’язки, властиві 

конкретній особі. Адвокати виступають рушійною силою оптимізації 
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законодавчих та правозастосовчих процесів, а тому від єдності адвокатури в 

цілому залежить рівень демократизму у державі. 

Наразі, організація та діяльність української адвокатури прямопропорційно 

залежить від утвердження її єдності, професійності, незалежності та 

самоврядності. Реформування адвокатури, як процес, що слідує за судово-

правовою реформою та реформою прокуратури, повинен характеризуватися 

послідовністю і виходити із вдосконалення ефективності адвокатської діяльності, 

покращення якості надання правової допомоги та забезпечення безперешкодного 

доступу до адвокатської професії у поєднанні з ефективним відбором кращих 

претендентів для виконання функцій правозахисників в Україні. 

Питання становлення та історичного розвитку нормативного регулювання 

доступу до адвокатської діяльності в Україні та світі досліджувала значна 

кількість вчених-правників, зокрема Н.М. Бакаянова, Т.В. Варфоломеєва, 

І.Б. Василик, В.В. Гайворонська, І.Ю. Гловацький, С.В. Гончаренко, 

М.В. Димитрова, О.Л. Жуковська, А.В. Іванцова, Д.В. Кухнюк, Г.Б. Мірзоєв, 

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

О.Д. Святоцький, С.Я. Фурса, О.Г. Яновська, І.С. Яртих тощо. Однак, наше 

завдання дослідити історичні першооснови доступу до адвокатської професії 

значно ускладнюється фактичною відсутністю комплексних дисертаційних і 

монографічних досліджень з даного питання, відносно низькою розробленістю 

досліджуваних питань. Не применшуючи наукової значимості особистого внеску 

зазначених вище науковців зауважимо, що в умовах перманентного 

реформування національного законодавства, що регулює адвокатську, суддівську 

і прокурорську діяльність, постає необхідність з’ясування умов та особливостей 

доступу до адвокатської професії та характеристики її правового регулювання 

протягом різних історичних періодів, адже тільки ґрунтовний аналіз здобутків і 

помилок історичного поступу адвокатури дасть змогу запропонувати ефективний 

механізм оптимізації доступу до адвокатської професії в умовах сьогодення. 

Як правильно вказує Д.І. Мейєр, вивчення будь-якого правового інституту 

неможливе без ретроспективного дослідження. У кожній науці є свій історичний 
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бік, сучасна юридична думка є також результатом усього попереднього 

юридичного життя [80, c.14]. Тому, задля комплексного дослідження правових 

питань доступу до адвокатської професії необхідно звернутися до історичних 

пам’яток і правових засад становлення та розвитку даного правового інституту у 

світі та Україні. 

Адвокати з’явилися як самозайняті особи, що здійснювали певну 

представницьку та захисну діяльність. Як відомо, слово «адвокатура» походить 

від латинського слова «advocare», «advocatus» (закликати, запрошений). Тобто, 

адвокат вважався особою, яка закликає до чогось, займає активну життєву та 

соціальну позицію. 

Погоджуємося з думкою Є.В. Васьковського, який вказує, що адвокатура 

подібно до всіх соціальних інститутів не виникає одразу в цілком організованому 

вигляді, а утворюється спочатку у вигляді незначного зародку, який може за 

сприятливих умов сформуватися і досягти певного розквіту [23, с.46-47].  

Аналізуючи вище зазначене вважаємо, що кожне явище тільки тоді може 

бути систематизоване, логічно вибудуване і розвинене у більшу систему, коли 

визначені періоди, етапи його зародження, становлення, розквіту, занепаду і 

відродження. Ці ж явища характерні і для доступу до адвокатури як об’єктивно 

існуючого процесу. Критеріями виділення конкретних періодів та етапів 

становлення та розвитку доступу до адвокатської діяльності ми обрали розвиток 

(ускладнення, розширення чи скорочення) умов доступу до адвокатської 

діяльності, особливості формування адвокатської спільноти як самостійної 

верстви суспільства. 

Виникнення доступу до адвокатської діяльності варто пов’язати з розвитком 

звичаєвого права (VIII-VII тис. до н.е.), коли вождю племені надавався привілей, 

який полягав у тлумаченні законів і вирішенні долі людей у цьому осередку. Але 

поряд із цим, вождь племені самостійно обирав особу, якій було надано право 

захищати винного. Це могли бути родичі винного або ж радники вождя. Однак, 

даний період не можна визначити як перший у становленні доступу до 

адвокатської діяльності з огляду на декілька причин. По-перше, на той час ще не 
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була сформована самостійна професія юриста, а тим більше - адвоката. По-друге, 

адвокатська діяльність в той час не носила спеціального характеру і зводилась 

лише до виконання функції захисту або ж навпаки - представництва інтересів 

вождя і не була в цілому спрямована на утвердження прав людини. По-третє, 

єдиною умовою доступу до здійснення функцій захисту був суб’єктивний вибір 

вождя. 

Тому, з урахуванням викладеного, першим періодом становлення доступу 

до адвокатської діяльності визначаємо розвиток доступу до адвокатури в Римі та 

Греції. В цих державах питанням доступу до адвокатури приділялось більше 

уваги, адже саме за час їх існування адвокатська професія стала більш 

сформованою, а адвокати почали відігравати одну із ключових ролей не тільки у 

соціальному, а й у політичному житті суспільства. Так, з розвитком римського 

права на республіканському етапі (ІІІ століття до н.е.), пов’язується те, що 

адвокатська професія вважалася вільною і практика та звичай виробили правило, 

що молоді люди, котрі вступали до адвокатури, викликалися для презентації на 

форум; їх супроводжувала впливова особа з колишніх магістратів: консулів, 

преторів або цензорів [162, с.6]. Отже, для доступу до адвокатської професії на 

давньоримському етапі необхідний був впливовий меценат, слово якого 

відігравало роль схвалення, рекомендації для надання можливості претенденту 

бути обраним форумом (зародком органів самоврядування) у якості 

правозахисника. Фактично зазначений «форум» умовно можна назвати першим 

органом адвокатського самоврядування. Проте, якщо основні функції сучасної 

адвокатури (захист, представництво, надання правової допомоги) з’явилися з 

моменту ускладнення політичної організації суспільства, то організація 

адвокатури, а в тому числі і визначення доступу до адвокатської діяльності в 

Україні відбулося у більш пізній історичний період. 

Окрім викладеного, в результаті проведеного дослідження, також слід 

зробити висновок, що призначення адвокатів у якості захисників у Стародавньому 

Римі етапу Республіки регулювалося преторським едиктом, а також законом 

Ацилія (Семпронія). Одночасно з цим необхідно вказати, що інститут адвокатури 
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мав детальну правову регламентацію умов призначення адвокатів захисниками 

судом. Так, в третьому розділі закону Ацилія (Семпронія) містилися положення 

про порядок призначення адвокатів позивачами у справах про стягнення коштів, 

отриманих незаконним шляхом. Зазначений закон також містив норми, що 

забороняли призначення адвоката в певних випадках. При призначенні адвоката 

судом перевірка відповідності його вимогам, що пред'являються не включала в 

себе оцінку його моральності [174, с.71-75].  

С.О. Соловйов вказує, що перелік осіб, які не мали право здійснювати 

адвокатську діяльність, був максимально широкий. До осіб, які не мали права 

представляти в суді чужі права і інтереси, внаслідок чого були позбавлені права 

діяти в якості адвоката, в тому числі, відносилися особи, які мали право на 

призначення їм адвоката в якості захисника. Далі, Преторський едикт містив 

також перелік осіб, яким було заборонено захищати чужі права і інтереси. До них 

ставилися жінки, сліпі на обидва ока, а також збезчещена особа за кваліфікованою 

ознакою. Такого роду збезчещеними були: такі, що були збезчещеними жінками, 

за винятком насильно збезчещених; засуджені за вчинення тяжкого злочину; 

засуджені за завідомо неправдивий донос; найняті для боротьби зі звірами на 

арені цирку, раби (останні взагалі вважалися речами) [175, с.159]. 

На етапі Республіки доступ до адвокатської професії був відносно вільним, 

адже фактично адвокатом міг стати будь-який громадянин Римської республіки. 

Крім цього, цей період можна назвати «патронатом», адже патрон і адвокат 

вважалися тотожними поняттями. 

За часів Римської імперії (27 р. до н. е. – 476 р. н.е.) статус адвоката 

присвоювався особам з високим кваліфікаційним рівнем і відмінним знанням 

юриспруденції з урахуванням осіб, які не допускалися в професію, а також 

складної процедури отримання статусу адвоката. Так, з 460 р. н. е. особи, які 

бажали отримати доступ до адвокатської професії, повинні були, перш за все, 

пройти навчання юриспруденції (протягом чотирьох років), і підтвердити цей 

факт письмовим свідоцтвом, виданим його викладачами під присягою. Потім 

кандидати в адвокати повинні були скласти кваліфікаційний іспит під 
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головуванням ректора (намісника) провінції, уродженцем якої він був, в 

присутності провінційних чиновників, які не перебувають від нього в залежності. 

При цьому в разі відсутності ректора, повноваження на проведення іспиту 

відводилося коменданту міста. Лише після успішного складання іспиту, 

кандидату присвоювався статус адвоката, і відомості про нього вносилися до 

реєстру [191, c.48]. 

Тобто, за часів Римської імперії адвокат вважався державним службовцем і 

відповідно до свого статусу мав конкретні привілеї. З урахуванням викладеного, 

ставлення до адвоката як до патрона, а потім - як до чиновника вплинуло на 

розвиток інституту доступу до адвокатської професії у європейських державах. 

Крім цього, особливістю цього періоду можна визначити і створення спеціального 

Реєстру, куди заносились дані про осіб, що отримали право здійснювати 

адвокатську діяльність. 

Отже, першим самостійним періодом становлення доступу до адвокатської 

професії можна вважати часи Римської республіки та імперії, який ми поділяємо 

на два етапи: а) республіканський етап - відносно вільний доступ до адвокатської 

професії за протекції меценатів (патронат); 2) імперський етап - доступ до 

адвокатської професії супроводжувався присягою, існував перелік осіб, які не 

можуть бути адвокатами, був створений спеціальний Реєстр, куди заносились дані 

про адвокатів. 

У другий період – Середніх віків, доступ до адвокатської діяльності тільки 

ускладнився. На думку, Т.В. Варфоломєєвої, канонічне право запозичило цілий 

ряд положень про адвокатуру з римського права. Воно вимагало від адвокатів 

трирічного вивчення канонічного і цивільного права, практичної підготовки і 

щорічного принесення присяги. До представництва в процесах у духовних судах 

допускалися як духовні, так і світські особи. Але з огляду на те, що серед 

світських було небагато людей, обізнаних у праві, більшість адвокатів належало 

до духовенства. На той час були відсутні іспити для доступу до адвокатури [60, 

с.24]. Тобто, доступ до адвокатури обмежувався певними категоріями осіб 
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(наприклад, духовенством), які в силу свого статусу не складали іспитів для 

отримання доступу до адвокатської діяльності. 

В. Едвін Мартіна зазначає, що у XIV ст. було встановлено нову умову для 

прийняття в число адвокатів - внесення особи до спеціального списку. Хоча існує 

указ, який вперше згадує про список, важко припустити, щоб ведення списку не 

практикувалося в той час у вищих судах. Указ 1354 р. офіційно визначав наступне 

імперативне правило – замінити ведення списку парламентських адвокатів, 

вносячи в нього гідних і талановитих і не допускаючи недосвідчених [210, с.34-

35].  

З цього прямо не можна визначити встановлення нових умов доступу до 

адвокатської діяльності, наприклад, проведення іспитів, стажувань, однак до 

особи, що мала намір стати адвокатом висувались вимоги скласти присягу та бути 

освіченою людиною. Щодо останнього твердження зазначимо, що конкретних 

вимог до освіти в цей період до адвокатів не висувалось.  

Тобто, другий період становлення та розвитку доступу до адвокатської 

діяльності у світі (Середньовіччя) ми поділяємо на два етапи: на першому етапі (з 

476 р. н.е. до XV ст.) - доступ до адвокатури здійснювався на основі присяги, а на 

другому (з XV до XVI ст.) – присяги та внесення особи до спеціального списку.  

Як обґрунтовано вказує І.Я. Фойницький, в XIV-XV ст., відповідно до 

Ордонансу Франціска І 1528 р., і починаючи від Ордонансу Людовіка XIII 1620 р., 

право на виступ в суді надавалось лише адвокатам. [187, с.447]. Тобто, в цей час 

вперше було запроваджено «монополію адвокатів» на судове представництво. 

Н. Гартунь вказує на розвиток інституту доступу до адвокатської діяльності 

передовсім у Франції. Зокрема, вчений вказує, що у XIV ст. адвокатська професія 

у Франції досягла такого значного розвитку, що вона стала організовуватися при 

судах як особливий стан (цех), і, протягом XV-XVI ст. процедура доступу до 

адвокатської професії була закріплена у низці законодавчих актів. Зокрема, згідно 

Ордонансу 1620 р. для зарахування до цього стану вимагалося прийняття 

адвокатської присяги, наявність юридичної освіти, включення претендента до 

списку адвокатів. Тобто, членство у асоціації адвокатів було не добровільним, а 
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обов'язковим. Питання про прийняття адвокатів вирішували виборні органи 

адвокатів - організовані органи адвокатського самоврядування. У свою чергу, для 

учасників судового процесу встановлювалося правило – обирати своїми 

захисниками лише адвокатів, які отримали цей статус відповідно до нормативно 

визначеної процедури [32, с.177]. 

Зазначимо, що у XIV ст. у Франції фактично існувала законодавчо 

закріплена вимога до кандидата в адвокати - мати відповідну юридичну освіту. Як 

вказує Е. Тімберлейк молодший: «На практиці вдавалися до більш простого і 

швидкого способу перевірки кандидата в адвокати: наводили довідку тільки щодо 

релігії і моральності адвоката; що ж стосується його професійності, то вона 

засвідчувалося його дипломом ліценціата прав» [212, c.26]. 

Таким чином, другим періодом розвитку доступу до адвокатської професії 

було Середньовіччя, яке складається з двох етапів: 1) доступ до адвокатури 

дозволявся духовним особам шляхом складання лише присяги із перевіркою на 

моральність (з 476 р. н.е. до XIV ст.); 2) з XV до XVI ст. – умовами доступу до 

адвокатської діяльності було складання особами зі стану духовенства присяги та 

внесення такої особи до спеціального списку; 3) 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 (з XIV по XVI 

століття у Франції). 

Розвиток нормативного регулювання доступу до адвокатської професії 

вплинув і на правове регулювання відповідних процедур у інших європейських 

державах. Так, третім періодом розвитку правового регулювання доступу до 

адвокатської професії у світі можна назвати періодом «Ренесансу» в адвокатурі. 

Д.П. Фіолевський в цьому контексті вказує, що класична модель 

європейської адвокатури в різних варіантах відображає, так би мовити, 

двопалатну структуру. Англія, Франція, дореволюційна Росія пішли шляхом 

поділу адвокатської спільноти на так званих «стряпчих» і адвокатів. Адвокат –це 

елітний ступінь правозахисної ієрархії, якого можна досягти при певних умовах: 
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наявність певного стажу, здача іспиту і т.д. Така конструкція створює позитивний 

стимул для прагнення до заняття вищого щабля в ієрархічній системі адвокатури 

[186, с.37]. 

Тобто, починаючи із XVI століття, можна зробити висновок про посилення 

вимог до осіб, що мають намір стати адвокатами практично у найбільш 

розвинених на той час державах Європи. С.О. Деханов вказує, що до 1800 року в 

Німеччині (Німеччина як частина священної Римської імперії німецької нації) 

існували найрізноманітніші посади, професії, ролі, осіб, які надавали юридичну 

допомогу: комісари юстиції, правники, прокуратори. У 1879 р. в результаті 

прийняття єдиного статуту німецької адвокатури старі назви були витіснені і 

замінені єдиним найменуванням – адвокат (Rechtsanwalt) [42, с.5].  

Під час цього періоду свого становлення та розвитку доступ до адвокатської 

діяльності в європейських державах складався з таких елементів: 1) громадянство; 

2) приналежність до органів адвокатського самоврядування - у деяких державах 

добровільна (наприклад, у Данії), а в інших - обов’язкова (наприклад, у Франції); 

3) наявність моральних установок; 4) юридичної освіти; 5) стажу від двох років 

заняття юридичною діяльністю.  

Так чи інакше, але адвокатура зарубіжних держав з часом еволюціонувала 

до свого сучасного вигляду (зокрема, починаючи з кінця XIX століття), за яким 

фактично у будь-якій державі Європи чи світу для особи, що має намір стати 

адвокатом повинні бути характерні притаманні наступні елементи правового 

статусу: 1) громадянство держави; 2) знання юриспруденції у вигляді наявності 

диплому про вищу освіту; 3) стаж у сфері права; 4) складання іспиту тощо 

Зауважимо, що в межах англо-американської правової системи був 

започаткований підхід, за яким особа, що має намір стати адвокатом, повинна 

обов’язково належати до органів самоврядування у сфері адвокатури. Так, для 

баристерів у Великобританії і до цих пір членство у судових Іннах є обов’язковим 

[41, c. 8].  

У Німеччині, запроваджена власна система доступу до адвокатської 

діяльності: особа не обов’язково має мати німецьке громадянство. Однак, як 
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вказує Едуард Флеєр, адвокатські бюро, суди та інші юридичні установи у 

Німеччині наймають на роботу так званих юристів з повною освітою (Volljurist). 

Щоб отримати таку освіту, потрібно спочатку навчатись протягом 5 років у 

німецькому університеті, де необхідно здобути юридичну освіту, або 

евалюаціювати (визнати на території Німеччини свій диплом про вищу юридичну 

освіту) і скласти перший державний іспит. Після першого державного іспиту слід 

пройти дворічну практику (Rechtsreferendariat) у різних органах: в суді, в 

адвокатурі, в прокуратурі і т.д. Після успішного проходження цього стажування 

особа повинна скласти другий державний іспит, на складання якого теж надається 

тільки дві спроби. Цей іспит успішно здають тільки близько 70% кандидатів [200]. 

У Великобританії поняття адвокат фактично не існує з огляду на систему 

поділу юристів на соліситорів та барристерів. Тому, і доступ до юридичної 

професії залежить від того, ким власне бажає стати особа. Соліситор - це 

консультант у сфері права, особа, яка готує документи до суду, займається 

договірним правом, часто соліситори - це юристи на підприємствах. Однак, 

барристери - це юристи, які переважно виконують функцію захисту в суді, 

здійснюють судове представництво. Тому, ми вважаємо, що адвокатом у 

сучасному розумінні у Великобританії є саме барристери.  

Так, для того, щоб стати барристером у Великобританії слід дотриматись 

таких умов: 1) отримати юридичну освіту - ступінь бакалавра в спеціалізованому 

юридичному університеті (термін навчання - мінімум 3 роки) або здобути вищу 

освіту в будь-якій сфері з подальшим проходженням курсу випускника з права 

(Graduate Diploma in Law); 2) пройти курс безоплатного стажування (BPTC Bar 

Professional Training Course, термін проходження стажування - 1 рік); 3) пройти 

практику (Pupillage) під керівництвом досвідченого барристера, (термін 

проходження практики - 1 рік) [215, c. 5-8, 12, 17-19]. 

Отже, як помітно безспірними вимогами до осіб, що мають намір стати 

адвокатом у світі є наявність юридичної освіти (як першої, або ж другої вищої 

освіти), наявність спеціального стажу. Проте, у зв’язку з міжнародним характером 

професії адвоката, багато розвинених держав не висувають вимогу до особи, що 
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має намір стати адвокатом у вигляді громадянства держави, де такий статус 

отримується. 

Таким чином, 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) доступ до адвокатури дозволявся духовним особам шляхом складання 

лише присяги із перевіркою на моральність (з 476 р. н.е. до XIV ст.);  

б) з XV до XVI ст. – умовами доступу до адвокатської діяльності було 

складання особами зі стану духовенства присяги та внесення такої особи до 

спеціального списку;  

в) 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 (з XIV по XVI століття у Франції).  

3) період «Ренесансу» розвитку доступу до адвокатури (з XVI до XVIII ст.) - 

доступ до адвокатської професії ускладнюється, з’являються вимоги щодо освіти, 

громадянства та стажу, адвокати стають привілейованим станом;  

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

особливості у різних державах світу і характеризується основними умовами 

доступу до адвокатської діяльності: 1) наявність юридичної освіти (першої чи 

другої вищої юридичної освіти); 2) проходження стажування; 3) складання іспитів 

тощо. Громадянство у розвинених державах світу не є умовою доступу до 

адвокатської професії. 
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З огляду на наведену періодизацію не менш важливо дослідити український 

процес становлення та розвитку доступу до адвокатської професії. Так, звісно, ж 

розвиток звичаєвого права не можна повноцінно назвати періодом становлення 

правового регулювання доступу до адвокатської професії, адже на наш погляд, в 

цей час в межах общин домінувала власне мораль.  

Зазначимо, що генезис розвитку правозахисної діяльності на українських 

землях досліджується з часів Київської Русі. Процесуальне представництво цієї 

епохи відображено в таких джерелах давньоруського законодавства, як Псковська 

судна грамота і Новгородська судна грамота [196, с.337-338]. Зауважимо, що з 

того часу відсутні згадки про адвокатів чи будь-які схожі професії, однак 

В.О. Святоцька вказує, що в цей час можна говорити про окремі зародки 

адвокатського самоврядування [160, с.10]. Проте, Н.М. Бакаянова стверджує, що 

ні щодо Київської Русі, ні стосовно Великого князівства Литовського неможливо 

говорити про сформовану станову організацію адвокатів [10, c.14].  

Аналізуючи зазначені точки зору можемо констатувати, що з тексту Руської 

Правди не вбачається існування адвокатів, адже згідно звичаєвого права всі 

питання передавалися на розгляд общини, а тому давньоруський період не можна 

також повноправно назвати періодом становлення і зародження адвокатури в 

Україні, а відповідно - і створення системи доступу до адвокатської діяльності . 

Потрібно зазначити, що початок розгляду історичного становлення і 

розвитку інституту доступу до адвокатської діяльності потрібно провадити з 

періоду, коли на теренах України почав формуватися професійний інститут 

адвокатури. Таким періодом у вітчизняній правовій науці здебільшого вважається 

польсько-литовська доба XIV-XVI ст. У цей час українські землі були 

підпорядковані Великому князівству Литовському, але після укладення у 1569 р. 

Люблінської унії та утворення Речі Посполитої перейшли у підпорядкування 

Польщі. У громадсько-суспільному плані для України це мало негативні наслідки, 

але у формуванні правової системи значний вплив мали Литовські Статути та 

магдебурзьке право [20, с.3]. 
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У першому Литовському Статуті 1529 року вживається термін 

«прокуратор», що ідентичне значенню – правозахисник, однак, на наш погляд, не 

означає його тотожність поняттю «адвокат». Хоча термін «адвокат» також 

зустрічається у Першому Литовському Статуті, але, власне, це поняття 

застосовується до осіб, які є державними урядовцями – війтами. У XVI столітті 

з’являється посада «прокуратора» при всіх судах: міських і земських. У Першому 

Литовському Статуті 1529-го року в 10-му артикулі з’являється перша згадка про 

адвокатів [62, с.29]. Єдиною забороною щодо заняття посади «прокуратора» було 

те, що ним не могла бути особа, яка була іноземцем, а могла бути лише людина, 

яка мешкала на території Великого князівства Литовського. Жодної згадки щодо 

моральних якостей, окрім того, що особа прокуратора мала бути поважною та 

знаною і місцевості, у Першому Литовському Статуті 1529 року не було [61, c.27]. 

Розширення регулювання діяльності прокураторів відбувається вже у 

Третьому Литовському Статуті, де цьому питанню присвячено п`ять артикулів. 

Варто зазначити, що дія Третього Литовського Статуту на українських землях 

була встановлена до 1840 р. Цей документ визначав необхідні для виконання 

прокураторами обов’язки. Визначальним у діяльності адвоката того часу було те, 

що здебільшого адвокати надавали свої консультації до та на початку судового 

процесу над особами.  

Зокрема, було встановлено, що захисником в судовому процесі могла бути 

кожна вільна людина (навіть не шляхтич), за винятком осіб і судового персоналу 

замкових і земських судів у своїх округах [20, с.18]. Це значить, що остання 

категорія осіб могла виконувати обов`язки прокуратора, але в інших округах. 

Прокуратор міг як представляти сторону у суді, так і надавати їй правові 

консультації. Для того, щоб здійснювати таку діяльність прокуратор повинен був 

забезпечити суд письмовим дозволом сторони або, якщо сторона була присутня у 

залі судового засідання, усним підтвердженням своїх повноважень.  

Отже, першим періодом становлення доступу до адвокатської діяльності в 

Україні був період з XIV по XVI ст. (польсько-литовська доба), за якої 

прокуратором могла стати будь-яка вільна людина. 
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На думку вчених В.Я. Тація та А.Й. Рогожина, другим значним періодом 

формування української адвокатури був період XVII ст. Так, не зважаючи на те, 

що Україною було майже здобуто незалежність, все ж багато правових джерел 

було нівельовано в Російській імперії. У результаті кодифікацій даного періоду 

було видано проект кодексу законів: «Права, за якими судиться малоросійський 

народ». Хоча цей законопроект не був прийнятий царським урядом, все ж він 

часто застосовувався на практиці [62, с.296]. 

Проте, важливим періодом становлення та розвитку доступу до 

адвокатської діяльності є період не тільки XVII, а з XVI по XVIII століття. 

Зауважимо, що в цей час Лівобережна і Правобережна частини території України 

розвивались окремо, адже Лівобережна Україна перебувала у складі Російської 

імперії, адже за рішеннями Земського Собору від 1 жовтня 1653 , Переяславської 

Ради від 18 січня 1654 і згідно з Березневими статтями 1654 року Лівобережна 

Україна була приєднана до складу Росії. Згідно з положеннями Березневих статей 

1654 року Україні надавалась широка автономія, проте у XVII столітті, вона була 

ліквідована [81, с.23].  

Тому, з 1654 року на території лівобережної України діяли царські укази, 

нормативно-правові акти, прийняті царським урядом. В цей же час, на території 

Правобережної Україні продовжували діяти Литовські статути та Магдебурзьке 

право, однак в цілому вони не формували належне правове підгрунтя для 

регулювання доступу до адвокатської діяльності на цій частині території України.  

У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» [110], по-суті, 

з’являється поняття «адвокат», який діє на професійних засадах і є самозайнятою 

особою, однак ще не пов’язаний засадами самоврядності і певними 

корпоративними началами. При цьому, повноправне розуміння цього поняття 

з’явилося в юридичній термінології Російської Імперії в 1864 р., але поряд із цим 

до 1939 р. воно не вживалося у нормативних актах. 

Аналізуючи положення «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 

зауважимо, що важливість цього кодексу полягає у тому, що в ньому вперше будо 

закріплено поняття «адвокат» та «повірений». Також було передбачено 
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обов`язкову реєстрацію у судах, де виявив бажання працювати такий адвокат, 

запроваджувалось прийняття присяги. До адвокатів ставилися підвищені вимоги, 

які включали в себе те, що адвокатами можуть бути: чоловіки без будь-яких 

відхилень, повнолітні, християни, розумово і фізично дужі, світського стану. 

Нехристияни могли захищати своїх одновірців, а особи духовного стану – церкви 

та монастирі, а також своїх колег. 

Варто наголосити на тому, що етичні вимоги до діяльності адвоката 

висувалися лише через його участь у судовому процесі та об`єднували її з 

виконання ним представницької функції. У «Правах..» не було чіткого переліку 

етичних вимог до адвоката, але існувала система покарань уразі порушень їх з 

його боку. У главі восьмій «Прав…» у 9-му артикулі було зазначено про те, що 

захисник, який вчинив підлогу (програв справу, навмисно чи необережно 

зашкодив своїми діями чи бездіяльністю) своєму клієнтові мав би відшкодувати 

йому матеріальні втрати у подвійному розмірі, а також підлягав покаранням у 

вигляді арешту або тілесним ушкодженням. При упущеннях з боку сторони з вини 

адвоката могло наступити покарання у вигляді чотирьох тижневого арешту [109, 

c.122]. 

Тобто в правах, по суті, було більш конкретизовано особу адвоката, його 

моральні цінності, які начебто мали підтверджуватися приналежністю до певної 

віри, фізичним станом та майновим становищем. Варто наголосити на тому, що 

пріоритетом для держави за «Правами…» було публічно покарати особу адвоката 

за вчинені ним порушення, а потім і у приватному порядку з метою 

відшкодування збитків, які були нанесені його неправомірними та неетичними 

діями по відношенню до клієнта або до суду.  

Все ж «Права…» не містили у собі чіткого переліку етичних норм 

адвокатської діяльності та не врегульовували окремо вимоги для доступу до 

адвокатської діяльності. Загальною була проблема нормативно-правових актів 

того часу в тому, що не існувало окремого інституту професійних прав адвокатів, 

особа якого виділялася лише в контексті визначення правового статусу захисника, 
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а права адвокатів розвивалися та закріплювалися лише з розвитком інституту 

підзахисного.  

Окремими були спроби закріпити вимоги до осіб, що мають намір стати 

адвокатами у Зводі законів Російської Імперії, видавництва 1857 р. Вперше було 

розділено права захисника та права підзахисного. Але знову ж таки, жодних 

конкретних вимог щодо особи адвоката не було визначено, особливо етичних. 

Тому, найкращим для аналізу вважається період проведення судової реформи на 

теренах Російської імперії, коли інститут адвокатури знайшов своє закріплення як 

професії з відповідними до неї вимогами.  

Професійна адвокатура в Російській Імперії діяла на основі Судових 

статутів 1864 р. Одночасно виникає інститут представництва клієнта та судового 

захисту. Тепер адвокатами мали бути особи «чесні, які неодмінно отримали вищу 

освіту і, якщо можливо, мають відоме становище у суспільстві та мають 

незалежність від судів та свавілля адміністрації» [82, с.46]. 

Адвокати поділялися на присяжних та приватних повірених. Присяжна 

адвокатура була об`єднанням осіб вільної професії. Вимоги прийняття до професії 

встановлювалися такі ж самі, як і до суддів. Стаття 380 Судових статутів 

зазначала, що прийом в професію здійснювала відповідна Рада, яка при поданні 

кандидатом документів на зарахування до адвокатської професії мала право 

враховувати будь-які дані, що стосувалися моральних якостей кандидата, так як : 

«зі званням присяжного пов`язане представництво прав підсудного, що вимагає 

від нього незалежних та відповідних моральних дій на публіці»[8, c.95]. 

На підставі норм, закріплених у зазначеній статті Ради часто відмовляли у 

прийнятті до професії тим, відносно кого мали відомості про непристойну 

поведінку, незважаючи на те, що такі особи формально відповідали всім вимогам, 

перерахованим у законі [194, c.48]. Обґрунтовуючи необхідність приймати в 

присяжну адвокатуру лише тих, хто не заплямував свою репутацію, Державна 

Рада зазначала: «Всі зусилля закону повинні бути спрямовані для того, щоб 

природним чином посіяти в суспільстві повну довіру до нового стану, а для цього 

необхідно захистити його на перший час від усіх елементів, незгодних з його 
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гідністю і призначенням. Не треба забувати, що прийняття у присяжні повірені 

поставлено до певної міри в залежність від них самих, тобто їхньої Ради, отже, на 

перший раз погано складений стан довго може перешкоджати допущенню в своє 

середовище людей цілком гідних, освічених і чесних» [33, c.117]. 

Також встановлювався освітній ценз на заняття посади присяжного 

повіреного, який полягав у наявності вищої юридичної освіти та 5-річного стажу 

практичної підготовки. Практична підготовка передбачала стаж відповідної 

роботи або роботи в якості помічника присяжного повіреного. Не могли бути 

присяжними повіреними особи, які мали вади зі здоров`ям: глухі, німі або 

божевільні.  

Ми не можемо погодитися з висловлюванням Н.М. Трофімової про те, що 

вимога юридичної освіти в досліджуваний період була для присяжних повірених 

безумовною [182, с.139]. З аналізу Статутів випливає, що для присяжних 

повірених дозволялась заміна юридичної освіти стажем у судових органах. 

Традиційно інститутом адвокатури була Рада адвокатів - присяжних 

повірених, яка була фактично органом адвокатського самоврядування. Однією з її 

функцій було збереження, розвиток і популяризація звичаїв, пам'ятних для 

корпорації адвокатів днів, вшанування заслужених і найбільш шанованих членів 

адвокатського стану. К.К. Арсеньєв вказує: «Корпорація не мислима без 

самоврядування, без органу, який служив би її представником. Присяжних 

повірених ми бачимо скрізь, де введені в дію нові Судові статути; але стан 

присяжних повірених є тільки там, де створено Раду присяжних повірених» [7, 

с.22-23]. В.Д. Спасович зазначав: «Де немає Ради, там немає справжньої 

адвокатури, а тільки її оманлива подоба» [176, с.72].  

З цього випливає, що на час зародження функціонування адвокатського 

самоврядування саме за час діяльності Ради присяжних повірених на українських 

землях спостерігався найвищий рівень самоврядності та організованості з часів 

зародження адвокатури як такої. Більше того, згідно зі ст. 357 Статуту 

кримінального судочинства присяжні повірені кожного судового округу обирали з 

числа присяжних повірених, що перебували при окрузі судової палати, Раду, а 
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також Голову ради та Товариша Голови. Якщо в якому-небудь місті не було 

судової палати, але проживало не менше 10 присяжних повірених, вони могли з 

дозволу Ради присяжних повірених, яка діяла при окрузі судової палати, обирати 

відділення Ради при окружному суді в такому складі і з тими ж повноваженнями, 

що і у Ради присяжних повірених. Про створення такого відділення ради 

присяжних повірених і про права, наданих йому Радою, вони зобов'язані були 

повідомляти судову палату [163, c.110-111].  

Аналізуючи вищевикладене зауважимо, що на даному етапі почало 

нормативно закріплюватися створення органів адвокатського самоврядування та 

надання їм повноважень у ході розгляду справ у суді. Крім цього, у практиці 

діяльності Ради присяжних повірених не прийнято було здійснювати нагляд за 

вчинками членів стану в особистому, побутовому та сімейному житті. Поведінка 

присяжного повіреного у сферах цих суспільних відносин віддавалося на примат 

високого морального стану члена корпорації.  

Також, навіть якщо адвокат здійснював дії, що суперечать моралі, Рада 

присяжних повірених зазвичай залишала їх без уваги, проте якщо дії адвоката 

вступали в протиріччя з моральними нормами і при цьому стали предметом 

громадської критики, вони могли підпадати під юрисдикцію дисциплінарного 

провадження Ради присяжних повірених. Таким чином, вчинки присяжного 

повіреного, який знехтував моральними нормами, активно обговорювалися на 

предмет карального впливу, коли аморальні дії вчинялися публічно. У разі якщо 

присяжний повірений ігнорував моральні вимоги суспільства, але при цьому його 

діяння не тягли за собою втрату поваги і довіри до стану присяжних повірених, 

Рада присяжних зазвичай не піддавала винного дисциплінарному стягненню. 

Особи ж, які бажали отримати статус присяжного повіреного повинні були: 

1) мати юридину освіту або відповідно пройти стаж протягом визначеного 

періоду в суді; 2) не бути поміченим у непристойній поведінці у суспільстві; 

3) бути чоловіком та походити зі світського стану; 4) бути християнином; 5) бути 

розумово та фізично здоровим. 
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Зазвичай Рада присяжних повірених не висловлювала думок про методи 

ведення цивільних і кримінальних справ. Ці методи, вироблені індивідуально, не 

були предметом обговорень, головним ставав правовий результат. При цьому 

дисциплінарній відповідальності член стану піддавався лише тоді, коли 

здійснював грубі помилки чи проявляв незнання в тому чи іншому юридичному 

питанні. За звичаєм присяжний повірений повинен був повідомити про свою 

помилку довірителю, крім того, він повинен був негайно її виправити, щоб 

запобігти будь-яким сумнівам в етичності своїх дій. 

Коли Рада була не в змозі з’ясувати всі обставини справи з даних, наявних у 

його розпорядженні, вона звичайно пропонувала присяжному повіреному, 

з’явитися для особистих пояснень на засідання Ради [19, с.59]. Якщо адвокат не 

з’являвся на засідання Ради присяжних повірених для дачі пояснень, за звичаєм 

Рада розглядала скаргу у відсутність товариша, беручи до уваги лише ті матеріали 

справи, які були в її розпорядженні. 

Цікаву думку висловлює М.М. Гернет, який зазначає, що на час існування 

Рад присяжних повірених відбувалося певне обмеження демократичних засад 

адвокатського самоврядування в Україні. Так, таке обмеження проявилося у тому, 

що 19 жовтня 1865 р. були введені тимчасові правила, згідно з якими міністр 

юстиції особисто приймав рішення про доступ до адвокатури. Тим самим 

порушувалися Судові статути, згідно з якими тільки Рада присяжних повірених 

мала право приймати до свого складу нових членів. Крім того, тимчасовим 

Законом від 5 грудня 1874 р. призупинялося подальше створення Рад присяжних 

повірених у округах тих палат, де вони ще не були відкриті, з огляду на те, що 

«засновані Ради присяжних повірених не виправдали покладеного на них 

завдання нагляду за охороною достоїнства і моральної чистоти в діях осіб, які 

належали до цього стану» [56, c.14]. 

В такому вигляді Ради присяжних засідателів проіснували аж до 1917 року, 

тобто до становлення радянської влади в Україні. Цей період (1864-1917) можна 

назвати другим періодом становлення адвокатського самоврядування в Україні. З 

цим періодом пов’язується закріплення поняття «адвокат», однак його функції 
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виконували присяжні повірені, якими могли бути тільки чоловіки, християни, 

розумово і фізично здорові, що мають мати юридичну освіту або пройшли пройти 

відповідний стаж у суді, належать належати до світського стану. 

22 листопада 1917 року Декретом Раднаркому «Про суд» №1 колишня 

судова система була ліквідована. Адвокатура між 1917 та 1922 роками не 

функціонувала. Даний період (3 1917 по 1922 роки) є третім періодом 

становлення доступу до адвокатської діяльності, що пов’язаний із знищенням 

інституту адвокатури, його занепадом, в результаті здійснення Жовтневої 

революції. Підтвердженням цього є те, що 19 грудня 1917 була прийнята 

інструкція «Про революційний трибунал, його склад, справи, що підлягають його 

віданню, покарання, що ним застосовуються і про порядок ведення його засідань» 

[87]. Відповідно до цієї інструкції народним комісаріатом юстиції при 

революційних трибуналах утворювалися колегії правозахисників, які діяли поряд 

із обвинувачами і захисниками (по факту їх уже не було). Колегії правозахисників 

створювалися шляхом вільного запису всіх осіб, які бажають надати допомогу 

революційному правосуддю, але потрібна була рекомендація Рад робітничих, 

солдатських і селянських депутатів. Згідно з Інструкцією від 19 грудня 1917 року, 

обвинувачений міг скористатися також захисником з числа осіб, присутніх в залі 

суду. Однак, цих осіб не можна було вважати адвокатами, адже вони не були 

представниками юридичної професії, не мали відповідної освіти та підготовки. 

Юридичну допомогу надавали колишні присяжні повірені, які здійснювали 

нелегальну адвокатську практику. А так як занепала сама професія адвокатури, 

доступ до неї теж не забезпечувався та не регламентувався в цей час. 

Наступний період становлення та розвитку доступу до адвокатської 

діяльності став період відродження адвокатської професії в період проведення 

нової економічної політики та сталінської доби (з 1922 по 1932 роки). 

Відродження адвокатської спільноти відбулося на основі Постанови ВЦВК «Про 

адвокатуру» від 26 травня 1922 року, коли стало очевидно, що без професійного 

захисту неможливим було здійснення правосуддя [161, c.53]. Крім цього, в 

Україні в цей період постановою ВУЦВК від 2 жовтня 1922 року було прийнято 
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«Положення про колегії захисників» [48, c.102], за яким загальні збори захисників 

обирали Президію. Президія здійснювала керівництво діяльністю колегії, на цей 

орган покладався обов'язок прийому до колегії захисників. Особливих вимог чи 

умов доступу до захисників не висувалось, єдиною умовою прийому до колегії 

захисників була партійна приналежність та «відсутність буржуазних настроїв». 

23 квітня 1924 року Народний комітет юстиції (далі - НКЮ) прийняв 

циркуляр № 61 [193], в якому пропонував губернаторським судам посилити кадри 

адвокатури шляхом залучення до колегій захисників працівників партійних і 

професійних організацій, що мають достатню підготовку, а також пропонувалося 

посилити контроль цих судів за діяльністю колегій захисників. Зауважимо, що з 

аналізу Положення та циркулярів НКЮ можливо стверджувати, що в цей час, 

поряд із колективними формами адвокатської діяльності, були і приватні 

адвокати, діяльність яких з 1926 року органи державної виконавчої влади в 

радянській Україні вирішили припинити.  

Так, 12 вересня 1928 колегія НКЮ прийняв спеціальну постанову «Про 

реорганізацію колегії захисників» [48, с.104], в якій пропонував окружним судам 

організувати адвокатські колективи. Цією постановою визнавалася необхідність 

перевірити склад адвокатури шляхом вивчення кожного адвоката окремо, із 

залученням до перевірки громадських організацій. Зверталася особлива увага на 

необхідність широкого залучення до адвокатури осіб, які закінчили юридичні 

факультети вищих начальних закладів. 

27 лютого 1932 р Наркомюстом було затверджено нове «Положення про 

колективах членів колегії захисників» [48, c.105], за яким вступ до колегій 

здійснювався за заявою. Жодних інших додаткових вимог уже не ставилось до 

потенційних захисників. 

Тож, наступним періодом розвитку доступу до адвокатської професії в 

Україні є відновлення інституту адвокатури у 1922 році за час періоду нової 

економічної політики з умовою адміністративного нагляду над професійними 

об’єднаннями адвокатів до 1939 року – прийняття Положення про адвокатуру 

СРСР. За досліджуваний період було лише декілька умов доступу до адвокатської 



61 

 

діяльності: 1) наявність партійної приналежності; 2) лише перевагою вважалось 

наявність юридичної освіти (з 1928 року). 

З прийняттям у 1939 році Положення про адвокатуру СРСР настав новий 

період розвитку доступу до адвокатської діяльності. Положенням був закріплений 

принцип, відповідно до якого в адвокатуру могли вступати лише особи, які мають 

юридичну освіту або не менше 3-х років стажу роботи в якості судді, прокурора, 

слідчого і юрисконсульта. Стаття 14 Положення закріплювала положення воно 

найважливіший демократичний принцип: «всі питання, пов’язані з організацією і 

діяльністю колегії адвокатів, вирішуються загальними зборами членів колегії 

адвокатів і президією колегії адвокатів» [79, c.117]. Крім цього, згідно Положення 

1939 року було заборонено поєднувати роботу в державних установах на повну 

ставку з роботою в адвокатурі, що змусило адвокатів вибирати між роботою в 

державному секторі і роботою в адвокатурі. Звісно ж у зв’язку з фактичним 

блокуванням адвокатського самоврядування адвокати обирали роботу у 

державному секторі. 

Тобто, досліджуваний вище період становлення і розвитку самоврядування 

доступу до адвокатської діяльності в Україні на підставі вище викладеного, 

можна охарактеризувати обмеженням добровільності професійних об’єднань 

адвокатів, посилення нагляду за їх самоврядуванням та в цілому адвокатською 

діяльністю, встановлення нових вимог до адвоката і вимог щодо несумісності (з 

1939 по 1962 рр.). 

Ще одним періодом становлення доступу до адвокатської діяльності в 

Україні став період розвитку та посилення вимог такого доступу (з 1962 року по 

1990 рік).  

У 1962 році було прийнято Верховна Рада УРСР затвердила оновлене 

«Положення про адвокатуру» [112], за яким висувались нові вимоги доступу до 

адвокатської діяльності. Так, таке право надавалося лише членам колегії 

адвокатів. До колегії могли вступити лише особи, які: 1) мали вищу юридичну 

освіту; 2) стаж роботи в судових, прокурорських органах, органах юстиції не 

менше 1 року; 3) якщо у особи не було юридичної освіти, то вона могла 
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компенсувати це наявністю стажу судді, прокурора,слідчого або юрисконсульта 

не менше 3 років. Однак,тотальний державний контроль не дав можливості 

розвиватись інституту адвокатури та доступу до неї. 

Тільки з прийняттям Закону «Про адвокатуру в СРСР», а потім «Положення 

про адвокатуру» в 1980 році з’явилася можливість утворення колегій з ініціативи 

самих юристів, державний контроль з адміністративного перетворився на 

партійний, став здійснюватися через адвокатів - членів партії. Ці перетворення 

помітно сприяли активізації адвокатської спільноти [161, c.54]. В цей період до 

адвокатів пред'являлися вимоги «бути зразком точного і неухильного дотримання 

радянських законів, моральної чистоти і бездоганної поведінки». Також 

встановлювалися норми, які встановлювали обов`язок адвоката дотримуватися 

професійної таємниці [60, с.76].  

Окрім того, що для адвокатів встановлювався обов`язок бути моральним 

взірцем для суспільства, на них додатково встановлювалися обов`язки 

пропагувати радянське законодавство. Тобто, адвокати мали проводити правничі 

лекції, які б стосувалися застосування радянського законодавства, що 

відображало компетентності даних осіб. З прийняттям Закону СРСР «Про 

адвокатуру СРСР» ускладнилася процедура вступу у саму професію, а також 

з`явилися більш чіткі вимоги до консультативної діяльності адвоката. Так, у статті 

5 цього Закону зазначалося,, що адвокатами могли стати лише особи, які 

закінчили вищі юридичні навчальні заклади. До того ж, особи, які не мають стажу 

роботи за спеціальністю юриста або мають такий стаж менше двох років, могли 

бути прийняті в колегію адвокатів лише після проходження стажування терміном 

від шести місяців до одного року, а ті, хто мали стаж роботи за фахом юриста не 

менше двох років, могли бути прийняті в члени колегії за умови проходження 

випробувального терміну, тривалість якого становила до трьох місяців. [197, 

c.33]. Очевидно, що це покращувало ситуацію із забезпеченням доступу до 

адвокатської діяльності 

Влада намагалася на початку створення державності взагалі виключити 

адвокатів із судового процесу, тим самим применшивши їх вплив на суд та захист 
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прав громадян, віддавши їм суто сферу консультування. Але, це не означає, що 

було створено чіткі критерії вільного доступу до професії. Відсутність довгий час 

Закону «Про адвокатуру» та наявність часто коротких, та «скупих» по суті 

положень щодо діяльності адвокатів не формували засади адвокатської професії 

та негативно впивали на доступ до неї. 

Тобто за період з 1962 по 1990 посилились вимоги до осіб, що мали намір 

стати адвокатами. Серед умов доступу до адвокатської діяльності визначались: 

1) наявність вищої юридичної освіти; 2) стаж роботи у судах, прокуратурі, 

колегіях, органах юстиції і очевидно громадянство СРСР. 

20-22 вересня 1990 р. у м. Києві відбувся Установчий з'їзд адвокатів, на 

якому була утворена Спілка адвокатів України, та який ухвалив рішення про 

потребу відновлення в Україні індивідуальної адвокатської практики, розробку і 

внесення на розгляд до Верховної Ради Закону «Про адвокатуру», що був 

прийнятий 19.12.1992 року (наразі втратив чинність) [116]. У ст. 2 цього Закону 

вказувалось, що адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, 

підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів 

України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, 

володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу 

адвоката України. В цілому на даному етапі необов’язковим було зарахування 

стажу адвоката саме з моменту отримання повної вищої юридичної освіти, 

проходження стажування, встановлення оплати за його проходження, однак 

обов’язковим було складання іспиту на право заняття адвокатською діяльністю. 

Наступним етапом у розвитку інституту доступу до адвокатської професії 

можна визначити прийняття нині чинного Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року [114], який розглядає адвокатуру як 

недержавний і самоврядний інститут, який самостійно вирішує питання своєї 

організації та діяльності, при цьому забезпечує професійне надання будь-яких 

видів правової допомоги. Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 6 цього Закону: 

«Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, 
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володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, 

склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених 

цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю». Детальніше кожна з цих вимог буде нами 

розглянута у наступних підрозділах нашого дослідження. 

З вище викладеного випливає, що активна розбудова адвокатури почалася з 

1991 року, продовжилася до 2012 року і триває до цих пір. Тобто, реформування 

доступу до адвокатської професії в його сучасному європейському розумінні в 

Україні тільки розпочинається. Зауважимо, що існування в Україні незалежної, 

самоврядної адвокатури було однією із обов’язкових умов для прийняття України 

до Ради Європи та укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом [183]. 

Отже, ми можемо запропонувати наступну періодизацію становлення та 

розвитку 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 Маґдебурського 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 
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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). 

Таким чином, становлення та розвиток доступу до адвокатської діяльності у 

світі та Україні відбувались під впливом економічних, політичних, правових та 

інших зовнішніх і внутрішніх факторів, проте в цілому доступ до адвокатури як 

одна з характеристик адвокатської професії визначається особливим порядком, 

який втілений у законодавстві різних держав Європи завдяки історичному досвіду 

поколінь юристів, які ініціювали прийняття відповідних нормативних документів. 

Визначення періодизацій становлення та розвитку доступу до адвокатської 

діяльності в Україні та світі створює можливості для встановлення, подальшого 

дослідження першооснов формування підходу законодавця до формування 

відповідного правового механізму, умов, гарантій, принципів та критеріїв такого 

доступу та дає змогу запропонувати шляхи подолання дискримінації при набутті 

особами статусу адвоката поряд із забезпеченням найбільш ефективного відбору 

майбутніх представників адвокатури. 

 

1.3 Гарантії доступу до адвокатської діяльності в Україні 

 

Гарантії є критеріями значимості для суспільства певних правових явищ та 

процесів, адже саме завдяки ним держава визначає пріоритет свого подальшого 

розвитку. Більше того, гарантії як засоби реалізації правових норм, стимулюють 

формування правопорядку, правової держави та правової свідомості. Українське 

суспільство сьогодні вимагає від держави реформ, що повинні стати рушієм змін 

у суспільному житті і якісно покращити життя пересічної людини. Але 

покращення життя неможливе без забезпечення надання тільки кваліфікованими, 

освіченими юристами якісної правової допомоги населенню.  

Гарантії здійснення адвокатської діяльності широко досліджувались у 

працях вітчизняних та зарубіжних вчених-правників, зокрема у наукових роботах 

Н.М. Бакаянової, Т.В. Варфоломеєвої, І.Б. Василик, В.В. Гайворонської, 
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С.В. Гончаренко, А.В. Іванцової, І.І. Задої, М.А. Погорецького, С.Я. Фурси, 

О.Г. Яновської. Однак, зважаючи на те, що процес реформування адвокатури та 

зокрема і доступу до професії адвоката є тривалим, необхідно забезпечити 

актуальний науково-теоретичний та практичний аналіз саме гарантій доступу до 

адвокатської діяльності, адже формування якісно підготовленої, свідомої, 

відповідальної правничої еліти є стратегічним політичним, економічним, 

організаційним та правореалізаційним завданням. Також, очікуваним у 

суспільстві є створення для осіб, що мають намір стати адвокатами, системи 

реальних, а не формальних гарантій доступу до адвокатської діяльності. 

Аналізувати поняття «гарантії» у розрізі доступу до адвокатської діяльності 

можна лише після з’ясування семантичного поняття «гарантій» як засобів 

забезпечення існування, функціонування певних явищ та/або процесів. Так, у 

словниках термін «гарантія» вживається у наступних значеннях: а) забезпечення 

[85, с.117]; 2) умови, що забезпечують успіх чого-небудь [166, c.29]. У Юридичній 

енциклопедії гарантії розглядаються як встановлені законом засоби забезпечення 

використання, дотримання, виконання і застосування норм права [201, с.542]. 

Разом із цим, основоположним змістом принципу верховенства права є 

твердження, за яким немає права без належного засобу правового захисту. Тож, 

гарантії є засобом практичної реалізації принципу верховенства права. 

Тож, з наведеного можна дійти висновку, що правові гарантії – це 

передбачені правовими нормами засоби забезпечення, умови існування явищ та 

процесів, їх належного впорядкування, реалізації, дотримання, виконання та 

застосування правових норм, що регулюють такі правові явища та процеси. 

При цьому, гарантії доступу до адвокатської діяльності повинні, на наш 

погляд, розглядатись як у широкому, так і у вузькому розумінні. 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 
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адвоката у 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. 

В межах нашого дослідження гарантії доступу до адвокатської діяльності будуть 

розглядатись саме у вузькому розумінні. 

Зазначимо, що гарантії доступу до адвокатської діяльності та гарантії 

адвокатської діяльності не є тотожними поняттями і для здійснення комплексного 

та ґрунтовного дослідження ці поняття слід розмежувати.  

А.С. Осядько справедливо зазначає, що гарантії адвокатської діяльності 

носять декларативний характер та покладання їх забезпечення на орган 

адвокатського самоврядування дає змогу формувати законодавчу базу для 

реального захисту професійних прав адвокатів [28, c.6]. Гарантії здійснення 

адвокатської діяльності є засобами забезпечення прав адвокатів, в той же час як 

гарантії доступу до адвокатської діяльності поширюються на осіб, що тільки 

мають намір стати адвокатами і спрямовані на забезпечення права вільного 

доступу до професії. Гарантії здійснення адвокатської діяльності ж спрямовані на 

забезпечення надання адвокатом якісної правової допомоги, захист адвоката у 

відносинах представництва інтересів клієнта перед правоохоронними органами та 

ефективного здійснення адвокатом своєї діяльності.  

Більше того, гарантії адвокатської діяльності чітко визначені у Конституції 

України [70] (ст. 131
2
), розділі «Гарантії діяльності адвокатів» у Основних 

положеннях про роль адвокатів, Кримінальному кодексі України (ст. ст. 374, 397-

400), Кримінальному процесуальному кодексі України (глава 2 Розділу І), ст. 23 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», такі гарантії втілені 

у рішеннях органів адвокатського самоврядування тощо. Разом із тим, навіть у 
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структурі Національної асоціації адвокатів України діє Комітет захисту прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності [90]. 

Однак, виокремлення гарантій доступу до адвокатської діяльності не є 

таким системним та чітким, як гарантій адвокатської діяльності. Це пов’язано з 

тим, що зазвичай доступ до адвокатської діяльності рідко розглядається як 

самостійне правове явище й аналізується у складі інституту доступу до 

правосуддя, що охоплює ширший масив правових норм. Однак, стаття 424 Угоди 

про асоціацію Європейського Союзу і України передбачає, що Україна забезпечує 

поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, 

соціальної політики та рівних можливостей (Директиви 79/7/ЄЕС від 19 грудня 

1978 р., 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р., 96/34/ЄС від 3 червня 1996 р., 

2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р., 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р., 

2006/54/ЄС від 5 липня 2010 р.). 

З урахуванням викладеного, розглянемо гарантії доступу до адвокатської 

діяльності, здійснимо їх класифікацію та надамо їх характеристику. Так, у 

Юридичній енциклопедії зазначається, що існує два види правових гарантій – 

нормативно-правові та організаційно-правові. Нормативно-правові гарантії 

поділяються на матеріальні і процесуальні [201, с.542].  

Нормативно-правові гарантії, як зазначає Ю.С. Шемшученко, є 

пріоритетним видом юридичних гарантій прав і свобод людини та громадянина, 

які становлять систему норм щодо реалізації прав людини і громадянина: норми-

принципи, юридична відповідальність, юридичні обов’язки, процесуальні норми 

[201, c.554].  

Тобто, нормативно-правові гарантії повинні бути закріплені в правових 

нормах, які в сукупності створюють надійний базис, основу для реалізації норм 

конкретних правових інститутів, в тому числі й інституту доступу до адвокатської 

діяльності.  

До однієї з таких гарантій відносимо гарантію встановлення на 

законодавчому рівні єдиного порядку доступу до адвокатської діяльності. Такий 

порядок передбачає встановлення: 1) недвозначних вимог до осіб, що мають 
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намір стати адвокатом, тобто всі такі вимоги повинні бути максимально 

зрозумілими для всіх кандидатів, які беруть участь у процедурі добору до 

адвокатури; 2) єдині строки для проведення кваліфікаційного іспиту, прийняття 

рішень; 3) єдину чітку процедуру набуття статусу адвоката – від подання 

документів до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і до складання присяги 

адвоката; 4) єдину, визначену законом та рішеннями органів адвокатського 

самоврядування систему органів, що здійснює добір до адвокатури тощо. Разом із 

тим, такий єдиний порядок гарантує реалізацію принципів адвокатської 

діяльності, як-от принцип верховенства права, законності, професійності 

адвокатури. 

У науковій літературі обов’язок відповідних суб’єктів дотримуватися 

встановленого порядку та правил як гарантії забезпечення реалізації певних прав 

та свобод тлумачиться крізь призму того, що уповноважений орган не може по-

різному вирішувати однакові ситуації, а різні – одним і тим самим чином [97, 

с.74]. Єдиним виключенням із цього загального правила є вимога щодо 

неможливості продовження практики, яка була визнана неправомірною чи 

протизаконною [211]. Тут вбачаємо прямопропорційний зв’язок з гарантією 

законності добору до адвокатури. 

Така гарантія дозволяє забезпечити єдиний підхід до процедури 

забезпечення доступу до адвокатської діяльності та повинен гарантувати 

неупередженість до всіх осіб, що мають намір набути статус адвоката. 

Наступною гарантією доступу до адвокатської діяльності є гарантія 

законності та обґрунтованості рішень органів та уповноважених осіб адвокатури 

при наданні доступу до адвокатської діяльності, що приймаються на основі 

застосування принципу верховенства права. Гарантія законності полягає в 

чіткому визначенні підстав і порядку доступу до адвокатської діяльності, 

дослідження конкретних фактів, за яких відбувається порушення такого порядку. 

Так, у разі відсутності законності не може йти мови про забезпечення існування 

інших гарантій, як-от відсутності дискримінації, невтручання органів державної 

влади у процес добору до адвокатури тощо.  
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Таке твердження було підтримано і практикою Суду Європейського Союзу, 

який вказував, що не може бути права на рівне ставлення, якщо йдеться про 

протиправність (незаконність) [177].  

С. Гончаренко вказує, що у п. 14 ст. 92 Конституції України зазначається, 

що виключно законами України визначаються основи організації та діяльності 

адвокатури. Отже, з цього можна зробити висновок про те, що закони мають 

торкатися лише питань загальних – тільки основ організації адвокатури і її 

діяльності, а також про те, що інші питання (не «основи») можуть регулюватися 

не законами [36, с.9]. У межах адвокатури питання доступу до адвокатської 

діяльності є комплексним і втілено як у профільному Законі, так і в рішеннях 

органів адвокатського самоврядування. 

Зазвичай, законність розглядається як один із загальних принципів права. У 

своєму дослідженні ми не тільки не заперечуємо, а й підтверджуємо це 

твердження, адже гарантії виступають, в тому числі, і нормами-принципами, як 

зазначав Ю.С. Шемшученко. 

На думку В.В. Самохвалова, законність є невід’ємним принципом 

правомірності та доцільності правозастосування. Зазначене підтверджується тим, 

що законність: 1) забезпечує діяльність суб’єктів правозастосування; 

2) встановлює необхідність відповідності правозастосування вимогам закону та 

межам наданих повноважень; 3) проголошує та впроваджує верховенство прав і 

свобод людини в процесі здійснення правозастосування; 4) сприяє демократизму 

та гласності правозастосовної діяльності [157, с.123]. 

На думку А.Т. Боннер, як основні принципи (вимоги) законності у 

правозастосуванні можливо виокремити такі положення: 1) всезагальність права; 

2) верховенство Конституції і закону; 3) рівність всіх перед законом; 4) наявність 

соціальних і юридичних механізмів, що забезпечують реалізацію права; 5) якісне 

застосування права; 6) рішуча боротьба з правопорушеннями; 7) невідворотність 

юридичної відповідальності; 8) стійкість правопорядку, ефективна робота всього 

механізму правового регулювання [17, с.116]. 
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На основі аналізу цих теоретико-практичних положень зазначимо, що 

законність як гарантія доступу до адвокатської діяльності в Україні повинна 

передбачати: 1) неухильне дотримання норм законодавчих актів при організації, 

реалізації процедури доступу до адвокатської діяльності; 2) створення умов, за 

яких надані законом права особи можуть бути реалізовані такою особою під час 

доступу до адвокатської діяльності; 3) визначення рішеннями органів 

адвокатського самоврядування тих питань, які детально не врегульовані законом, 

але потребують роз’яснення задля забезпечення прозорості процедури доступу до 

адвокатської діяльності з урахуванням відповідності таких рішень основним 

ідеям, положенням Конституції України, міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, профільного Закону тощо. 

Також В.В. Решота правильно вказує, що важливим принципом є 

обов’язковість виконання рішень органів адвокатського самоврядування усіма 

адвокатами, що характеризується необхідністю виконання адвокатами та особами, 

що мають намір набути статус адвоката, норм, що встановлюються адвокатським 

самоврядуванням [152, c.267]. Так, завдяки гарантії законності відбувається 

об’єднання всіх нинішніх і майбутніх адвокатів у єдину систему, єдину 

корпорацію зі спеціальними правилами поведінки, положеннями та нормами, які 

повинні виконуватись та дотримуватись усіма адвокатами і носити правомірний, 

законний характер.  

Поряд із законністю рішень органів адвокатського самоврядування, 

передбачається і їх обґрунтованість як елемент визначеної гарантії доступу до 

адвокатської діяльності. Така обґрунтованість визначається наступним: 

1) надання органами та особами, які забезпечують доступ до адвокатської 

діяльності роз’яснень особам, що мають намір набути статус адвоката шляхом 

публікації таких роз’яснень у відкритих, публічних джерелах; 2) визначення 

причин та мотивів допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту з метою 

набуття такою особою статусу адвоката, визначення причин схвалення звіту про 

проходження стажування, складання присяги адвоката такою особою; 

3) визначення мотивів та причин відмови у доступі осіб до складання 
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кваліфікаційного іспиту, у схваленні звіту про проходження стажування, у 

складанні такою особою присяги адвоката тощо; 4) забезпечення справедливості 

та розумності всіх без винятку рішень органів та осіб , які забезпечують доступ до 

адвокатської діяльності. 

Наступною нормативно-правовою гарантією є гарантія прозорості доступу 

до адвокатської діяльності. В.В. Решота вказує, що прозорість діяльності органів 

адвокатського самоврядування, органів державної влади та надання у відкритий 

доступ матеріалів та документів їх діяльності, доступ адвокатів та громадян до 

інформації про органи адвокатського самоврядування про результати добору до 

адвокатури, визначає принцип гласності [152, c.267]. 

Ми вважаємо, що прозорість як гарантія доступу до адвокатської діяльності 

означає: 1) обов’язкову відкритість та доступність прийняття і опублікування 

рішень органів адвокатського самоврядування; 2) можливість вільного 

висловлення своїх думок кандидатом, що має намір набути статус адвоката, 

кожним членом органів адвокатського самоврядування згідно порядку денного 

засідань та регламенту; 3) вільний доступ осіб, що мають намір стати адвокатами, 

до матеріалів, що визначають процедуру добору до адвокатури, прийняття рішень 

уповноваженими суб’єктами; 4) право особи бути повідомленою про те, набула 

вона статус адвоката або ж їй відмовлено і у разі прийняття рішення про відмову 

– з яких причин такій особі відмовлено з розгорнутою мотивацією. Так, 

наприклад, у випадку прийняття рішення про відмову у допуску до складання 

кваліфікаційного іспиту, мотивувальна частина рішення повинна містити чітко 

викладені причини відмови, а резолютивна частина – дані про строк та порядок 

оскарження рішення. Текст такого рішення підписується головою та секретарем 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Також право особи на оскарження рішення про відмову в доступі до 

адвокатської діяльності є елементом права на справедливий суд. Зокрема, така 

позиція висловлена у рішенні ЄСПЛ «М. проти Нідерландів» (№ 2156/10) 25 

липня 2017 р [153]. 
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Тобто, гарантія прозорості доступу до адвокатської діяльності визначається 

як самоціллю – поінформованістю усіх зацікавлених суб’єктів щодо регулювання 

та дотримання процедури доступу до адвокатської діяльності, особливостей 

взаємодії зазначених суб’єктів та публічність відомостей про результати набуття 

особами статусу адвоката. 

Не менш важливою нормативно-правовою гарантією доступу до 

адвокатської діяльності є гарантія взаємної відповідальності осіб, що мають намір 

стати адвокатами, та уповноважених осіб, які приймають рішення про надання 

доступу до адвокатської діяльності. Так, зауважимо, що всі відомості щодо 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю, а також зупинення або 

припинення такого права, вносяться в установленому Законом порядку до 

Єдиного реєстру адвокатів України. Тобто, наповнюючи цей реєстр, органи 

адвокатського самоврядування несуть відповідальність за правильність 

відображення такої інформації.  

Зазначимо, що на рівні спеціального Закону нечітко визначені 

повноваження кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатів (далі – КДКА), що спричиняє непорозуміння у 

визначенні і обсягу відповідальності членів цих палат у межах забезпечення 

доступу до адвокатської діяльності.  

М.С. Косенко в цьому контексті звертає увагу і на фактичну відсутність 

різниці у статусі членів КДКА та звичайних адвокатів. Так, на жаль, Закон 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на сьогодні не здійснює 

розмежування дисциплінарної відповідальності адвоката та адвоката, який 

є головою або членом КДКА. З огляду на зазначене, до голови або члена КДКА 

поряд із загальними видами дисциплінарних стягнень, передбаченими Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», повинні застосовуватись 

і спеціальні дисциплінарні стягнення, які пов’язані із виконанням зазначеними 

особами особливих посадових обов’язків за виборчою посадою у цій комісії [73 

с.127]. Зокрема, це стосується і прийняття рішення про доступ/відмові у доступі 

до адвокатської діяльності в Україні. 
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Водночас, згідно зі ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»: «З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, 

повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності 

письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, 

кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть звертатися із 

запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що зобов’язані не 

пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати необхідну 

інформацію. Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, 

тягнуть за собою відповідальність, установлену законом. У разі ненадання 

особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку 

повноти та достовірності повідомлених нею відомостей така особа до 

кваліфікаційного іспиту не допускається». 

Однак, з урахуванням викладеного, можемо стверджувати, що профільним 

Законом не передбачено конкретної відповідальності, якщо особа подала 

неправдиві або неповні відомості для здобуття статусу адвоката. З положень ч.2,3 

ст. 8 цього Закону можна дійти висновку, що наслідком вчинення дій з подачі 

неправдивих та/або неповних відомостей стосовно набуття статусу адвоката, такій 

особі може бути відмовлено у допуску до складання кваліфікаційного іспиту. 

Однак, на наш погляд, такий підхід надає дуже багато дискреції кваліфікаційно-

дисциплінарним комісіям адвокатури і для зменшення суб’єктивізму необхідно 

передбачити чіткі підстави відмови у допуску до складання кваліфікаційного 

іспиту. 

Так, необхідно доповнити ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» частиною 3
1
, де чітко визначити підстави відмови у 

допуску до складання кваліфікаційного іспиту особі, яка має намір набути статус 

адвоката і викласти її у наступній редакції: 
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«Підставами відмови у допуску особи, що має намір набути статус адвоката, 

до складання кваліфікаційного іспиту є: 

а) подання неповного пакету документів, неповних відомостей, визначених 

відповідним рішенням органів адвокатського самоврядування; 

б) подання завідомо неправдивих відомостей про особу, що має намір 

набути статус адвоката; 

в) якщо стало відомо, що особа, яка має намір набути статус адвоката, 

відноситься до осіб, перелік яких визначений у ч.2 ст. 6 цього Закону; 

г) у разі ненадання особою, яка має намір набути статус адвоката, письмової 

згоди на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею відомостей; 

д) у разі, якщо особа, яка не склала кваліфікаційний іспит подає документи 

для його складання раніше спливу шестимісячного строку після того, як уже один 

раз не склала кваліфікаційний іспит; 

е) у разі, якщо особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно подає 

документи для його складання раніше спливу одного року після того, як уже двічі 

не склала кваліфікаційний іспит». 

З урахуванням змін у законодавстві такий перелік може бути доповнено або 

змінено. 

Водночас, комплексно аналізуючи відповідальність уповноважених осіб у 

разі ненадання відповіді на запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури зазначимо, що відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [67] неправомірна відмова в наданні інформації, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не 

відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Отже, з урахуванням вище викладеного, можна стверджувати, що на даний 

момент існує певний дисбаланс відповідальності осіб, які мають намір набути 
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статус адвоката, та осіб, уповноважених на прийняття юридично значущих рішень 

при наданні доступу до здійснення адвокатської діяльності. Для врівноваження 

такого дисбалансу, відповідальність осіб, які мають намір набути статус адвоката, 

та осіб, які уповноважені приймати юридично значущі рішення, необхідно 

зробити взаємною. 

Таким чином, до нормативно-правових гарантій доступу до адвокатської 

діяльності слід віднести наступні: 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. 

Нормативно-правові гарантії закріплені і нормативних актах та є 

нормативно-правовими зобов’язуючими приписами, в той час як організаційно-

правові гарантії випливають із суті діяльності із забезпечення доступу до 

адвокатури і носять структурно-процедурний характер. 

Першою з організаційно-правових гарантій є гарантія об’єктивності та 

неупередженості під час забезпечення доступу до адвокатської діяльності. 

Визначаючи суть в цілому гарантій адвокатської діяльності Р.В. Афанасієв 

зазначає, що адвокатська діяльність має бути гарантованою від протиправного 

впливу та свавільного втручання як із боку державних інститутів, окремих 

посадових та службових осіб, так і з боку пересічних громадян [9, с.152]. Тож, 

очевидно, що певні гарантії адвокатської діяльності повинні розповсюджувати 

свою дію і на етапі доступу до адвокатської діяльності, виступаючи загальними 

гарантіями інституту адвокатури. 

Ця гарантія є не тільки елементом науково-методологічних засад доступу до 

адвокатської діяльності, а я й визначає, що адвокатура є самостійною, 

незалежною та аполітичною і незабюрократизованою ланкою суспільства, яка 

визначає його розвиток та забезпечує відокремленість адвокатури і держави. 
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Зауважимо, що проявом гарантії об’єктивності та неупередженості під час 

забезпечення доступу до адвокатської діяльності є те, що згідно ч. 2 ст. 50 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» голова та члени 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обираються конференцією 

адвокатів регіону, тобто орган адвокатського самоврядування, до якого подаються 

документи особами, що мають намір стати адвокатами, складається виключно із 

числа адвокатів. Таке положення забезпечує відносне невтручання державних 

органів, органів місцевого самоврядування в процес відбору найбільш успішних 

кандидатів. Норми відповідного характеру містяться в Основних положеннях про 

роль юристів, прийнятих Восьмим конгресом ООН з попередження злочинів, в 

Загальному кодексі правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, 

прийнятому Радою асоціацій юристів і юридичних товариств Європи (РАЮЮТЄ) 

28 жовтня 1988 року, в Хартії ключових принципів Європейської юридичної 

спільноти, прийнятої РАЮЮТЄ 24 листопада 2006 р., а також у Рекомендації Rec 

(2000) 21 Комітету Міністрів Державам-членам ради Європи про свободу 

здійснення професії адвоката від 25 жовтня 2000 року тощо. 

Наступною організаційно-правовою гарантією доступу до адвокатської 

діяльності є дотримання кандидатом вимог, передбачених для осіб, що мають 

намір стати адвокатами (визначені ст. 6 Закону), що визначає в цілому 

професійність адвокатури. Тобто, таку гарантію доступу до адвокатської 

діяльності можна назвати гарантією привілеї професійності при доборі до 

адвокатури. 

Раціональне та обґрунтоване підвищення вимог для доступу до адвокатської 

діяльності є водночас і гарантією професійності адвокатури, адже 

інтелектуальний відбір такого роду дасть суспільству адвокатів вищої проби, 

підвищить рівень забезпечення надання юридичних послуг, створить умови для 

відсіювання осіб, які не мають наміру здійснювати адвокатську діяльність з 

метою надання якісної правової допомоги. У відповідності до п. 5.6 Указу 

Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» [134] визначено напрями 
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реформування адвокатури, серед яких можна виокремити такий напрям, як 

підвищення вимог до здійснення адвокатської діяльності, зокрема посилення 

професійних та морально-етичних вимог до осіб, які мають намір отримати статус 

адвоката, та дисциплінарного контролю професії.  

При цьому, кожна людина наділена можливістю вільно обирати професію, 

однак обравши її, вона вже не має можливості уникнути тягаря прав та обов’язків, 

якими людина повинна скористатися та виконувати в силу свого правового 

статусу. До такого роду професій належить і адвокатська професія, адже кожнен 

адвокат несе відповідальність за прийняті ним стратегічно важливі рішення в 

частині надання правової допомоги клієнту.  

Як правильно вказує А. Меланчук, саме професіоналізм адвокатури 

дозволяє їй виступати інструментом забезпечення права громадян на отримання 

кваліфікованої правової допомоги. В національних законодавствах 

професіоналізм адвокатів пов’язується із відповідністю адвоката визначеним 

критеріям, підтвердженням наявності принципу професіоналізму в діяльності 

адвокатури, а також обов’язком адвоката постійно підвищувати свій професійний 

рівень [47, c. 174]. Таке підтвердження з одного боку надається самим 

кандидатом, а з іншого – приймається уповноваженими на це суб’єктами. 

На наш погляд, професійність означає, що статус адвоката набувається у 

разі відповідності претендента на його отримання певним професійним вимогам, 

як-от, вища юридична освіта за освітнім рівнем магістра або спеціаліста, 

юридичний стаж, здача іспитів тощо; виконання адвокатом своїх професійних 

обов’язків і прав на високому рівні, що забезпечує отримання кваліфікованої 

правової допомоги клієнтами. 

Варто погодитись із позицією О.Г. Яновської, яка зазначає, що: «На жаль, 

закріплений у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

порядок допуску до кваліфікаційного іспиту осіб, які виявили бажання отримати 

право на заняття адвокатською діяльністю, порядок проведення цього іспиту та 

подальшого стажування не забезпечують належний професійний відбір майбутніх 

представників адвокатського корпусу та не надають можливості здійснити 
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формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, 

притаманних суто адвокатській професії» [204, c. 237]. 

На підтвердження такої позиції зазначимо, що дійсно особи, які мають 

намір стати адвокатами, на початковому етапі доступу до адвокатської професії 

проходять виключно формальну перевірку на предмет дотримання ними вимог 

щодо наявності освіти, стажу роботи, однак чинне законодавство не визначає 

вимоги для підтвердження доброчесності цих осіб, дотримання в ході отримання 

юридичного досвіду стандартів адвокатської етики. Більше того, зловживаючи 

своїми правами у, до прикладу господарському чи цивільному процесах, дані 

особи не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, нарівні з 

адвокатами, що значно знижує рівень дотримання ними етичних стандартів 

поведінки у суді. Так, вважаємо, що формування Громадської ради доброчесності, 

яка виконує свої повноваження стосовно суддів у відповідності до прийнятої у 

2016 році нової редакції Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [135], 

повинно було б здійснюватись у системній відповідності із впровадженням вимог 

щодо підтвердження доброчесності і особами, що мають намір стати адвокатами, 

а саме формування Адвокатської ради доброчесності для визначення 

відповідності поведінки осіб, що бажають набути право на здійснення 

адвокатської діяльності, вимогам адвокатської етики. Судова реформа не повинна 

йти осторонь реформи адвокатури, ці процеси повинні відбуватись 

синхронізовано. 

Важливо звернути увагу і на норми права ЄС, які застосовуються при 

визначенні професійності як гарантії доступу до адвокатської діяльності. 

Ключовими стандартами ЄС щодо професійної підготовки є перший і другий 

принципи, зазначені в Резолюції Ради адвокатських асоціацій та правових 

товариств Європи про підготовку юристів в ЄС, а саме: «Підготовка і здача 

іспитів з професійної практики перед отриманням професійної юридичної 

кваліфікації, тривалість і зміст такої підготовки» і «практична підготовка на 

робочому місці (така , як стажування або учнівство) під керівництвом юриста до 

чи, тоді, коли це доречно, після отримання кваліфікації».  
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Так, існують два основні підходи до організації професійної підготовки 

адвокатів: система спеціалізованих професійних шкіл, як у Франції (школа 

адвокатури), або система курсів, як у Великобританії та Уельсі. З одного боку, 

невеликі територіально держави зазвичай вибирають більш дешеву і гнучку 

систему стажування/учнівства з практикуючим адвокатом із проходженням 

стандартної уніфікованої підготовки перед кваліфікаційним іспитом [30, с.46]. 

Україна обрала саме другий підхід і протягом останніх чотирьох-п’яти років 

втілює його зі змінним успіхом [172]. 

Отже, привілея професійності при доборі до адвокатури як гарантія доступу 

до адвокатської діяльності має подвійну правову природу: 1) поширюється на 

осіб, що відповідальні за прийняття рішень про складання кандидатами 

кваліфікаційних іспитів, проходження стажування, складання присяги адвоката 

тощо; 2) поширюється на кандидатів, які повинні довести, що вони відповідають 

тим вимогам, які до них висуваються з метою набуття статусу адвоката. 

Третьою організаційно-правовою гарантією доступу до адвокатської 

діяльності є відсутність дискримінації при доборі до адвокатури. Статтею 2 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

[125] визначено, що законодавство України ґрунтується на принципі 

недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: 1) забезпечення 

рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 2) забезпечення рівності перед 

законом осіб та/або груп осіб; 3) повагу до гідності кожної людини; 

4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб. У п. 10 Основних 

положень про роль адвокатів визначено, що є обов’язком урядів, професійних 

асоціацій адвокатів і навчальних інститутів забезпечити відсутність дискримінації 

при допуску осіб до адвокатської практики або до продовження практики за 

ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, політичних та 

інших поглядів, наявності власності, місця народження, економічного або іншого 

становища.  

При доборі до адвокатури така гарантія повинна проявлятись у: 

1) забезпеченні рівного доступу осіб, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 
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етнічного походження, релігії, політичних та інших поглядів, наявності власності, 

місця народження, економічного або іншого становища до адвокатської 

діяльності; 2) однакові для всіх кандидатів вимоги доступу до адвокатської 

діяльності; 3) повагу до гідності кожного кандидата; 4) забезпечення всім 

кандидатам у доборі до адвокатури рівних можливостей при складанні 

кандидатських іспитів та проходженні стажування. 

Тому, з метою уникнення дискримінації у забезпеченні доступу до 

адвокатської діяльності, у 2006 році була прийнята Директива № 2006/123/ЄC від 

12 грудня 2006 року про послуги на внутрішньому ринку [44]. Мета Директиви 

2006/123/ЕС полягала в тому, що будь-які перепони у сфері доступу до професії 

на вільному ринку ЄС повинні не створюватись, а за наявності таких – усуватись 

всіма можливими засобами. Більше того, при уповноважених органах юстиції 

держави-учасниці зобов’язуються створити органи, які б перевіряли локальні акти 

адвокатського самоврядування на предмет відповідності таких 

антидискримінаційному підходу.  

Аналізуючи прояви забезпечення гендерної рівності у межах доступу до 

адвокатської діяльності звернемось до статистичних даних. Цікаво, що за 

відомостями з дослідження «Юридична премія 2016» [203] з 49 найкращих 

юристів: чоловіків – 34, жінок – 15 (тобто 69% / 31%). Поряд із цим, за даними 

Єдиного реєстру адвокатів України немає можливості визначити відсоткове 

відношення адвокатів-жінок та адвокатів-чоловіків в Україні. 

При цьому, досить високий рівень суб’єктивності спостерігається при здачі 

особами, які мають намір стати адвокатами, кваліфікаційного іспиту, 

проходження ними стажування, а Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» не містить жодної норми, яка б забезпечувала рівність жінок та 

чоловіків при доступі до адвокатської діяльності. 

Проте, згідно ст. 24 Конституції України, що є нормою прямої дії, рівність 

прав жінки і чоловіка, зокрема, забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; створенням 
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умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим 

захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства. А 

згідно зі ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» сфера правосуддя включена до сфер суспільних відносин, які підпадають 

під дію цього Закону. 

Разом із цим, необхідно забезпечити гендерну рівність саме у сфері 

адвокатури задля уникнення стереотипів, що кращим адвокатом може бути 

переважно чоловік, а не жінка. Як бачимо, практика та статистичні дослідження 

доводять, що незабезпечення принципу гендерної рівності вже на етапі добору до 

адвокатури обумовлює знецінення ролі жінок як представниць юридичної 

професії в Україні, що перш за все обумовлюється ставленням клієнтів до відбору 

особи, що буде виступати їх захисником. 

Зазначимо, що Т.І. Фулей визначає стереотипні характеристики з погляду 

клієнтів на відбір адвокатів. Узагальнюючи позиції даного науковця зауважимо, 

що на її думку, 1) адвокати-чоловіки: а) вселяють більшу впевненість клієнту, 

виглядають більш статусно й солідно; б) більш упевнені й цілеспрямовані; вони 

фізично витриваліші; в) менш емоційні та їм легше знайти спільну мову з 

правоохоронцями; в) не настільки заклопотані домашніми справами і дітьми, вони 

менше витрачають часу на себе, а більше на клієнта; г) є більш сильною 

особистістю; ґ) в суспільстві є стереотип, що адвокат – чоловіча професія, а 

розгляд «складних» справ – не жіноча справа. В той же час, адвокат-жінка: а) має 

вищий рівень довіри та ефективності спілкування з клієнтом, особливо у сімейних 

спорах; б) краще зрозуміє та співчуватиме клієнтці; в) легше порозуміється з 

клієнткою; г) обиратиме менш конфліктну стратегію захисту, що інколи є більш 

виграшним; ґ) дуже уважно і детально вивчає матеріали справи [188, c. 36-38]. До 

цього переліку, можна було б додати і те, що жінка виконує багатофункціональну 

роль: як представник юридичної професії, як мати, жінка, домогосподарка та 

інше. А значить, жінці притаманна багатофункціональність в порівнянні із 

чоловіками, проте клієнти, як показує практика, рідко надають цьому аргументу 

значення. 
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Таким чином, обґрунтованим є доповнення переліку принципів, визначених 

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

гендерної рівності задля реалізації гарантії недискримінації при доборі до 

адвокатури, що полягає у забезпеченні чоловіків та жінок рівним доступом до 

здійснення адвокатської діяльності на засадах надання їм рівних прав та 

можливостей [171]. 

Підсумовуючи, вважаємо, що 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. 

Значення гарантій доступу до адвокатської діяльності полягає у 

встановленні граничних орієнтирів, за допомогою яких можливе забезпечення 

мінімальних стандартів впровадження вільного доступу до адвокатської 

діяльності. Певні вимоги, які висуваються Законом до осіб, що мають намір 

набути статус адвоката, до уповноважених суб’єктів, не можуть вважатись 

обмеженнями для кандидатів за умови, якщо такі вимоги/умови не протирічать 

гарантіям доступу до адвокатської діяльності. Стратегічним завданням 

законодавця, науковців є здійснити всі необхідні спроби з метою усунення таких 

протиріч і встановлення надійної бази для формування громадянського 

суспільства – високо професійного інституту адвокатури. 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Доступ до адвокатської діяльності – це 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. 

2. Поняття «доступ до адвокатської діяльності» та «набуття статусу 

адвоката» варто розмежовувати. Доступ до адвокатської діяльності – це 
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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. 

3. Доступу до адвокатської діяльності притаманні такі ознаки: є правовим 

інститутом; йому властива відкритість та демократичність; має спеціальне 

правове регулювання. 

4. 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. 

5. 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 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 століття (у Франції) – доступ до адвокатської професії дозволявся лише 

світським особам, які повинні були скласти присягу, довести свою моральність, 
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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.  

6. Етапами становлення та розвитку інституту доступу до адвокатської 

діяльності в Україні є такі: 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 Маґдебурського 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). 
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7. Поняття «гарантії доступу до адвокатської діяльності» розглядаються 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 

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. 

8. Гарантії доступу до адвокатської діяльності за критерієм їх 

функціональної спрямованості 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. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДОСТУПУ ДО АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1 Поняття та структура правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності 

 

Адвокатура – один із найважливіших інститутів громадянського суспільства, 

завдяки якому у правовій державі реалізується можливість забезпечення 

громадянам їхніх прав і свобод. Аби адвокатура виконувала покладені на неї 

завдання максимально ефективно, держава повинна створити необхідні умови для 

забезпечення високого професійного рівня адвокатів. Останнє видається 

можливим у випадку запровадження не лише демократичного, а й ефективного та 

доцільного правового механізму доступу до адвокатської діяльності. Від сутності 

та конкретного нормативного змісту елементів останнього залежить чи 

функціонуватиме адвокатура як реальний, діючий інститут громадянського 

суспільства.  

Доступ до адвокатської діяльності є одним із міжнародних стандартів 

організації адвокатури та національним принципом її функціонування. Сьогодні 

відбуваються активні процеси реформування законодавства України з метою його 

гармонізації з правом Європейського Союзу, у тому числі й у сфері адвокатської 

діяльності. Незважаючи на те, що адвокатура є недержавним самоврядним 

інститутом, що зазвичай самостійно вирішує проблеми власної організації, 

питання доступу до адвокатської діяльності потребує регулювання з боку держави 

аби створити необхідні та достатні умови для надання статусу адвоката лише 

особам з високими професійними та особистими якостями. Саме тому сьогодні, у 

контексті удосконалення законодавства України про адвокатуру з метою 

наближення його до міжнародних стандартів, актуальним є вивчення сутності 

поняття та структурних елементів правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності, який дозволить забезпечити незалежне та ефективне функціонування 

інституту адвокатури в цілому та надання адвокатами якісної правової допомоги. 
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До того ж ситуація ускладнюється тим, що в умовах розвитку сучасної 

юридичної науки фактично відсутні будь-які наукові дослідження з цього 

питання. Ні поняття, ні сама структура правового механізму власне доступу до 

адвокатської діяльності комплексно ніким із науковців раніше не вивчалися, що 

ускладнює його нинішнє ефективне реформування та удосконалення. Проте 

значний внесок для осмислення цього питання дали наукові праці, що 

висвітлюють поняття механізму правового регулювання, правового механізму та 

їх елементів, а також правових засобів, зокрема С.С. Алексєєва, С.А. Кузнєцової, 

В.А. Сапуна, О.Ф. Скакун, К.В. Шундікова. Також важливе значення мають 

наукові дослідження окремих правових механізмів, що здійснювалися такими 

вченими як А.О. Гавловська, Я.В. Греца, І.І. Журова, Р.В. Мазурик, В.В. Тильчик.  

Перш за все, для того щоб визначити поняття та структуру правового 

механізму доступу до адвокатської діяльності, необхідно проаналізувати 

сформовані у науковій доктрині підходи до розуміння категорії «правовий 

механізм», її елементів та виокремити власну дефініцію цього терміну. 

Науковці під правовим механізмом часто розглядають різні правові категорії, 

в основному ототожнюючи його з таким поняттям як «механізм правового 

регулювання». Ця проблема спричинена відсутністю єдиного підходу до його 

трактування. Так, правовий механізм є складним поняттям, тому з метою 

однозначного розуміння його змісту скористаємося такими методами наукового 

пізнання як індукція та дедукція – встановимо суть кожного зі структурних 

елементів і на основі отриманих результатів сформуємо власне визначення 

правового механізму як єдиного, комплексного явища.  

У буквальному розумінні під словом «механізм» (від грец. μηχανή –  

знаряддя, пристрій) розуміють пристрій (сукупність ланок або деталей), що 

передає чи перетворює рух; у переносному – систему, що визначає порядок якого-

небудь процесу, діяльності, будь-яких явищ [165, с.355]. Сам термін «механізм» 

походить із точних наук, проте з часом він почав використовуватися для 

позначення різноманітних суспільних процесів. Таким чином, в 

загальновживаному і загальнонауковому розумінні «механізм» визначається як 
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внутрішній устрій, система, сукупність процесів, на яких ґрунтується будь-яке 

явище. 

Щодо використання цього терміну у юридичній науці, то В.В. Тильчик 

влучно зазначає, що застосовуються різні термінологічні конструкції, 

складниками яких є класичний «механізм», а саме: «правовий механізм», 

«адміністративно-правовий механізм», «механізм адміністративно-правового 

регулювання», «механізм державного управління» та багато інших. Розглядаючи 

такі конструкції, теоретики спираються на основоположні засади та зміст поняття 

«механізм правового регулювання» [181, с.563]. 

Так, проводячи аналіз досліджень з даної тематики, варто звернути увагу на 

те, що більшість науковців не розрізняють відмінностей у розумінні термінів 

«правовий механізм» та «механізм правового регулювання». Наприклад, 

І.І. Журова у своєму дослідженні ототожнює ці поняття, вживаючи їх як синоніми 

[50, с.215]. 

А.О. Гавловська вивчаючи правовий механізм формування та реалізації 

державних молодіжних програм хоч і звертає увагу на наявність різних наукових 

думок щодо поняття «правовий механізм» та вказує, що «не кожний правовий 

вплив складає механізм правового регулювання тих чи інших суспільних відносин 

та є ширшим за обсягом поняттям за «механізм правового регулювання», все таки 

не проводить чіткого розмежування між цими категоріями та фактично вживає їх 

як синоніми [31, с.68-69]. 

Дослідженням сутності цих термінів займалася і російський науковець 

С.А. Кузнєцова, яка в результаті глибоко аналізу дійшла висновку, що «поняття 

«правовий механізм» та «механізм правового регулювання» необхідно розглядати 

як тотожні, вважаючи перший названий термін скороченим варіантом другого» 

[75, с.11]. 

Не розділяючи таке вузьке розуміння суті згаданих правових явищ, 

погоджуємося із позицією, яку висловив В.В. Тильчик: «Не применшуючи 

значення досліджень науковців-правознавців щодо визначення механізму 

правового регулювання та його елементів, вважаємо за необхідне підтримати 
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вчених, котрі обґрунтовують на сьогодні доцільність розширення понятійного 

апарату введенням термінологічної конструкції «правовий (юридичний) 

механізм». Таке розширення буде виправданим, оскільки дозволить 

характеризувати не тільки прості юридичні засоби, а й своєрідні «блоки» 

правових інструментів, сконструйованих законодавцем для гарантованої 

реалізації суб’єктами своїх законних інтересів та досягнення правомірних цілей». 

Так, термін «механізм правового регулювання» (скорочено – МПР) 

використовується науковцями доволі давно, його розуміння є достатньо сталим. 

Регулювати – означає упорядковувати, певним чином впливати. Д.А. Керімов 

розуміє регулювання як встановлення меж, масштабу поведінки людей, внесення 

в суспільні відносини стабільності, системності, порядку і тим самим 

спрямовування їх у певному напрямі [64, с.363]. 

У випадку МПР йде мова про механізм впливу права на суспільні відносини, 

тобто дане поняття за своїм змістом є достатньо широким. Так, С.С. Алексєєв 

вказує, що його зміст складається із засобів юридичного впливу, за допомогою 

яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [4, с.30]. Основною 

метою механізму правового регулювання є упорядкування та задоволення потреб 

та інтересів суб’єктів. Метою впливу в МПР є впорядкування суспільних 

відносини за допомогою права. Сутність поняття «правовий механізм» є значно 

вужчою.  

Вперше спроба сформулювати основи наукового поняття «правовий 

механізм», зміст та об’єм якого відмінний від раніше сформульованих у доктрині 

визначень таких правових конструкцій як «механізм правового регулювання», 

«механізм реалізації права» тощо, була здійснена російським вченим 

К.В. Шундіковим Об'єктивною підставою для формування категорії «правовий 

механізм» він називає досить очевидний факт існування в структурі позитивного 

права (при розгляді його в аспекті інструментального підходу) не тільки простих 

(елементарних) юридичних засобів (дозволів, заборон, суб'єктивних прав і 

обов'язків, заходів заохочення, заходів відповідальності та ін.), а й своєрідних 

«зв'язок», «блоків» правових інструментів, сконструйованих законодавцем для 
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гарантованої реалізації суб'єктами своїх законних інтересів і досягнення законних 

цілей [198, с.14]. 

Таким чином, визначальною ознакою правового механізму як наукового 

поняття є те, що як юридична категорія він утворює сукупність правових засобів, 

які тісно між собою пов’язані. Тобто, всі його елементи перебувають у логічній 

взаємодії та спрямовані на досягнення єдиної визначеної правової мети.  

Для подальшого дослідження правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності вважаємо за необхідно чітко визначити межу між поняттями «правовий 

механізм» та «механізм правового регулювання», яка у найбільш конкретному 

вигляді була проведена К.В. Шундіковим: «По-перше, різна природа розглянутих 

механізмів: якщо МПР є система етапів регулятивного правового впливу, то 

правовий механізм – система нормативних юридичних засобів. По-друге, якщо 

інструментальну структуру МПР утворюють досить різноманітні за своєю 

природою правові феномени, багато з яких не відносяться до елементів власне 

права, то структура правового механізму «виткана» лише з позитивно-правових 

регуляторі. По-третє, функціональна роль МПР полягає головним чином у 

забезпеченні практичної реалізації поставлених законодавцем цілей, реалізації 

інтересів суб'єктів правових відносин, безвідносно до їх змістовної специфіки… 

По-четверте, інструментальна структура МПР стійка і практично індиферентна по 

відношенню до характеру задачі, яку він покликаний вирішити. Елементний склад 

конкретного правового механізму, як уже зазначалося, завжди специфічний і 

залежить від особливостей цільової орієнтації законодавця» [198, с.18]. 

Усе подальше дослідження правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності буде здійснюватися базуючись саме на такому розумінні описаних 

вище правових категорій.  

Такої ж позиції дотримується і Я.В. Греца, який досліджуючи правовий 

механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб’єктів податкових 

правовідносин, надає таке його визначення: «правовий механізм реалізації та 

захисту прав та законних інтересів суб’єктів податкових правовідносин слід 

розглядати як сукупність правових засобів, за допомогою яких кожним суб’єктом 
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здійснюються його правові можливості, усуваються ті негативні умови, що 

можуть завдати шкоди практичному втіленню можливостей, відновлюється 

правове становище у випадку порушення суб’єктивного права. Такий механізм 

визначає певні правові засоби реалізації конкретних суб’єктивних прав, 

встановлює їх систему, окреслює їх функції, що спрямовані на забезпечення 

досягнення позитивних наслідків реалізації права та усунення негативних 

чинників, які порушують право, а також передбачає порядок та стадії 

застосування тих чи інших правових засобів для реалізації та захисту прав 

суб’єктів податкових правовідносин» [38, с.15-16]. 

Тобто, з урахуванням цього, під правовим механізмом розуміємо визначену 

на нормативному рівні, цілісну, взаємопов’язану систему правових засобів, 

основним завданням якої є досягнення певної практичної, конкретно визначеної 

цілі. При цьому сукупність тих чи інших правових засобів спричинена саме 

змістом поставленої цілі. 

Поняття адвокатської діяльності визначено на законодавчому рівні як 

незалежної професійної діяльності адвоката щодо здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту (п.2 ч.1 ст.1 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

З урахуванням вище викладеного пропонуємо розглядати правовий механізм 

доступу до адвокатської діяльності як визначену на нормативному рівні, цілісну, 

взаємопов’язану система правових засобів, основним завданням якої є 

забезпечення реалізації права на здійснення адвокатської діяльності та усунення 

перешкод щодо його здійснення.  

Вважаємо, що 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 
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можливості особі здійснювати адвокатську діяльність за умови дотримання 

вимог, що встановлені законодавством. 

Для того, щоб проаналізувати структуру правового механізму доступу до 

адвокатської діяльності як систему взаємопов’язаних правових засобів, необхідно 

визначити змістовне наповнення власне самої категорії «правовий засіб» та її 

ознаки. 

У юридичній науці сформувалась позиція, за якої фактично відсутнє єдине, 

точне визначення правового засобу. С.С. Алексєєв визначає правові засоби як 

«субстанціональні, інституціональні явища правової дійсності, що втілюють 

регулятивну силу права, його енергію [5, с.14]. Б.І. Пугінський пропонує два 

значення цього поняття – широке та вузьке. У першому варіанті правові засоби – 

це комбінації юридично значимих дій, здійснюваних суб’єктом з дозволеним 

ступенем розсуду, що слугують для досягнення їх цілей, які не суперечать 

законодавству та інтересам суспільства [143, с.83-87]. Позиція А.В. Малько така, 

що правові засоби – це правові явища, які виражаються в інструментах 

(установленнях) та діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються 

інтереси суб’єктів права й досягаються соціально корисні цілі [179, с.722]. 

Ю.Б. Батуріна вважає, що правовий засіб – це діяльнісно-інституційне утворення, 

яке відтворює функціонально-динамічну сторону правових явищ і права в цілому 

[12, с.120]. Р. Халфіна трактує правові засоби як особливий юридичний 

інструментарій, покликаний забезпечувати вирішення певних соціально-

економічних завдань [189, с.30].  

Ясність у розуміння поняття правових засобів вносить російський вчений 

Сапун В.А. У своєму дисертаційному дослідженні, він вивчає теорію правових 

засобів та механізм реалізації права. 

Усі явища правової дійсності В.А. Сапун розділяє на три групи: 

1) правові встановлення, які є субстанцією права, тобто явища-регулятори, 

які утворюють матеріал, вузлові пункти права, первинні центри правової 

дійсності, навколо яких групуються інші правові явища (норми права, 

правовідносини, правоздатність, правомочності та компетенція, суб’єктивні права 
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та обов’язки, договори, юридичні відповідальність і міри захисту, та інші). У цю 

групу входять також різні правові форми, які в силу єдності змісту та форми 

права, його інституційного характеру, знаходяться у нерозривному зв’язку з 

правовими встановленнями – законодавчі та інші нормативно-правові акти, 

індивідуальні акти та інші юридичні документи, юридична техніка як система 

правил і прийомів підготовки законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

інших юридичних документів); 

2) правова діяльність (така система дій і операцій суб’єктів з використанням 

правових форм і встановлень, яка направлена на виконання поставлених перед 

цією діяльністю задач – правотворчість, правореалізація, правозастосування, 

тлумачення права); 

3) суб’єктивні явища правової дійсності: правосвідомість, її рівні та інші 

структурні елементи, суб’єктивні явища правової культури, юридичні конструкції 

правової науки. 

В.А.Сапун чітко зазначає, що до правових засобів відноситься лише перша 

група цих правових явищ. Правова діяльність ж є системою дій і операцій з 

використання правових засобів [158, с.52,53].  

Цю позицію також підтримує і Р.В. Мазурик, який зазначає, що «з цих груп 

тільки третя виключається з кола правових явищ, що становлять поняття «правові 

засоби». Перша група в повному складі приймається в коло поняття однозначно. 

У другій групі виділяються тлумачення права, правотворчість і правореалізація. 

Тлумачення права і правотворчість однозначно виключається зі складу правових 

засобів. Найбільш дискусійним питанням є віднесення до правових засобів 

правореалізаційної діяльності» [78, с.116]. 

Проаналізувавши наявну у юридичній науці багатоманітність визначень 

поняття «правові засоби» можна зробити висновок, що справді однією з ключових 

ознак, які відрізняються їх між собою є включення до цього поняття лише 

юридичного інструментарію, чи віднесення до його складових і механізму його 

реалізації.  
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С.С. Алексєєв субстанціональність (сутність) правових засобів розуміє як те, 

що вони за своєю суттю є тими регулятивними компонентами, з яких складається 

право. Ця ознака відрізняє їх від явищ правової дійсності (діяльності у сфері 

правотворчості, актів з реалізації та застосування юридичних норм), які 

полягають у застосуванні та використанні правових засобів, та явищ суб’єктивної 

сфери правової дійсності (правосвідомості, суб’єктивних елементів правової 

культури, правової науки) як уявлення про них, які є суб’єктивним образом [2, 

с.218, 219]. Тобто, правореалізаційну діяльність правовим засобом він не вважає.  

Р.В. Мазурик справедливо зазначає, що ні дії з правореалізації, ні з 

правозастосування, ні які б то не було інші дії суб’єктів права, навіть коли така 

діяльність буде засобом досягнення мети з прийняття актів, або виконання якої-

небудь іншої діяльності іншими особами, не вважаються правовими засобами. 

Хоча таку діяльність і можна розглядати і як засіб правового регулювання, і як 

частину механізму правового регулювання, розглядати її в якості правового 

засобу недоцільно. У такому разі при застосуванні інструментальної теорії науці 

припаде мати справу не лише із законодавством і актами уповноважених органів 

влади, але і з фактичним застосуванням чинного законодавства, винесенням, 

приведенням у виконання актів і багатьох інших процесів, що не входять до кола 

теоретичних питань. Таким чином, правові засоби – це виключно 

інституціональні, тобто правовстановлюючі явища [78, с.121]. 

З урахуванням вище викладеного вважаємо, що найбільш обґрунтованою є 

позиція В.А. Сапуна, який під правовими засобами розуміє правові встановлення, 

інституційні утворення (встановлення, форми) правової дійсності, які у своєму 

реальному функціонуванні, використанні в процесі спеціальної правової 

діяльності забезпечують досягнення певного результату у вирішенні соціально-

економічних, політичних, моральних та інших засад і проблем, які стоять перед 

суспільством і державою на сучасному етапі.  

Беручи до уваги таке розуміння поняття «правовий засіб» надаємо подальше 

визначення структурних елементів правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності.  



96 

 

Система конкретних правових засобів, які складають правовий механізм 

доступу до адвокатської діяльності, детермінована особливою метою, досягнення 

якої він повинен забезпечити – отримання особою статусу адвоката та реальної 

можливості провадити професійну діяльність. При цьому мають бути дотримані 

принципи та засади здійснення адвокатської діяльності, що визначені і на 

національному, і на міжнародному рівнях. Основним законодавчим актом, який 

визначає порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю є Закон 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Цьому питанню 

присвячений розділ ІІ Закону. Таким чином, правові засоби, що складають 

структурні елементи досліджуваного механізму, визначені саме у цьому 

законодавчому акті. Окремі їх характеристики присутні також у інших 

нормативно-правових актах (наприклад, у рішеннях Ради адвокатів України 

«Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні», «Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затверджене Рішенням Ради адвокатів України»). 

Оскільки правовий механізм є особливою конструкцією позитивного права, 

яка формалізує визначений набір юридичних регуляторів (правових засобів), 

таких як: права, обов’язки, заборони, принципи, презумції, фікції, строки, 

процедури, міри заохочення, міри відповідальності, тощо [198, с.15], то на нашу 

думку, 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 
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України про адвокатуру та адвокатську діяльність (щодо здійснення певних видів 

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

діяльності, врегулюванні чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську 

діяльність; 7) гарантії доступу до адвокатської діяльності; 8) процедурні строки 

доступу до адвокатської діяльності. 

В межах цього наукового дослідження вважаємо за необхідне 

проаналізувати кожний з вищеназваних елементів структури правового механізму 

доступу до адвокатської діяльності більш детально. 

1. Нормативно-правове забезпечення доступу до адвокатської діяльності – це 

правові норми, що регулюють правовідносини у сфері доступу до адвокатської 

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

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року 

№ 270 (зі змінами та доповненнями), Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю затверджене рішенням Ради адвокатів України від 01 

червня 2018 року № 80, Правила адвокатської етики затверджені Звітно-виборним 

з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року та інші. 

2. Права та обов’язки особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської 

діяльності. 

Права особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської діяльності – це міра 

дозволеної поведінки особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської 

діяльності, що встановлена відповідними правовими нормами для задоволення її 

інтересів та забезпечені державою. 

Перш за все, це право на заняття адвокатською діяльністю. Відповідно до 

ст.43 Конституції України, кожному гарантовано право працю, яку він обирає. 

Тому, обгрунтовано вказує С.Я. Фурса, що «кожен, хто хоче займатися 

адвокатською діяльністю, отримує таке право» [1, с.116]. 
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Також такими правами є:  

 право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за 

місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту; 

 право на отримання допуску до кваліфікаційного іспиту у разі 

відповідності особи всім вимогам, встановленим законодавством;  

 право на отримання обґрунтованої відмови (із зазначенням причин) у разі 

її недопуску до складення кваліфікаційного іспиту;  

 право на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду;  

 право на безоплатне отримання свідоцтва про складення кваліфікаційного 

іспиту у випадку його успішного складення; право на звернення із заявою про 

видачу дублікату свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у випадку його втрати;  

 право на повторне допущення до складення кваліфікаційного іспиту, 

якщо особа не склала його з першого разу;  

 право на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури про неуспішне складення кваліфікаційного іспиту до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду;  

 право заявити відвід члену палати або голови кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури до початку проведення кваліфікаційного 

іспиту;  

 право на звернення до Ради адвокатів регіону про призначення 

стажування або звільнення від стажування;  

 право на звільнення від проходження стажування у разі наявності у особи 

стажу роботи помічником адвоката не менше одного року за останні два роки;  

 право на оскарження рішення ради адвокатів регіону про відмову у видачі 

особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження 

стажування до Ради адвокатів України або до суду; 
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 право на оскарження рішення ради адвокатів регіону про продовження 

стажування до Ради адвокатів України або до суду;  

 право на подання заяви про зупинення чи поновлення, припинення 

стажування;  

 право на безоплатне отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України у день складення 

присяги;  

 право на здійснення адвокатської діяльності після отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України 

[105, 101]; 

Обов’язки особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської діяльності – це 

міра її належної поведінки особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської 

діяльності, що встановлена відповідними правовими нормами та забезпечені 

державою. 

Перш за все, це обов’язок особи відповідати вимогам, встановленим 

законодавством, для отримання доступу до адвокатської діяльності. 

Також такими обов’язками є:  

 обов’язок пройти визначені законодавством процедури для отримання 

доступу до адвокатської діяльності (скласти кваліфікаційний іспит, пройти 

стажування, скласти присягу адвоката України та отримати свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю); 

 обов’язок відповідати вимогам, встановленим законодавством, для 

отримання допуску до складення кваліфікаційного іспиту (наявність повної вищої 

юридичної освіти, володіння державною мовою, стаж роботи в галузі права не 

менше двох років та інші); 

 обов’язок особи надати письмову згоду на перевірку повноти та 

достовірності повідомлених нею відомостей для отримання допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту; 
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 обов’язок надати одночасно із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту визначений нормативно-правовими актами перелік 

документів; 

 обов’язок внести плату за складення кваліфікаційного іспиту; 

 обов’язок сплатити внесок на проходження стажування; 

 обов’язок розпочати стажування з дня отримання направлення на 

стажування від адвоката – керівника стажування; 

 обов’язок під час проходження стажування під керівництвом адвоката –

керівника стажування виконувати завдання у межах індивідуального плану 

проходження стажування; 

 обов’язок подавати поточні звіти про проходження стажування, звіт про 

обсяг виконання індивідуального плану стажування у випадку його зупинення, 

звіт про результати стажування після закінчення строку стажування [105, 101]. 

3. Повноваження органів адвокатського самоврядування, які забезпечують 

доступ до адвокатської діяльності. Д.І. Голосніченко, досліджуючи теорії 

повноважень, її регулювання та розподіл у процесі міжнародної інтеграції, надає 

власне визначення поняття повноважень як юридичної категорії: «повноваження – 

це загальне для теорії права та держави поняття, змістом якого є система прав та 

обов’язків, набутих у легітимний спосіб державою, місцевим самоврядуванням, 

державними органами і органами місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами, іншими суб’єктами правовідносин з метою забезпечення можливостей, 

потреб та інтересів людини і громадянина, окремих соціальних груп та 

суспільства в цілому» [35, с.16]. 

Тобто, повноваження у правовому механізмі допуску до адвокатської 

діяльності є правовим засобом, сутність якого полягає у визначеній на 

нормативному рівні взаємопов’язаній сукупності прав і обов’язків суб’єктів, що 

володіють компетенцією щодо вирішення різноманітних питань допуску до 

адвокатської діяльності. При цьому існування цих повноважень спрямоване на 

забезпечення рівних можливостей, прав та інтересів щодо доступу осіб до 

професії адвоката.  
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4. Юридична відповідальність учасників процедури доступу до адвокатської 

діяльності. Юридична відповідальність характеризується такими специфічними, 

ключовими для її розуміння ознаками: є різновидом державного примусу; 

підставою для її застосування є вчинення правопорушення; склад 

правопорушення чітко врегульований у відповідному закондавчому акті; 

функціонує шляхом вжиття певних негативних заходів до суб’єктів 

правопорушення. Ці ознаки також стосуються юридичної відповідальності 

учасників процедури доступу до адвокатської діяльності. Відповідальність 

учасників процедури доступу до адвокатської діяльності більш детально буде 

розглянута у підрозділі 3.2 цієї наукової роботи. 

5. Заборони, встановлені нормативно-правовими актами. По-перше, це 

заборона на здійснення певних видів діяльності – особа, яка бажає отримати 

допуск до адвокатської діяльності, не може перебувати на посадах, зазначених у 

пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», на військовій або альтернативній (невійськовій) службі, а 

також займатися нотаріальною чи судово-експертною діяльності. 

По-друге, це заборона на отримання допуску до здійснення адвокатської 

діяльності у разі наявності у кандидата певних обставин, які не унеможливлюють 

виконання ним професійних обов’язків адвоката: непогашеної чи незнятої в 

установленому законом порядку судимості за вчинення тяжкого, особливо 

тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено 

покарання у виді позбавлення волі; визнання його судом недієздатним чи 

обмежено дієздатним; позбавлення його права на заняття адвокатською 

діяльністю (протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права 

на заняття адвокатською діяльністю), а також звільнення його з посади судді, 

прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах 

місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного 

правопорушення (протягом трьох років з дня такого звільнення). 

6. Процедури доступу до адвокатської діяльності, врегулюванні чинним 

законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. Як зазначає 
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К.В. Шундіков, правові засоби, виступаючи специфічним посередником, 

неминуче включають як фрагменти ідеального (засоби-інструменти), так і 

фрагменти реального, тобто засоби-дії (різноманітні дії та операції, в ході яких 

використовується правовий інструментарій) [199, с. 21]. Відповідно, важливим 

правовим засобом як елементом правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності є процедури як сукупність взаємопов’язаних юридично значущих дій. 

При цьому, під діями у даному випадку необхідно розуміти акти вольової 

поведінки особи, яка бажає отримати доступ до адвокатської діяльності. 

Такими процедурами є: 

 процедура складення кваліфікаційного іспиту, що складається з наступних 

юридично значущих дій: подача особою заяви до кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури регіону за місцем проживання із про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту; розгляд цієї заяви; допуск особи до складення 

кваліфікаційного іспиту; внесення особою плати за складення кваліфікаційного 

іспиту; успішне складення першої частини кваліфікаційного іспиту – письмової; 

успішне складення другої частини кваліфікаційного іспиту – усної; видача особі 

свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту [105]. 

 процедура проходження стажування: подача особою до будь-якої ради 

адвокатів регіону заяви про призначення стажування; призначення керівника 

стажування та видачу направлення на стажування; затвердження індивідуального 

плану стажування та строків подання поточних звітів; складення звіту про 

результати стажування та звіту про оцінку стажування; подання особою до ради 

адвокатів регіону за місцем проходження стажування заяви про оцінку 

результатів стажування; оцінювання результатів стажування; видача особі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю [101]. 

 процедура складення присяги адвоката. 

 процедура отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю та посвідчення адвоката. 

7. Гарантії доступу до адвокатської діяльності. Під ними розуміємо правові 

засоби, які закріплені в нормах права і мають предметом свого впливу права та 
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обов’язки суб’єктів доступу до адвокатської діяльності, забезпечують їх 

реалізацію, захист і відновлення у разі порушення [96, с.167]. Питання стосовно 

гарантії доступу до адвокатської діяльності детально було досліджено у підрозділі 

1.3 цього дисертаційного дослідження; 

8. Процедурні строки доступу до адвокатської діяльності. У науці теорії 

держави і права останнім часом все частіше обґрунтовується позиція про те, що 

строки за своєю суттю не є ні юридичними діями, ні юридичними подіями. 

Погоджуємося із позицією В.В. Луць, яка зазначає, що часовою формою розвитку 

правовідносин, формою існування та здійснення (виконання) суб’єктивних прав 

та обов’язків, які становлять зміст цих правовідносин. Тобто, зміст строку 

становлять певна дія чи подія, за межами яких його існування втрачає сенс – 

настання або закінчення строки набуває сенс не саме по собі, а у поєднанні з тими 

діями чи подіями, для яких він встановлений [77, с.296]. 

Базуючись на такому розумінні строків, можемо вказати, що у правовому 

механізмі доступу до адвокатської діяльності строки виступають певними 

періодами часу з початком, плином або закінченням яких пов'язані правові 

наслідки у вигляді виникнення, зміни, призупинення, відновлення, припинення 

прав і обов'язків учасників правовідносин у сфері доступу до адвокатської 

діяльності. 

Основними строками у правовому механізмі доступу до адвокатської 

діяльності є наступні: 

 три дні – для подачі адвокатом заяви про зупинення адвокатської 

діяльності у разі виникнення обставин несумісності; для повідомлення особі, яка 

звернулася із заявою про допуск др складення кваліфікаційного іспиту, при 

прийняте рішення; строк повідомлення стажиста адвоката та керівника 

стажування про рішення ради адвокатів регіону про видачу особі свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю або про продовження стажування; 

 десять днів – для надання необхідної інформації у відповідь на запит 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційної палати або 

визначеною нею члена палати органами державної влади, органами місцевого 
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самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, 

установами і організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадськими об'єднаннями; для безоплатної видачі особі, яка склала 

кваліфікаційний іспит, свідоцтва про його складення; 

 до тридцяти днів – строк розгляду заяви кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією адвокатури про допуск до складення кваліфікаційного іспиту; 

 тридцять днів – для оскарження рішення про відмову в допуску до 

кваліфікаційного іспиту до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду; для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури про нескладення кваліфікаційного іспиту до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду; для оцінювання 

результатів стажування Радою адвокатів регіону; для складення присяги особою, 

стосовно якої прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

 від одного до трьох місяців – строк продовження стажування; 

 від шести місяців – строк для отримання допуску до повторення 

складення кваліфікаційного іспиту, якщо особа не склала його з першого разу; 

 шість місяців – строк проходження стажування; 

 від одного року – строк для отримання допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту втретє, якщо особа не склала його повторно; 

 три роки – строк дійсності свідоцтва про складення кваліфікаційного 

іспиту стажування [105,101].  

Проаналізувавши структуру правового механізму доступу до адвокатської 

діяльності варто зазначити те, що система його конкретних елементів повинна, 

перш за все, визначатися на законодавчому рівні та бути детермінована 

конкретними цілями, які прагне досягти суб’єкт правотворчості при практичній 

реалізації цієї системи. 

Правовий механізм доступу до адвокатської діяльності повинен бути 

спроможним виконати подвійну функцію, зокрема: 1) забезпечити всім бажаючим 

особам вільний доступ до адвокатської діяльності на засадах рівності. Усім 
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громадянам повинно бути гарантоване їхнє право на працю, яку вони самостійно 

обрали; 2) сприяти функціонуванню адвокатури як правового інституту, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги на високому професійному рівні. Для досягнення цієї мети необхідно, 

щоб правовий механізм доступу до адвокатської діяльності був спрямований на 

перевірку саме компетентності особи, на її рівень володіння професійними 

знаннями та вміннями безвідносно до певних майнових чи інших 

дискримінаційних ознак. 

Таким чином, правовий механізм доступу до адвокатської діяльності як 

система взаєпов’язаних правових засобів визначає систему стримувань та 

противаг, за умови ефективності дії якої можливо забезпечити функціонування 

інституту доступу до адвокатської діяльності в цілому. Основою доступу до 

майбутньої професії адвоката є встановлення таких умов, положень і правил, 

використання такого правового інструментарію, який вкінці дозволить відібрати 

найкращих представників адвокатської професії, задля формування еліти, яка 

зможе встановити високий рівень довіри до системи правосуддя в цілому. 

 

2.2 Нормативно-правове регулювання доступу до адвокатської 

діяльності 

 

Розбудова правової держави залежить від ряду факторів, які створюють 

підґрунтя для реалізації правових явищ та процесів. Одним із таких факторів є 

законодавство, яке слугує основою забезпечення реалізації прав і свобод людини 

та громадянина. Реформування органів адвокатського самоврядування, доступу до 

адвокатської діяльності повинно здійснюватися паралельно з іншими реформами 

– судовою, реформуванням правоохоронної діяльності тощо. Однак, актуальність 

нашого дослідження обумовлюється і активізацією законотворчих процесів у цій 

частині. Зокрема, 06 вересня 2018 року до Верховної Ради Президентом України 

був внесений проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

[115], який актуалізував питання вдосконалення правового механізму доступу до 
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адвокатської діяльності, реформування системи органів адвокатського 

самоврядування та їх організаційно-правових форм. 

Дослідження жодного правового явища не може повноцінно бути здійснене 

без характеристики базових понять та категорій. Характеризуючи значення 

поняття «засада» зауважимо, що у тлумачних словниках української мови воно 

розглядається, як: 1) базисне вихідне положення якої-небудь наукової системи, 

теорії, ідеологічного напряму; 2) переконання, норма, правило; 3) властивість, 

покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або 

здійснення чогось; 4) основна особливість у будові чого-небудь; 5) основа чого-

небудь, те головне, на чому грунтується, базується щось; 6) основа світогляду, 

правило поведінки; 7) спосіб або метод здійснення чого-небудь [166, c. 300-301]. 

Аналізуючи вище зазначене можемо стверджувати, що в довідковому 

розумінні поняття «засада» розглядається переважно як базове положення, 

ключова характеристика, принцип, властивість, особливість. В межах нашого 

дослідження нормативно-правові засади ми розглядатимемо як система ключових 

нормативно-правових актів, норми яких визначають суть доступу до адвокатської 

діяльності, регулюють процедуру такого доступу, визначають його гарантії тощо. 

Нормативно-правові засади охоплюють визначення правового регулювання 

відповідного правового явища. Зауважимо, що у енциклопедичному виданні 

«регулювання» тлумачиться (від лат. regulo – влаштовую, привожу в порядок; 

англ. regulation) як: а) приведення в порядок, впорядкування (механізму, 

діяльності і т. д.); керівництво рухом, напрямом, діями, відносинами і т. п.; б). 

сукупність приписів, що виходять від органу влади або управління і мають за 

мету внести відомий порядок в ту або ін. сферу життя; в) форма цілеспрямованого 

керуючого впливу, орієнтованого на підтримку рівноваги в керованому об’єкті і 

його розвитку за допомогою введення в нього регуляторів (норм, правил, цілей, 

зв’язків) [15, c. 1205]. 

Н.О. П’янов вказує, що правове регулювання – це здійснюване за 

допомогою норм позитивного права та інших правових засобів вплив на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування [144, с. 6-7].  
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З аналізу вище викладених позицій випливає, що правове регулювання – це 

форма регулювання суспільних відносин і різновид соціального регулювання, 

який передбачає цілеспрямований і керівний вплив норм права на суспільні 

відносини з метою їх впорядкування в систему і встановлення між ними 

юридичних зв’язків. 

Система нормативно-правових засад доступу до адвокатської діяльності 

охоплює як міжнародні, так і національні джерела правового регулювання. 

Водночас, незважаючи на те, що норми міжнародних договорів, згоду на 

обов’язковість яких надала Верховна Рада України в силу ч. 1 ст. 9 Конституції 

України є частиною національного законодавства України і мають пріоритет над 

нормами національного законодавства, все ж Конституція України має вищу 

юридичну силу. 

У п. 14 ст. 92 Конституції України зазначається, що виключно законами 

України визначаються основи організації та діяльності адвокатури. Так, 

С.В. Гончаренко вказує, що у п. 14 ст. 92 Конституції України зазначається, що 

виключно законами України визначаються основи організації та діяльності 

адвокатури. Отже, з цього можна зробити висновок про те, що закони мають 

торкатися лише питань загальних – тільки основ організації адвокатури і її 

діяльності, а також про те, що інші питання (не «основи») можуть регулюватися 

не законами [36, с. 9]. До таких питань, зокрема, належать і питання доступу до 

адвокатської діяльності.  

В цьому контексті вважаємо слушною думку М.В. Димитрової, яка вказує, 

що саме у тому й полягає сутність адвокатського (та й будь-якого іншого) 

самоврядування, щоб самостійно вирішувати усі внутрішні питання [43, с. 129]. 

Крім цього, принципове значення як норма прямої дії має ст. 43 Конституції 

України, де визначено, що держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду 

трудової діяльності, а також ст. 53, де визначено право кожного на отримання 

вищої освіти (що є однією з умов доступу до адвокатської діяльності).  
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Більше того, 2 червня 2016 року було ухвалено Закон України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [122], яким 

принципово змінено підхід до визначення статусу адвокатури та її ролі у 

суспільстві. Так, у відповідності до ст. 131
2 

для надання професійної правничої 

допомоги в Україні діє адвокатура і представництво в судах здійснюють 

виключно адвокати, крім винятків, визначених у законах, а згідно зі ст. 59 – 

кожному гарантується професійна правова допомога. Втілення цих норм можливе 

завдяки їх деталізації у чинному законодавстві, рішеннях органів адвокатського 

самоврядування та завдяки судовій практиці. 

До речі, у статті 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [136] 

відтворено конституційне положення, що для забезпечення права на захист від 

обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в 

Україні діє адвокатура. Проте було встановлено й інше — право вибирати 

захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право 

на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи 

(рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року у справі про 

право вільного вибору захисника [22, с. 17]). Однак і досі ця норма фактично не 

реалізується, оскільки відсутній відповідний закон, в якому б визначався 

комплекс питань про так званих «фахівців у галузі права» 

Нормативно-правовим засадам доступу до адвокатської діяльності 

присвячений Розділ ІІ Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», який іменується «Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. 

Організаційні форми адвокатської діяльності». До таких норм віднесено: 1) 

встановлення вимог до особи, що має намір набути статус адвоката; 2) 

встановлення поряду подання документів такою особою, їх перевірки та допуску 

до складання кваліфікаційного іспиту; 3) проходження стажування та скаладання 

присяги адвоката; 4) обрання організаційно-правової форми здійснення 

адвокатської діяльності.  

Більше того, нормами цього закону було передбачено створення Єдиного 

реєстру адвокатів України, який призначений для збору, зберігання, обліку та 
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надання достовірної інформації про адвокатів України, адвокатів іноземних 

держав, які отримали право на адвокатську діяльність в Україні, про обрані 

адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Обов’язок ведення 

Реєстру покладено на Раду адвокатів. Все це, безсумнівно, забезпечило здатність 

адвокатури самостійно вирішувати питання доступу осіб до адвокатської 

діяльності. 

Проте, в силу проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 06.09.2018 року № 9055 [115] визначаються нові особливості та 

вимоги до осіб, що мають намір стати адвокатами (наприклад, стажем у сфері 

права вважається не будь-який юридичний стаж після здобуття освітнього рівня 

«магістр» чи «спеціаліст», а стаж роботи стажистом адвоката та/або на посадах 

судді, прокурора. Цей законопроект скасовує платне стажування і, на думку 

авторів законопроекту, запроваджує прозорий механізм доступу до професії. 

Разом із цим, ним запроваджується особлива процедура доступу до 

професії. Так, законопроект передбачає, що кваліфікаційний іспит буде 

проводитись Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури шляхом складення 

особою, яка виявила намір стати адвокатом, письмового анонімного тестування. 

Організація проведення іспиту покладається на кваліфікаційні комісії адвокатів 

регіону. Кваліфікаційний іспит проводиться у спеціально обладнаних для цього 

приміщеннях, визначених кваліфікаційною комісією адвокатів регіону. Перебіг 

кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою технічних засобів відео- та 

звукозапису. Рішення про позитивний або негативний результат складення іспиту 

ухвалюється Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури [108]. 

Однак, юрист, який пропрацював керівником юридичного відділу на 

підприємстві, установі, організації цим проектом Закону позбавляється 

можливості набути статусу адвоката, що є необґрунтованим, на наш погляд. Хоча 

потрібно зауважити, що така норма вступає в силу через рік після опублікування 

Закону. Очевидно, що в цій частині законопроект потребує доопрацювання, хоча 

сама процедура на перший погляд виглядає простою, прозорою, але обмежує 
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доступ до адвокатської діяльності осіб, що працювали на інших посадах, аніж 

стажист адвоката та/або на посадах судді, прокурора. 

Аналізуючи далі положення профільного Закону зазначимо, що ч.4 ст. 48 

Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює повноваження 

ради адвокатів регіону, серед яких передбачено й забезпечення нею в 

установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів 

України, прийняття нею присяги адвоката та інше. 

Крім цього, значну роль у регулюванні адвокатського самоврядування 

відіграють укази Президента України. Так, зокрема важливим в даному контексті 

є указ Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» [133] 

передбачає необхідність вирішення наступних проблем: невідповідність 

формального статусу адвоката фактичним умовам здійснення адвокатської 

діяльності, в тому числі недосконалість практичного забезпечення прав адвоката і 

гарантій адвокатської діяльності, підвищення вимог до здійснення адвокатської 

діяльності, зокрема посилення професійних та морально-етичних вимог до осіб, 

які мають намір отримати статус адвоката, та дисциплінарного контролю 

професії, усунення недосконалостей системи формування органів адвокатського 

самоврядування та їх взаємодії, гарантій незалежності та належного виконання 

ними своїх функцій; підвищення рівня професійної підготовки адвокатів; 

посилення ефективності дисциплінарного контролю і етичних стандартів в 

адвокатській діяльності тощо. Зауважимо, що більшість указів Президента 

України після набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» втратили свою силу [92]. 

Також важливу роль у регулюванні адвокатського самоврядування 

відіграють акти Кабінету Міністрів України. Зокрема, цікавими в даному 

контексті є Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав людини шляхом 

спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення 

якості її надання» [120], а також Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
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визначення механізму впровадження Плану дій щодо реалізації положень 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки» [117]. 

Однак, найбільше актів, що регулюють питання адвокатського 

самоврядування приймається органами адвокатського самоврядування. Так, 

установчим з’їздом адвокатів було прийнято і затверджено 17 листопада 2012 

року ряд документів, а саме: Положення про Раду адвокатів України [104], 

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури [98], 

Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури [99], Правила адвокатської 

етики [111] тощо. 

Зауважимо, що у своїй діяльності дані органи також приймають 

роз’яснення, рішення, постанови, накази тощо, що є також нормативно-правовими 

засадами доступу до адвокатської діяльності. Наприклад, постанови Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури по конкретним справам про 

притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідності, а також Регламент Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури [146].  

Також джерелами правового регулювання в Україні виступають рішення 

Ради адвокатів України. Зокрема, йдеться про наступні з них: Рішення Ради 

адвокатів України «Про затвердження роз’яснення щодо обчислення стажу 

роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування» [126] 

Положення про раду адвокатів міста Києва [103], Регламент Ради Адвокатів 

України [148], Регламент Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону [147], Про розмежування юрисдикцій кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури та рад адвокатів Києва та Київської області [132], Положення 

про помічника адвоката [102]. З огляду на ту практику, що склалася, також 

джерелами правового регулювання виступають окремі рішення посадових осіб 

органів адвокатського самоврядування, зокрема Інструкція з діловодства у 

регіональних органах адвокатського самоврядування [59]. 

Аналізуючи сфери розповсюдження повноважень органів адвокатського 

самоврядування в частині визначення напрямів розвитку доступу до адвокатської 
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діяльності очевидним стає те, що завдяки їх рішенням регулюються в цілому не 

тільки доступ до адвокатської професії, а й адвокатська діяльність. Так, у зв’язку з 

тенденцією до децентралізації адвокатського самоврядування, значно вищий 

рівень національного правового регулювання в частині локальних актів 

адвокатського самоврядування, ніж актів на централізованому рівні. Вважаємо, 

що такий стан речей є позитивним, адже свідчить про реальне становлення та 

розвиток автономії і незалежності органів адвокатського самоврядування та 

досліджуваного правового інституту в цілому. Головне, щоб така широка 

дискреція органів адвокатського самоврядування не створювала перепони для 

доступу до адвокатської діяльності. 

Так, В. Дудін вказує, що у сучасній правовій доктрині виділяють дві основні 

моделі саморегулювання: американська модель (правила, розроблені 

саморегулівними організаціями, жодним чином не затверджуються зі сторони 

державних органів) та європейська (її також називають «спільним 

регулюванням») [46, c.9]. В Україні більше поширена американська модель 

організації адвокатського самоврядування, однак трапляються і випадки 

змішаного підходу. 

Законом передбачена система органів адвокатського самоврядування, яка, 

по суті своїй є добре структурованим бюрократичним апаратом, фактично 

нав’язаним адвокатурі зі сторони держави. Крім цього, наразі і законні і незаконні 

рішення органів адвокатського саморядування є для всіх адвокатів обов’язковими. 

Правильно, на наш погляд, було би і адвокатам надати можливість не виконувати 

рішення органів адвокатського самоврядування, які є незаконними. 

Окреме місце в системі нормативно-правових засад доступу до адвокатської 

діяльності займають міжнародні конвенції, договори та інші міжнародні 

документи, адже відповідно до ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори 

України» [129], якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 

міжнародного договору. 
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Стосовно таких міжнародних документів варто відзначити, що існують акти 

загального (універсального) характеру, до яких відносимо: Конвенцію про захист 

прав людини і основоположних свобод, Загальну декларацію прав людини, 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Звід принципів захисту 

всіх осіб, що затримані чи знаходяться в умовах ув’язнення, Мінімальні 

стандартні правила поводження з в’язнями, Угода про Асоціацію тощо. 

До прикладу, звернемо увагу на Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод [128]. Так, у ст. 13 Конвенції визначено, що кожен, чиї 

права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на 

ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке 

порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. 

Це прямо стосується реалізації права особи на доступ до адвокатської діяльності і 

право оскаржити рішення про відмову у допуску до складання кваліфікаційного 

іспиту. Крім цього, ст. 14 передбачає заборону будь-якої дискримінації. 

Щодо актів спеціального характеру зазначимо, що до їх складу входять 

конкретні міжнародні стандарти кваліфікації адвокатів, організації діяльності 

адвокатури, міжнародних норм про права, обов’язки та відповідальність 

адвокатів. Норми такого характеру містяться в Основних положеннях про роль 

адвокатів, прийнятих Восьмим конгресом ООН з попередження злочинів (27 

серпня - 7 вересня 1990 г.), в Загальному кодексі правил для адвокатів країн 

Європейського Співтовариства, прийнятому Радою асоціацій юристів і 

юридичних товариств Європи (РАЮЮТЄ) 28 жовтня 1988 року, в Хартії 

ключових принципів Європейської юридичної спільноти, прийнятої РАЮЮТЄ 24 

листопада 2006 р., а також у Рекомендації Rec (2000) 21 Комітету Міністрів 

Державам-членам ради Європи про свободу здійснення професії адвоката від 25 

жовтня 2000 року тощо. 

У 2006 р. Верховна Рада ухвалила Хартію основних принципів юридичної 

професії в Європі, що містить десять основних принципів юридичної професії для 

адвокатських асоціацій Європи. Особливого значення цей документ має для 
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демократій Європи, що розвиваються з метою полегшення їх боротьби за 

створення незалежних та ефективних асоціацій адвокатів. 

До керівних міжнародних стандартів доступу до адвокатської діяльності 

загалом можна віднести: 1) вільний доступ до професії з урахуванням необхідних 

вимог; 2) відкритість доступу до професії; 3) вільний вступ до об’єднань та 

професійних асоціацій; 4) вільний вибір сфери діяльності адвоката; 5) гласність 

процесу добору до адвокатури; 6) обов’язковість юридичної освіти. 

Зазначимо, що завданням Основних положень про роль адвокатів (прийняті 

Восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р.) стало 

здійснення впливу на правову політику країн-учасниць, зміцнення морально-

політичного фундаменту правосвідомості світової спільноти щодо адвокатури. 

Положення вказують на особливе місце і значення адвокатської діяльності для 

суспільства, і це повинні враховувати уряди під час розробки національного 

законодавства. В Основних положеннях передбачено, що уряди, професійні 

асоціації адвокатів та навчальні заклади забезпечують відсутність дискримінації 

на шкоду будь-якій особі щодо початку або продовження професійної юридичної 

практики за ознакою раси, кольору шкіри, статі, етнічного походження, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, 

майнового, соціального, економічного чи іншого положення, за винятком того, 

що вимога, згідно з якою адвокат повинен бути громадянином відповідної країни, 

не розглядається як дискримінаційна. 

За Рекомендаціями Rec (2000) 21 Комітету Міністрів Державам-членам ради 

Європи про свободу здійснення професії адвоката від 25 жовтня 2000 року 

вважається, що одним з основних напрямків діяльності асоціацій адвокатів є 

сприяння розширення доступу до правосуддя. Вважаємо, що це є виправданим, 

адже адвокатура є міцним стержнем, який забезпечує дієвість і ефективність 

системи правосуддя в цілому. 

Таким чином, дослідивши національні та міжнародні нормативно-правові 

акти, вважаємо, що систему правових норм, які є основою правового регулювання 

інституту доступу до адвокатської діяльності складають норми, які: 
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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. 

Здійснивши комплексне дослідження нормативно-правового регулювання 

доступу до адвокатської діяльності, доходимо висновку, що  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. 

Підсумовуючи зазначимо, 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. 
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2.3 Стандартизація доступу до адвокатської діяльності в Україні за 

європейськими зразками 

 

Адаптація українського законодавства до aquis communitaire вимагає не 

тільки актуалізації питань реформування національного законодавства в частині 

забезпечення доступу до адвокатської діяльності, а й ґрунтовного дослідження 

цього інституту в межах права Європейського Союзу. 

У зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію, Україна як демократична та 

правова держава зробила свій цивілізаційний вибір і стала на шлях змін, які в 

першу чергу стосуються правової сфери, що зокрема охоплює комплексне 

реформування інституту адвокатури як такого. 

До даного питання звертались Д. Макбрайд, В.Р. Дюкіна, А.В. Іванцова, 

Н.О. Обловацька, О.Д. Святоцький, В.О. Святоцька, М.А. Погорецький, 

О.Г. Яновська та багато інших. Однак, сьогодення вимагає самовизначення 

української адвокатури в межах не тільки європейської, а й світової адвокатури, а 

відтак потребує більшої уваги до визначення правових засад забезпечення 

доступу до адвокатської професії в цілому. 

На нашу думку, в контексті нашого дослідження як найбільш широке 

поняття слід вживати поняття «інтеграція». Ю.О. Волошин вказує, що інтеграцією 

вважається довготривалий процес, в ході якого держави трансферують право 

реалізації частини своїх суверенних прав на користь створюваної єдиної 

інституційної структури для забезпечення реалізації їх спільних інтересів за 

допомогою норм права [29, c. 11]. Ю.М. Капіца зазначає, що вказує, що в праві 

ЄС використовуються поняття «наближення» та «гармонізація» нарівні. 

«Наближення» нормативно-правової бази передбачає досягнення того чи іншого 

рівня узгодження. «Гармонізація», однак, може означати й досягнення певної 

ідентичності норм права держав-членів Євросоюзу через прийняття рішень ЄС, і 

визначення цілей, єдиних для держав-членів, через прийняття директив 

організації [63, с. 19]. 



117 

 

Однак, при цьому, якщо мова йде про впровадження так званих 

«європейських стандартів», то найбільш доцільним є вживання терміну 

«адаптація». Так, в Україні ухвалений та діє Закон України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [123], який визначає, що адаптація законодавства - процес 

приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з 

acquis communautaire.  

М.О. Дей зазначає, що ключовим елементом успішної інтеграції України 

до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості законодавства нашої держави з 

правовими нормами ЄС. Вчена вказує, що зближення українського законодавства 

із сучасною Європейською системою права забезпечить розвиток політичної, 

підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, 

економічний розвиток держави в рамках ЄС і сприятиме поступовому зростанню 

добробуту громадян, приведення його до рівня, що склався в державах-членах 

ЄС, а також створить необхідні передумови для отримання Україною статусу 

члена ЄС, що є головним зовнішньополітичним пріоритетом України у 

середньостроковому вимірі [40, с. 312].  

Зазначимо, що адаптація законодавства про адвокатуру до міжанродних 

стандартів є частиною процесу наближення законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (гаромонізація). 

 В.О. Святоцька вказує, що реформування адвокатури України, з 

поступовим приведенням її у відповідність до європейських стандартів, є 

необхідною умовою для національної «європеїзації» [159, с. 96].  

Очевидно, що для кожного процесу реформування, яким для України є 

адаптація національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, 

необхідно розробити «дорожню карту» - послідовність кроків для приведення 

національного законодавства у відповідність до Європейського. 

Так, О.Л. Омельченко у своєму дисертаційному дослідженні, 

присвяченому адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу вказує, що етапами правової адаптації законодавства до законодавства 
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Євросоюзу визнаються: (а) імплементація Угоди про партнерство та 

співробітництво; (б) укладання галузевих угод та інших угод; (в) приведення чин-

ного законодавства України у відповідність до стандартів ЄС; (г) створення 

механізму гармонізації проектів актів законодавства України з acquis 

communautaire [88, c. 10]. 

Вважаємо, що процес адаптації уже частково реалізований в Україні, 

однак потребує свого подальшого руху шляхом імплементації базових положень 

міжнародних актів та Директив ЄС щодо забезпечення доступу до адвокатської 

діяльності. Мета здійснення цього процесу глобальна і полягає в наданні 

українськи адвокатам можливості працювати, перебуваючи в статусі адвоката, не 

тільки на території України, а й на території Європейського Союзу. Зазначимо, 

що у державах-членах ЄС вимоги до майбутніх адвокатів є досить суворими. Так, 

особа, яка має намір набути статус адвоката в державі-члені ЄС повинна володіти 

високими моральними якостями, необхідним рівнем юридичної освіти, а також 

успішно пройти процедуру доступу до адвокатської діяльності: пройти курси, 

скласти кваліфікаційний іспит, пройти стажування тощо. 

М.Л. Смолярова зазначає, що адаптацією законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу являється поступовий процес наближення її 

правової системи, що включаючи в себе і законодавство, і правотворчість, і 

юридичну техніку, і практику, і правозастосування до правової системи 

Європейського Союзу відповідно до тих критеріїв, які висуваються ЄС до держав, 

які планують до нього увійти [173].  

Поняття «стандартизація» випливає із категорії «стандарт». Так, стандарт 

– це основа процесу оцінювання, базова модель поведінки, що застосовується як 

зразок [190, c. 36]. Поряд із цим стандартизація – це один зі способів наближення 

та узгодження норм права, що характеризуються багаторазовістю використання 

для виконання завдань науково-технічного співробітництва, підвищення якості 

продукції, товарів, робіт і послуг [91, c. 340]. 

Коротко резюмуючи значення всіх понять, порівнюючи зміст, що у них 

вкладається зауважимо, що до способів наближення та узгодження національного 
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права до європейського права в частині доступу до адвокатської діяльності 

належать: 1) адаптація, що передбачає наближення, застосування норм з 

урахуванням особливостей національного законодавства; 2) стандартизація – це 

тривалий процес формування і застосування зразкових норм, що зарекомендували 

себе позитивно при їх реалізації; 3) уніфікація – об’єднання норм; 

4) імплементація – це послідовний процес поступового впровадження 

міжнародних та європейських правових норм у національне законодавство. 

Імплементація може виражатись у вигляді перетворення норм (трансформації). 

Остання у свою чергу поділяється на трансформацію («перетворення»); рецепцію 

(«перенесення») та інкорпорацію («включення норм»), як способи систематизації 

правових норм тощо. 

Так, згідно з Основними положеннями про роль адвокатів від 01.08.1990 р. 

адвокати, як важливі учасники здійснення правосуддя, повинні постійно дбати 

про честь і гідність своєї юридичної професії, що можливо шляхом забезпечення 

максимально ефективного доступу до адвокатської діяльності.  

Зазначимо, що відповідно до пункту «a» пункту 1 статті 3 Директиви 

2005/36/ЄС від 7 вересня 2005 року про визнання професійних кваліфікацій [208] 

адвокатська професія визначається як один із різновидів «регульованих 

професій». Під регульованою професією розуміється «професійна діяльність або 

сукупність видів професійної діяльності, доступ до яких, здійснення або порядок 

здійснення яких відповідно до законодавчих, регламентарних або 

адміністративних положень прямо або побічно відповідають умові про володіння 

певними професійними кваліфікаціями», тобто дипломами про професійну освіту, 

професійними свідоцтвами і т.п. Ця Директива передбачила можливість 

здійснення адвокатської діяльності для адвокатів-громадян держав Європейського 

Союзу, Європейської економічної зони і Швейцарії у всіх державах-учасницях 

при одночасному дотриманні декількох кваліфікаційних умов. При цьому 

визначення таких кваліфікаційних умов в більш детальному розрізі покладається 

на держави-учасниці, які мають на національному рівні забезпечити відповідне 

правове регулювання. При цьому, для права ЄС в цілому не важливо, як буде 



120 

 

іменуватись особа, яка по суті є адвокатом, а має значення інше – дотримання 

особою сукупності умов, що для кожної з держав можуть відрізнятись.  

Так, як зазначає Н.О. Бидюк, особи, які хочуть займатися адвокатською 

професією на постійній основі в Іспанії, повинні, крім того, що мати вищу 

юридичну освіту, бути зареєстрованими в відповідній територіальній колегії 

адвокатів, у межах територіальної сфери діяльності якої вони мають постійне 

місце проживання. Після трьох років практики в Іспанії вони мають право на 

перекваліфікацію та отримання статусу іспанського Abogado [13, с. 213].  

В.Р. Дюкіна зазначає, що адвокат ЄС – це професійний незалежний і 

кваліфікований фахівець у галузі юриспруденції, що отримав у встановленому 

нормативними правовими актами країн-членів ЄС відповідний статус, що 

дозволяє йому під професійним званням займатися консультуванням з правових 

питань , відстоювати права клієнтів будь-яким законним способом і здійснювати 

правові дії для захисту їхніх інтересів, та представляти інтереси клієнтів перед 

судовими інстанціями, правовими органами та органами публічного управління 

[47, с. 30-31]. 

Відтак, з вище викладеного випливає, що встановлення умов доступу до 

адвокатської діяльності за правом ЄС визначається законодавством країн-

учасниць, однак це не означає, що отримавши статус адвоката в одній державі-

учасниці, особа автоматично матиме право займатись адвокатською діяльністю і в 

іншій державі-учасниці. Це обґрунтовано, адже правові системи держав 

відрізняються як за законодавством, та і практичним втіленням правових норм.  

Для уточнення таких характеристик необхідно проаналізувати положення 

Директиви 77/249/ЄЕС від 22 березня 1977 року про сприяння ефективному 

здійсненню адвокатами свободи надання послуг [206]. У цій Директиві визначено, 

що здійснення адвокатської діяльності в порядку здійснення свободи надання 

послуг не може бути обумовлене необхідністю для адвоката бути резидентом у 

приймаючій державі, а також необхідністю вступу до професійної спільноти 

адвокатів даної держави. Тобто, адвокат не може обґрунтовувати необхідність 



121 

 

здійснення адвокатської діяльності на території певної держави причиною 

необхідності чи бажанням набути статус громадянина цієї держави-члена ЄС. 

С.О. Деханов в цьому контексті, аналізуючи положення цієї Директиви, 

вказує, що адвокат у процесі надання юридичних послуг повинен вказати на мові, 

яка використовується в державі, з якої він прибув, найменування своєї професії 

(титулу) та професійної організації, що видала йому свідоцтво про право заняття 

адвокатською діяльністю. При цьому приймаюча країна має право вимагати у 

такого адвоката документи, що підтверджують його кваліфікацію [41, c. 254-255]. 

Проблемою для адаптації цього положення в українське законодавство є 

встановлення відповідності національних кваліфікаційних вимог – європейським, 

де, наприклад, визначено, що стажування триває в середньому не менше року (в 

Україні – 6 місяців), а також системи кваліфікаційних вимог до особи, що має 

намір набути статус адвоката (зокрема, встановлення необхідності пройти курси 

для вступу в адвокатуру після складення кваліфікаційного іспиту і перед 

проходженням стажування). Вважаємо, що з урахуванням таких європейських 

вимог та курсу на підвищення вимог до осіб, що мають намір набути статус 

адвоката, доцільним є встановлення стажування тривалістю не менше одного 

року. 

Тож, ще у 1988 році була прийнята Директива 89/48/ЄЕС від 21 грудня 1988 

року про загальну систему визнання дипломів про вищу освіту, виданих за 

закінчення професійної освіти і навчання, одержуваного протягом, мінімум, трьох 

років [207]. Дана директива визначила, що особа, яка провчилась не менше трьох 

років і отримала диплом про вищу освіту, має право займатися професійною 

діяльністю як у своїй державі, так і в будь-якій державі-члені ЄС. Таким чином, 

якщо одна з держав-членів визнала диплом і допустила до професійної діяльності 

випускника, отже, і інші держави-члени ЄС не повинні перешкоджати його 

працевлаштуванню в аналогічній сфері на своїй території. Однак, стаття 4 цієї 

Директиви встановила певну умову, яка зокрема і поширюється на осіб, які мають 

намір стати адвокатами, що полягала в наступному. Для підтвердження диплому 

про юридичну освіту держава-член ЄС може вибрати і законодавчо закріпити 
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один з двох варіантів: стажування періодом до 3 років або кваліфікаційний іспит. 

Таким чином, щоб отримати відповідний статус адвоката в іншій державі ЄС, 

особа повинна довести, що володіє саме тими знаннями, які необхідні при 

здійсненні відповідної професійної практики в Європейському Союзі. Після 

дотримання цих умов, особа може стати повноцінним адвокатом і брати участь у 

адвокатському самоврядуванні, входити до складу професійних об’єднань 

адвокатів.  

Проте, дана директива суттєво критикувалась у Європейському 

співтоваристві з огляду на те, що по факту вона обмежує вільний вибір місця 

здійснення професійної діяльності вже практикуючих адвокатів і більшою мірою 

розрахована на осіб, які вперше отримують статус адвоката. Більше того, 

кваліфікаційний іспит, який необхідно скласти як умову для отримання доступу 

до професії, був занадто складним і мав на меті, забезпечити впровадження 

протекціоністських заходів, а саме обмежити доступ адвокатів-іноземців до ринку 

надання юридичних послуг в контексті утвердження національних інтересів та 

надання переваг громадянам відповідної держави.  

Хоча, у адвоката, який прибув на територію держави-члена ЄС є два 

варіанти забезпечення собі доступу до здійснення адвокатської діяльності: або 

визнати свій диплом згідно Директиви 89/48/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. про 

загальну систему визнання дипломів про вищу освіту або ж дотриматись умов 

особливої процедури, визначеної іншою Директивою - № 98/5/ЄС від 16 лютого 

1998 року про спрощення порядку здійснення на постійній основі адвокатської 

діяльності в іншій державі-члені, не та, де була набута кваліфікація адвоката 

[209]. 

Згідно з положеннями останньої Директиви, вона зорієнтована перш за все 

на практикуючих юристів, яким необхідно підтвердити статус адвоката, який був 

ним набутий раніше у іншій державі-члені ЄС. Така процедура передбачає 

набуття такою особою статусу «іноземного адвоката». Стаття 3 цієї Директиви 

визначає, що адвокат повинен зареєструватися в компетентному органі 

приймаючої держави шляхом надання доказів про постійну професійну правничу 
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діяльність у державі походження. Після реєстрації адвокату надається статус 

іноземного адвоката. 

Також відповідно до ст. 5 цієї Директиви, держави-члени зберігають право 

обмежити іноземного адвоката в самостійному представництві клієнта в 

національних судах (тільки спільно з національним адвокатом – «co-

representation»). Але, до прикладу Франція, відмовилася від такого підходу до 

обмеження прав іноземних адвокатів, що діють у приймаючій державі. З іншого 

боку, іноземні адвокати володіють певними привілеями. Для них відсутня 

необхідність володіти державною мовою приймаючої держави, а також бути 

спеціалістом у системі права держави, в якій він є іноземним адвокатом [95, 

с. 196]. 

Такий іноземний адвокат, за умови дотримання певних вимог, може стати 

національним адвокатом. З аналізу положень Директиви такими вимогами є: 

1) іноземний адвокат протягом трьох років повинен здійснювати у примаючій 

державі адвокатську діяльність під своїм професійним титулом; 2) безперервно 

здійснювати таку діяльність; 3) така діяльність повинна стосуватись питань 

національного права приймаючої сторони, а також права Європейського Союзу, 

міжнародного права. При виконанні цих вимог іноземний адвокат має право 

звернутись у компетентну установу приймаючої держави щодо набуття ним 

статусу адвоката без складання іспитів та стажувань. Але, зважаючи на характер 

таких вимог, вони повинні бути підтверджені документально. Директива вказує 

на те, що в якості підтвердження підійде будь-яка документація (як-от договори 

про надання правової допомоги, ордери, рахунки, рекомендації клієнтів тощо). 

Справедливо зазначає І. Уржумов, стверджуючи, що загальноєвропейське 

регулювання питань доступу до здійснення адвокатської діяльності свідчить про 

значну еволюцію у бік спрощення порядку реалізації адвокатами можливостей 

займатися адвокатською діяльністю в державі, іншій, ніж та, де було отримано 

свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю. Саме завдяки 

наднаціональній нормотворчій діяльності дана можливість стала цілком 

можливою та застосовною [185]. 
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Як бачимо, така процедура дуже прозора, проста і не створює для такого 

адвоката суттєвих бюрократичних перепон, а тому була імплементована в 

законодавство держав-членів ЄС. Вважаємо, що зараз в системі українського 

законодавства не існує жодних перепон для імплементації положень цієї 

Директиви і в українську систему права. Таке впровадження дозволить і 

національним адвокатам долучитись до можливості інтернаціонального способу 

здійснення адвокатської діяльності, що створить можливості для України вийти 

на міжнародний ринок юридичних послуг, які зазвичай надають адвокати. Знаючи 

практику реалізації таких положень в Україні та формальний підхід органів 

адвокатури до такого роду документації, що може підтвердити виконання 

іноземним адвокатом зазначених вище вимог, вважаємо, що дане питання 

можливо роз’яснити на рівні рішень Ради адвокатів України для уникнення 

двозначностей в їх тлумаченні. 

В попередніх підрозділах нашого дослідження ми уже зазначали про 

необхідність вдосконалення добровільності участі осіб, які набувають статус 

адвоката у професійних об’єднаннях, як-от Національна асоціація адвокатів. Ми 

не прагнемо до ідеалізації європейських вимог, а тому зазначимо не тільки ті, які 

необхідно імплементувати в Україні, а й ті, від впровадження яких слід 

утриматись. 

Так шляхом вдосконалення національного законодавства в частині 

правового регулювання доступу до адвокатської діяльності буде визначення 

дійсно добровільної участі у Національній асоціації адвокатів і порядок виходу 

адвокатів, написання заяви про відмову при набутті статусу адвоката щодо 

членства у Національній асоціації у разі небажання брати участь у діяльності 

органів адвокатського самоврядування. 

Зазначимо, що в цілому до такого стану речей, що зараз існує у сфері 

фактично примусового вступу до органів адвокатського самоврядування призвела 

сама суперечність міжнародних стандартів та стандартів окремих європейських 

держав. Так. згідно Загальної декларації прав людини (1948 року) ніхто не може 

бути примушений вступати до будь-якої асоціації (частина друга статті 20) [53]. 
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Саме про «право на свободу» об’єднання з іншими особами для захисту своїх 

інтересів зазначено у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(1950 року) та у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (1966 

року) [83]. Відповідно до пунктів 23 і 24 «Основних положень про роль 

адвокатів», прийнятих Восьмим Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1 

серпня 1990 р., «адвокати, як й інші громадяни, мають право на вільне об'єднання 

в асоціації та організації». 

Тобто, як бачимо у всіх документах міжнародного рівня практично 

втілюється принцип добровільності участі в органах адвокатського 

самоврядування. Проте, у рішеннях Європейського суду з прав людини дане 

питання вирішується дещо по-іншому. У Рішенні ЄСПЛ у справі «Касадо Кока 

(Casado Coca) проти Іспанії» [72] (Постанова ЄСПЛ від 24.02.1994р.) встановлено: 

«Суд, так само як заявник і Комісія, зазначає, що згідно зі ст. 1 Закону 1974 р. про 

професійні об'єднання є корпораціями публічного права, що стосується колегій 

адвокатів, ця особливість правового статусу посилюється їхньою метою служити 

суспільному інтересу шляхом надання вільної і належної правової допомоги в 

поєднанні з державним контролем за здійсненням юридичної практики і 

дотриманням норм професійної етики». Тобто, фактично суд визнає, що вступ у 

колегії адвокатів не є типовим прикладом асоціації чи об’єднання у зв’язку із 

великим суспільним завданням, що на них покладається.  

Доцільно звернути увагу на практику ЄСПЛ, який у Рішенні від 

29.04.1999 р. у справі «Шассанью та інші проти Франції» визнав порушенням 

ст. 11 Європейської конвенції з прав людини законодавче зобов’язання особи 

приєднатися до асоціації всупереч її бажанню. Судом у цій справі встановлено, 

що було допущено втручання у «негативне» право на вступ до асоціації, тобто 

право не входити до об'єднання всупереч власній волі. Суд також визнав 

порушенням відсутність у членів асоціації жодного реального шансу на 

припинення членства в цій асоціації [11, с. 272]. 

Тож, на підставі вище викладеного, ми вважаємо, що необхідно 

передбачити добровільну участь адвокатів у діяльності органів адвокатського 
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самоврядування шляхом поінформування вступу про це об’єднання і скасування 

«автоматичного зарахування» до Національної асоціації адвокатів України. Також 

необхідно передбачити, на наш погляд, порядок виходу із таких об’єднань 

адвокатів шляхом подання заяв до Рад адвокатів регіону і прийняття про це 

рішення з’їздом адвокатів України. 

Крім цього, з метою уникнення дискримінації у забезпеченні доступу до 

адвокатської діяльності, у 2006 році була прийнята Директива № 2006/123/ЄC від 

12 грудня 2006 року про послуги на внутрішньому ринку [44]. Мета Директиви 

2006/123/ЕС полягала в тому, що будь-які перепони у сфері доступу до професії 

на вільному ринку ЄС повинні не створюватись, а за наявності таких – усуватись 

всіма можливими засобами. Більше того, при уповноважених органах юстиції 

держави-учасниці зобов’язуються створити органи, які б перевіряли локальні акти 

адвокатського самоврядування на предмет відповідності таких 

антидискримінаційному підходу. Директивою визначено п’ятирічний строк для 

подання заяви про здійснення планованої адвокатської діяльності. Згідно з 

положеннями цієї директиви адвокат повинен зареєструватись на території 

іноземної держави. У разі відмови у такій реєстрації адвокат може оскаржити таке 

рішення до суду. Статею 5 Директиви визначено, що держави можуть 

встановлювати певні обмеження свободи адвокатської діяльності, а саме 

закріплювати норму, згідно з якою адвокат може представляти інтереси чи 

захищати клієнта в судових органах тільки спільно із адвокатами цієї держави, 

встановлювати особливі обмеження щодо представництва у найвищих судах 

держави. Також такий адвокат повинен протягом трирічного строку безперервно 

здійснювати адвокатську діяльність на території приймаючої держави. Під 

безперервним строком розуміється здійснення діяльності адвоката, крім 

святкових, вихідних днів, хвороби, а також якщо адвокат в цей період не займався 

адвокатською діяльністю в іншій державі (рішення Суду ЄС 130/88 Van de Biijl 

[34, c. 135]). 

Директива встановлює загальний правовий режим, сприятливий для свободи 

здійснення діяльності адвокатами та свободи надання таких послуг, гарантуючи 
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високий рівень їх якості. Це ґрунтується на динамічному та вибірковому підході, 

який полягає у усуненні, в першу чергу, перешкод, які можуть бути швидко 

усунені. У відношенні інших перешкод передбачається процес оцінки, 

консультацій та додаткової гармонізації за спеціальними питаннями, що зробить 

можливим модернізацію національних систем регулювання діяльності з надання 

послуг, незамінних для створення справжнього внутрішнього ринку якісних 

адвокатських послуг. 

Для інтеграції ринку послуг в ЄС ця Директива має вирішальне значення, 

оскільки істотно полегшує транснаціональну торгівлю послугами між країнами-

членами. Директива вимагає від членів ЄС організації служби «єдиного вікна», 

яка буде допомагати бізнесу надавати інформацію про пропоновані послуги в 

інших країнах ЄС. 

Крім адвокатів, під дію останньої Директиви підпадають і інші професії. 

Наразі спостерігається тенденція до скорочення числа професій, які регулюються 

у цій Директиві. Виходить, що в одній державі близько 25% всіх професій можуть 

підпадати під регулювання, що істотно ускладнює проведення лібералізації на 

міждержавному рівні. За даними Європейської комісії, в ЄС близько 800 різних 

видів діяльності підпадають під дію регульованих професій і передбачають 

наявність спеціальних кваліфікацій. 

Крім того, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи про свободу 

професійної діяльності адвокатів (прийнята 25 Комітетом міністрів жовтня 2000) 

говорить про те, що слід вжити всіх необхідних заходів для того, щоб шанувалася, 

захищалася і заохочувалася свобода здійснення професії адвоката без 

дискримінації і неправомірного втручання з боку органів влади або громадськості, 

особливо в світлі відповідних положень Європейської Конвенції з прав людини. 

Рішення, що стосуються дозволу займатися юридичною практикою або стати 

членом даної професійної групи, повинні прийматися незалежним органом. 

Контроль за такими рішеннями - приймаються вони незалежним органом чи ні - 

повинен здійснюватися незалежним неупередженим органом судової влади [150]. 
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Отже, проаналізувавши все вищевикладене, можемо стверджувати, що 

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. 

Таким чином, вважаємо, що 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 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. 

Узагальнюючи вище викладені рекомендації, на нашу думку, нагального 

вдосконалення потребує впровадження норм щодо підтвердження статусу 

адвоката в Україні та ЄС задля забезпечення доступу до адвокатської діяльності. 

Проте, проблема ефективності процесу адаптації законодавства криється не в 

самому українському законодавстві, а у правосвідомості адвокатів, які прагнуть 

перерозподілити сфери власного впливу у сфері забезпечення та реалізації 

доступу до адвокатської діяльності. 
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Висновки до другого розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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 
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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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 89/48/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. вимог, варто 
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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. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРЯДОК НАБУТТЯ СТАТУСУ АДВОКАТА В УКРАЇНІ 

 

3.1 Правове регулювання стадій процесу набуття статусу адвоката в 

Україні  

 

У зв’язку з реформуванням доступу до адвокатської діяльності в першу 

чергу піддається реформуванню і порядок набуття статусу адвоката в Україні. 

Однак, при тому, що умови для осіб, що мають намір стати адвокатами, 

видаються простими, для їх виконання необхідне вивчення таким суб’єктом 

численних норм, роз’яснень, що свідчить про недостатній рівень відкритості, 

прозорості процедури доступу до адвокатської діяльності. Це породжує 

актуальність цього питання нарівні із питанням монополії адвокатів на здійснення 

функції судового представництва. 

Зазначимо, що до даного питання звертались у науковій літературі, але у 

зв’язку з оновленнями в чинному законодавстві, такі дослідження у нормативній 

їх частині поступово втрачають свою актуальність. Разом із тим, для розкриття 

стадій процесу набуття статусу адвоката в Україні, необхідно розкрити умови 

доступу до адвокатської діяльності. 

Слід зауважити, що під умовами набуття статусу адвоката, ми розуміємо, 

вимоги, що ставляться до осіб, які мають намір набути статус адвоката, і які 

визначені законодавством і застосовуються у передбаченому порядку. 

Частина 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

передбачає: «Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох 

років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, 

встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю». 

Отже, основними стадіями процесу набуття статусу адвоката в Україні є: 

1) подання визначених законом документів; 2) допуск та складання 
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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. Водночас, в межах даного підрозділу ці стадії 

потребують своєї деталізації.  

Першою стадією є подання особою, що має намір набути статус адвоката 

документів до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів регіону за своїм 

зареєстрованим місцем знаходження. Для аналізу цієї стадії визначимо і 

охарактеризуємо умови набуття статусу адвоката. 

Зазначимо, що умови набуття статусу адвоката можна класифікувати на 

функціональні та організаційні. 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. 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. 

Однак, така коротка характеристика не відображає особливостей та 

складнощів цього процесу, а також – проблем, які виникають у осіб, що мають 

намір набути статус адвоката.  

Перша така особливість, – це наявність вищої юридичної освіти. Так, 

положення даної статті 6 профільного Закону з огляду на реформу вищої освіти 

повинні бути приведені у відповідність із Законом України «Про вищу освіту» 

[118]. Статтею 5 Закону України «Про вищу освіту» визначено чотири рівні вищої 

освіти (початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, перший (бакалаврський) 

рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньо-науковий/освітньо-

творчий рівень). Таким чином, необхідним є внесення змін у статтю 6 Закону 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у частині вимог щодо наявності 

вищої юридичної освіти у осіб, які можуть здійснювати адвокатську діяльність. 
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Зокрема, необхідним видається зазначити, що під вищою юридичною освітою у 

контексті статті 6 «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. Зміни такого ж характеру 

містяться у проекті Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (нова редакція) та інших пов’язаних 

законодавчих актів України» [138], та проект Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» що, безперечно, є його позитивом у цьому контексті та 

заслуговує на підтримку. При цьому, наявність саме магістерського рівня вищої 

освіти як однієї з вимог доступу до адвокатської професії обґрунтовується 

особливістю адвокатської професії як однієї з важливих для суспільства професій, 

що передбачає наявність у особи-адвоката відповідного комплексу навичок, знань 

та вмінь. Зокрема, згідно з аб. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою 

поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 

спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності. Так як під час здійснення адвокатської діяльності адвокат 

зобов’язаний проявляти неабиякий рівень професійної підготовки, здатність до 

критичної оцінки життєвих обставин, аналізу та тлумачення норм права, здатність 

постійно підтримувати свій професійний рівень, перманентно слідувати у своїй 

діяльності змінам у законодавстві, то така діяльність і передбачає виконання ним 

надскладних завдань інноваційного характеру.  

Цікавими у цьому контексті видаються Проект Закону про юридичну 

(правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії від 28.09.2017 року 

№ 7147 [140] та Проект Закону про юридичну освіту та юридичну (правничу) 

професію від 17.10.2017 року №7147-1 [141]. У вказаних законопроектах 

визначаяються нові підходи до юридичної освіти та допуску до юридичної 
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(правничої) професії для забезпечення потреб суспільства та держави у 

кваліфікованих праниках (юристах). Законопроектом №7147 пропонується: 

визначити правничі професії та критерії доступу до них; встановити стандарт 

юридичної освіти (перелік компетентностей, набуття яких має гарантувати 

юридична освіта); встановити критерії, яким мають відповідати правничі школи; 

встановити механізми гарантування якості правничої освіти. 

Друга особливість – це володіння державною мовою особами, що мають 

намір стати адвокатами. Наразі жодних документів на підтвердження цього факту 

заявник не подає. Відповідно до Рішення Ради адвокатів України «Порядок 

допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення 

кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні» від 17 грудня 2013 року № 70 зі змінами і доповненнями немає жодного 

документу у складі пакету документів, що подаються заявником для набуття 

доступу до адвокатської діяльності, який би підтверджував рівень володіння 

заявником державною мовою. 

Зазначимо, що відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою 

в Україні є українська мова. Не дивно, що у зв’язку з неврегульованістю цього 

питання з’явився проект Закону «Про державну мову» [142], яким передбачалося 

внесення змін до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», де умовою доступу до адвокатської діяльності було визначено «особа 

володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною 

комісією за стандартів державної мови». У проекті Закону визначалось, що така 

комісія видавала б сертифікати про рівень володіння державною мовою, який би 

подавався при занятті посад державними службовцями, для допуску до складання 

кваліфікаційного іспиту особою, що має намір стати адвокатом, для реалізації 

права на заняття нотаріальною діяльністю. 

Також було запропоновано зміни до ст. 188
49

 КУпАП, якою була б 

встановлена відповідальність за порушення законодавства у сфері застосування 

державної мови у сфері юридичних послуг.  
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Оцінюючи цей проект зауважимо, що в будь-якому випадку фахівець у 

сфері права, будь-то юрист, адвокат, суддя, нотаріус чи прокурор зобов’язаний 

володіти державною мовою для правильного розуміння термінології, змісту 

нормативно-правових актів та їх тлумачення, а також для того, щоб виступати у 

державних органах, де діловодство та розгляд здійснюються державною мовою. 

Вивчення і вдосконалення української мови повинно стати громадянським 

обов’язком кожного свідомого правника. Проте, вважаємо недоцільним 

застосовувати метод покарань задля стимулювання вивчення української мови. 

Вважаємо, що для підтвердження знання української міг би слугувати ще атестат 

про закінчення загальноосвітнього навчального закладу з оцінкою по 

дванадцятибальній шкалі – не нижче «вісім». В той же час, встановлення санкцій 

за невживання чи вживання з помилками української мови правниками не є 

ефективним методом стимулювання вивчення української мови. Найкращим, на 

нашу думку, методом є стимулювання осіб до вивчення української мови, що 

реалізується в ході здійснення адвокатської практики. 

Крім того, у вищевказаному Проекті Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (нова редакція) та інших 

пов’язаних законодавчих актів України» запропоновано новий підхід до 

визначення стажу роботи в галузі права, під яким пропонується розуміти стаж 

роботи особи не менше двох років в якості стажера адвоката та (або) на посаді 

судді (раніше такий перелік був значно ширший, адже до нього входили і юристи 

на підприємствах, і науково-педагогічні працівники тощо). Відтак, має місце 

абсолютно новий підхід у визначенні статусу помічника та стажера адвоката. 

Зокрема, помічником адвоката визнається особа, яка має вищу юридичну освіту 

не нижче першого (бакалаврського) рівня та працює на підставі трудового 

договору (контракту), стажером, у свою чергу, є помічник адвоката, який має 

вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня. 

Цікаво, що в силу чинного закону свій стаж у сфері права може підтвердити 

і фізична особа-підприємець. Так, при визначенні стажу роботи в галузі права 

фізичної особи-підприємця слід виходити з документально підтверджених даних 
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про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері 

права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально 

підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені ДК видів 

економічної діяльності до діяльності у сфері права (договори про надання послуг, 

акти приймання передачі наданих послуг) [86]. 

 В цілому наведені пропозиції відповідають Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

затвердженій Указом Президента України від 20 травня 2015 року  

№ 276/2015. Так, у п. 5.6 Стратегії визначено необхідність підвищення вимог до 

здійснення адвокатської діяльності, зокрема посилення професійних та морально-

етичних вимог до осіб, які мають намір отримати статус адвоката, а також 

удосконалення процедур складення кваліфікаційного іспиту, проходження 

стажування, удосконалення інституту помічника адвоката. 

Цікавим питанням в цьому контексті є запровадження монополії адвокатів 

на процесуальне представництво в судах. Так, Т.В. Варфоломєєва висловлюється 

за встановлення монополії адвокатів на представництво в судах. Зокрема, 

науковець вказує, що пропозиції з цього приводу різні – від наполягання визнати 

надання правової допомоги виключно адвокатською діяльністю і, відповідно, 

передати адвокатам в повному обсязі здійснення правової допомоги всіх видів, до 

обмеження обсягу адвокатської діяльності з надання правової допомоги 

(представництво і захист) лише веденням ними справ у судах [22, c. 17]. 

Аргументи прихильників монополії адвокатів на представництво: це 

можливість підвищити рівень захисту, що надається і створити організоване 

самоврядування. Аргументи противників: монополія - це можливість диктувати 

ціни (як правило, високі), відсутність широкої конкуренції, що позначається на 

якості, стимул для розвитку корупції при отриманні свідоцтва на право заняття 

адвокатською діяльністю, а також всупереч ст. 22 Конституції України монополія 

звужує зміст та обсяг конституційного права кожного на правову допомогу та 

скасовує здатність юридичних осіб особисто здійснювати процесуальні права 

через представництво в судах їх керівними органами та штатними 
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юрисконсультами, штучно нав’язуючи юридичним особам договірне 

представництво адвокатів. Дискусії точаться, згода не досягається, а 

законопроекти з подібними нормами уже прийняті [151]. 

Аналізуючи вище викладене вважаємо, що слід запровадити монополію 

адвокатів на представництво в судах з метою забезпечення надання правової 

допомоги на більш високому і кваліфікованому рівні вже з огляду на те, що в 

рамках судового процесу суд може направити подання кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури з метою притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності, наприклад за порушення правил адвокатської 

етики. В той же час, що стосується фахівців у галузі права – останні не несуть 

жодної дисциплінарно відповідальності, на них не поширюються Правила 

адвокатської етики. Адвокатура повинна бути оплотом судової системи, гарантом 

здійснення правосуддя. 

Так, монополію адвокатів на представництво введено Законом про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 26 січня 2016 р. [122] у судах 

касаційної інстанції – з 2017 року, у судах апеляційної інстанції – з 2018 року, а 

першої – з 2019 року. представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в 

судах при здійсненні цивільного, господарського, адміністративного та 

кримінального судочинства, а також при розгляді справ про адміністративні 

правопорушення та у виконавчому провадженні мають право здійснювати 

виключно адвокати. Такі вимоги не поширюються на працівників органів 

державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, 

інтереси яких вони представляють, законних представників у випадках, 

передбачених законодавством. Законопроектом передбачається неповна 

монополія адвокатури на юридичні послуги, що означає так-звану уніфікацію 

професії (з допуском до представництва практикуючих юристів), а сама 

монополія поширюється виключно на представництво в органах судової влади. 

Зазначимо, що такий стан речей не змінює суть проблеми глобально. 

Зокрема, все одно монополія на представництво в суді – переважна сфера 

діяльності фахівців у галузі права, створює ті ж проблеми, як і звичайна 
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монополія. Тут питання у тому, чи не спричинить монополія нові витоки корупції 

– уже у «бюрократичному апараті» адвокатури. Справа в тому, що і фахівець у 

галузі права може мати достатню кваліфікацію для представництва в суді 

інтересів не тільки юридичних, а й фізичних осіб. Одночасно з цим, для набуття 

статусу адвоката і запровадження іншого міжнародного стандарту – доступу до 

адвокатури загрожуватиме стагнація. Мається на увазі, що особи, які мають намір 

стати адвокатом, повинні отримати стаж у сфері права – не менше 2 років. 

Питання полягає у тому, що для отримання такого стажу, фактично такі особи два 

роки повинні будуть працювати помічниками адвокатів. При цьому адвокати 

можуть спекулювати на цьому – зокрема, пропонуючи низьку оплату праці, що не 

підвищить бажання молодих юристів працювати у сфері надання юридичних 

послуг. 

На наш погляд, забезпечення доступу до адвокатської діяльності як 

міжнародний принцип організації та діяльності адвокатури включає наступні 

положення: 1) забезпечення свободи адвокатів у доступі до адвокатської професії 

без дискримінації за будь-якою з ознак, в тому числі і за майновою, і за 

соціальним статусом; 2) створення незалежної системи контролю за рівнем знань 

адвокатів і процедури контролю за організацією доступу до адвокатської 

професії; 3) забезпечення державою гарантій отримання юридичної освіти 

особами, які бажають набути статус адвоката. Однак, доступність до здійснення 

адвокатської діяльності не повинна передбачати, що будь-яка особа, не 

докладаючи особливих зусиль, може займатися такою діяльністю. Доступ до 

адвокатської діяльності передбачає особливі, але однакові, рівні, 

недискримінуючі вимоги до осіб, що мають намір стати адвокатом. Такі вимоги 

повинні з однієї сторони забезпечувати необхідні умови для гарантування 

досягнення адвокатурою своїх завдань у майбутньому і разом з цим постійно 

підвищувати авторитет представників професії адвокатури в очах держави, 

суспільства, кожної окремої людини та громадянина. 

Після подачі всіх необхідних документів кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія може надсилати запити з метою перевірки правдивості, повноти 
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відомостей, поданих такою особою до державних органів – що є радше етапом, а 

не стадією доступу до адвокатської діяльності. Однак, необхідно врахувати, що на 

етапі перевірки таких документів можливе прийняття рішення про відмову у 

допуску до складання кваліфікаційного іспиту. У Розділі І дисертації ми 

акцентували увагу на тому, що необхідно передбачити чіткі підстави відмови у 

допуску особи до складання кваліфікаційного іспиту задля зменшення 

суб’єктивізму кваліфікаційно-дисциплінарних комісій при прийнятті таких 

рішень. Так, вони зобов’язані вказати причину відмови, але вона може бути дуже 

загальною, неконкретною, що не відобразить реалізацію гарантії законності та 

обґрунтованості рішень органів адвокатського самоврядування. 

Самостійною стадією набуття статусу адвоката є складання особою, що має 

намір стати адвокатом кваліфікаційного іспиту та отримання посвідчення про 

його складання. Відповідно до п.13.5 Порядку допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика 

оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на 

заняття адвокатською діяльністю в Україні, затверджений рішенням Ради 

адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (далі – Порядок) для виконання 

трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, 

надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з 

зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією 

особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання 

завдань. До речі, найчастіше оскаржуються рішення КДКА про нескладання 

кваліфікаційного іспиту із задовільною оцінкою через те, що кандидатам не 

видають фабул справ, що підлягають вирішенню [86]. 

Кваліфікаційний іспит складається у вигляді письмового іспиту та 

співбесіди. Відповідно п.15 Розділу 4 Порядку, оцінювання завдань письмового 

іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; 

добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів. Як бачимо, 

диференціація балів передбачена лише для відмінного і доброго рівнів. Як 

незадовільний рівень оцінюється письмове завдання, якщо воно не було 
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підготовлене або було підготовлене неправильно або списано. Такі критерії 

оцінювання все одно залишаються суб’єктивними, оскільки залежать від волі 

осіб, що перевіряють такі завдання. Більш доцільно було б запровадити анонімне 

тестування, як це передбачено у проекті Закону «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 06.09.2018 року. 

 Зазначимо, що Національна асоціація адвокатів своїм рішенням № 25 від 30 

березня 2018 року затвердила Концепцію реформування процедури складення 

кваліфікаційного іспиту для отримання права на заняття адвокатською 

діяльністю[71]. Нова процедура складання кваліфікаційного іспиту 

запроваджується з 01 вересня 2018 року. Аналізуючи цю процедуру, виділимо 

основні нововведення: 1) подача документів здійснюється в режимі «єдиного 

вікна», де відбувається автоматичний розподіл заявників за місцем їх реєстрації; 

2) дату іспиту можна обрати на сайті НААУ; 3) кваліфікаційний іспит складається 

із двох етапів: а) тест на виявлення теоретичних знань у галузі права, історії 

адвокатури та адвокатської етики; б) практичні завдання із вирішенням 

юридичних задач, складання процесуальних чи інших документів, необхідних 

адвокату в повсякденній роботі (під час виконання практичного завдання 

дозволятимуть користуватися програмним забезпеченням Ліга:Закон без 

шаблонів документів (або rada.gov.ua) та Єдиним реєстром судових рішень); 4) всі 

відповіді на теоретичні запитання будуть розміщені на сайті НААУ; 5) результат 

приходить на сайт заявнику протягом 1 місяця і у заявника протягом 1 місяця є 

строк для оскарження рішення КДКА регіону у Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури. 

Зазначимо, що така процедура видається більш детальною та відкритою для 

пересічних громадян, ніж та, що визначена попереднім порядком. Вважаємо таку 

концепцію прогресивним кроком вперед у впровадженні автоматизованості і 

віддаленості в оцінюванні осіб, що мають намір набути статус адвоката. Особливо 

позитивним і відкритість питань для іспитів, визначення блоків питань та 

критеріїв оцінки аплікантів. 
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Після складання кваліфікаційного іспиту особа або звільняється від 

проходження стажування (якщо у неї є підтверджений стаж роботи помічника 

адвоката за останні два роки, на повний робочий день). Так, згідно рішення № 7 

Ради адвокатів України «Про затвердження роз’яснення щодо обчислення стажу 

роботи помічником адвоката для звільнення від проходження стажування» [126]. 

Обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від проходження 

стажування, здійснюється починаючи з дати початку роботи, визначеної трудовим 

договором (наказом про прийняття на роботу) між помічником та адвокатом 

(адвокатським бюро чи об’єднанням), при умові дотримання вимог Положення 

про помічника адвоката та Порядку ведення ЄРАУ щодо строків подання до 

відповідної РАР установлених документів про помічника адвоката). Також такий 

помічник повинен бути оформлений на повний робочий день.  

Однак, ми вважаємо невиправданим надання можливості звільнення від 

проходження стажування тільки помічникам адвокатів, адже за своєю 

професійною підготовкою помічник судді, прокурор, юрист на підприємстві може 

нічим не поступатись особі, яка два роки працювала помічником адвоката. Інша 

справа, що таким особам треба пізнати специфіку здійснення адвокатської 

діяльності. 

Розглядаючи особливості проходження стажування особою, яка уже склала 

кваліфікаційний іспит зауважимо, що стажування, як умова набуття статусу 

адвоката, стало своєрідним нововведенням для юридичної спільноти, адже до 

прийняття Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльністьтаких 

положень не існувало в українській правовій системі. Так, І.І. Задоя вказує на те, 

що вважає слушним нововведення щодо законодавчого закріплення інституту 

стажування, оскільки наявність у особи необхідного стажу роботи в галузі права 

не завжди свідчить про її готовність після отримання свідоцтва про складення 

кваліфікаційного іспиту здійснювати захист, представляти інтереси клієнтів або ж 

надавати їм інші види правової допомоги [55, c. 119].  

В Положенні про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (нова 
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редакція) (далі – Положення) [127] зазначається, що стажуванням є діяльність із 

формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, 

отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про 

складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати 

адвокатську діяльність із метою отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю (п. 1.1. Положення).  

Розглядаючи поняття «стажування» з наукової точки зору О.В. Поспєлов 

зазначає, що стажування в адвокатурі завжди мало на меті не лише навчання 

майбутніх адвокатів основам професійної майстерності, але й передачу їм 

етичних традицій професії, у відсутності яких професійна деградація особистості 

адвоката неминуча [106, c. 24]. Підтримуючи таку позицію, Л.І. Ізовітова акцентує 

увагу на тому, що стажування − це процес набуття досвіду, спеціалізоване 

навчання, протягом якого майбутні адвокати мають швидко навчитися 

орієнтуватися не тільки в правовій матерії, але і швидко реагувати та приймати 

правильні та вчасні рішення при веденні відповідних справ, опанувати секрети 

професії [27].   

У продовження цих тверджень варто погодитись із тим, що під час 

отримання загальних теоретико-прикладних знань у вищому навчальному закладі, 

кандидати, що мають намір набути статус адвоката, не мають належної 

підготовки та досвіду  

Відповідно до положень ч. 1 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» стажування здійснюється протягом шести місяців під 

керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону. Цей строк більш 

деталізується в уже згадуваному Положенні, в якому зазначається, що стажування 

здійснюється протягом шести місяців і обчислюється шляхом сумарного обліку 

робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування, який має 

становити не менше 550 годин (п. 1.6. Положення). Також зазначається, що даний 

термін обчислюється з дати надання стажистом направлення ради адвокатів 

регіону адвокату – керівнику стажування.  
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У той же час, Програма проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затверджена Рішенням 

Ради адвокатів України 1 червня 2013 р. № 125 [137] і передбачає серед завдань 

стажування поглиблення професійної спеціалізації, накопичення практичного 

досвіду тощо.  

Проте, очевидно, що шестимісячний строк для проходження стажування є 

занадто коротким, щоб виконати завдання щодо поглиблення професійної 

спеціалізації та накопичення професійного досвіду. Більше того, строк 

проходження стажування для набуття статусу адвоката не відповідає і 

європейським стандартам у цій сфері. Так, до прикладу, у Республіці Польща 

такий строк становить чотири роки і при цьому, не менше одного року в суді, 

прокуратурі, державному господарському арбітражі та інших органах правової 

охорони за направленням адвокатської ради [213]. У Федеративній Республіці 

Німеччина строк проходження стажування становить від трьох з половиною до 

чотирьох років в органах суду, прокуратури, нотаріату або адвокатури, а у 

Республіці Франція – два роки [214].  

Проаналізувавши досвід провідних європейських держав можемо 

констатувати, що стажування слугує засобом забезпечення набуття кандидатом на 

здобуття статусу адвоката професійного досвіду. Крім цього, кандидат проходить 

стажування у вільний від роботи час. Вважаємо, що з урахуванням необхідності 

досягнення мети стажування необхідно збільшити період, протягом якого 

кандидат зобов’язаний його пройти. Проте, слід завважити, що формування 

професійних навичок повинно відбуватися і відбувається саме після того, як 

уповноважений суб’єкт на кваліфікаційному іспиті перевірив рівень теоретичних 

знань у галузі права, що в цілому відповідає вимогам європейського 

законодавства. 

Справедливим, на наш погляд, є закріплення у ч.1 ст. 10 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проходження особою стажування 

строку не менше 18 (вісімнадцяти) місяців за переліком професій (наприклад, 6 

місяців – у адвоката; 6 місяців – в правоохоронних органах; 6 місяців – в органах 
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нотаріату в порядку за вибором кандидата). Вважаємо, що за такої диференціації 

стажування кандидат може отримати різнобічний досвід здійснення адвокатської 

діяльності, поглибити свої практичні знання та здобути відповідні практичні 

навички. 

Ще однією правовою особливістю такого стажування є його оплатність, яка 

чи не найбільше піддається критиці та дискусіям у серед науковців та практиків. 

Раніше, навіть до Верховної Ради України було подано проект Закону № 

5359 «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» щодо створення рівних можливостей для отримання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю та недопущення дискримінації особи за 

майновою ознакою» [139]. Так, у висновку Комітету з питань верховенства права 

та правосуддя щодо умов проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Національна академія 

правових наук України у коментарі зауважила, що стажування в адвокатурі не 

може бути поставлене в залежність від можливості його оплати кандидатом в 

адвокати. Тим більше, що Законом не передбачено платність стажування. 

Незрозуміло також обґрунтування розміру плати за проходження стажування – у 

регіонах коливається від 17 до 20 мінімальних заробітних плат. Введення такої 

високої плати за стажування обмежить прагнення молодих юристів стати 

адвокатами, особливо з районних центрів областей [25]. 

Разом із тим, держава зобов’язана забезпечити всіх, незалежно від того, які 

права людини вимагають захисту - економічні, соціальні, культурні, громадянські, 

політичні, - ефективні засоби правового захисту в національних судах та 

можливість людини і громадянина скористатися ефективними засобами 

юридичної допомоги та надання юридичних послуг, що надаються 

представниками незалежної юридичної професії – адвокатами. Однак, через 

встановлення на національному рівні власне органами адвокатського 

самоврядування високої плати за стажування держава безсила, а в силу 

неприйняття проекту закону, що аналізувався, і не має бажання надавати вільний 

доступ до адвокатури в цілому, що ми не вважаємо негативною тенденцією. 



146 

 

Водночас, за європейськими стандартами доступу до адвокатської професії, 

гарантується повністю вільний доступ до адвокатської професії без дискримінації 

за майновою ознакою. Так, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи про 

свободу професійної діяльності адвокатів (прийнята 25 Комітетом міністрів 

жовтня 2000) говорить про те, що слід вжити всіх необхідних заходів для того, 

щоб шанувалася, захищалася і заохочувалася свобода здійснення професії 

адвоката без дискримінації і неправомірного втручання з боку органів влади або 

громадськості, особливо в світлі відповідних положень Європейської Конвенції з 

прав людини. Рішення, що стосуються дозволу займатися юридичною практикою 

або стати членом даної професійної групи, повинні прийматися незалежним 

органом. Контроль за такими рішеннями - приймаються вони незалежним 

органом чи ні - повинен здійснюватися незалежним неупередженим органом 

судової влади [150]. 

Вважаємо за недоцільне повністю скасовувати плату за стажування, 

оскільки як для керівника стажування, так і для стажиста, отримання і надання 

плати виступає більше мотиваційним фактором щодо проходження стажування. 

Тому, доцільно зменшити плату за проходження стажування, однак не 

скасовувати її.  

Також, звернемо увагу, що до прикладу, у Великій Британії, де адвокатська 

професія реалізується баристерами і соліситорами, плата за стажування становить 

для баристерів – від 14,5 тис. до 18,5 тис. фунтів стерлінгів, а для соліситорів – від 

9,5 тис. до 13,5 тис фунтів стерлінгів. Строк проходження такого стажування для 

баристерів і соліситорів однаковий – 12 (дванадцять) місяців [49]. 

Вважаємо, що при встановленні плати за проходження стажування слід 

брати до уваги одразу декілька факторів: 1) платоспроможність кандидатів; 

2) рівень плати не повинен виступати елементом дискримінації за майновою 

ознакою; 3) встановлення оплати за стажування повинно слугувати мотиваційним 

фактором для стажиста та керівника стажування для досягнення мети здобуття 

практичних навичок особи, що має намір стати адвокатом. Тому, з урахуванням 

також тенденції до підвищення розміру мінімальної заробітної плати, необхідно 
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знизити розмір оплати за проходження стажування до 6 прожиткових мінімумів, 

встановлених для працездатної особи [94]. 

Разом з цим, варто розглянути і випадки, коли кандидат звільняється від 

проходження стажування. Наразі, такий виняток один – у разі, якщо особа за 

останні два роки стажу на день звернення із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту мінімум один рік працювала на повну ставку, на 

основному місці роботи помічником адвоката, за не ї сплачувались єдиний 

соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб роботодавцем. Однак, 

Національною асоціацією адвокатів було запропоновано ініціювати внесення змін 

до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за якими набути 

статус адвоката на підставі письмового анонімного тестування зможуть особи з 

відповідною освітою і 5-річним стажем в галузі права на посаді: а) юриста, 

(головного) юрисконсульта, начальника юридичного відділу, іншій аналогічній 

посаді в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; 

б) прокурора, слідчого, нотаріуса; в) помічника судді/нотаріуса; г) педагогічного 

або науково-педагогічного працівника. 

Вважаємо таку ініціативу позитивною, адже за таких умов, не тільки особи, 

які працювали помічниками адвокатів, а і інші особи, можуть звільнятись від 

проходження стажування, адже при перебуванні на цих посадах мета стажування 

для них уже може бути досягнутою (в тому числі і зважаючи на строк 

відповідного стажу). Крім цього, апріорі, на даний момент, особа, яка має стаж 1 

рік в якості помічника адвоката вважається такою, що компетентніша від судді чи 

прокурора з десятирічним і більше стажем роботи, що є невиправданим і 

дискримінаційним. 

В кінцевому результаті, від підвищення якості, а не кількості адвокатського 

корпусу, перевагу здобудуть в першу чергу звичайні громадяни, які прагнуть 

отримання високопрофесійної правової допомоги. Прийняття норми щодо 

звільнення від проходження стажування зазначених вище осіб, очевидно 

сприятиме посиленню конкуренції серед адвокатів на ринку надання правових 
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послуг, підвищенню правового рівня адвокатського співтовариства тощо. Тому 

ми також підтримуємо позицію щодо прийняття таких змін. 

За результатами стажування керівник складає звіт про оцінку стажування. 

При цьому оцінка результатів стажування Законом покладається на раду 

адвокатів регіону. Отож, отримання стажистом практичних навичок курується на 

різних етапах різними органами адвокатського самоврядування, що не є логічним. 

Зазвичай, оцінка результатів стажування радою адвокатів регіону зводиться до 

аналізу звіту керівника та його затвердження і навряд полягає в додатковій 

перевірці практичних навичок, здобутих стажистом у керівника стажування. 

Разом із тим, визначення серед переліку осіб, які можуть звільнятись від 

проходження стажування тільки помічників суддів та помічників адвокатів є дещо 

суперечливим. Так, рівною мірою до таких осіб, можна було б віднести і 

помічників нотаріусів, а також – прокурорів. Суперечливим є питання складання 

такими особами кваліфікаційних іспитів, присяги адвоката, перебуваючи в цей 

час на посаді прокурора, що саме по собі, на наш погляд, може тлумачитись як 

діяльність, несумісна з адвокатською. Водночас, беззаперечно, такі особи 

отримують необхідні навички, знання, досвід для виконання функцій адвоката в 

майбутньому і при своєчасному поданні заяви про зупинення адвокатської 

діяльності у порядку, визначеному Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», на наш погляд, не будуть вважатись такими, що 

порушили норми щодо несумісності діяльності адвоката з іншими видами 

діяльності, адже, очевидно, що не здійснювали такої діяльності. Відтак, підстави 

застосовувати дисциплінарні стягнення до прокурорів, що виявили намір стати 

адвокатами, чи обмежувати їх й у доступі до адвокатської професії не вважаємо 

коректним з юридичної точки зору. 

Також, окремої уваги потребують питання моменту набуття статусу 

стажера адвоката, обсягу їх прав та обов’язків. Зауважимо, що суб'єктом 

адвокатської діяльності завжди виступає тільки адвокат, тобто особа, яка 

отримала в установленому законом порядку статус адвоката і право здійснювати 

адвокатську діяльність. Відповідно до положень Проекту Закону України «Про 
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внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(нова редакція) та інших пов’язаних законодавчих актів України» помічник 

адвоката може виконувати не тільки роботу технічного характеру, але і 

представляти клієнта у судових засіданнях та брати участь у слідчих 

(розшукових) діях разом із адвокатом. Щодо стажера, то у Проекті зазначеного 

Закону лише зазначається про діяльність під керівництвом адвоката з метою 

отримання професійних знань, умінь і навичок, необхідних для отримання статусу 

адвоката та самостійного здійснення адвокатської діяльності, що не дає змогу 

визначити, яку саме діяльність може провадити стажер. Звідси, доцільним є 

визначення окремих видів діяльності, що може здійснюватися стажером адвоката, 

наприклад давати консультації з питань права, брати самостійно участь у 

досудовому вирішенні спорів тощо. Також, варто співвіднести функції судового 

представництва таким стажером з вимогами, що містяться у процесуальному 

законодавстві. Так, новою редакцією Господарського процесуального кодексу 

України [37] закріплено, що монополія адвокатури не поширюється на малозначні 

спори (наприклад, у яких ціна позову ). Також, Цивільний процесуальний кодекс 

України [192], крім малозначних спорів, передбачає непоширення монополії 

адвокатури на трудові спори. Дві категорії справ віднесені до малозначних: якщо 

ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму (на сьогодні до 

160 000,00 грн.) – об’єктивний критерій,; незначної складності, визнані судом 

малозначними – суб’єктивний критерій. Лише справи, які підлягають розгляду за 

правилами загального позовного провадження не можуть бути віднесені до 

малозначних. 

Кодекс адміністративного судочинства України [65] визначає таке поняття 

як «справи незначної складності», на які на рівні з малозначними спорами, не 

поширюється монополія адвокатури. До таких справ можна, наприклад, віднести 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної 

служби (винятком є службові особи, які відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище (член Центральної виборчої комісії, член, інспектор Вищої ради 
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правосуддя, член, інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), 

стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних 

повноважень, щодо яких завершився строк оскарження, перебування іноземців та 

осіб без громадянства на території України тощо. Однак, стосовно малозначних 

спорів, на наш погляд, завжди буде суперечливою ситуація із судовим 

представництвом, адже суддя може завдяки дискреційним повноваженням не 

віднести той чи інший спір до малозначних і не допустити особу до 

представництва інтересів клієнта у суді. Більше того, на таку особу, якщо це 

помічник адвоката, повинні розповсюджуватись принципи конфіденційності, 

Правила адвокатської етики, стандарти адвокатської професії в цілому. 

Таким чином, з урахуванням вище викладеного, можемо підсумувати, що 

стажування як умова набуття статусу адвоката є не дискримінаційним, а 

мотиваційним фактором для особи, що має намір набути статус адвоката, адже 

полягає у здобутті такою особою практичних навичок, досвіду, в подальшому 

необхідних для виконання обов’язків та реалізації прав адвоката. Однак, не 

зважаючи на загальний позитивний ефект від інституту стажування, варто було б 

усунути вплив певних обставин, які можуть створити дискримінаційний характер, 

зокрема високий рівень оплати за проходження стажування, випадки звільнення 

від проходження стажування тощо. З урахуванням викладеного, при усуненні 

описаних у цьому підрозділі дисертації дискримінаційних факторів, стажування є 

дієвим інструментом у формуванні якісно нової адвокатської еліти, що 

формуватиме інтелектуальний сегмент громадянського суспільства, а з цим – і 

розвиток Української держави [92].  

Після проходження стажування особа подає схваленим керівником 

стажування звіт на затвердження раді адвокатів після чого складає присягу і 

отримує свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю та посвідчення 

адвоката.  

Аналізуючи стадію складання присяги, зазначимо, що ця стадія може 

вплинути на всю подальшу кар’єру адвоката, адже з моменту складання такої 

присяги адвокат уже відрязняється від звичайного юриста в першу чергу обсягом 
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своєї відповідальності, адже в результаті порушення такої присяги він може бути 

позбавлений статусу адвоката.  

С.В. Прилуцький слушно формулює запитання: присяга – це тільки 

урочиста обіцянка додержуватись певних зобов’язань чи конкретна клятва 

(зобов’язання), тобто акт, який породжує юридичні наслідки? Виходить так, що 

один термін може нести в собі різні правові навантаження і зміст [113, c. 104].  

На наш погляд, у поняття присяги вкладаються мимобіжні елементи: етичні 

та моральні цінності (правдивість, чесність, гідність, вірність тощо), юридичні 

наслідки (присяга як адміністративний акт, що передбачає відповідальність, яка 

декларується під час присяги) та урочиста дія, яка виступає підтверджуючою 

обставиною для набуття статусу адвоката. 

У зв’язку з таким різночитанням поняття присяги, варто визначити, чи є 

вона лише так-званим «кодексом честі», або ж юридичним фактом чи 

зобов’язанням, який породжує визначені юридичні наслідки. Так, 

Д.П. Фіолевський вважає, що присяга має подвійну природу зазначаючи, що 

прийняття присяги адвоката України є етико-правовим завершальним актом на 

шляху до набуття адвокатського статусу [186, с. 171]. Натомість, О.Л. Кравчук 

вказує, що присяга – це юридичний факт, адже саме складення присяги особою, 

яку призначили на посаду, є юридичним моментом набуття прав і обов’язків, 

можливості настання відповідальності (правовий статус). І навряд чи тут потрібно 

доводити щось інше, як вважає автор [74, c. 110].  

Однак, на противагу думці О.Л. Кравчука, через наявність декількох різних 

позицій з питання змісту поняття «присяга», питання про те, що присяга – це 

тільки юридичний факт не є таким однозначним. Адже, вочевидь, присяга 

поєднує в собі етико-моральні засадничі принципи, ідеї та положення, є 

одностороннім зобов’язанням, яке бере на себе особа, що присягає і є юридичним 

фактом, що породжує у особи відповідний обсяг прав та обов’язків. Останнє ж 

твердження, стосовно адвоката не є настільки однозначним, а є лише однією з 

важливих правових умов видачі свідоцтва на право заняття адвокатською 

діяльністю та адвокатського посвідчення.  



152 

 

Отже, важливим є викокремлення складення присяги саме як стадії набуття 

статусу адвоката, що по-суті є поєднанням юридичного факту, одностороннього 

зобов’язання та сукупності етико-правових принципів, ідей та положень. Така 

правова конструкція дозволяє визначити присягу як таке правове явище, що має 

зобов’язувальну силу для особи, що її склала.  

Щодо стадії видачі свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю та 

посвідчення адвоката зазначимо, що ця стадія не складається виключно із дії 

щодо видачі, а передбачає систему дій, що сприяють та передують їй. Під час 

розгляду заяви про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування радою адвокатів регіону здійснюється 

перевірка щодо відповідності особи вимогам статей 6, 7 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. 12.1 ст.12 Положення. Особа, яка 

звернулася з такою заявою, письмово стверджує про відсутність у неї обмежень 

для набуття нею статусу адвоката, передбачених статтями 6,7 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», начебто «декларуючи» відсутність 

таких обмежень. Зокрема, не може бути адвокатом особа, яка: 1) має не погашену 

чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, 

особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який 

призначено покарання у виді позбавлення волі; 2) визнана судом недієздатною чи 

обмежено дієздатною; 3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, 

— протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, 

нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за 

порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, — протягом трьох 

років з дня такого звільнення. Крім того несумісною з діяльністю адвоката є з 

професіями і посадами, про які ми зазначали у підрозділі 1.2 дисертації.  

У разі виникнення обставин несумісності, встановлених ч. 1 цієї статті, 

адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради 

адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення 

адвокатської діяльності. Остання стадія – складання присяги адвоката є 



153 

 

формальним, але обов’язковим атрибутом завершення процедури доступу до 

адвокатської діяльності. Стаття 12 Закону, особі, яка склала присягу адвоката 

України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката 

України. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення 

адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. Зразки 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката 

України затверджуються Радою адвокатів України.  

Отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю та 

посвідчення адвоката є юридичним фактом, який підтверджує набуття 

конкретною особою статусу адвоката, а з ним – і відповідного обсягу 

відповідальності.  

Отже, як бачимо, процедура набуття статусу адвоката потребує ретельно 

вивчення та комплексного реформування. Нові проекти законодавчих актів у 

царині не усувають в повній мірі старі проблеми, створюючи при цьому нові 

колізії. В умовах реформування адвокатури з метою підвищення вимог до 

здійснення адвокатської діяльності необхідним та основоположним є дотримання 

прав та врахування інтересів у рівній мірі усіх осіб, які бажають отримати доступ 

до професії адвоката. Підвищення статусу адвокатської професії як еліти 

громадянського суспільства, встановлення єдиних вимог набуття статусу 

адвоката, рівність осіб, що претендують на набуття статусу адвоката, 

встановлення єдиних етичних та професійних стандартів адвокатури є 

благородними цілями реформи адвокатури, що у світлі нових законопроектів, ми 

сподіваємось, цілком можуть бути реалізованими, проте з урахуванням 

викладеного, потребують подальшого доопрацювання. 

 

3.2  Суб’єктний склад учасників процедури набуття статусу адвоката 

  

Будь-яке правове явище завжди характеризується правовими зв’язками, що 

встановлюються між суб’єктами правовідносин. Такі зв’язки породжують 
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розвиток правовідносин, їх трансформацію. У сфері доступу до адвокатської 

діяльності суб’єкти наділені правами, обов’язками і повноваженнями, поєднання 

яких визначає їх місце в інституті адвокатури. З метою визначення ролі, місця 

кожного такого суб’єкта, варто дослідити правовий статус можливих учасників 

правовідносин доступу до адвокатської діяльності та їх взаємодію між собою. 

Системність – закономірна, неодмінна властивість об’єктивного права. Її 

деформація, руйнування – аномалія, «хвороба» права, яка може звести нанівець 

його регулятивні можливості, перешкодити очікуваному законодавцем 

соціальному результату [145, c. 94-95]. З цього випливає, що система забезпечує 

всебічну взаємодію структурних елементів між собою та середовищем, що їх 

оточує.  

А у Юридичній енциклопедії під поняттям «система» розуміється 

об’єктивно зумовлена і узгоджена в її складових частинах внутрішня організація, 

яка складається зі структурних елементів і надає ознаки динамізму певним 

явищам, предметам, процесам [202, c. 403]. Тобто, з вище викладеного випливає, 

що система – це спосіб внутрішньої побудови та організації структурних 

елементів, їх поєднання між собою, що забезпечує зв’язок і цілісність цих 

елементів, їх рух. 

Система органів доступу до адвокатської діяльності, зважаючи на 

особливість нормативно-правових засад доступу до такої діяльності, що 

аналізувались нами у попередньому підрозділі дисертації, дозволяє стверджувати 

про можливість і необхідність існування підстав для того, щоб говорити про її 

розгалуженість.  

Однак, спочатку з’ясуємо, кого можна називати суб’єктом прав чи 

суб’єктом доступу до адвокатської діяльності. С.С. Алєксєєв вважає, що під 

суб’єктами прийнято розуміти фізичних і юридичних осіб, які можуть бути 

носіями прав та обов’язків, брати участь у правовідносинах [3, c. 86].  

А.В. Слепньов стверджує, що неприпустимо ототожнювати поняття 

«суб’єкт права» і «суб’єкт правовідносин», зважаючи на такі обставини: по-

перше, якщо «суб’єкт права» і «суб’єкт правовідносин» – ідентичні поняття, то з 
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цього випливає, що вони є суб’єктами одного і того ж (тобто право і 

правовідносини теж мають бути ідентичними поняттями), а це призводить до 

заперечення нормативної природи права; по-друге, якщо суб’єкт права лише 

потенційно володіє правами і обов’язками, що врешті решт можуть залишитися 

нереалізованими, то суб’єкт правовідношення – це учасник реально існуючого 

процесу реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [164, с. 7]. 

Аналізуючи ці позиції варто зазначити, що власне доступ до адвокатської 

діяльності не може зводитися лише до права особи, яка має намір набути статус 

адвоката, реалізувати такий доступ. Це правове явище являє собою комплекс 

правовідносин, які пов’язані з різними правовими нормами та інститутами, а 

відтак суб’єкт доступу до адвокатської діяльності – це учасник правовідносин із 

забезпечення вільного доступу до набуття статусу адвоката та здійснення 

адвокатської діяльності, який наділений комплексом прав, обов’язків та/або 

повноважень, від реалізації яких залежить набуття відповідною особою статусу 

адвоката та здійснення нею адвокатської діяльності. 

Одним із основних таких суб’єктів є особа, яка має намір набути статус 

адвоката. Перш за все зауважимо, що ключовою характеристикою є те, що це 

фізична особа. Така, на перший погляд, очевидна характеристика може викликати 

непорозуміння в наукових колах, але справа в тому, що для доступу до 

адвокатської діяльності в Україні наразі не обов’язково бути громадянином, а 

відтак, громадянин іноземної держави, за умови дотримання вимог профільного 

Закону, може на території України здійснювати адвокатську діяльність. 

Положення Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначають, що 

адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати адвокатську діяльність на 

території України, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури за місцем свого проживання чи перебування в Україні із заявою про 

його включення до Єдиного реєстру адвокатів України. До заяви додаються 

документи, що підтверджують право такого адвоката на заняття адвокатською 

діяльністю у відповідній іноземній державі. Перелік таких документів, а також 
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порядок допуску до кваліфікаційного іспиту, порядок складання і методика 

оцінювання його результатів затверджується Радою адвокатів України. 

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» передбачає: «Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну 

вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права 

не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та 

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю». Але особа, 

яка має намір стати адвокатом, не обов’язково відповідає всім цим вимогам, проте 

є суб’єктом доступу до адвокатської діяльності. Так, у разі невідповідності особи 

таким вимогам, вона не буде допущена до кваліфікаційного іспиту, проте це не 

означає, що така особа не є суб’єктом доступу до адвокатської діяльності. 

Очевидно, що особа, яка має намір стати адвокатом, повинна бути наділена: 

1) волевиявленням для подання документів з метою допуску до складання 

кваліфікаційного іспиту; 2) особа повинна мати намір набути статус адвоката; 

3) це фізична особа; 4) особа, яка має намір виконати вимоги ст. 6 профільного 

Закону і здобути право на заняття адвокатською діяльністю. 

Лише після отримання свідоцтва про право заняття адвокатською 

діяльністю та складання присяги адвоката така особа за правовим статусом 

трансформується в адвоката. 

 Права та обов’язки такої особи були висвітлені в підрозділі 2.1 нашого 

дисертаційного дослідження. 

Звертаючи увагу на систему інших суб’єктів доступу до адвокатської 

діяльності зазначимо, що до таких відноситься система органів адвокатського 

самоврядування. 

А.В. Іванцова, надаючи визначення поняттю «органи адвокатського 

самоврядування» вказує, що – це органи саморегулюючого співтовариства 

адвокатів, що формуються цим співтовариством для вираження їх інтересів, та 

здійснюють покладені на них законом, іншими нормами права, повноваження з 

внутрішнього управління адвокатами з метою забезпечення їх незалежності [58]. 
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У свою чергу Т.В. Варфоломєєва вказує, що зазначені органи особливу увагу 

мають приділити додержанню принципів адвокатського самоврядування, які 

забезпечують дійсну незалежність адвокатури, реальні гарантії адвокатської 

діяльності, захист професійних і соціальних прав адвокатів, належну організацію 

адвокатської діяльності і високий фаховий рівень надання адвокатами правової 

допомоги: захисту і представництва та конкретизацій [21, c. 37]. Також вчена 

вказує, що Органи адвокатського самоврядування повинні бути контрольовані 

всією адвокатською спільнотою у спосіб, закріплений в законі. Зрозуміло, що 

вказані застереження спрямовані на те, щоб новостворені самоврядні органи не 

перетворились на чиновницько-бюрократичні структури й не стали на заваді 

демократичного розвитку адвокатури [22, с.16]. 

Отже, на підставі вище викладеного можемо визначити систему органів 

адвокатського самоврядування як сукупність взаємопов’язаних структур 

адвокатського самоврядування, що створюються ним для представництва 

інтересів професійного співтовариства адвокатів з метою забезпечення їх 

самостійності, що підпорядковуються цьому співтовариству у свої діяльності. 

Так, відповідно до ст. 46 Закону «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» організаційними формами адвокатського самоврядування є: 

1) конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), 2) рада адвокатів регіону (Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), 3) Рада адвокатів України, 4) з’їзд 

адвокатів України. Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність 

конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, з'їзду адвокатів України.  
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Таким чином, законодавством чітко встановлено, які саме органи є 

органами адвокатського самоврядування, проте різниця між організаційними 

формами та системою органів адвокатського самоврядування є нечіткою і 

двозначно окресленою. Зауважимо, що у ч. 1 ст. 46 Закону визначено 

організаційні форми адвокатського самоврядування, а у ч. 2 ст. 46 цього ж Закону 

окреслено систему органів адвокатського самоврядування, деякі з цих органів 

ототожнені із організаційними формами адвокатського самоврядування, що не дає 

зрозумілого уявлення між поняттями «організаційна форма адвокатського 

самоврядування» і «система органів адвокатського самоврядування». Тому, 

пропонуємо чітко розмежувати і встановити, що організаційними формами 

здійснення адвокатського самоврядування є їх зібрання, а саме: 1) конференція 

адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя), 2) рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва, міста Севастополя), 3) Рада адвокатів України, 4) з'їзд адвокатів 

України. Натомість ч.2 сформулювати крізь призму власне системи органів 

адвокатського самоврядування. 

Переходячи безпосередньо до характеристики власне організаційних форм 

адвокатського самоврядування в Україні варто зазначити, що кожна з них 

характеризується своїми особливостями. Проте проблемою організаційних форм 

адвокатського самоврядування є, зокрема, відсутність втілених у Законі вимог, що 

стосуються до їх формування відповідно до демократичних принципів і 

самостійності органів адвокатського самоврядування.  

Зауважимо, що до системи даних органів Закон відносить:  

 конференцію адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, 

міста Києва, міста Севастополя);  

 раду адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя) діє у період між конференціями адвокатів регіону;  

 Раду адвокатів України;  

 з’їзд адвокатів України;  
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 Національну асоціацію адвокатів України, як добровільне професійне 

адвокатське об’єднання, що складається з усіх адвокатів  

 кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (Автономної 

Республіки Крим, 

 Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури – є колегіальним 

органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

кваліфікаційно- дисциплінарних комісій адвокатури;  

 ревізійна комісія адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя) – здійснення контролю за фінансово-

господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури;  

 Вища ревізійна комісії адвокатури – здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, 

рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів. 

Розглядаючи організаційну форму конференції адвокатів регіону 

узагальнено зауважимо, що конференція адвокатів регіону скликається радою 

адвокатів регіону не рідше одного разу на рік і вирішує загальні питання 

організації адвокатури. Конференцію може бути скликано також за пропозицією 

не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса 

робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів 

України. У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом 

тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які 

підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення про 

утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. 

Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і 

забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головує на засіданні 

конференції. 

Розглядаючи повноваження конференції адвокатів регіону зауважимо, що 
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до повноважень останньої відносяться наразі:  

1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання 

їх з посад; 

2)  обрання делегатів на з'їзд адвокатів України; 

3)  обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів 

України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове 

відкликання їх з посад; 

4)  визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з 

посад; 

5)  обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове 

відкликання їх з посад; 

6)  затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, 

представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури і Ради адвокатів України. 

8) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону. 

Однак, вважаємо, що цих повноважень недостатньо для нормального і 

адекватного функціонування цього органу. Зауважимо, що доцільно 

запропонувати віднести до компетенції конференції адвокатів регіону наступні 

повноваження:  

 обрання голови та членів РАР, дострокове відкликання їх з посад;  

  обрання делегатів на з’їзд адвокатів України; 

 обрання представника адвокатів регіону до складу ВКДКА, дострокове 

відкликання його з посади; 

  визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат 

КДКА, обрання голови та членів КДКА, 
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 дострокове відкликання їх з посад; обрання голови та членів РКАР, 

дострокове відкликання їх з посад; 

 затвердження штатного розпису і кошторису РАР, КДКА (АРК, області, 

м. Києва, м. Севастополя). 

Як бачимо, ці повноваження пов’язані у своїй більшості із функціонуванням 

ради адвокатів регіону. Це пов’язано з тим, що остання підпорядковується 

конференціям адвокатів регіону, а відповідно на нашу думку, ці повноваження 

повинні бути деталізовані у чинному Законі.  

Останнє положення потрібно сприймати, на наш погляд, як позитивне. 

Зокрема, Д.П. Фіолевський в цій частині зазначає, що Закон суттєво підсилює 

роль саме колективної думки адвокатського самоврядування у формі конференції 

адвокатів з крутим креном у бік демократизації НААУ. Розбудова НААУ повинна 

починатися з регіональних конференцій, сукупний потенціал яких поступово 

переростає в республіканський з'їзд адвокатів. Тут законодавець відходить від 

громіздкої і майже нездійсненної практики, коли ініціатива була правомірна лише 

від третини складу членів корпорації і перетворювала її на квазідемократичне 

гасло. Ця норма буде стримувати Раду адвокатів від будь-яких порушень норм 

адвокатського самоврядування і строків проведення адвокатської конференції 

крізь загрозу виникнення «десятинної» ініціативи [186, с. 157-158]. 

Зауважимо, що на практиці адвокатське самоврядування реалізується 

переважно через таку організаційну форму адвокатського самоврядування як 

збори адвокатів, яка на жаль, так і не закріплена як окрема і самостійна 

організаційна форма адвокатського самоврядування в Україні. Вважаємо, що 

конференцію адвокатів слід назвати саме «зборами», адже це відповідає суті такої 

організаційної форми адвокатського самоврядування. Так, законодавче 

закріплення терміну «збори адвокатів регіону» було запропоновано у проекті 

закону про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та формування 

органів адвокатського самоврядування) №1794 від 19.01.2015 р. Автори 

законопроекту за змістом прирівнюють це поняття до поняття «конференція 
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адвокатів регіону»: конференція відрізняється від зборів лише кількістю 

адвокатів у регіоні [121]. 

Вважаємо, що слід замінити поняття «конференція адвокатів регіону» на 

«збори адвокатів регіону» та відповідним чином замінити поняття і 

всеукраїнських таких організаційних форм. Вважаємо, що це дасть змогу у назві 

організаційної форми адвокатського самоврядування відобразити суть такої 

форми. 

Ще однією організаційною формою адвокатського самоврядування є рада 

адвокатів регіону. Так, у період між конференціями адвокатів регіону функції 

адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону, яка 

підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Голова та члени ради 

адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, 

стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса 

робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, 

області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного 

реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може 

бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки підряд.  

На нашу думку, останнє положення є виправданим, проте це не означає, що 

особа, яка два строки перебувала на посаді члена ради адвокату регіону, не може 

брати участь у конференції адвокатів регіону. По-суті, це положення повинно 

бути нормативним обмеженням з метою недопущення концентрації влади у руках 

однієї чи декількох людей, але по-суті, воно фактично і формально не встановлює 

суттєвих обмежень. 

Стосовно повноважень цього органу зауважимо, що рада адвокатів регіону 

приймає рішення щодо роз’яснення порядку доступу до адвокатської діяльності, 

розпоряджається коштами відповідно до кошторису, а згідно з ч.3 ст.10 

профільного Закону, рада адвокатів регіону може призначити керівника 

стажування з числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у 

відповідному регіоні. Більше того, за оцінкою результатів стажування рада 

адвокатів регіону приймає рішення про: 1) видачу особі свідоцтва про право на 
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заняття адвокатською діяльністю; 2) продовження стажування на строк від одного 

до трьох місяців. Також рада адвокатів регіону приймає присягу адвоката 

України. 

Проблемним питанням у діяльності цього органу є недостатня кількість 

законодавчих вимог, що висуваються до їх Голів. З метою забезпечення 

ефективної роботи ради адвокатів регіону слід встановити певні кваліфікаційні 

вимоги до голови як до особи, на яку покладаються особливі обов’язки щодо 

функціонування одного із основних органів адвокатського самоврядування, а 

саме: доповнити норму тим, що голова повинен бути обраний з числа осіб, які 

мають безперервний стаж роботи в галузі права за останні 10 років до дня 

обрання на посаду голови. Крім того, до вимог слід також додати обмеження в 

поєднанні з роботою у органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією 

адвокатів регіону. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за 

пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови та 

секретаря ради. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону 

не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної 

комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів 

України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги. Голова, заступник голови, секретар, член ради 

адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням 

органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду. 

Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере 

участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення 

шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів. Голова, 

заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати 

винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються 

конференцією адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. 

Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються Законом 
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України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та положеннями про ради 

адвокатів регіону. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення 

про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України. Голова 

ради адвокатів регіону представляє раду в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед 

громадянами. Він забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів 

регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, 

вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, рішеннями 

конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, 

з’їзду адвокатів України. Голова ради адвокатів регіону може одержувати 

винагороду за роботу в розмірі, встановленому конференцією адвокатів регіону. 

Ще однією організаційною формою адвокатського самоврядування в 

Україні є Рада адвокатів України, яка функціонує у період між з’їздами адвокатів 

України. До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж 

адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному 

представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів 

регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування 

з’їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою 

адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Строк повноважень 

голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить 

п’ять років. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не 

можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії 

адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги. 

Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів 

України, а в разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше одного 

разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на 

ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України 
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приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного 

розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.  

Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації 

адвокатів України. Він представляє Раду адвокатів України та Національну 

асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.  

Вважаємо, що останнє положення є недосконалим, адже таким чином одна 

особа впливає на діяльність, по-суті, двох органів адвокатського самоврядування. 

Проте, необхідно зауважити, що за таким умов забезпечується одностайність 

позицій цих органів у діяльності адвокатського самоврядування в Україні. 

Разом із цим, аналізуючи повноваження ради адвокатів України, 

Д.П. Фіолевський вказує, що повноваження, якими наділена Законом Рада 

адвокатів України, за умов повного та розумного використання ними 

забезпечують виконання завдань адвокатського самоврядування. Одначе потрібно 

одразу зазначити, що визначаючи повноваження Ради адвокатів України, ст. 55 

Закону входить у суперечність із п. 1 переліку завдань адвокатського 

самоврядування в Україні, визначених ст. 44 Закону, першим серед яких названо 

«забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення 

адвокатської діяльності", і п.4 цієї ж норми, де одним із завдань адвокатського 

самоврядування визначено: «створення сприятливих умов для здійснення 

адвокатської діяльності». Підпункт 9 ч. 4 ст. 55 Закону серед рекомендованих дій 

Ради із затвердження положень самоврядних регіональних органів називає 

затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Таку вказівку 

Закону не можна розцінити інакше, як пряме втручання у справи адвокатського 

самоврядування, як посягання на незалежність адвокатської діяльності [186, с. 

176]. 

Зауважимо, що повністю погоджуємося із цим твердженням, адже фактично 

такими своїми діями створює новий орган, що не відповідає засадам виборності 

органів адвокатського самоврядування та демократизму їх утворення. 
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Разом із цим, на нашу думку, повноваження Ради адвокатів України у 

спеціальному законі необхідно доповнити наступними: 

 складає проект бюджету адвокатського самоврядування України (так, як 

з'їзд його затверджуватиме);  

 приймає рішення про створення та організацію комітетів, комісій НААУ 

для забезпечення напрямів її діяльності; 

  надає роз’яснення з питань застосування законодавства про адвокатуру, 

адвокатську діяльність; 

 встановлює плату за складання кваліфікаційного іспиту у розмірі, 

встановленому цим Законом. 

Ще однією, але чи не найважливішою, організаційною формою 

адвокатського самоврядування є з’їзд адвокатів України, що як форма зібрання 

має найбільш важливе значення у прийнятті рішень в рамках інституту 

адвокатського самоврядування.  

До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються 

конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю 

голосів делегатів, які беруть участь у конференції.  

Також принагідно зазначимо, що одночасно керівною організаційною 

формою адвокатського самоврядування та вищим органом адвокатського 

самоврядування України є з'їзд адвокатів України. Д.П. Фіолевський слушно 

зазначає, що з'їзд адвокатів України - безумовно значна подія в житті 

адвокатського співтовариства. Особливого значення набуває з'їзд установчий, як 

форум, що закладає основи нової професійної організації, обирає керівництво 

майбутньої організації, встановлює певні загальнообов'язкові правила поведінки, 

не кажучи вже про вирішення таких питань, як затвердження кошторису і розміру 

щорічних адвокатських внесків [186, c. 174]. 

З'їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше 

одного разу на три роки. З'їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний 

строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї 

десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів 
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України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів. З'їзд адвокатів 

України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних 

делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів. 

Зауважимо, що не зважаючи на те, що з’їзд є вищим органом адвокатського 

самоврядування необхідним є перегляд його повноважень і розширення їх. Так, 

ми пропонуємо наділити його повноваженнями наступного характеру. 

З’їзд адвокатів України: 

 обирає голову і заступників голови РАУ, ВКДКА, голову і членів ВРКА, 

достроково відкликає їх з посад;  

  призначає члена КДКП шляхом таємного рейтингового голосування; 

  затверджує бюджет адвокатського самоврядування України на підставі 

проекту, підготовленого ВРКА (вважаємо, що доцільно вищому органу 

затверджувати не кошториси, а бюджет в цілому – це економія часу і коштів); 

  затверджує кошторис РАУ, кошторис ВКДКА, кошторис ВРКА, 

затверджує звіт про їх виконання; 

 затверджує порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, тощо. 

Отже вважаємо, що ці повноваження необхідно закріпити у Законі України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки за таких умов можливе 

забезпечення ефективності діяльності цього органу, адже в його повноваженнях – 

суть самого адвокатського самоврядування. 

Детальніше зупинимося на розгляді і характеристиці Національної асоціації 

адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, Вищій 

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, ревізійних комісіях регіонів і 

Вищій ревізійній комісії адвокатури. 

Зазначимо, що Національна асоціація адвокатів України згідно ч.1 ст. 45 

Закону України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка 

об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації 

завдань адвокатського самоврядування. До речі, О. Лапін та С. Сафулько 

пропонують виключити цю норму взагалі із Закону [184]. 

Аналізуючи роль Національної асоціації адвокатів у сфері доступу до 
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адвокатської діяльності зазначимо, що набуваючи статус адвоката, кандидат уже 

фактично набуває членство у Національній асоціації адвокатів, що не є 

відображенням гарантії «добровільності» професійних об’єднань. Так, у науковій 

літературі звертається увага на те, що Національна асоціація адвокатів є 

«добровільно-примусовим» об’єднанням адвокатів, що відповідно знаходить 

серед останніх свій супротив.  

На позиціях добровільності відповідних об’єднань стоїть і Європейський 

суд з прав людини у своїй практиці. У своєму рішенні від 29 квітня 1999 року у 

справі «Шассанью та інші проти Франції» Суд визнав порушенням відсутність у 

членів асоціації жодного реального шансу для припинення їхнього членства в цій 

асоціації [154]. 

Також, згідно з висновком Головного науково – експертного апарату 

Верховної Ради, « замість утворення певних об’єднань адвокатів з членством, 

заснованому на добровільних засадах, законом передбачається створення органів 

адвокатського самоврядування з досить значним бюрократичним апаратом. 

Обов’язкове членство зв’язує адвоката адміністративними обмеженнями й може 

бути засобом тиску на нього, що є неприпустимим з точки зору механізмів 

забезпечення і реалізації прав, свобод та законних інтересів людини»[26]. 

Ми приєднуємося до думки, що потрібно передбачити чіткі механізми 

виходу з НААУ для будь-якого адвоката, наприклад, на підстави заяви 

останнього ще навіть до моменту набуття статусу адвоката. Особливо це 

стосується випадків, коли адвокат провадить індивідуальну практику. 

Ст. 6 Статуту Національної асоціації адвокатів України [99] закріплює, що 

систему адвокатського самоврядування складають національні та регіональні 

органи адвокатського самоврядування. У регіональних відділеннях НААУ діють 

регіональні органи адвокатського самоврядування: конференції адвокатів, ради 

адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, ревізійні комісії 

адвокатів. До національних органів самоврядування відносяться з’їзд адвокатів 

України, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури, Вища ревізійна комісія адвокатури. Власне дискусійним є сам факт 
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віднесення НААУ до органів адвокатського самоврядування, однак за аналогією 

того, щ джерелом влади є народ, то варто сказати, що джерелом влади органів 

адвокатського самоврядування виступають власне адвокати, об’єднані в НААУ. 

Тобто, як бачимо, Статут НААУ уточнює систему органів адвокатського 

самоврядування і за бюрократичним принципом будує її по вертикалі. Однак, ми 

вважаємо, що несправедливим є автоматичне включення адвокатів до цього 

органу з моменту набуття права на здійснення адвокатської діяльності. 

Зауважимо, що з врахуванням цього цей орган не можна вважати добровільним 

об’єднанням, що створюється на професійних засадах, а відповідно ця норма 

суперечить ст. 36 Конституції України, яка встановлює добровільність 

професійних об’єднань громадян.  

Характеризуючи статус кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

зауважимо, що з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які 

виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення 

питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції 

адвокатів регіону. 

Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської 

діяльності яких становить не менше п'яти років та адреса робочого місця яких 

знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті 

Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 

України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або 

членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки 

підряд. 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури організовує і 

забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі 

кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у 
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складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів 

палати.  

Як зазначено у висновку Європейської комісії «До демократії через право» 

(Венеціанської Комісії) від 18 жовтня 2011 р. № 632/2011 така подвійна структура 

КДКА (з кваліфікаційної та дисциплінарної палат) відповідає європейським 

стандартам [24].  

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови 

обрання не менше двох третин від кількісного складу кожної з її палат, 

затвердженого конференцією адвокатів регіону. Кожна палата на своєму першому 

засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів 

палати обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за 

посадою є заступником голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Зауважимо, що станом на сьогодні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури є важливим органом адвокатського самоврядування, що функціонує за 

допомогою власне адвокатів. Так, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної 

кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування 

більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених 

цим Законом. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може 

бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Голова, заступник 

голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок 

виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону. Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього 

Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію адвокатури. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України. Таке положення наразі 

затверджене e у кожній області, наприклад рішенням Ради адвокатів затверджено 
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Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури у Чернігівській 

області [100]. 

До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

належать: 

 організація та проведення кваліфікаційних іспитів; 

  прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного 

іспиту; 

 прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

  здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів; 

  вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції 

адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, з'їзду адвокатів України. 

Зазначимо, що на рівні спеціального Закону нечітко визначені 

повноваження кваліфікаційної і дисциплінарної палат цих комісій. М.С. Косенко 

в цьому контексті звертає увагу і на фактичну відсутність різниці у статусі членів 

КДКА та звичайних адвокатів. Так, на жаль, Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» на сьогодні не здійснює розмежування дисциплінарної 

відповідальності адвоката та адвоката, який є головою або членом КДКА. 

З огляду на зазначене, до голови або члена КДКА поряд із загальними видами 

дисциплінарних стягнень, передбаченими Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», повинні застосовуватись і спеціальні дисциплінарні 

стягнення, які пов’язані із виконанням зазначеними особами особливих посадових 

обов’язків за виборчою посадою у цій комісії [73, с. 127]. 

Приєднуючись до цієї ремарки зазначимо, що варто здійснити чітке 

розмежування повноважень кваліфікаційної і дисциплінарної палат КДКА, але 

при цьому зберегти взаємодію між ними як структурними одиницями єдиного 

органу адвокатського самоврядування. 

Дуже цікавим є визначення способів юрисдикції для оскарження рішень 
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кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у суді. Так, Верховний Суд 

України на спільному засіданні судових палат у цивільних та адміністративних 

справах 17 лютого 2016 розглянув справу № 6-2873цс15 [107] за позовом Романа 

Трускавецького до Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів 

Київської області, третя особа – Рада адвокатів м.Києва про визнання права, 

припинення дії, яка порушує право, визнання незаконним рішення, відновлення 

становища, яке існувало до порушення, відшкодування збитків та моральної 

шкоди. При розгляді була сформована наступна правова позиція. Статтею 2 

Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокатура 

України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, 

а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в 

порядку, встановленому цим Законом. З метою забезпечення належного 

дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав 

адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення 

питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське 

самоврядування. 

Відповідно до частини першої статті 43 Закону адвокатське самоврядування 

ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов'язковості для виконання 

адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони 

втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність 

адвоката. 

На рішення органу адвокатського самоврядування з питань організації та 

діяльності адвокатури, зокрема про розмежування юрисдикції кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій, в силу положень пункту 4 частини третьої статті 17 

Кодексу адміністративного судочинства юрисдикція адміністративних судів не 

поширюється. 

Однак, ми не погоджуємося з такою правовою позицією в силу практики 

розгляду справ Європейським судом з прав людини і окремою думкою по ці 

справі судді Ю.Л. Сеніна. Європейський суд з прав людини, розглянувши справу 
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«Бузеску проти Румунії» [205], у постанові від 24 травня 2005 року зазначив, що 

Рада адвокатів Румунії є законодавчо визначеним органом, який наділений 

адміністративними, а також нормотворчими повноваженнями, а також має на меті 

забезпечення загального суспільного інтересу, що стосується адвокатів, через 

здійснення публічного контролю. З цього випливає, що органи адвокатського 

самоврядування можуть підпадати під визначення «суб’єкт владних 

повноважень», бо їх рішення створюють важливі правові наслідки стосовно зміни 

статусу осіб, що мають намір стати адвокатами, зокрема. 

Отже, виходячи з наведеного вище, можна дійти висновку про публічний, 

владно-управлінський характер відносин, які виникли між сторонами у справі у 

зв’язку з прийняттям Радою адвокатів України рішення від 16 лютого 2013 року.  

Здобутком чинного нормативно-правового регулювання статусу КДКА 

вважаємо те, що вони складаються і формуються з адвокатів. Це відповідає 

чинним міжнародним стандартам організації та діяльності адвокатури, що визнані 

на світовому рівні. В цьому аспекті Д.П. Фіолевський вказує, що Закон України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» значно підвищив статус адвокатури 

шляхом подальшої демократизації цього інституту в Україні та суттєвого 

посилення її незалежності. Одним з радикальних кроків є виведення 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій з-під контролю виконавчої влади і 

передача функції формування самоврядних органів адвокатури в руки самих 

адвокатів [186, с. 269]. 

Однак, вимушені констатувати, що основною проблемою у сфері реалізації 

своїх повноважень КДКА є конфлікт інтересів членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури і адвокатської спільноти регіону. Конфлікт 

виявляється в тому, що адвокатська спільнота не бажає збільшення кількості 

конкурентів на ринку юридичних послуг, в той же час, як КДКА прямо 

заінтересована у збільшенні кількості адвокатів. Тому, на перспективу 

пропонуємо розглянути питання щодо оптимізації зменшення прямого контакту 

між головою і членами КДКА і кандидатами у адвокати. Це можливо з прикладом 

зовнішнього незалежного оцінювання – шляхом проведення зашифрованого 
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тестування (анонімність кандидатів у адвокати при здачі іспиту повинна 

зберігатися). 

Крім цього, не менш важливим органом виступає і Вища кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури. До її повноважень належать: 1) розгляд скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури; 2) узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури; 3) виконання інших функцій відповідно до 

цього Закону.  

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури має право: 

  залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 

  змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

  скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 

ухвалити нове рішення; 

  направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію адвокатури вчинити певні дії. 

Негативною тенденцією є те, що на діяльність ВКДКА впливає через свої 

повноваження Рада адвокатів України. А це, у свою чергу, зменшує вірогідність 

об’єктивного і неупередженого вирішення спорів. Так, ч.2 п.1 ст. 52 профільного 

Закону встановлює: що «Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України». 

Вважаємо, що цей орган необхідно зробити більш незалежним через його 

підпорядкування виключно з’їзду адвокатів України, а не Раді адвокатів України. 

Позитивною тенденцією вважаємо те, що частина повноважень ВКДКА 

делегована регіональним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям і 

конференціям адвокатів в регіонах. Таким чином, діяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій в цілому більш наближена до адвокатської діяльності в 
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цілому. 

Здобутком чинного нормативно-правового регулювання статусу КДКА 

вважаємо те, що вони складаються і формуються з адвокатів. Це відповідає 

чинним міжнародним стандартам організації та діяльності адвокатури, що визнані 

на світовому рівні. В цьому аспекті Д.П. Фіолевський вказує, що Закон України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» значно підвищив статус адвокатури 

шляхом подальшої демократизації цього інституту в Україні та суттєвого 

посилення її незалежності. Одним з радикальних кроків є виведення 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій з-під контролю виконавчої влади і 

передача функції формування самоврядних органів адвокатури в руки самих 

адвокатів [186, с. 269]. 

Однак, вимушені констатувати, що основною проблемою у сфері реалізації 

своїх повноважень КДКА є конфлікт інтересів членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури і адвокатської спільноти регіону. Конфлікт 

виявляється в тому, що адвокатська спільнота не бажає збільшення кількості 

конкурентів на ринку юридичних послуг, в той же час, як КДКА прямо 

заінтересована у збільшенні кількості адвокатів. Тому, на перспективу 

пропонуємо розглянути питання щодо оптимізації зменшення прямого контакту 

між головою і членами КДКА і кандидатами у адвокати. Це можливо з прикладом 

зовнішнього незалежного оцінювання – шляхом проведення анонімного 

тестування (анонімність кандидатів у адвокати при здачі іспиту повинна 

зберігатися). Таку позицію, зокрема, підтримують і автори законопроекту «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», поданого від 06.09.2018 року [115] до 

Верховної ради України. Таке тестування повинна проводити Вища 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, а організовувати – кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії регіонів. 

Не менш цікавими органами адвокатського самоврядування є регіональні 

ревізійні комісії адвокатів (ст. 51 профільного Закону). До їх повноважень 

належать здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради 

адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; складає 
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висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону, а 

може подавати і з’їзду адвокатів. Фактично, це найбільш незалежний і публічний 

орган у межах системи органів адвокатського самоврядування і власне процедура 

складання висновків визначена на локальному рівні. Вважаємо виправданим те, 

що регулювання діяльності цих комісій може визначатися і ними самими, адже на 

них покладено публічне завдання із виявлення можливих зловживань в рамках 

фінансово-господарської частини. 

Характеризуючи Вищу ревізійну комісію адвокатури зауважимо, що до її 

повноважень належать: здійснення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів 

регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю 

ревізійних комісій адвокатів регіонів. 

Фактично це орган адвокатського самоврядування, який наділений дуже 

широким обсягом повноважень у сфері контролю за фінансово-господарською 

діяльністю керівних органів адвокатського самоврядування. Однак, ми вважаємо, 

що необхідно чітко визначити у законодавстві строки здійснення перевірок, 

виключений перелік підстав здійснення таких перевірок, їх періодичність, 

складання планів таких перевірок та суб’єктів їх ініціювання. Також вважаємо, що 

в органам адвокатського самоврядування не повинно мати місце слідча 

діяльність, яка властива органам досудового розслідування, а тому виявлення 

порушень, що є кримінально-караними та звернення до компетентних органів 

державної влади із відповідними заявами також повинно бути віднесене до 

повноважень Вищої ревізійної комісії адвокатури. 

Систему органів адвокатського самоврядування, що забезпечують доступ до 

адвокатської діяльності викладено у Додатку Б до цієї дисертації. 

Таким чином, підсумовуючи викладене зауважимо, що комплексного 

реформування і вирішення проблем потребує діяльність і Вищої ревізійної комісії 

адвокатури України, не зважаючи на відносну незалежність і самостійність цього 

органу адвокатського самоврядування. 
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Ще одним, але не менш важливим питанням є питання заходів юридичної 

відповідальності в межах досліджуваної системи органів, яка забезпечують 

доступ до адвокатської діяльності, а також стосовно особи, яка виявила намір 

набути статус адвоката. 

Одним із чотирьох елементів структури юридичного обов’язку є необхідність 

нести юридичну відповідальність у випадку порушення у процесі виконання 

обов’язку прав інших суб’єктів чи невиконання покладеного обов’язку 

зобов’язаним суб’єктом [180, с.94].  

О.Ф. Скакун характеризує юридичну відповідальність як передбачені 

законом вид і міру обов’язку порушника потерпати від примусового державно-

владного позбавлення благ психологічного, організаційного або майнового 

характеру у правовідносинах, що виникають між ним і державою із факту 

правопорушення. 

Таким чином, мірами відповідальності є застосуванням до суб’єкта, який 

бажає отримати доступ до адвокатської діяльності, несприятливих наслідків 

органами, що наділені державно-владною компетенцією у цих правовідносинах, 

за невиконання ним встановлених нормами права юридичних обов’язків. 

Так, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо обов'язкового страхування професійної відповідальності адвоката) 

від 06.07.2015 № 2298а [119] визначено, що умовою набуття статусу адвоката є 

страхування ним своєї професійної відповідальності. Пропонується до обов'язків 

адвоката віднести укладення договору страхування ризику професійної майнової 

відповідальності в зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності та 

зберігання в силі такого договору страхування протягом адвокатської діяльності. 

Страхування професійної відповідальності адвоката має поширюватися виключно 

на страхові випадки, що виникли внаслідок ненавмисних професійних помилок 

або недбалих дій адвоката при здійсненні адвокатської діяльності. У європейській 

практиці страхування професійної відповідальності є не правом, а обов’язком 

кожного адвоката. Безперечно, нам спочатку потрібно починати з введення 

добровільного страхування і провести попередню роботу зі страховими 
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компаніями. У теорії вони готові надавати такі послуги, проте конкретного 

продукту поки не існує 

Загалом, ми не можемо підтримати цю ініціативу, хоча вона і спрямована на 

підвищення професійно відповідальності адвокатів, забезпечення їх 

професіоналізму тощо. Обґрунтовуємо це тим, що у випадку, коли адвокату 

відмовлять у задоволенні вимог його клієнта в суді, очевидно, що клієнт не буде 

задоволений таким станом речей. Договір страхування професійної 

відповідальності адвоката за своєю суттю суперечить українським Правилам 

адвокатської етики, адже останні визначають заборону для адвоката гарантувати 

результат клієнта, бо рішення приймає суд, а не адвокат. Ми вважаємо, що 

страхування професійної відповідальності адвоката може стати в руках клієнта 

засобом тиску на адвоката, створення необґрунтованої загрози діловій репутації 

адвоката. Вважаємо, що не можна просто переносити механічно міжнародні 

стандарти, без врахування національних особливостей України. Без належного 

ґрунту для реформування, не можна створювати перешкоди заняттю 

адвокатською діяльністю. 

Цікавою перспективою розвитку міжнародного нормативно-правового 

регулювання є виокремлення в окрему групу міжнародних стандартів 

дисциплінарної відповідальності адвокатів. У нормативних правових актах, що 

регулюють питання відповідальності адвокатів в США, Англії, Франції, ФРН, 

Фінляндії та ін, міститься відпрацьована і досить демократична система 

притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності. В Україні ця система 

недостатньо відпрацьована, що зумовлює і неефективність притягнення адвокатів 

до дисциплінарної відповідальності. Однак, однозначно, до дисциплінарної 

відповідальності можуть бути притягнуті працівники органів адвокатського 

самоврядування згідно з нормами трудового законодавства. Особа, що тільки має 

намір набути статус адвоката, не притягується до дисциплінарної 

відповідальності, оскільки ще не набула такий статус.  

Таким чином, як шлях вдосконалення правового регулювання 

адвокатського самоврядування слід передбачити передачу більшої частини 
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повноважень вищих органів адвокатського самоврядування до регіональних 

утворень з метою наближення таких органів власне до адвокатів та їх об’єднань 

(наприклад, передача повноважень від Ради адвокатів України до регіональних 

рад адвокатів; передача повноважень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій регіонів; передача 

повноважень Вищої ревізійної комісії адвокатури регіональним ревізійним 

комісіям тощо). 

Резюмуючи все вище викладене зауважимо, що функціонування органів 

адвокатського самоврядування повинно базуватися на конкретних засадах 

взаємодії всіх адвокатів задля виконання їх основного завдання – забезпечення 

належного та ефективного захисту і надання якісної правової допомоги людині та 

громадянину, а між тим – і ефективності процедури доступу до адвокатської 

діяльності. Проте, органи адвокатського самоврядування теж повинні мати межі 

своєї компетенції, що виявляється у недоцільності маніпулювання ними 

повноваженнями інших суб’єктів. 

 

Висновки до третього розділу 

 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1. Умови набуття статусу адвоката можна класифікувати 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. 

2. Доречно внести зміни до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», зокрема, закріпити положення, що під вищою юридичною освітою у 
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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. 

3. Необхідно доповнити статтю 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. 

4. Стадіями процесу набуття статусу адвоката в Україні є: 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. 

5. 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. 

6. Необхідно сприяти посиленнб тенденції децентралізації адвокатського 

самоврядування шляхом передання більшої частини повноважень вищих органів 

адвокатського самоврядування до регіональних органів з метою наближення 

таких органів власне до адвокатів та їх об’єднань. 

7. 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. 

8. Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури необхідно 

зробити більш незалежною, передбачивши її підконтрольність і підзвітність 

виключно З’їзду адвокатів України, а не Раді адвокатів України. 

9. Необхідно запровадити проведення кваліфікаційного іспиту шляхом 

проходження анонімного тестування з метою зменшення рівня суб’єктивності 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій регіонів щодо процедури набуття статусу 
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адвоката. Таке тестування повинна проводити Вища кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури, а організаційно сприяти – кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії регіонів. 
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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 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. 
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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 Маґдебурського 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 
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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. 

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 
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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; 

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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