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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Новітній етап державотворення в Україні, 

ознаменований проголошенням її незалежності у 1991 році, розпочався на хвилі 

бурхливого розвитку складних і суперечливих процесів глобалізації, які охопили 

світовий простір, трансформуючи всі сфери суспільного та державного буття.  

На переконання багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних учених, 

глобалізація стала чи не головним викликом ХХІ ст., спровокувавши численні 

палкі дискусії, зважаючи на наслідки, які вона спричиняє для держав, та їх 

масштаби. Фактично сьогодні глобалізація стала феноменом, який концентровано 

виражає новий тренд суспільного розвитку, що обумовив появу багатьох досі 

незвіданих проблем, питань, завдань.  

Особливо чутливими до глобалізаційних змін є інструменти, що 

встановлюють механізми захисту суб’єктивних прав, прав людини – в першу 

чергу. Традиційно їх репрезентантом у всьому світі виступає адвокатура. Саме 

вона є ретранслятором стану демократизації держави, громадянського суспільства, 

політики, що реалізується державою відносно її громадян. 

Змінюючись і розвиваючись у загальному руслі пануючих у суспільстві 

тенденцій, адвокатура «вбирає» в себе та водночас відображає економічні, 

політичні, соціокультурні особливості соціуму на певному етапі його еволюції. 

Протягом усього часу свого історичного розвитку від часів Стародавнього Риму та 

донині адвокатура є квінтесенцією системи захисту прав людини в державі, 

віддзеркалюючи відношення останньої до базових загальнолюдських цінностей із 

беззаперечним пріоритетом як то – людське життя, здоров’я, свобода, повага до 

честі та гідності.  

Значення та вплив адвокатури на розвиток цивілізації не можна 

недооцінювати. Адвокати відіграють особливо важливу роль у всьому світі, який, 

за визначенням Рамона Мюллерата, сьогодні є несправедливим, жорстоким і 

егоїстичним, де третина населення живуть у злиднях, де соціальний порядок 

сприяє нерівності та ігнорує потребу свободи людини, де надто часто закон 

підтримує волю переможців і могутніх. Адвокати повинні підтримувати та 

забезпечувати глобалізацію цінностей справедливості, миру та рівності. Захищати 

їх присягалися всі адвокати світу у різний час, у різних місцях, на різних мовах
1
… 

Місія, яку виконує адвокат у світовому масштабі, є непомітною, що, однак, не 

применшує її значення. Засновник Асоціації адвокатів Нью-Йорка Джон Вільям 

Девіс якось влучно і справедливо зауважив, що «адвокати не будують мости, не 

зводять башти, не конструюють двигуни, не малюють картини… Те, що ми робимо 

не видно людському оку. Але ми згладжуємо труднощі; ми знімаємо стрес; ми 

виправляємо помилки; ми беремо на себе тягар інших людей і таким чином робимо 

можливим мирне життя людей у мирній державі»
2
.  

                                                      
1
 Mullerat R. Law Practice in a Globalized World: The European Experience. URL: 

http://aei.pitt.edu/43369/1/Mullerat_LawPracticeGlobalization.pdf.  
2
 Sydnor Thompson, John W. Davis and His Role in the Public School Segregation Cases - A Personal 

Memoir, 52 Wash. & Lee L. Rev. 1679 (1995). URL: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/ vol52/iss5/6.  

http://aei.pitt.edu/43369/1/Mullerat_LawPracticeGlobalization.pdf
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Відтак, адвокатура була та залишається необхідною суспільству інституцією, 

що на глобальному рівні переслідує єдину мету, однак на рівні національних 

держав характеризується організаційною та функціональною специфікою, 

зумовленою особливостями їх правових, економічних і соціальних систем та 

історично сформованих традицій. Тож закономірно, що стан адвокатури у кожній 

державі залежить від стану означених чинників.  

Для науковців зазначене є цілком очевидним, спонукаючи до пошуків і 

розробки науково обґрунтованих концепцій розвитку адвокатури в Україні, 

спроможних забезпечити її прогрес і ефективність у сучасних умовах. Лише за 

останні роки в Україні було захищено чотири дисертаційних дослідження на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук («Адвокатура як інститут 

реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства 

країн Європейського Союзу та України» (Т.Б. Вільчик, 2016 р.), «Функціональні та 

організаційні основи адвокатури України» (Н.М. Бакаянова, 2017 р.), «Теоретичні 

основи організації адвокатури в Україні: принципи та система» (С.О. Іваницький, 

2017 р.) «Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського 

суспільства та правової держави в Україні» (В.В. Заборовський, 2018 р.), в яких 

аналізуються різні питання інституціональних, організаційних і функціональних 

спроможностей вітчизняної адвокатури.  

Окрім згаданих науковців, до дослідження проблематики адвокатури у різний 

час звертилися такі вітчизняні вчені, як Т.В. Варфоломеєва, І.В. Головань, 

В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко, В.В. Городовенко, О.Л. Жуковська, Я.П. Зейкан, 

А.В. Іванцова, А.В. Козьміних, Т.М. Кучер, О.П. Кучинська, С.Е. Лібанова, 

С.М. Логінова, Л.М. Москвич, Н.О. Обловацька, М.А. Погорецький, 

С.В. Прилуцький, А.Л. Рівлін, В.О. Святоцька, О.Д. Святоцький, Л.В. Тацій, 

С.Я. Фурса, О.З. Хотинська-Нор, О.Г. Яновська та інші. 

Проте актуальність, доцільність і обґрунтованість тих чи інших поглядів, 

думок, пропозицій залежить від того, наскільки системно автор підходить до 

вирішення поставлених перед ним завдань, наскільки він спроможний 

спрогнозувати вектор розвитку адвокатури під впливом сукупності різноманітних 

факторів. Глобалізація сьогодні є одним із них. Як об’єктивний процес, вона 

справляє на адвокатуру визначальний влив, окреслюючи нові завдання та 

закладаючи нову ідеологію. 

Однак досі вплив глобалізації на вітчизняну адвокатуру на доктринальному 

рівні комплексно не досліджувався, що зумовлює вибір і актуальність теми 

дисертаційного дослідження. 

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

спрямоване на реалізацію положень Указу Президента України від 20 травня 

2015 р. № 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» та виконане у межах планів 

науково-дослідної роботи Академії адвокатури України «Конституційна функція 

адвокатури у захисті прав і законних інтересів в контексті світових стандартів» на 

2013-2016 рр. (державний реєстраційний номер 0113U001431), «Захист 

конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» на 2013-2018 рр. 
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(державний реєстраційний номер 0113U001491), у межах планів науково-дослідної 

роботи кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики 

Академії адвокатури України «Історія і організація адвокатури» на 2013-2016 рр. 

(державний реєстраційний номер 0113U001424), «Конституційні гарантії надання 

адвокатом професійної правничої допомоги в Україні» на 2017-2022 рр. 

(державний реєстраційний номер 0117U000980), а також у межах планів науково-

дослідної роботи кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії 

адвокатури України «Процесуальні та криміналістичні засоби забезпечення 

змагального і диспозитивного кримінального судочинства» на 2017-2020 рр. 

(державний реєстраційний номер 0117U000783) та кафедри кримінального та 

адміністративного права Академії адвокатури України «Кримінально та 

адміністративно правова охорона особи, суспільства та держави від протиправних 

посягань, гарантована Основним законом України» на 2017-2022 рр. (державний 

реєстраційний номер 0117U000979). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Академії 

адвокатури України (протокол № 14 від 22 червня 2017 р.). У 2018 р. тему було 

уточнено на засіданні вченої ради Академії адвокатури України (протокол № 8 

від 26 квітня 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка 

на концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу вітчизняної 

адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації та 

формування на її основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на модернізацію 

нормативної бази організації та функціонування адвокатури в Україні. 

Відповідно до вказаної мети необхідно вирішити такі завдання: 

– з’ясувати сутність правової глобалізації та її значення для розвитку 

адвокатури; 

– визначити способи впливу глобалізації на вітчизняну адвокатуру; 

– дослідити правову природу адвокатури в умовах глобалізації, з урахуванням 

чого запропонувати новий погляд на її сутність, місце, роль і функції; 

– проаналізувати міжнародний досвід організації адвокатури з позиції його 

реального та можливого використання у вітчизняній моделі; 

– з’ясувати зміст правового статусу адвоката та визначити його специфіку в 

умовах глобалізації; 

– охарактеризувати елементи правового статусу адвоката та визначити 

прогалини їх регулювання у вітчизняній моделі з урахуванням існуючих 

міжнародних стандартів; 

– розкрити сутність міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності та 

в контексті цього – особливість юридичної відповідальності адвоката; 

– оцінити значення адвокатської етики у глобальному світі; 

– проаналізувати міжнародні стандарти етики професійних відносин в 

адвокатській діяльності; 

– дослідити національну та міжнародну практику формування гонорарної 

політики адвоката; 

– сформулювати пропозиції теоретичного та практичного характеру щодо 
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вдосконалення регулювання організації та функціонування вітчизняної адвокатури. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

організації та функціонування адвокатури, а також при здійсненні адвокатом своєї 

професійної діяльності. 

Предметом дослідження є вітчизняна модель правового статусу адвоката та 

адвокатури в контексті процесів глобалізації. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи стала система 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, використання яких 

обумовлено обраним напрямом наукового пошуку, забезпечуючи повноту та 

достовірність отриманих результатів. Так, діалектичний метод дозволив 

проаналізувати природу глобалізації (підр. 1.1) та правової глобалізації як її прояву 

(підр. 1.2), з урахуванням яких досліджено сучасну природу адвокатури як 

інституту у системі складноструктурованих взаємозв’язків і взаємодії (підр. 2.1). 

Системний підхід і відповідний йому системно-структурний метод забезпечили 

формування структури дисертаційного дослідження та послідовне вирішення 

поставлених завдань. Загальнонаукові методи аналізу та синтезу, аналогії та 

моделювання використані у всіх елементах роботи, що забезпечило належну 

аргументацію авторських суджень і висновків. За допомогою логіко-семантичного 

методу з’ясовано сутність понятійно-категоріального апарату, зокрема, термінів 

«правова глобалізація» (підр. 1.2), «адвокат», «правовий статус адвоката» 

(підр. 3.1). Порівняльно-правовий метод використано при зіставленні положень 

національного законодавства та міжнародного права, а також існуючої вітчизняної 

та закордонної практики здійснення адвокатської діяльності (розділи 2-4). 

Формально-догматичний метод склав основу аналізу змісту нормативних актів, 

що мало визначальне значення при дослідженні правого статусу адвоката (розд. 3) 

та етики адвокатської діяльності в умовах глобалізації (розд. 4). За допомогою 

соціологічного та статистичного методів вдалося з’ясувати динаміку розвитку 

вітчизняної правової системи та адвокатури під впливом глобалізації (підр. 1.2, 

1.3), а також позицію адвокатів щодо нагальних питань регламентації їх діяльності 

(підр. 3.2-3.4, 4.2, 4.3). Метод прогнозування дозволив сформулювати авторські 

пропозиції, спрямовані на удосконалення правового статусу вітчизняної 

адвокатури та адвоката в умовах глобалізації (підр. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2-3.4, 4.2, 4.3). 

Теоретичне підґрунтя дисертації склали праці вітчизняних і зарубіжних 

дослідників не лише сфери адвокатури, а й фахівців у галузі філософії, політології, 

філології, психології, історії, теорії держави і права, судоустрою, кримінального, 

цивільного та адміністративного судочинства, а також цивільного права. 

Нормативну базу дослідження становлять міжнародно-правові документи, 

закони та підзаконні нормативно-правові акти України та зарубіжних держав, акти 

нормотворчості органів адвокатського самоврядування національного та 

міжнародного рівня. 

Емпіричною основою роботи стали аналітичні та статистичні дані 

Швейцарського економічного інституту (KOF Swiss Economic Institute), проекту 

«Всесвітня справедливість» (The World Justice Project), Національної асоціації 

адвокатів України, Державної судової адміністрації України, Генеральної 
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прокуратури України. Автор опирався на практику Вищої ради правосуддя, 

Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Крім того, положення 

дисертації базуються на узагальнені результатів проведеного дисертантом 

анкетування 548 адвокатів, а також власному досвіді адвокатської діяльності, який 

складає понад 28 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

спеціальним комплексним монографічним дослідженням, у якому вперше на основі 

доробку вітчизняної та зарубіжної науки розроблено модель трансформації правового 

статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і 

тенденцій глобалізації. Серед основних і таких, що конкретизують наукову новизну 

одержаних результатів, найсуттєвішими є такі положення та висновки: 

вперше: 

– запропоновано авторську дефініцію поняття «правова глобалізація» як 

відносно самостійного явища, яке виражає трансформаційні процеси, що на 

міждержавному рівні (макрорівні) сприяють формуванню загальносвітової системи 

правових норм, як необхідної умови та організаційної основи міждержавної 

взаємодії у різних сферах соціального буття, та під впливом яких на національному 

рівні (мікрорівні) відбувається модифікація правової системи держави; 

– обґрунтовано висновок про те, що трансформація адвокатури зумовлена 

такими тенденціями правової глобалізації як універсалізація, юридизація 

суспільних відносин, гуманізація права, стирання меж між публічним і приватним, 

політизація правових інститутів, що пояснює, серед іншого, її дуальність і 

квазіполітичність; 

– аргументовано, що фрагментарно глобалізований тип вітчизняної правової 

системи, пов’язаний із перехідним станом українського суспільства та держави, 

визначає транзитний стан вітчизняної адвокатури, яка «віддзеркалює» всі вади 

перехідного етапу суспільного розвитку, та розвивається шляхом найбільш 

розповсюджених способів, спричинених глобалізацією, якими є уніфікація та 

стандартизація; 

– обґрунтовано, що, зважаючи на унітарний устрій, централізовану систему 

судів, історичний ракурс і геополітичні особливості розвитку вітчизняної 

адвокатури, сучасний стан організації адвокатури України, втіленням якого є її 

монополярна система (передбачає наявність однієї професійної асоціації), є 

оптимальним; 

– встановлено, що глобалізаційний підхід дозволяє розглядати монополію як 

явище в адвокатурі у двох аспектах: 1) функціональному, що передбачає виключні 

повноваження адвокатів у сфері надання юридичних послуг (таке розуміння 

адвокатської монополії є традиційним і поширеним, у тому числі серед зарубіжних 

експертів і науковців); 2) суб’єктному, що передбачає здійснення адвокатської 

діяльності на території держави виключно національними адвокатами; 

– обґрунтовано, що однією з найбільш виражених тенденцій розвитку 

адвокатської професії в країнах ЄС стала уніфікація кваліфікаційних вимог до 

адвоката, зумовлена економічною глобалізацією, що сприяла формуванню єдиного 

вільного ринку правових послуг, акцентом якого стала якість правової допомоги 
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адвоката незалежно від країни його походження; 

– аргументовано висновок про те, що у глобальному сенсі адвокатська етика 

виступає універсальною системою координат, історично сформованою цінностями, 

ідеалами, світовими традиціями адвокатури в процесі узгодженого розвитку 

суспільної моралі та ціннісних орієнтирів людства. Вона: а) трансформує та 

«специфікує» норми суспільної моралі відносно адвокатів, «виховуючи» їх у дусі 

істинних цінностей та ідеалів адвокатури як правозахисного інституту; б) виступає 

запорукою суспільної довіри до нього крізь призму довіри та схвальної оцінки 

індивідуальних чеснот окремого адвоката; 

– сформульовано тезу про «тягар подвійного престижу», який несе адвокат у 

відносинах із судом; 

– визначено, що в умовах глобалізації достатньо гостро постає проблема 

конкуренції між адвокатами, яка фокусує увагу на можливості (етичності) 

рекламування їх діяльності, і основу якої складає право людини на інформацію у 

двох ракурсах: 1) інтерес адвоката у поширенні інформації про себе у суспільстві 

(приватна складова); 2) право потенційного споживача адвокатських послуг бути 

поінформованим про адвоката, його кваліфікацію, компетентність та репутацію 

(публічна складова); 

– доведено, що можливість здійснення адвокатської діяльності на умовах 

«гонорару успіху» безпосередньо залежить від існування його регламентації на 

законодавчому/корпоративному рівнях, яка наділяє його юридичною силою та 

забезпечує судовим захистом; 

удосконалено: 

– поняття міжнародних стандартів організації адвокатури як нормативно 

закріплених, обов’язкових правил поведінки суб’єктів міжнародного публічного 

права, які визначають загальні (недеталізовані) напрямки інтернаціональної 

стандартизації у сфері організації адвокатури як недержавного, самостійного, 

самоврядного інституту правової системи держави, що реалізує правозахисну 

функцію крізь призму забезпечення адвокатської діяльності на професійній основі, 

з метою утвердження та розвитку механізмів дієвого захисту прав людини на 

національному та глобальному рівні; 

– диференціацію функцій адвокатури з урахуванням її статусу та об’єктів 

впливу на: 1) інституціональні (макрорівень): правозахисну, контрольно-наглядову, 

комунікаційно-інформаційну, просвітницьку; 2) корпоративні (мезорівень): 

самоврядну, кадрову, представницьку, корпоративного захисту, лобістську; 

3) професійні (мікрорівень): захист, представництво та юридичний консалтинг; 

– теоретичне визначення категорії «правовий статус адвоката», яка 

відзначається наднаціональним і транскордонним характером і постає як система 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, які на рівні нормативно 

закріплених положень концентровано виражають правові можливості адвоката у 

державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні взаємозв’язки, що виникають 

в процесі здійснення ним адвокатської діяльності; 

– поняття міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності як 

сформованої у світі системи конкретних правових засобів, визначених нормами 
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міжнародного права, втілення яких на національному рівні забезпечує реальну та 

ефективну реалізацію професійних прав та обов’язків адвокатів, їх захист і 

відновлення у разі порушення; 

– дефініцію дисциплінарного проступку адвоката як підстави притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності, що передбачає винну (умисну або 

внаслідок недбалості) протиправну поведінку адвоката (дію чи бездіяльність) у 

сфері професійної діяльності та поза нею, що спричиняє порушення законодавства, 

етичних норм, шкодить інтересам особи, авторитету адвокатури та репутації 

високого звання адвоката; 

набули подальшого розвитку: 

– положення про публічний характер адвокатури, зумовлений її питомою 

вагою у забезпеченні державного обов’язку щодо судового захисту прав, свобод та 

інтересів громадян, що дозволяє розглядати адвокатуру як унікальний 

комунікативний феномен, який є виразом взаємовідносин держави та суспільства і 

показники якого визначають їх правовий клімат; 

– аргументи на користь нормативного закріплення функціональної 

спеціалізації в адвокатурі України, яка зумовлена не лише інтеграційними 

процесами, що їх спричиняє глобалізація, а й потребою гармонійного розвитку 

вітчизняної системи правосуддя, в якій існує та розвивається спеціалізація судів і 

суддів, що також є загальносвітовою тенденцією; 

– теоретичний підхід, відповідно до якого конфлікт інтересів в адвокатській 

діяльності: а) поділяється на первісний та опосередкований; б) має географічний, 

інформаційний, економічний і організаційний ракурси; в) виходить «за межі» 

особистості адвоката, охопивши колективні організаційні форми його діяльності; 

г) вимагає керованості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції є відповідним 

внеском у розвиток вітчизняної теорії адвокатури та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших доктринальних розробок 

проблематики організації та функціонування адвокатури (акт впровадження Академії 

адвокатури України від 02 листопада 2018 р., акт впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 12 грудня 2018 р.); 

– нормотворчій сфері – для вдосконалення чинного законодавства України та 

в законопроектній роботі з питань регламентації адвокатської діяльності та 

здійснення судочинства, а також актів органів адвокатського самоврядування (акт 

впровадження Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя від 23 жовтня 2018 р.); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності професійної діяльності адвоката, функціонування органів 

адвокатського самоврядування, а також діяльності судових і правоохоронних 

органів (акт впровадження Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду 

від 31 жовтня 2018 р., акт впровадження Ради адвокатів Київської області від 29 

жовтня 2018 р., акт впровадження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Київської області від 30 жовтня 2018 р.); 
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– навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, підручників, 

практикумів, а також під час викладання дисциплін: «Адвокатура України», 

«Судове право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Господарський 

процес», «Адміністративний процес» тощо (акт впровадження Академії адвокатури 

України від 02 листопада 2018 р., акт впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 12 грудня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем особисто та є 

самостійним комплексним дослідженням. Всі результати даної праці отримано на 

підставі власних ідей і суджень автора. Ідеї, що належать співавторам 

опублікованих праць, в дисертаційному дослідженні не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота підготовлена на 

кафедрі адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії 

адвокатури України, представлена й обговорена на міжкафедральному засіданні, 

схвалена та рекомендована до захисту. 

Основні результати дослідження, його положення і висновки оприлюднено 

автором на науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях, 

зокрема: «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 20-21 травня 

2016 р.), «Захист прав людини в парадигмі верховенства права Київ», (м. Київ, 17-

18 травня 2017 р.), «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 19-

20 травня 2017 р.), «Криміналістичне забезпечення діяльності сторін 

кримінального провадження» (м. Київ, 29 листопада 2017 р.), «Етичні засади 

адвокатської професії» (м. Київ, 12 грудня 2017 р.), «Актуальні проблеми 

адвокатури» (м. Харків, 14 грудня 2017 р.), «Законодавство України: недоліки, 

проблеми систематизації та перспективного розвитку» (м. Херсон, 9-10 лютого 

2018 р.), «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 9-10 

лютого 2018 р.), «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування 

в Україні» (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.), «Юридична наука нового часу: 

традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 9 березня 2018 р.), «Міжнародне та 

національне законодавство: способи удосконалення» (м. Дніпро, 30-31 березня 

2018 р.), «Актуальні проблеми судового права» (м. Харків, 23 квітня 2018 р.), 

«Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.), 

«Доступ до правосуддя в контексті судової реформи» (м. Сєверодонецьк, 25 травня 

2018 р.), «Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних 

процесів» (м. Київ, 12-13 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображено у 

монографії, 25 статтях, які опубліковано в наукових фахових юридичних виданнях, 

у тому числі 2 – у зарубіжних фахових виданнях, 12 – у виданнях України, 

внесених до міжнародних науково-метричних баз, а також 15 тезах доповідей на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації відображає логіку та послідовність наукового 

дослідження і зумовлена його предметом, метою та завданнями. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять тринадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел (522 найменування) та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 496 сторінок, із них основного тексту – 383 сторінки.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь її наукової 

розробки, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено 

мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано його методологію 

та емпіричну базу, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, їх апробацію. 

Розділ 1 «Адвокатура України у парадигмі розвитку концепту 

глобалізації» складається з трьох підрозділів, які послідовно розкривають 

авторське уявлення про глобалізацію, трансформацію національної правової 

системи та розвиток адвокатури в її умовах. 

У підрозділі 1.1. «Глобалізація як феномен розвитку сучасного суспільства» 

з’ясовано зміст поняття глобалізації, яка є характерною рисою сучасного етапу 

суспільного розвитку. 

На підставі аналізу існуючих різноманітних підходів до розуміння глобалізації, 

встановлено, що вона є складною, багатоаспектною категорією, яка не має сталого 

змісту та становить предмет наукової дискусії, оскільки позначає різні за обсягом і 

суттю явища, процеси та проблеми. Відтак, яке б визначення глобалізації не давали 

дослідники, воно лише відображатиме певну грань цього феномену. Визнання 

глобалізації феноменом (явище, що пізнається) сучасного суспільства не заперечує 

можливості дослідження її як процесу, як рівня інтеграційних процесів, як етапу 

суспільного розвитку. У найзагальнішому вигляді вона постає як стан світової 

цивілізації, що характеризується багатоцільовими перетвореннями в різних сферах 

світових систем, інтенсифікацією процесів взаємодії держав, спрямованих на 

збереження рівноваги глобальної світової системи. 

Дослідження чинників (передумов) глобалізації в історичному контексті 

дозволило аргументувати позицію щодо визнання глобалізації стадією сучасного 

розвитку суспільства, яка актуалізує питання співвідношення двох його рушійних 

сил – глобальної та національної, паралелізація яких спонукає до зміни стратегії 

розвитку окремо взятих держав. Констатовано, що незважаючи на ідеологічні та 

політичні розбіжності у підходах, вплив глобалізації на зміну національної 

політики держав визнається усіма без винятку. Проте характер цього впливу, а 

відповідно і наслідки для конкретної держави можуть бути різними і залежать від 

багатьох факторів як зовнішнього (глобального), так і внутрішнього 

(національного) рівня. Йдеться і про місце держави та її лідера на міжнародній 

політичній арені, і про її ресурсоспроможність, і про соціальні процеси, що 

відбуваються всередині держави, тощо. 

Підтримано позицію, згідно з якою, цінність і значення сучасних 

глобалізаційних процесів полягає у тому, що вони відкривають перед людьми нові 

рівні свободи у досягненні своїх цілей і змушують їх уряди «складати новий іспит» 

на зрілість. Критерієм ефективності влади стає захист власних громадян, а не 

досягнення сумнівних «національних інтересів», як вони визначалися в епоху 

геополітичних доктрин ХІХ ст. Саме цей посил відкриває нові можливості у 

дослідженні правозахисних інститутів в аспекті їх трансформації, як частини 
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загального процесу глобалізації. 

У підрозділі 1.2. «Трансформація національної правової системи в умовах 

глобалізації» розглянуто вплив глобалізації на трансформацію національної 

правової системи. 

Наголошено, що осмислення суті трансформаційних процесів у національній 

правовій системі, що відбуваються під впливом глобалізації, відкриває, з одного 

боку, нові можливості у пізнанні права та дозволяє побачити перспективу його 

розвитку зокрема та суспільства загалом, а з іншого, торкаються такого важливого 

аспекту як питання ідентифікації нації. 

Глобалізація, як феномен, передбачає взаємопов’язану та взаємообумовлену 

сукупність процесів у різних сферах, що дозволяє досліджувати її з позиції 

системного підходу. Він, своєю чергою, дозволяє говорити про правову 

глобалізацію не як незалежний, але як відносно самостійний процес, що 

відбувається у загальному контексті розвитку суспільства, спрямований на 

забезпечення юридичного супроводу та легітимацію процесів, інститутів, 

елементів глобальної економіки та політичної влади, а також на створення 

нормативної основи міждержавної взаємодії для вирішення глобальних проблем 

сучасності. У цьому сенсі йдеться про формування глобального права 

(загальносвітової системи правових норм), що умовно можна окреслити як 

«макрорівень». Водночас сутність «мікрорівня» правової глобалізації полягає у 

трансформації національної правової системи держави, що виражається не лише у 

модифікації права, а й охоплює набагато більше якісних і кількісних процесів в 

середині системи, що розвивається згідно з законами діалектики. 

На підставі системного аналізу існуючих кількісних показників (індексів), які 

опосередковано дозволяють оцінити певним чином стан національної правової 

системи, та розробленої в теорії права типологізації правових систем, зроблено 

висновок про фрагментарно глобалізований тип правової системи України, що 

зумовлено загалом перехідним (транзитним) станом, в якому перебувають 

суспільство та держава, котрі є визначальними суб’єктами у формуванні траєкторії її 

розвитку. Враховуючи це, виокремлено характерні для України риси правової 

глобалізації. 

Проаналізовано способи трансформації національної правової системи під 

впливом процесів глобалізації (рецепція, гармонізація, уніфікація, стандартизація) 

та тенденції у цій сфері (універсалізація, юридизація суспільних відносин, 

гуманізація права, активне використання принципів права як регуляторів 

суспільних відносин, вплив судової практики на формування права, примат 

міжнародного права, стирання меж між публічним і приватним, політизація 

правових інститутів, розвиток концепту інформаційного суспільства).  

У підрозділі 1.3. «Вплив глобалізації на розвиток адвокатури України» 

досліджено розвиток вітчизняної адвокатури під впливом глобалізації. 

З урахуванням висновку, що найбільш властивим для України способом 

трансформації вітчизняних інститутів правової системи, який також забезпечує 

конвергенцію правових систем різних держав в умовах глобалізації, є стандартизація, 

увагу зосереджено на категорії «міжнародні стандарти організації адвокатури». 
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У контексті її дослідження наголошено на потребі системного аналізу змісту 

поняття «міжнародні стандарти права» та правової природи адвокатури як 

інституту. Зокрема, до ознак «міжнародних стандартів права» віднесено такі: 

а) є своєрідними приписами, що мають універсальний, багаторазовий, тривалий 

характер; б) є правилами поведінки, придатними для загального та багаторазового 

застосування; в) потребують нормативного закріплення; г) мають загальний (не 

деталізований) характер; д) за сферою своєї дії і спрямованості завжди мають 

міждержавний, не локальний характер; е) за своєю сутністю завжди мають 

імперативний, обов’язковий характер; є) за адресата мають не приватних (фізичних 

чи юридичних) осіб, але суб’єктів міжнародного публічного права.  

Своєю чергою, адвокатура, як інститут, характеризується такими рисами: 

1) є квазіполітичним інститутом (завдячує своєму існуванню державі як політичній 

організації, проте не є її частиною); 2) слабо виражена ієрархічність; 3) є формальним 

інститутом; 4) недержавний характер, що, однак, не заперечує можливість і наявність 

окремих механізмів контролю за її діяльністю; 5) самоврядний характер; 

6) нормативне визначення, як основного її завдання, забезпечення здійснення 

діяльності особливого роду – адвокатської діяльності; 7) професійна основа реалізації 

передбаченого завдання; 8) особливий суб’єктний склад. 

У підсумку надано авторське визначення поняття «міжнародні стандарти 

організації адвокатури». 

Виокремлено функції міжнародних стандартів організації адвокатури: сигнальну, 

ціннісну, стримуючу, допоміжну, інтегруючу, стимулюючу та комунікативну. 

Сформульовано такі основні напрями імплементації міжнародних стандартів у 

сфері організації та функціонування адвокатури: 1) організаційний; 2) освітній; 

3) лінгвістичний; 4) юридичний. Структурно вони є неоднорідними і передбачають 

внутрішній розподіл на рівні чи окремі складові. Зокрема, організаційний напрям 

включає у себе такі рівні: а) внутрішній (креаційний), який передбачає систему 

побудови вітчизняної адвокатури загалом, а також адвокатського самоврядування 

зокрема; б) зовнішній (кооперативний), що передбачає систему зв’язків між 

адвокатурою України і  суспільством,  громадськими організаціями,  органами та 

посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування, 

 міжнародними організаціями. Освітній напрям охоплює такі елементи: а) набуття 

освіти, достатньої для заняття адвокатською діяльністю; б) підвищення 

кваліфікації адвокатів. Лінгвістичний напрям передбачає розвиток правового 

статусу адвокатури та адвоката з урахуванням таких елементів: 

а) інтерпретаційного, що вимагає максимального наближення текстів міжнародних 

документів до менталітету та рівня правової культури українця; б) універсалізуючого, 

який передбачав би створення системи міжнародних юридичних термінів, зокрема й у 

сфері адвокатури, що виключило б подвійне розуміння їх на національних рівнях або 

помилкове тлумачення. 

Розділ 2 «Правовий статус адвокатури у глобалізаційному вимірі» містить 

три підрозділи, в яких досліджуються питання правової природи, функцій і 

організації адвокатури. 
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У підрозділі 2.1. «Правова природа адвокатури в умовах глобалізації» 

викладено авторську позицію щодо правової сутності сучасної вітчизняної 

адвокатури з урахуванням дослідження: а) її дуальності, б) її місця у парадигмі 

взаємовідносин держави та суспільства, а також з іншими інститутами національної 

правової системи. 

Підтримано та розвинуто підхід, який відштовхується від констатації яскраво 

вираженого публічно-правового характеру національної адвокатури, що, втім, не 

заперечує наявність в ній приватно-правової складової. Зокрема, акцентовано увагу 

на публічному характері функцій інституціональної адвокатури та її приналежності 

до системи правосуддя. Зауважено, що адвокатура разом із судом і прокуратурою 

як інституції утворюють систему правосуддя, взаємодіючи та взаємообумовлюючи 

досягнення єдиної мети найвищого порядку – захист прав, свобод та інтересів 

людини в державі, яка означує певне суспільство. Ці три елементи (інститути), що 

поодинці відзначаються специфічною природою, переслідують власні цілі та 

реалізовують різні функції, сукупно формують і визначають правовий клімат у 

державі та суспільстві. Їх функціонування як єдиної системи, через котру реалізується 

судова влада, у переважній більшості дає уявлення про відповідність держави 

характеристикам правової, соціальної, демократичної. Водночас застережено, що 

віднесення адвокатури до системи правосуддя хоча й підкреслює домінантність 

публічної складової у її змісті, однак жодним чином не створює підстав розглядати її 

в контексті належності до державного апарату. Швидше навпаки – повертає увагу до 

соціальної природи правосуддя та його витоків, вимагаючи відійти від усталеного 

погляду на правосуддя як виключно виду суто державної діяльності. 

На основі дослідження наукових підходів до розуміння категорії 

«громадянське суспільство» аргументовано думку, що громадянське суспільство та 

держава перебувають у діалектичному зв’язку, що заперечує можливість їх 

протиставляння. Саме цей взаємозв’язок простежується на прикладі інституту 

адвокатури, що реалізує суспільно вагому функцію та водночас характеризується 

сукупністю рис, які прийнято вважати ознаками інститутів громадянського 

суспільства (незалежністю, самоврядністю, здатністю впливати на державну владу, 

обмежуючи її), функціонування та розвиток якого скеровується державою шляхом 

законодавчого регулювання статусу. 

Наголошено, що адвокатура є складовою громадянського суспільства не 

стільки тому, що вона характеризується самоврядністю, незалежністю, можливістю 

впливу на владу (це важливе, але похідне), скільки тому, що в основі її 

інституціоналізації лежать ті ж самі фактори, що й в основі інституціоналізації 

громадянського суспільства: розширення і стабільність сфери приватних інтересів 

через визнання, гарантії та захист суб’єктивних прав індивідів.  

Зауважено, що адвокатура, якій притаманні всі риси інституту громадянського 

суспільства, органічно «вплітається» в механізм реалізації державної влади. Саме 

ця особливість, відображає специфіку сучасного етапу розвитку суспільства та 

держави, які знаходяться у пошуках взаємовигідних шляхів задоволення власних 

потреб і досягнення цілей, що пересікаються, формуючи спільний простір 

«соціальної держави». 
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У підсумку зроблено висновок про комунікативну характеристику адвокатури, 

яка є особливістю її сучасного статусу, що визначає стан взаємодії соціуму та 

держави, слугуючи проявом процесу глобалізації. 

Підрозділ 2.2. «Функції вітчизняної адвокатури в контексті 

глобалізаційних процесів» присвячено дослідженню функцій адвокатури, які є 

динамічними категоріями та розвиваються під впливом факторів різного роду 

(економічного, політичного, геополітичного та інших), зумовлюючи модернізацію 

адвокатури та забезпечуючи її відповідність тенденціям суспільного розвитку. 

Автор виходить із розуміння функцій адвокатури як основних напрямів її 

діяльності (впливу), що характеризують її місце і призначення в суспільстві та 

державі та зумовлені необхідністю досягнення визначених цілей. 

Відзначено, що при визначенні функцій адвокатури необхідно не лише 

враховувати вектор її впливу (ззовні чи всередині адвокатури), а й брати до уваги 

також статус адвокатури та об’єкти її впливу. З урахуванням цього запропоновано 

авторську класифікацію функцій адвокатури як: 1) інституту громадянського 

суспільства, об’єктом впливу якого є держава та суспільство (макрорівень); 

2) корпорації, об’єктом впливу якої є адвокати (мезорівень); 3) професії, об’єктом 

впливу якої є фізичні та юридичні особи (мікрорівень).  

У першому випадку адвокатура реалізує правозахисну, контрольно-наглядову, 

комунікаційно-інформаційну та просвітницьку функції. Правозахисна функція 

адвокатури найбільшою мірою характеризує її призначення в суспільстві як 

інституту, оскільки його мета та завдання визначаються об’єктивною необхідністю 

професійного захисту природних і набутих прав індивідів. Контрольно-наглядова 

функція (демокурія) забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод людини 

органами законодавчої, виконавчої та судової влади. Комунікаційно-інформаційна 

функція адвокатури реалізується у тих взаємозв’язках, які формуються в процесі її 

розвитку як інституту громадянського суспільства, що, крім іншого, дає змогу 

говорити про неї як про певний комунікаційний простір, в межах якого 

взаємодіють держава та суспільство. Просвітницька функція адвокатури полягає у 

впливі на розвиток правосвідомості населення. 

До корпоративних функцій адвокатури віднесено самоврядну, кадрову, 

представницьку, корпоративного захисту та лобістську. Самоврядна функція 

адвокатури забезпечує її функціонування як цілісної, стійкої корпорації, 

сформованої за професійною ознакою. Саме вона характеризує адвокатуру як 

самостійну та ієрархічно незалежну одиницю. В її межах реалізуються такі 

підфункції: регуляторна; управлінська, організаційно-виконавча; контрольна. 

Кадрова функція адвокатури спрямована на забезпечення її безперебійної 

ефективної діяльності за допомогою селекції, навчання та виховання кадрів, які 

відповідають певним вимогам. У її межах реалізуються кваліфікаційна та 

дисциплінарна підфункції. Представницька функція адвокатури реалізується у 

механізмі обстоювання інтересів адвокатського співтовариства як у відносинах із 

державою, суспільством, так і у відносинах з адвокатами. У цьому сенсі 

представницька функція відзначається комунікативною складовою та тісно 

пов’язана з іншою – функцією корпоративного захисту, яка передбачає захист прав 
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та інтересів адвокатів, гарантій їх професійної діяльності. Виокремлення 

лобістської функції пов’язано зі зростаючою політизацією правових інститутів і, як 

наслідок, віднесення адвокатури до квазіполітичних інститутів. Це, в свою чергу, 

вимагає від адвокатури проведення активної політики, спрямованої не просто на 

захист своїх інтересів, а й на отримання певних переваг і власних вигод. 

Статус адвокатури як професії передбачає реалізацію функцій захисту, 

представництва та юридичного консалтингу. Вони передбачені чинним 

законодавством і притаманні в певній інтерпретації усім адвокатурам світу. 

Обґрунтовано, що законодавчі пропозиції доповнити види адвокатської 

діяльності медіацією, фідуціарною та діяльністю ескроу, є свідченням впливу 

процесів глобалізації, які спричиняють широкомасштабний обмін інформацією, 

досвідом, прогресивними ідеями тощо. Водночас, їх реалізація потребує 

комплексного підходу, що передбачає не лише зміни законодавства у сфері 

адвокатури, а й у сфері надання фінансових послуг (щодо ескроу та фідуціарної 

діяльності).  

У підрозділі 2.3. «Світовий досвід організації адвокатури та його вплив на 

вітчизняну модель» досліджено світовий досвід організації адвокатури з метою 

вироблення орієнтирів щодо напрямів розвитку цього інституту в Україні.  

Застосувавши метод типології, проаналізовано організацію адвокатури у 

країнах, досвід яких справив найбільший вплив на формування уявлень про 

ефективну побудову системи адвокатури з позиції особливостей розвитку нашої 

держави. Зокрема, до країн першого типу віднесено країни, які єднають нас 

історією свого розвитку, а саме держави, що входили до складу СРСР 

(Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Білорусь, Російська Федерація). Другу 

групу склали країни західної Європи, досвід яких у сфері організації адвокатури є 

сталим і таким, що відповідає спільній для них і України правовій системі – 

романо-германській (континентальній). До третьої групи віднесено країни англо-

саксонської (загальної) системи права (США та Велика Британія), які вважаються 

локомотивами глобалізації. 

Відзначено, що в організації адвокатури на пострадянському просторі 

визначальний вплив мала тенденція об’єднання всіх адвокатів у єдину професійну 

організацію з обов’язковим членством, зумовлена прагненням відповідати 

європейським стандартам. Це позитивно позначилося на формуванні відповідної 

моделі цього правозахисного інституту в нашій державі. 

Водночас зроблено застереження, що відповідність міжнародним стандартам 

не може сприйматися як оцінка безпосередньо стану адвокатури в державі. Як 

приклад, наведено адвокатуру Азербайджану, що за кількістю діючих адвокатів 

посідає одне з останніх місць у світі, та за висновками міжнародних моніторингів 

«відіграє в державі роль «декорацій для правосуддя», що зводить нанівець роль 

адвокатури як юридичної професії та правозахисного інституту».  

Встановлено взаємозв’язок організації адвокатури з державним і 

адміністративно-територіальним устроєм держави. Зауважено, що інституційний 

статус адвокатури в країнах пострадянського простору законодавчо визначено по-

різному. У цьому контексті наведено аргументи проти ідеї нормативного 
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закріплення адвокатури як інституту громадянського суспільства. 

Ураховуючи досвід країн західної Європи, зосереджено увагу на дослідженні 

спеціалізації в адвокатурі. Зокрема, зроблено висновок про виражену на 

міжнародному рівні тенденцію розвитку спеціалізації адвокатської діяльності за 

відповідною сферою (галуззю) права, осторонь якої залишається Україна. 

Спеціалізація вітчизняних адвокатів розвивається поза межами законодавчого 

регулювання, що робить її неконтрольованою. Негативним наслідком є неякісне 

надання адвокатських послуг, зумовлене дезінформацією клієнта про наявність 

спеціальних знань у певній сфері, або ж певних специфічних навиків. Окремо у 

цьому контексті зауважено з приводу розвитку спеціалізації судів і суддів. 

Обстоюється думка, що симбіоз фахових знань судді та адвоката сприяв би 

ефективності правосуддя та підвищенню статусності їх професій в Україні. Як 

наслідок, запропоновано законодавчо запровадити можливість набуття статусу 

спеціалізованого адвоката, а також унормувати статус спеціалізованого 

адвокатського об’єднання. Зокрема, можливо передбачити, що адвокатське 

об’єднання вважатиметься спеціалізованим за наявності у його складі не менше 

двох третин спеціалізованих адвокатів за відповідним напрямом. 

Обґрунтовано диференціацію монополярних, біполярних та мультиполярних 

систем адвокатури за критерієм кількості професійних асоціацій адвокатів у 

державі. Означений підхід зумовлений оцінкою ризиків, які несе в собі 

функціонування двох і більше конкуруючих між собою адвокатських асоціацій. 

Такими слід визнати: можливість існування різних етичних правил у різних 

адвокатських асоціаціях; тенденцію переходу адвокатів з однієї асоціації в іншу з 

метою уникнення дисциплінарної відповідальності; зниження адвокатськими 

асоціаціями етичних стандартів з метою залучення більшої кількості членів. 

Зроблено висновок про оптимальність функціонуючої в Україні моделі 

організації адвокатури, перспективою розвитку якої є законодавче запровадження 

принципу спеціалізації. 

Розділ 3 «Міжнародна та національна практика регулювання правового 

статусу адвоката» охоплює чотири підрозділи, в яких послідовно проаналізовано 

елементи правового статусу адвоката в аспекті його регулювання на міжнародному 

та національному рівнях. 

У підрозділі 3.1. «Зміст правового статусу адвоката» досліджено категорію 

«правовий статус адвоката» у контексті інтегративних процесів та з урахуванням 

змісту її складових – термінів «адвокат» і «правовий статус».  

Ураховуючи лексичне значення, історичний ракурс і філологічні дослідження, 

встановлено, що поява терміну «адвокат» в українській мові є ніщо інше, як певний 

прояв мовної глобалізації, яка почала, очевидно, формуватися у ХХ столітті. Саме 

вона передбачає появу нових термінів і змістовну трансформацію існуючих. 

Критично оцінено законодавчі визначення поняття «адвокат» і «адвокатська 

діяльність». Запропоновано визначати адвокатську діяльність як правничу 

допомогу, що здійснюється на незалежній і професійній основі особами, котрі 

отримали таке право в порядку, передбаченому Законом, з метою реалізації та 

захисту прав, свобод та інтересів інших осіб. 
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Розвинуто положення, що поняття «адвокат» охоплює статусну та 

функціональну складові. Констатовано, що їх наявність притаманна законодавчим 

визначенням поняття «адвокат» у більшості країн Європи, що свідчить про певну 

уніфікацію у підходах щодо формально-юридичного закріплення статусу адвоката. 

Зроблено висновок про домінантність в Україні статусної складової, зважаючи на 

законодавчу можливість особи володіти статусом адвоката та не здійснювати при 

цьому адвокатської діяльності. Обґрунтовано, що статус «адвокат» повинен бути 

активним, тобто позначати особу, яка фактично здійснює адвокатську діяльність, а не 

лише формально володіє правом на її здійснення. З урахуванням цього запропоновано 

відповідні законодавчі зміни та критично оцінено законодавчі ініціативи, які 

передбачають можливість перебування особи зі статусом адвоката на державній 

службі та на службі в органах місцевого самоврядування, забороняючи при цьому 

здійснювати адвокатську діяльність, але зберігаючи за нею статус адвоката. 

На підставі аналізу норм міжнародного та національного законодавства, 

наукового доробку сформульовано авторське поняття «правовий статус адвоката» 

та відзначено його транскордонний характер. Його зміст розкривається крізь 

призму його обов’язкових елементів. Такими є: права та обов’язки адвоката (права, 

обов’язки, заборони, обмеження); умови та алгоритм набуття статусу адвоката, 

його зупинення та втрати; гарантії адвокатської діяльності; дисциплінарна 

відповідальність адвоката (види, порядок накладення). 

Наголошено, що в Україні актуалізація питання щодо правового статусу 

адвоката пов’язана із запровадженням так званої «монополії» у сфері судового 

захисту та представництва прав та інтересів особи. Як явище, в адвокатурі вона 

відображає різні вектори впливу глобалізації та може розглядатися у 

функціональному та суб’єктному аспектах. Європейський досвід у питанні 

монополії адвокатів на ринку юридичних послуг (функціональний аспект) дозволяє 

дійти висновку, що вітчизняна практика регулювання цього питання є проявом 

узгодженого розвитку інституту адвокатури та правового статусу адвоката у руслі 

євроінтеграційних процесів. Ключовим питанням і завданням у такому випадку стає 

якість правової допомоги. Суб’єктний аспект монополії адвокатів розкриває 

питання трудової міграції – допуск на внутрішній ринок юридичних послуг країни 

іноземних адвокатів. Запровадження в Україні інституту «іноземного адвоката» 

також є слідуванням загальносвітовим тенденціям розвитку адвокатури, що, однак, 

потребує виваженого підходу щодо забезпечення балансу з правовим статусом 

національних адвокатів. 

Констатовано умовну відповідність обсягу та якості задекларованих у 

національному законодавстві прав і обов’язків адвокатів існуючим міжнародним 

стандартам. 

У підрозділі 3.2. «Національні умови набуття статусу адвоката та їх 

відповідність міжнародним вимогам» надано оцінку існуючій в Україні системі 

допуску до адвокатської професії.  

На підставі узагальнення міжнародно-правових положень сформульовано 

загальні стандарти допуску до професії адвоката: 1) відповідність особи певним 

кваліфікаційним вимогам, загальнообов’язковими серед яких є наявність належної 
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правової освіти та підготовки, високі моральні якості, знання етичних принципів і 

правил професії; 2) обов’язок із забезпечення високої кваліфікації і підготовки 

адвокатів покладається на урядові організації, професійні асоціації адвокатів та 

навчальні установи; 3) процедура повинна передбачати перевірку рівня кваліфікації 

претендента та прийняття відповідного рішення уповноваженим органом, який має 

бути повністю незалежним у вирішенні цих питань; 4) повинна існувати можливість 

судового оскарження рішень з питань допуску до професії; 5) заборона будь-яких 

обмежень доступу до професії за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного 

походження, віросповідання, політичних чи інших поглядів тощо. 

Наголошено, що інтеграційні процеси у світовій економіці зумовили розробку та 

запровадження уніфікованих кваліфікаційних вимог до адвоката, сприяючи 

формуванню єдиного ринку юридичних послуг. Показовим у цьому сенсі є досвід 

країн-членів ЄС, в якому завдяки ряду прийнятих нормативно-правових актів було 

запроваджено та розвинуто інститут взаємного визнання професійних кваліфікацій, 

що дозволило європейським адвокатам надавати свої послуги на території на лише 

країни, громадянами якої вони є, але й в інших країнах-членах ЄС. 

Відзначено, що в Україні простежується чітка тенденція посилення 

кваліфікаційних вимог до осіб, які мають намір отримати право здійснення 

адвокатської діяльності. Водночас існує ряд законодавчих недоліків, серед яких: 

невизначеність вимог щодо рівня вищої юридичної освіти у претендента; неповний 

перелік заборон щодо права займатися адвокатською діяльністю; недосконалість 

процедури допуску до професії. В аспекті останнього акцентовано увагу на 

непослідовності етапів існуючого процесу здобуття права на заняття адвокатською 

діяльністю, зокрема, фактичної відсутності професійної підготовки як самостійної, 

цілісної та завершальної стадії. Наголошено на необхідності запровадження 

обов’язкового навчання дипломованих юристів в спеціалізованих центрах або 

школах із підготовки за спрямуванням, що узгоджуватиметься з передовим 

міжнародним досвідом. Така ідея отримала підтримку 61 % адвокатів, опитаних 

автором у процесі дослідження. 

Запропоновано такі етапи процедури набуття статусу в Україні: 1) отримання 

вищої юридичної освіти не нижче магістерського рівня; 2) набуття стажу роботи в 

галузі права не менше двох років; 3) спеціальна професійна підготовка особи, що 

включає в себе: - початкову професійну підготовку в навчальному центрі, 

акредитованому ВКДКА; - стажування під керівництвом адвоката, який має стаж 

адвокатської діяльності не менше п’яти років; 4) складання кваліфікаційного 

іспиту; 5) складання присяги адвоката та отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 6) внесення даних до ЄРАУ. 

Сформульовано законодавчі пропозиції, спрямовані на удосконалення 

інституту допуску до адвокатської професії в Україні. 

У підрозділі 3.3. «Правове регулювання гарантій професійної діяльності 

адвоката на міжнародному та національному рівні» наголошено на значимості 

гарантій адвокатської за допомогою тези «не існує прав, без наявності відповідних 

засобів правового захисту», яка є складовою змісту принципу верховенства права. 

Зауважено, що більшість із основоположних професійних прав адвокатів 
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передбачені в міжнародно-правових актах через обов’язок державних органів 

забезпечувати їх реалізацію. Окремі професійні права адвоката закріплюються в 

міжнародно-правових актах опосередковано, зокрема через гарантування кожному 

доступу до правової допомоги.  

Відзначено, що хоча Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод не закріплює спеціальних прав або гарантій для адвокатів, ЄСПЛ аналізує 

факти втручання в адвокатську діяльність, обмеження професійних прав адвокатів, 

що призводило або могло призвести до порушень окремих конвенційних прав їх 

клієнтів, зокрема права на справедливий суд. Таким чином, ЄСПЛ через свої 

рішення здійснює своєрідну «трансформацію» окремих загальних конвенційних 

прав людини у специфічні професійні права адвоката та гарантії його діяльності. 

Досліджено міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності з урахуванням 

їх умовного поділу на: 1) гарантії безперешкодного та ефективного здійснення 

адвокатом захисту, представництва та іншої правової допомоги у всіх видах 

проваджень; 2) гарантії незалежності адвоката, недопущення стороннього впливу на 

нього та неналежного втручання у його професійну діяльність; 3) гарантії 

конфіденційності відносин адвоката з клієнтом та збереження адвокатської таємниці. 

Проаналізовано систему гарантій безперешкодного та ефективного надання 

адвокатом правової допомоги крізь призму положень щодо: - забезпечення 

доступу адвоката до своїх клієнтів, у тому числі тих, кого позбавлено свободи;     

- забезпечення безперешкодного консультування адвокатом клієнта про його 

права і обов’язки; - гарантування вільного пересування адвоката в своїй країні та 

за кордоном для здійснення своїх професійних функцій; - недопущення відмови 

адвокату з боку судових або адміністративних органів у праві представляти 

інтереси свого клієнта; - забезпечення адвокату можливості своєчасно 

знайомитись з інформацією, документами і матеріалами справ клієнтів;                      

- забезпечення можливості адвокату вільно відшукувати, витребовувати, 

отримувати і згідно з професійними нормами поширювати інформацію, яка 

стосується його професійної діяльності. 

Встановлено, що в Україні вирішення проблеми гарантування адвокатської 

діяльності відповідно до міжнародних стандартів у контексті доступності правової 

допомоги знаходиться не лише у площині нормативного регулювання, а й 

передбачає реалізацію цілого комплексу заходів організаційного та матеріально-

технічного характеру. 

Зроблено акцент на безпосередньому зв’язку ефективності професійної 

діяльності адвоката та його незалежності, яка реалізується завдяки гарантіям: 

а) особистої безпеки адвокатів у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; 

б) недопущення будь-якого втручання в адвокатську діяльність за умови, якщо 

вона відбувається в правових та етичних межах; в) недопущення переслідувань 

адвокатів, застосування до них правових, економічних чи інших санкцій за заяви, 

дії і рішення, здійснювані у зв’язку із виконанням професійного обов’язку 

відповідно до правових та етичних норм. 

Наголошено, що в Україні має місце негативна стійка тенденція порушення 

професійних прав адвокатів, втручання в їх професійну діяльність, переслідування 
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з професійних мотивів, посягання на особисту безпеку адвокатів у зв’язку з 

виконанням професійних функцій. За даними проведеного автором анкетування 

95 % адвокатів так чи інакше стикалися з випадками порушення їх професійних 

прав і гарантій. 

Особливу увагу приділено питанню забезпечення конфіденційності в 

адвокатській діяльності, актуальність якої зумовлена інтенсифікацією 

інформаційних процесів у суспільстві. На підставі аналізу масиву рішень ЄСПЛ 

зроблено висновок, що гарантії конфіденційності в адвокатській діяльності 

стосуються не просто інформації як об’єкта, а загалом процесу спілкування 

адвоката з клієнтом у будь-якій формі його прояву та фіксації. 

У підрозділі 3.4. «Юридична відповідальність адвоката у контексті 

інтеграційного розвитку суспільства» розглянуто питання юридичної 

відповідальності адвоката як невід’ємного елементу його правового статусу. 

Зауважено, що юридичну відповідальність адвоката можна визначити як 

специфічні правовідносини, що виникають між адвокатом, який вчинив 

професійне правопорушення, та юрисдикційним органом, уповноваженим 

належним чином реагувати на таке правопорушення, змістом котрих є реалізація у 

визначеній процесуальній формі санкцій, що виражаються в обов’язку адвоката 

зазнати певних несприятливих для себе наслідків за порушення норм, які 

регламентують його професійну діяльність. Її особливості проявляються у двох 

аспектах: а) матеріально-правовому, за яким адвокати в силу специфіки свого 

правового статусу виступають як суб’єкти юридичної відповідальності з 

особливими ознаками, що впливають на вирішення питання про характер і обсяг 

відповідальності, вибір застосовуваних примусових заходів; б) процесуальному, 

який виражається в особливих процедурних правилах порядку притягнення 

адвоката до відповідальності, що функціонально, в першу чергу, спрямовані на 

гарантування незалежності адвоката, недопущення неналежного втручання в його 

професійну діяльність та вчинення тиску на нього. 

Враховуючи, що у міжнародно-правових актах у сфері регулювання 

адвокатської діяльності першочергово йдеться про дисциплінарну відповідальність 

адвоката, зосереджено увагу на її дослідженні. Надано визначення 

дисциплінарного проступку адвоката. 

Здійснено оцінку вітчизняного інституту дисциплінарної відповідальності 

адвоката крізь призму відповідності його елементів міжнародним стандартам з 

урахуванням таких загальновизнаних постулатів: 1) кодекси професійної поведінки 

адвокатів, порушення норм яких має тягнути за собою дисциплінарну 

відповідальність, повинні розроблятися самими адвокатами через адвокатські 

асоціації, інші аналогічні об’єднання адвокатів чи відповідні органи адвокатського 

самоврядування; 2) у випадку порушення адвокатом встановлених професійних 

стандартів, визначених кодексом поведінки або законодавством, до нього мають 

вживатися необхідні заходи реагування, в тому числі притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; 3) притягнення до дисциплінарної 

відповідальності повинне здійснюватися неупередженим та незалежним органом, 

створеним професійним об’єднанням адвокатів або функціонувати за участю їх 
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представників. Рішення дисциплінарних органів підлягають незалежному 

судовому контролю; 4) звинувачення та скарги стосовно адвокатів підлягають 

якнайшвидшому і об’єктивному розгляду за належною процедурою. Розгляд справ 

про дисциплінарні проступки адвокатів повинен здійснюватися на засадах 

справедливості та з цілковитою повагою до принципів і правил, передбачених 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 

Наголошено на необхідності дотримання принципу пропорційності при 

визначенні санкції за вчинення адвокатом дисциплінарного проступку. Його 

реалізація у національній процедурі дисциплінарного провадження передбачає два 

аспекти: а) достатню варіативність вибору дисциплінарних санкцій; б) законодавче 

закріплення критеріїв, якими має керуватися дисциплінарний орган при обранні 

виду дисциплінарного стягнення (правотворчий рівень), та їх одноманітне 

застосування (правозастосовний рівень).  

Підтримано ідею щодо запровадження такої шкали дисциплінарних санкцій 

(за ступенем їх суворості): 1) попередження; 2) догана; 3) штраф; 4) зупинення 

права на заняття адвокатською діяльністю; 5) позбавлення права на заняття 

адвокатською діяльністю. Вона забезпечуватиме втілення принципу 

пропорційності з урахуванням обставин справи, характеру дисциплінарного 

проступку та особи адвоката. 

Розділ 4 «Етика адвокатської діяльності в умовах глобалізації» 
складається з трьох підрозділів, в яких досліджено актуальні питання адвокатської 

етики, зумовлені глобалізацією. 

У підрозділі 4.1. «Норми професійної етики як специфічний регулятор 

адвокатської діяльності» розглянуто значення та регуляторний потенціал етики в 

адвокатській діяльності з урахуванням таких об’єктивних передумов: 1) наявність 

специфічних умов для реалізації загальноморальних приписів; 2) наявність 

неповторюваних, властивих тільки адвокатській професії ситуацій, які призводять 

до необхідності застосовувати специфічні етичні норми; 3) особливості змісту 

професійного обов’язку адвоката як етичної категорії; 4) професійна солідарність 

(корпоративність). 
Зауважено, що зміст адвокатської етики становлять: а) моральні принципи, 

яких необхідно дотримуватись адвокатам під час здійснення професійної 

діяльності; б) норми поведінки адвоката в різних сферах та різних ситуаціях, 

пов’язаних із професійною діяльністю; в) методи втілення у життя моральних 

приписів, засоби забезпечення дотримання адвокатами етичних правил. 

Крізь призму аналізу міжнародних приписів аргументовано такі положення: 

1) слід чітко диференціювати закон (право) та етичні правила як самостійні 

регулятори професійної діяльності адвоката; 2) у формуванні етичних правил 

адвокатської діяльності провідне місце посідають саме професійні адвокатські 

об’єднання (асоціації); 3) знання правил адвокатської етики є обов’язковим 

структурним елементом професійної підготовки адвоката нарівні з фаховою 

освітою та підготовкою. 

Констатовано, що як на міжнародному, так і національному рівнях норми 

адвокатської етики є корпоративними нормами, котрі розробляються та 
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ухвалюються професійними об’єднаннями адвокатів, поширюють свою дію 

винятково на членів професійної корпорації, їх дотримання забезпечується 

корпоративним контролем, а у разі порушення передбачена дисциплінарна 

відповідальність. Корпоративні норми адвокатської етики не можуть розглядатися 

як правові та моральні приписи у «чистому» вигляді, однак на їх формування 

поряд з існуючими традиціями адвокатури здійснюють значний вплив 

загальносуспільна мораль та особливості здійснення адвокатської діяльності, 

визначені чинним законодавством. 

Акцентовано, що універсалізація стандартів адвокатської етики 

супроводжується та опосередковується їх регіоналізацією, тобто запровадженням 

(втіленням), трансформацією на рівні національних держав відповідно до існуючих 

у них традицій і культури. В такому випадку адвокатська етика постає як 

внутрішньо узгоджена система корпоративних норм, які розроблюються та 

ухвалюються органами адвокатського самоврядування або окремими 

адвокатськими організаціями на основі загальносуспільної моралі, міжнародних 

стандартів, національних традицій адвокатури, а також з урахуванням специфіки 

адвокатської діяльності, визначеної національним законодавством. 

У підрозділі 4.2. «Міжнародні стандарти етики професійних відносин 

адвоката та їх імплементація у законодавчу модель України» досліджено 

міжнародні та національні етичні норми як базис професійних відносин адвоката в 

аспекті їх диференціації за суб’єктним критерієм таким чином: 1) етика відносин 

адвоката з клієнтом; 2) етика відносин адвоката з судом та іншими учасниками 

судочинства; 3) етика відносин між адвокатами. 

Наголошено, що етичною першоосновою взаємовідносин адвоката з клієнтом 

є довіра. Її виразником слугує принцип конфіденційності та інститут адвокатської 

таємниці, які отримали достатньо деталізовану правову регламентацію та 

відповідні гарантії забезпечення у національному законодавстві. Також зауважено 

щодо принципу пріоритету інтересів клієнта, зміст якого актуалізує етичний аспект 

питання незалежності адвоката у взаємовідносинах із клієнтом. У цьому сенсі 

підкреслено, що вираз «керуватися вказівками клієнта» не ідентичний виразу 

«виконувати вказівки клієнта». Як гарантії його реалізації запропоновано 

розглядати такі нормативно закріплені юридичні та етичні обов’язки адвоката: 

а) застосовувати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для надання 

ефективної професійної допомоги клієнту; б) сприяти за можливості досудовому та 

позасудовому врегулюванню спорів між клієнтом та іншими особами; 

в) утримуватися від використання своїх прав всупереч правам, свободам та 

законним інтересам клієнта; г) перед прийняттям доручення неупереджено та 

об’єктивно повідомити клієнту всю (повну та достовірну) інформацію; ґ) приділяти 

кожному дорученню розумно необхідну для його успішного виконання увагу 

незалежно від розміру обумовленого гонорару; д) оперативно виконувати 

доручення клієнта, закріплені договором про надання правової допомоги, при 

дотриманні всіх інших вимог законодавства та правил адвокатської етики. 

Зосереджено увагу на дослідженні конфлікту інтересів в адвокатській 

діяльності як найбільш актуальній етико-правовій дилемі, зумовленій 
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глобалізацією. Розвинуто ідеї комбінаторності конфлікту інтересів у професійній 

діяльності адвоката за суб’єктним складом і його диференціації за джерелом 

походження. Відзначено неузгодженість вітчизняного законодавчого та 

корпоративного підходу до стратегії регулювання конфлікту інтересів і підтримано 

позицію щодо необхідності управління ним. В її основу, зокрема, покладено аналіз 

досвіду функціонування транскордонних адвокатських корпорацій та судової 

практики судових інстанцій інших країн. Наведено приклади «інструментарію», 

що використовується з метою уникнення конфлікту інтересів при застосуванні 

стратегії його керованості. 

У відносинах адвоката з судом та іншими учасниками судочинства 

першочергового значення набувають інтереси правосуддя. Обґрунтовано, що 

необхідність нормативного закріплення етичних правил поведінки адвоката в 

судовому процесі (що не притаманно країнам розвинутої демократії) в Україні 

зумовлена транзитним станом українського суспільства. У цьому ракурсі 

проаналізовано питання допустимості (її меж) публічної критики з вуст адвоката 

на адресу суду (його дій і рішень). Наголошено, що належне адвокату 

загальнолюдське право на свободу висловлювань і вираження поглядів, яке 

захищається ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

обмежується його професійним призначенням і роллю в системі правосуддя та 

суспільстві.  

Аргументовано, що першоосновою корпоративних відносин в адвокатському 

середовищі є етична складова та корпоративний дух, який передбачає такий стан 

адвокатської спільноти, за якого кожний її представник духовно, психологічно, 

соціально на ціннісно-змістовному рівні асоціює себе з нею, поділяючи її ідеали та 

переймаючись її проблемами. Проблематику взаємовідносин між адвокатами 

розглянуто крізь призму таких етичних аспектів як: 1) зміна клієнтом адвоката; 

2) навчання молодих адвокатів, взаємна допомога та взаємна підтримка; 

3) необхідність реагування на порушення норм закону та професійної етики з боку 

колег; 4) конкуренція. Останній приділено особливу увагу, оскільки її економічний 

вимір обумовив серед іншого комерціалізацію сфери адвокатських послуг і 

використання такого інструментарію як, наприклад, реклама. 

Зроблено висновок, що забезпечення розумного балансу суспільних, 

корпоративних, особистих інтересів, інтересів правосуддя вимагає не забороняти 

рекламу адвокатських послуг чи ігнорувати її потенціал, а шукати ефективні 

шляхи її регламентації, зокрема, в частині встановлення чітких і прозорих 

критеріїв допустимості такої реклами. 

У підрозділі 4.3. «Формування гонорарної політики адвоката на 

міжнародному та національному рівнях» проаналізовано інститут адвокатського 

гонорару, національні особливості якого зумовлені традиціями, історичними, 

соціально-культурними та економічними умовами функціонування адвокатури в 

кожній державі. 

Зауважено, що для вітчизняної моделі адвокатури, хитросплетіння історії якої, 

серед іншого, зумовлені ерою радянської специфіки, питання гонорару та 

гонорарної політики стали актуальними зі зміною режиму в державі, типу 
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економіки та бурхливим розвитком конкуренції на ринку юридичних послуг. Саме 

остання є вагомим, хоча і не єдиним чинником, що впливає на політику 

«ціноутворення» в сфері надання професійної правничої допомоги. Адже 

загальновідомо, що у всьому світі однією з форм конкурентної боротьби є демпінг. 

Тож нові суспільні умови, етичне підґрунтя конкуренції між адвокатами спонукає 

останніх до пошуку компромісів, які передбачають потребу в розробці чітких та 

прозорих методів оцінки результатів адвокатської діяльності. 

Відзначено, що єдиним і обов’язковим критерієм, якому повинна відповідати 

адвокатська винагорода, котрий встановлюється документами міжнародного, 

регіонального та локального рівня, є критерій розумності. 

Наведено приклади двох різних європейських моделей регулювання 

гонорарної політики, які, на думку автора, відповідають «духу нації», в якій вони 

сформувалися та розвинулися: ліберальної (Франція) та дирижистської (Німеччина). 

Зроблено висновок, що український підхід тяжіє до французької моделі, сповідуючи 

законодавчо закріплений принцип свободи визначення гонорару. 

Регулювання гонорару адвоката на договірних засадах в Україні зумовлює 

відповідний акцент на договорі про надання правової допомоги, що вимагає 

узгодження положень договірного права з правилами адвокатської етики.  

Наголошено, що в складних економічних умовах розвитку держави 

особливого значення в аспекті забезпечення доступності правової допомоги та 

реалізації відповідного права особи незалежно від її майнового стану набуває така 

етико-соціальна проблема, як врахування при визначенні адвокатського гонорару 

фінансового стану клієнта. Її вирішення не передбачає універсальної поради, 

вимагаючи від адвоката забезпечення певного балансу відповідно до існуючих 

обставин. 

Зосереджено увагу на питанні «гонорару успіху»: проаналізовано міжнародний 

досвід його регулювання, аргументи «за» та «проти». Зроблено висновок, що цей 

інститут поступово займає свою нішу у сфері формування гонорарної політики у 

всьому світі, хоча говорити про це як про певний тренд передчасно. Останнє 

пов’язано з традиціями та особливостями національних правових систем і залежить 

безпосередньо від існуючих у державі підходів до регламентації таких питань, як: 

існування ставок адвокатських гонорарів; віднесення гонорару адвоката до складу 

судових витрат; типу адвокатської «монополії» в судовому процесі; особливостей 

системи безоплатної правової допомоги. 

Наголошено на важливості регламентації «гонорару успіху», що випливає із 

прецедентної практики ЄСПЛ, який не заперечує можливості існування та 

укладання таких угод, однак питання їх легальності та легітимності залишає на 

розсуд національного права. Зроблено висновок, що «гонорар успіху» підлягає 

судовому захисту за умови його законодавчої/корпоративної регламентації. А 

судовий «імунітет» «гонорару успіху» має надважливе значення для практики його 

застосування та популяризації у контексті його позиціонування як інструменту 

доступу до правосуддя. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено важливу наукову проблему розробки 

на концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу вітчизняної 

адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації, на 

основі якої сформульовано ряд пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

модернізацію нормативної бази організації та функціонування адвокатури в 

Україні. До найбільш вагомих результатів дослідження можна віднести такі: 

1. Глобалізація є складноструктурованим і багатоманітним у своїх проявах 

феноменом, що характеризує сучасний стан розвитку суспільства з позиції 

зростаючої інтенсифікації взаємозв’язку, взаємодії та взаємозалежності держав, 

соціальних систем, їх елементів та інститутів, що зумовлює трансформацію у всіх 

сферах життєдіяльності соціуму (економічній, політичній, правовій, культурній та 

інших), спричиняючи системний процес їх інтернаціоналізації. 

Правова глобалізація це відносно самостійне явище, яке виражає 

трансформаційні процеси, що на міждержавному рівні (макрорівні) сприяють 

формуванню загальносвітової системи правових норм, як необхідної умови та 

організаційної основи міждержавної взаємодії у різних сферах соціального буття, 

та під впливом яких на національному рівні (мікрорівні) відбувається модифікація 

правової системи держави. 

Для України правова глобалізація є: 1) складовою загального процесу 

суспільних перетворень, зумовлених чинниками історичного, політичного, 

економічного, соціокультурного характеру, сприяючи та супроводжуючи 

трансформацію суспільства, якісні зміни у ньому; 2) проявом неоднорідності та 

суперечливості динаміки соціальних процесів у державі та її політики у 

міжнародному просторі; 3) об’єктивним процесом, що виступає каталізатором для 

розвитку національної правової системи; 4) характеристикою взаємозв’язку та 

взаємодії національного та міжнародного права; 5) детермінантою формування 

якісного та збалансованого національного законодавства як необхідної умови 

сталого суспільного розвитку. 

2. Інтернаціоналізація правової системи України відзначається домінантністю 

у цьому процесі таких її способів, як уніфікація та стандартизація, що об’єктивно 

зумовлено природнім прагненням людей до кращих умов і стандартів життя. Проте 

серед інших ці способи правової глобалізації вирізняються конфліктогенним 

потенціалом, який актуалізує необхідність пошуку балансу у дихотомії 

«міжнародне – національне», оскільки концепт ефективності національної правової 

системи вимагає імплементації норм міжнародного права та міжнародних 

стандартів з урахуванням правосвідомості, правової культури та традицій, 

правового менталітету українського суспільства, історичних особливостей його 

розвитку, наявних економічних ресурсів і політичного потенціалу. 

Значення міжнародних стандартів організації адвокатури для вдосконалення 

вітчизняної моделі проявляється на рівні їх функцій, які яскраво ілюструють 

детермінанти їх формування, буття та реалізації. Такими, зокрема, але не 

виключно, є: сигнальна, ціннісна, стримуюча, допоміжна, інтегруюча, стимулююча 
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та комунікативна. 

3. Тенденції правової глобалізації детермінують трансформацію адвокатури, що 

зумовлює розвиток уявлень про її правову природу, яка сьогодні відображає її 

полісистемний характер. Зокрема, такі тенденції правової глобалізації, як 

універсалізація, юридизація суспільних відносин, гуманізація права, стирання меж 

між публічним і приватним, політизація правових інститутів, впливають на 

модернізацію адвокатури, пояснюючи, серед іншого, її дуальність і квазіполітичність. 

Домінантність публічної складової вітчизняної адвокатури зумовлена: 

а) її інституційними функціями, що співзвучно з міжнародними стандартами, які 

вбачають її мету у «службі публічним інтересам»; б) її приналежністю до системи 

правосуддя.  

Як елемент системи правосуддя, разом із судом і прокуратурою, адвокатура 

залежить від стану розвиненості та стабільності суспільства і держави. Відтак, 

фрагментарно глобалізований тип вітчизняної правової системи, пов’язаний із 

перехідним станом українського суспільства та держави, визначає транзитний стан 

вітчизняної адвокатури, яка «віддзеркалює» всі вади перехідного етапу суспільного 

розвитку та розвивається шляхом найбільш розповсюджених способів, 

спричинених глобалізацією, якими є уніфікація та стандартизація. 

Адвокатура в умовах глобалізації постає не просто як незалежна правозахисна 

інституція чи стійкий професійний осередок, спільнота, що об’єднана загальними 

цінностями, інтересами та нормами поведінки. У широкому сенсі адвокатура – це 

також унікальний комунікативний феномен, що є виразом взаємовідносин держави 

та суспільства, і показники якого визначають їх правовий клімат. Саме ця 

особливість обумовлює її приналежність до громадянського суспільства, що нині 

характеризує стан взаємодії соціуму та держави, слугуючи проявом процесу 

глобалізації. 

При визначенні функцій адвокатури необхідно враховувати не лише вектор її 

впливу, а й симбіоз двох вихідних положень: статусу адвокатури та об’єктів її 

впливу. Тому функції адвокатури доцільно розглядати: 

1) на макрорівні, на якому адвокатура виступає як інститут громадянського 

суспільства, об’єктом впливу якого є держава та суспільство. До інституціональних 

функцій варто віднести правозахисну, контрольно-наглядову, комунікаційно-

інформаційну, просвітницьку; 

2) на мезорівні, на якому адвокатура виступає як корпорація, об’єктом впливу 

якої є адвокати. До корпоративних функцій варто віднести самоврядну, кадрову, 

представницьку, корпоративного захисту, лобістську; 

3) на мікрорівні, на якому адвокатура виступає як професія, об’єктом впливу 

якої є фізичні та юридичні особи. Систему «професійних» функцій становлять: 

захист, представництво та юридичний консалтинг. 

4. Організація адвокатури у різних державах обумовлена загалом сукупністю 

таких чинників, як державний, адміністративно-територіальний і судовий устрій, а 

також історично сильні традиції певної спільноти/території, що у системному 

зв’язку зі спеціалізацією, яка є світовою тенденцією розвитку всіх «зрізів» 

адвокатури, формують оптимальну за певних умов модель цього правозахисного 
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інституту правової системи. 

Спеціалізація в адвокатурі виражається в двох аспектах: організаційному 

(спеціалізація в системі корпоративного управління) та функціональному 

(спеціалізація в адвокатській діяльності). 

Необхідність нормативного закріплення функціональної спеціалізації в 

адвокатурі України зумовлена не лише інтеграційними процесами, що їх 

спричиняє глобалізація, а й потребою гармонійного розвитку вітчизняної системи 

правосуддя, в якій існує та розвивається спеціалізація судів і суддів, що також є 

загальносвітовою тенденцією та кореспондується з європейськими стандартами 

здійснення судочинства.  

Законодавче запровадження функціональної спеціалізації в адвокатурі 

України (можливості набуття статусу спеціалізованого адвоката) вимагає 

системного підходу, який повинен охоплювати заходи, спрямовані на розробку 

типологізації спеціалізації адвокатів, умов і механізму набуття такого статусу, а 

також організаційний зріз, який передбачає зміну відповідних структур органів 

адвокатського самоврядування.  

Зважаючи на унітарний устрій, централізовану систему судів, історичний 

ракурс і геополітичні особливості розвитку вітчизняної адвокатури, сучасний стан 

організації адвокатури в Україні, втіленням якого є її монополярна система, 

загалом видається оптимальним і таким, що відповідає європейським стандартам. 

5. Поява в українській юридичній термінології слова «адвокат» у його 

сучасному розумінні зумовлена: а) історичним ходом суспільного розвитку; 

б) мовною глобалізацією, в процесі якої найбільших змін зазнає лексичний склад 

національних мов, що призводить до появи значної кількості неологізмів і 

запозичень з інших мов, які також набувають статусу термінів у понятійно-

категоріальному апараті вітчизняної науки та законодавства; в) мовною 

стилістикою, яка дозволяє обрати мовні засоби, що найкраще відповідають 

завданню спілкування між людьми у певних умовах. 

Положення міжнародних актів свідчать про наднаціональний і 

транскордонний характер категорії «правовий статус адвоката», яку слід розуміти 

як систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, котрі на рівні 

нормативно закріплених положень концентровано виражають правові можливості 

адвоката у державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні взаємозв’язки, що 

виникають в процесі здійснення ним адвокатської діяльності.  

Глобалізація дозволяє розглядати монополію як явище в адвокатурі у двох 

аспектах: 1) функціональному, що передбачає виключні повноваження адвокатів у 

сфері надання юридичних послуг (таке розуміння адвокатської монополії є 

традиційним і поширеним, у тому числі серед зарубіжних експертів і науковців); 

2) суб’єктному, що передбачає здійснення адвокатської діяльності на території 

держави виключно національними адвокатами. Обидва аспекти відображають різні 

вектори впливу глобалізації на розвиток правового статусу адвоката. 

Суб’єктний аспект монополії адвокатів першочергово демонструє прояв 

глобалізації в сенсі трудової міграції, активуючи потенціал інституту «імплементації 

іноземного адвоката», що притаманний більшості країн світу, в тому числі Україні.  
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Імплементація іноземного адвоката потребує зваженого системного 

регулювання, спроможного забезпечити необхідний баланс із правовим статусом 

національних адвокатів на внутрішньому ринку юридичних послуг, оскільки цей 

інститут має двоякий вплив: з однієї сторони, сприяє якості адвокатських послуг і 

стимулює адвокатів до саморозвитку та самовдосконалення; з іншої, (при 

неузгодженому підході), може призвести до дисбалансу у правовому статусі 

вітчизняних адвокатів. 

6. Економічна глобалізація зумовила уніфікацію кваліфікаційних вимог до 

адвоката, що стало однією з найбільш виражених тенденцій розвитку адвокатської 

професії в країнах ЄС, сприяючи формуванню єдиного вільного ринку правових 

послуг, акцентом якого стала якість правової допомоги адвоката незалежно від 

країни його походження. Це спонукає національні правові системи гармонізувати 

підходи у питанні надання статусу адвоката. 

Однією з ключових ланок у процесі набуття статусу адвоката в контексті 

міжнародних стандартів і практик є професійна підготовка особи, яка повинна бути 

детермінована логічною послідовністю етапів процесу допуску до професії 

адвоката, що визначає серед іншого її ефективність. Українська модель у цьому 

сенсі потребує процедурних і організаційних змін, у тому числі створення закладів 

(центрів) початкової професійної підготовки адвокатів. 

7. Міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності – це сформована у 

світі система конкретних правових засобів, визначених нормами міжнародного 

права, втілення яких на національному рівні забезпечує реальну та ефективну 

реалізацію професійних прав та обов’язків адвокатів, їх захист і відновлення у разі 

порушення. В Україні проблема реального забезпечення гарантій адвокатської 

діяльності лежить у площині правозастосування та вимагає комплексного підходу з 

боку держави (її органів і посадових осіб), органів адвокатського самоврядування 

та безпосередньо адвокатів. 

Глобальний світ, в якому особливого значення набуває інформація та 

інформаційно-комунікаційні процеси, актуалізує значимість гарантій 

конфіденційності відносин адвоката з клієнтом і збереження адвокатської 

таємниці, яка постає як комплексний інститут, що слугує побудові балансу 

інтересів особи, суспільства і держави, а також визначає межу державного 

втручання у свободу здійснення адвокатом своїх професійних обов’язків із захисту 

прав і законних інтересів клієнта. 

Забезпечення конфіденційності в адвокатській діяльності передбачає 

функціонування системи заходів нормотворчого, правозастосовного, організаційного 

характеру, спрямованих на захист не просто інформації як об’єкта, а загалом процесу 

спілкування адвоката з клієнтом у будь-якій формі його прояву та фіксації. 

Дисциплінарний проступок як підстава притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвоката передбачає винну (умисну або внаслідок недбалості) 

протиправну поведінку адвоката (дію чи бездіяльність) у сфері професійної діяльності 

та поза нею, що спричиняє порушення законодавства, етичних норм, шкодить 

інтересам особи, авторитету адвокатури та репутації високого звання адвоката. 

Реалізація міжнародного принципу пропорційності при визначенні міри 
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дисциплінарного стягнення вимагає існування трикомпонентної системи, що 

передбачає: а) вичерпний і однозначний перелік підстав притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності; б) раціональну градуйовану за ступенем 

суворості та достатню шкалу дисциплінарних санкцій; в) критерії призначення 

дисциплінарного стягнення. 

8. У глобальному сенсі адвокатська етика виступає універсальною системою 

координат, історично сформованою цінностями, ідеалами, світовими традиціями 

адвокатури в процесі узгодженого розвитку суспільної моралі та ціннісних 

орієнтирів людства, що знаходили своє вираження у певних приписах і нормах. 

Вона виступає специфічним регулятором професійної діяльності адвоката 

незалежно від країни його походження, сфери чи території діяльності, 

національних особливостей законодавчого регулювання. 

Адвокатська етика справляє двоякий вплив. З одного боку, вона трансформує 

та «специфікує» норми суспільної моралі відносно адвокатів, «виховуючи» їх у 

дусі істинних цінностей та ідеалів адвокатури як правозахисного інституту, а з 

іншого – виступає запорукою суспільної довіри до нього крізь призму довіри та 

схвальної оцінки індивідуальних чеснот окремого адвоката. 

9. У глобальному просторі надання адвокатських послуг конфлікт інтересів 

має географічний, інформаційний, економічний і організаційний ракурси. Крім 

того, він вийшов «за межі» особистості адвоката, охопивши колективні 

організаційні форми його діяльності. 

Проявом впливу глобалізації на розвиток адвокатури та змістовну 

модифікацію конфлікту інтересів в адвокатській діяльності є його керованість як 

прогресивна стратегія, яка, на відміну від уникнення, передбачає управління 

конфліктом шляхом визначення передумов надання правової допомоги в ситуації 

суперечності. Чільне місце в цій стратегії відводиться впровадженню технологій, 

які дозволяють створити ефективні інформаційні бар’єри з метою попередження 

конфлікту інтересів. 

У відносинах із судом адвокат несе «тягар подвійного престижу»: адвокат 

повинен постійно дбати про честь і гідність власної професії в очах суспільства; 

адвокат повинен пам’ятати, що крізь призму його діяльності в судовому процесі в 

суспільстві формується авторитет судової влади в державі. 

Авторитет судової влади є метою найвищого порядку, яка зумовлює правові та 

етичні рамки поведінки адвоката відносно суду та інших учасників судового процесу. 

Глобальна економіка не лише формує попит на якість і специфіку 

професійних юридичних послуг у світі, а й проектує на цю сферу притаманний їй 

інструментарій, як то прибуток, рентабельність, економічна ефективність, 

менеджмент, маркетинг, реклама тощо. Проте, як середовище, адвокатура адаптує 

його з урахуванням специфіки власного функціонування, внаслідок чого цілковито 

економічні категорії набувають рис «моральності», породжуючи питання 

допустимості їх застосування. 

Можливість і доцільність рекламування адвокатської діяльності випливає із 

загальних прав людини на інформацію, які в цьому контексті охоплюють два 

взаємопов’язані ракурси: інтерес адвоката як первинного суб’єкта адвокатської 
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діяльності у поширенні інформації про себе у суспільстві (приватна складова); 

право потенційного споживача адвокатських послуг бути поінформованим про 

адвоката, його кваліфікацію, компетентність та репутацію (публічна складова). 

Реклама адвокатської діяльності обмежена «етичним інструментарієм» 

адвокатської професії. Приналежність адвокатури до системи правосуддя, її 

особливо значиме становище у суспільстві, особливості правового статусу 

адвоката, специфіка правових та етичних вимог, що до нього висуваються, 

обумовлюють неможливість застосування у даній сфері реклами у 

загальновживаному маркетинговому розумінні цього поняття. 

10. Питання формування гонорарної політики в адвокатській діяльності у 

глобальному просторі відзначається яскравим регіональним характером, 

детермінованим національними особливостями, традиціями, соціально-культурними 

та економічними умовами функціонування адвокатури в кожній державі.  

У підходах регулювання гонорарної політики українська модель є 

ліберальною, сповідуючи договірні засади визначення гонорару, розмір якого 

повинен відповідати критерію розумності. Останній є суб’єктивною та 

ретроспективною категорією. 

Реалізація вітчизняними адвокатами можливості здійснювати діяльність на 

умовах «гонорару успіху» безпосередньо залежить від існування його 

регламентації на законодавчому/корпоративному рівнях. Лише в такому разі він 

наділяється юридичною силою та забезпечується судовим захистом. Відсутність в 

Україні нормативного регулювання умовного гонорару зумовила його судово-

правову регламентацію, відповідно до якої в Україні його оголошено поза законом. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографія: 

1. Бірюкова А. М. Адвокатура України в умовах глобалізації: монографія. 

Київ: Алерта, 2018. 424 с. 

Рецензії на монографію: 

1. Притика Д. М. Нове фундаментальне дослідження проблемних питань 

функціонування та організації адвокатури України в умовах глобалізації. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 

53. Т. 2. С.163. 

2. Яновська О. Г. Актуальне видання з питань розвитку вітчизняної 

адвокатури. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 3. С. 220–223. 

 

Публікації у наукових фахових виданнях:  

1. Бірюкова А. М. Гарантії адвокатської діяльності при здійсненні захисту. 

Вісник Академії адвокатури України. 2007. № 3. С. 135–138. 

2. Бірюкова А. М. Теоретичні та практичні питання забезпечення адвокатом 

права обвинуваченого на захист. Вісник Академії адвокатури України. 2010. № 3. 

С. 58–66. 

3. Бірюкова А. М. Процесуальний статус адвоката на досудовому слідстві. 



32 

 

 

Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 4. URL: Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-4/10bamnds.pdf.  

4. Бірюкова А. М. Питання законодавчого врегулювання правового статусу 

Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Часопис Академії адвокатури України. 

2010. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-4/10bamkka.pdf.  

5. Бірюкова А. М. Міжнародно-правові гарантії забезпечення адвокатської 

таємниці та їх реалізація в законодавчій моделі адвокатури України. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Випуск 

33. Т. 1. С. 174–180. 

6. Бірюкова А. М. Актуальні питання гармонізації процедури допуску до 

професії адвоката в Україні із міжнародно-правовими стандартами. Вісник 

кримінального судочинства. 2015. № 5. С. 53–60. 

7. Бірюкова А. М. Монополія адвокатури як прояв впливу глобалізації. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3. С. 80–84. 

8. Бірюкова А. М. Сутнісні особливості юридичної відповідальності адвоката. 

Вісник кримінального судочинства. 2016. № 5. С. 23–28. 

9. Бірюкова А. М. Ґенеза адвокатури: від зародження до становлення 

міжнародно-правового інституту. Часопис Академії адвокатури України. 2016. № 2 

(31). URL: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2016-2/16bamnds.pdf.  

10. Бірюкова А. М. Незалежність адвоката у вимірі міжнародних стандартів 

адвокатської професії. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6-2. Т. 2. С. 112–117. 

11. Бірюкова А. М. Іноземний досвід організації адвокатури: аналіз 

особливостей та оцінка перспектив його застосування в Україні. Часопис Академії 

адвокатури України. 2016. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2016-

4/16bamnds.pdf63.  

12. Бірюкова А. М. Міжнародні стандарти правового статусу адвокатури і 

адвоката як орієнтир для розвитку законодавчої моделі України. Вісник Академії 

адвокатури України. 2017. № 2. Т. 14. С. 89–97. 

13. Бірюкова А. М. Довіра як етична основа відносин адвоката з клієнтом 

(міжнародний та вітчизняний вимір). Вісник кримінального судочинства. 2017. 

№ 3. С.149–154. 

14. Бірюкова А. М. Принцип пріоритету інтересів клієнта в системі етичних 

засад адвокатської діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. 

С.121–128. 

15. Бірюкова А. М. Конфлікт інтересів в адвокатській діяльності в умовах 

глобалізації. Юридичний бюлетень. 2017. № 5. С. 70-74. 

16. Бірюкова А. М. Вектори розвитку правового статусу адвокатури та 

адвоката в контексті процесів глобалізації суспільства. Visegrad Journal on Human 

Rights. 2018. № 1. С. 13–18. 

17. Бірюкова А. М. Адвокатура у парадигмі розвитку в Україні концепту 

громадянського суспільства. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 1. Т. 2. С.151–154. 

18. Бирюкова А. М. К вопросу о функциях адвокатуры как института правовой 

http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2016-2/16bamnds.pdf
http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2016-4/16bamnds.pdf63
http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2016-4/16bamnds.pdf63


33 

 

 

системы Украины. Legea si Viata. 2018. № 4. С. 3–7. 

19. Бірюкова А. М. Правова глобалізація: до визначення поняття. Збірник наукових 

праць «Науковий вісник публічного та приватного права». 2018. № 1. Т. 1. С. 3–7. 

20. Бірюкова А. М. Глобалізація як феномен розвитку сучасного суспільства. 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 2. Т. 1. С. 10–13. 

21. Бірюкова А. М. Трансформація національної правової системи в умовах 

глобалізації. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 198–202. 

22. Бірюкова А. М. Національна модель адвокатури в контексті тенденцій 

правової глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Юридичні науки». 2018. № 2. Т. 2. С. 141–144. 

23. Бірюкова А. М. Функціональне призначення вітчизняної адвокатури в 

умовах глобалізації. Право і суспільство. 2018. № 3. С. 8–14. 

24. Бірюкова А. М. До питання визначення поняття «адвокат» у світлі 

інтеграційних процесів суспільного розвитку. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2018. № 51. Т. 2. С. 138–142. 

25. Бірюкова А. М. Реклама адвокатської діяльності як прояв впливу процесу 

глобалізації. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8. С. 202–206. 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Бірюкова А. М. Іноземний досвід організації адвокатури: аналіз 

особливостей та оцінка перспектив його застосування в Україні. Становлення та 

розвиток наукових досліджень: матеріали І Міжнародної науково-практичної 

конференції присвяченої Дню науки України (м. Київ, 20-21 травня 2016 р.). 

К.: Громадська організація «Фундація науковців та освітян», 2016. С. 29–31. 

2. Бірюкова А. М. Особливості міжнародно-правової регламентації гарантій 

професійної діяльності адвокатів. Криміналістичне забезпечення діяльності сторін 

кримінального провадження: матеріали наукової конференції (м. Київ, 

29 листопада 2017 р.), Академія адвокатури України. Часопис Академії адвокатури 

України. 2017. № 4. Том 10. С. 3–6. 

3. Бірюкова А. М. Міжнародні стандарти статусу адвокатури і адвоката: 

джерела походження. Становлення та розвиток наукових досліджень: матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої Дню науки України 

(м. Київ, 19-20 травня 2017 р.). К.: Громадська організація «Фундація науковців та 

освітян», 2017. С. 19–20. 

4. Бірюкова А. М. Окремі етичні аспекти взаємин між адвокатами. Актуальні 

проблеми адвокатури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Харків, 14 грудня 2017 р.). Х.: Вид-во «Юрайт», 2018. С. 13–16. 

5. Бірюкова А. М. Окремі етичні питання укладення договору про надання 

правової допомоги. Етичні засади адвокатської професії: матеріали науково-

практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2017 р.). К.: Алерта, 2018. С. 14–18. 

6. Бірюкова А. М. Права адвоката у дисциплінарному провадженні. Захист 

прав людини в парадигмі верховенства права: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (Київ, 17-18 травня 2017 р.). К.: ВЦ Академії адвокатури 

України «APress», С. 101–105. 



34 

 

 

7. Бірюкова А. М. Межі дії принципу пріоритету інтересів клієнта у 

професійній діяльності адвоката. Законодавство України: недоліки, проблеми 

систематизації та перспективного розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р.). Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 116–119. 

8. Бірюкова А. М. Забезпечення довірчих відносин між адвокатом і клієнтом 

як основоположний принцип адвокатської етики. Роль права та закону в 

громадянському суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 9–10 лютого 2018 р.). К: Центр правових наукових 

досліджень, 2018. С. 80 – 83. 

9. Бірюкова А. М. Розвиток правового статусу адвокатури та адвоката у 

контексті тенденцій суспільного розвитку. Правова держава: історія, сучасність 

та перспективи формування в Україні. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.). Ужгород: 

Ужгородський національний університет, 2018. С. 141–143. 

10. Бірюкова А. М. Інститут адвокатури у механізмі розвитку в Україні 

громадянського суспільства. Юридична наука нового часу: традиції та вектори 

розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 

9 березня 2018 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 181–183. 

11. Бірюкова А. М. Глобалізація як елемент термінологічно-понятійного 

апарату юридичної науки. Міжнародне та національне законодавство: способи 

удосконалення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Дніпро, 30-31 березня 2018 р.) 2018. Дніпро: Дніпровський гуманітарний 

університет, 2018. С. 9–11. 

12. Бірюкова А. М. Адвокатура України в умовах розвитку глобалізації. 

Актуальні проблеми судового права: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (Харків, 23 квітня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 24–26. 

13. Бірюкова А. М. Свобода висловлювань адвоката в прецедентній практиці 

Європейського Суду з прав людини. Становлення та розвиток наукових 

досліджень: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

присвяченої Дню науки України (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.). К.: Громадська 

організація «Фундація науковців та освітян», 2018. С. 29–31. 

14. Бірюкова А. М. Розвиток функціонального призначення адвокатури в 

умовах судової реформи. Доступ до правосуддя в контексті судової реформи: 

матер. загальнонац. юрид. форуму (м. Сєверодонецьк, 25 травня 2018 р.). К.: Ваіте, 

2018. С. 14–18. 

15. Бірюкова А. М. Засада пропорційності як основа інституту дисциплінарної 

відповідальності адвокатів». Законодавство України у світлі сучасних активних 

реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 12-

13 жовтня 2018 р.). К: Цент правових наукових досліджень, 2018. С. 109–111. 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Бірюкова А. М., Коротун О. М. Місце і роль органів суддівського 

самоврядування у формуванні суддівського корпусу. Юридична Україна. 2008. 



35 

 

 

№ 1. С. 61–65 (персональний внесок автора 50%). 

2. Бірюкова А. М., Косенко М. С. Нормативне регулювання правового статусу 

дисциплінарних органів адвокатури у законопроекті «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Адвокат. 2012. № 1. С. 16–19 (персональний внесок 

автора 50%). 

3. Бірюкова А. М., Островська М. А. Модель змагальності за проектом 

Кримінального процесуального кодексу України (у порівняні з іншими країнами 

світу). Адвокат. 2012. № 4. С. 12–16 (персональний внесок автора 50%). 

4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-

практичний коментар. За заг. ред. М.А. Погорецього, О.Г. Яновської, 

О.З. Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. С. 181–222. (у співавторстві з 

С.В. Гончаренко, Є.В. Степановим). 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Бірюкова А. М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена науковому аналізу розвитку правового статусу 

адвоката і адвокатури в умовах глобалізації як феномену, що притаманний 

сучасному етапу суспільного розвитку. Визначено тенденції правової глобалізації, 

які вплинули на трансформацію вітчизняної адвокатури. 

Приділено увагу аналізу правової природи адвокатури в умовах глобалізації та 

запропоновано авторську класифікацію функцій адвокатури. З урахуванням 

прогресивного міжнародного досвіду організації адвокатури досліджено 

організацію вітчизняної адвокатури. 

Проаналізовано практику регулювання правового статусу адвоката на 

міжнародному та національному рівні, що відображає відповідні рівні 

глобалізаційних процесів. Визначено зміст понять «адвокат», «адвокатська 

діяльність», «правовий статус адвоката» та надано їм оцінку у контексті існуючих 

законодавчих пропозицій. Крізь призму світових тенденцій надано характеристику 

конститутивним елементам правового статусу адвоката: умовам його набуття, 

гарантіям адвокатської діяльності, юридичній відповідальності адвоката.  

Розкрито значення адвокатської етики у глобальному світі та проаналізовано 

головні дилеми етичного характеру (конфлікт інтересів, конкуренція, реклама 

адвокатської діяльності). Зосереджено увагу на проблемних аспектах формування 

гонорарної політики в адвокатській діяльності. 

На підставі узагальнення теоретичних напрацювань і практичного досвіду 

адвокатської діяльності сформульовано ряд науково значимих висновків і 

важливих для практики пропозицій у сфері організації та функціонування 

вітчизняної адвокатури. 
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Бирюкова А. М. Правовой статус адвоката и адвокатуры: отечественная 

модель в контексте процессов глобализации. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена научному анализу развития правового статуса 

адвоката и адвокатуры в условиях глобализации как феномену, свойственному 

современному этапу общественного развития. Определены тенденции правовой 

глобализации, которые повлияли на трансформацию отечественной адвокатуры. 

Уделено внимание анализу правовой природы адвокатуры в условиях 

глобализации и предложена авторская классификация функций адвокатуры. С 

учетом прогрессивного международного опыта организации адвокатуры 

исследовано организацию отечественной адвокатуры. 

Проанализирована практика регулирования правового статуса адвоката на 

международном и национальном уровне, что отражает соответствующие уровни 

глобализационных процессов. Определено содержание понятий «адвокат», 

«адвокатская деятельность», «правовой статус адвоката» и предоставлено им 

оценку в контексте существующих законодательных предложений. Сквозь призму 

мировых тенденций охарактеризованы конститутивные элементы правового 

статуса адвоката: условия его приобретения, гарантии адвокатской деятельности, 

юридическая ответственность адвоката. 

Раскрыто значение адвокатской этики в глобальном мире и проанализировано 

главные дилеммы этического характера (конфликт интересов, конкуренция, 

реклама адвокатской деятельности). Сосредоточено внимание на проблемных 

аспектах формирования гонорарной политики в адвокатской деятельности. 

На основании обобщения теоретических наработок и опыта адвокатской 

деятельности сформулирован ряд научно значимых выводов и важных для 

практики предложений в сфере организации и функционирования отечественной 

адвокатуры. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, адвокатская деятельность, 

глобализация, правовая глобализация, правовая природа адвокатуры, функции 

адвокатуры, статус адвоката, гарантии адвокатской деятельности, адвокатская 
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SUMMARY 

 

Biryukova A. M. The legal status of an advocate and advocacy: a domestic 

model in the context of globalization. – Qualifying scientific work in the form of 

manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Legal Sciences under the 

specialty 12.00.10 «Judiciary; Public prosecution and Advocacy». – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The dissertation analyzes the legal status of an advocate and advocacy in the context 

of globalization processes. Author characterizes the globalization as a phenomenon 

inherent in the present stage of social development, taking into consideration the multiple 

theoretical concepts concerning its nature.  

The tendencies of legal globalization which have caused the transformation of 

domestic advocacy (universalization, legalization of social relations, humanization of 

law, erasing borders between public and private, politicization of legal institutes) were 

determined. The ways of globalization are explored, and on this basis the conclusion 

about the development of domestic advocacy through unification and standardization in 

the conditions of globalization is made. The functions of international standards of 

organization of the advocacy (signaling, values setting, restraining, auxiliary, integrating, 

stimulating, communicative) are determined. 

The genesis of advocacy is analyzed and its stages are distinguished. The attention 

was paid to the analysis of the legal nature of the lawyer in the conditions of 

globalization, its polysystem nature is argued, and the position on the dominance of its 

public component has been developed. The lawyer is described as a communicative 

phenomenon. 

The author’s classification of the functions of the advocate is proposed, taking into 

account the distinction of certain levels: macro-, meso- and micro level, which 

correspond to the status of the advocacy as an institution, as a corporation, as a 

profession. Legislative proposals on the introduction of fiduciary and escrow functions in 

the legal practice have been critically evaluated. 

Taking into account the analysis of advanced international experience of 

organization of advocacy, the organization of domestic advocacy has been investigated. 

The emphasis is made on the need for specialization in advocacy (its functional aspect). 

Based on the results of the study of the architecture of the advocacy system in different 

countries, it is substantiated that the exclusive («monopolistic») system of advocacy is 

optimal for Ukraine. 

The praxis of regulating the legal status of a lawyer at the international and national 

level, which reflects the corresponding levels of globalization processes, is delineated. 

The content of the concepts of «lawyer», «advocacy», «legal status of a lawyer» is 

revealed and evaluated in the context of existing legislative proposals. Through the prism 

of global tendencies, the characteristic of the constitutive elements of the legal status of a 

lawyer is given: the conditions for its acquisition, the legal safeguards, legal liability of a 

lawyer. The concept of «international legal safeguards of advocacy», «legal liability of a 
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lawyer», «disciplinary offense of a lawyer» is defined. 

The importance of lawyer ethics in the global world as a specific regulator of the 

professional activity of the lawyer, regardless of the state of origin, sphere or territory of 

activity, national features of legislative regulations, is revealed. The main ethical 

dilemmas that arise in legal practice in the conditions of globalization are analyzed: 

conflict of interests, competition, advertising of legal practice. The attention is also 

focused on the problematic aspects of the formation of a legal fee charging policy, 

including the issue of «success fee». 

Based on the generalization of theoretical developments and practical experience of 

advocacy, a number of scientifically significant conclusions and important practical 

suggestions are formulated in the field of organization and functioning of the Ukrainian 

advocacy. 

Key words: lawyer, advocacy, the Bar, globalization, legal globalization, legal 

nature of advocacy, functions of the Bar, lawyer status, advocacy guarantees, law ethics, 

lawyer’s fee. 


