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АНОТАЦІЯ 

 

Слива Л.В. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають 

з адміністративних правовідносин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2020. 

Підготовка дисертації здійснювалась в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

В дисертації аналізуються теоретико-методологічні та організаційно-

правові засади організації консультативної роботі адвоката у спорах, що 

виникають з адміністративних правовідносин. 

Об’єктом дисертаційного дослідження визначено суспільні відносини, що 

виникають в процесі надання правової допомоги адвокатом у спорах, що 

виникають з адміністративних правовідносин.. 

Предметом дослідження є консультативна робота адвоката у справах, що 

виникають із адміністративних правовідносин.. 

Метою дисертаційного дослідження є вирішення наукового завдання щодо 

розробки теоретичних засад консультативної роботи адвоката у справах, що 

виникають з адміністративних правовідносин, виявлення теоретичних та 

практичних проблем її реалізації та формування рекомендацій щодо їх 

удосконалення. 

Для реалізації поставленої мети автором в комплексі використовуються 

метод аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення, системний метод, метод 

прогнозування та метод моделювання, методи аналогії та порівняння.  

У роботі формулюється наукова новизна отриманих результатів, яка полягає 

в тому, що дана праця є одним з перших комплексних наукових досліджень у 
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сфері здійснення адвокатської консультативної роботи в окремих видах 

правовідносин. У науковому дослідженні запропоновано авторський підхід до 

теоретичного визначення поняття консультативної роботи адвоката та суміжних 

понять та  сформульовано систему методів консультативної роботи адвоката, що 

охоплює методи збору інформації по справі, методи оцінювання обставин справи 

та нормативно-правової бази та методи формування правової позиції у справі. 

Вперше  розроблено концепцію системи тактичних прийомів адвоката під час 

здійснення консультування клієнта у разі обрання позасудового або судового 

способу врегулювання адміністративного спору та теоретично обґрунтовано 

використання адвокатом запропонованих стратегій консультування в окремих 

категоріях адміністративних спорів, зокрема спорах щодо оскарження рішень 

органів публічної влади та оскарження обмеження доступу до публічної 

інформації.  

У дисертаційному дослідженні на основі теоретичного доробку та 

нормативних положень вивчено поняття консультативної роботи адвоката, його 

правову природу та сформовано понятійно-категоріальний апарат. 

Розкриваються поняття «консультативна робота», «консультування» та 

«консультація», їх правова природа та місце в адвокатській діяльності. Окрему 

увагу приділено розмежуванню поняття консультативної роботи від суміжних 

видів діяльності адвоката. Зокрема, увагу приділено розмежуванню зазначеного 

поняття та таких видів адвокатської діяльності як «надання правової 

інформації», «роз’яснення з правових питань» і «правовий супровід». 

Проаналізовані теоретичні підходи до класифікації видів консультування. 

Доповнюючи усталені підходи до зазначеної класифікації у літературі, автором 

запропоновано розрізняти одноетапне та багатоетапне консультування.  

 Також здійснено аналіз методології здійснення адвокатської 

консультативної роботи та об’єднано в групи методи, властиві консультативній 

роботі адвоката. Надані авторські визначення понять «методологія адвокатської 

діяльності» та «методології консультативної роботи адвоката». Автором 

запропоновано виділяти методологію збирання інформації по справі; оцінки 
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обставин справи та нормативно-правової бази та формування правової позиції у 

справі. Серед методів збору інформації по справі запропоновано розглядати такі 

методи як: психологічні ; аналізу;  синтезу та аксіоматичного синтезу. Серед 

методів оцінювання обставин справи та нормативно правової бази розглянуті 

такі методи як: групування; формально-логічний; узагальнення; аналогії; 

тлумачення; прогнозування; системний; структурний; порівняння та 

поведінковий.  До методів формування правової позиції запропоновано 

відносити: метод правового моделювання; індукції; дедукції; гіпотетико-

дедуктивний; формалізації; опису та спеціально-юридичний метод. Наголошено, 

що їх використання сприяє реалізації мети консультування. Увагу приділено 

методиці консультативної роботи та надано авторські визначення понять 

«методика адвокатської діяльності» та «методика консультативної роботи 

адвоката». 

У роботі запропоновані авторські визначення тактики та стратегії 

консультативної роботи адвоката та досліджені деякі тактики, що можуть бути 

використані адвокатом в процесі здійснення ним консультування. Зокрема, в 

дисертаційному дослідженні розглянуті тактики посилення когнітивного 

елементу справи; посилення емоційного елементу у справі; тактика 

витребування та роботи з документами; спирання на вітчизняну судову 

практику; спирання на європейську практику та рішення міжнародних судів; 

формалізації; спрощення; попередження (превентивна).  

Проаналізовано особливості  стратегії та тактики консультативної роботи 

адвоката при обранні позасудового та судового варіантів вирішення правового 

конфлікту. Підтримана позиція щодо можливості запровадження процедури 

медіації з метою вирішення правових конфліктів, що виникають з органами 

публічної влади. Додатково обґрунтована позиція щодо можливості участі 

адвоката у якості медіатора в процесі врегулювання правового конфлікту, однією 

із сторін в якому є орган публічної влади. Розроблені пропозиції до 

вдосконалення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в 
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частині можливості участі адвоката в якості медіатора в процесі врегулювання 

правового конфлікту.  

Досліджено особливості здійснення консультативної роботи адвоката у 

справах, що виникають із оскарження обмеження права на доступ до публічної 

інформації та оскарження рішень органів публічної влади. Надані авторські 

визначення поняттям «спір, що виник із оскарження обмеження права на доступ 

до публічної інформації» та «спір щодо оскарження рішень органів публічної 

влади». Розглянуті стратегії здійснення консультативної роботи адвоката у 

справах щодо оскарження обмеження права на доступ до публічної інформації, 

серед яких виділені такі стратегії як «відмови», «запасного виходу», 

«використання іншого інструменту доступу до публічної інформації», «другого 

шансу», «боротьби». Серед стратегій консультативної роботи адвоката у справах 

що виникають щодо оскарження рішень органів публічної влади запропоновано 

розглядати стратегію визнання нормативно-правового акта незаконним в 

повному обсязі; стратегію внесення змін до нормативно-правового акта; 

стратегію визнання незаконними окремих частин оскаржуваного нормативно-

правового акта, а також стратегію відтермінування і додаткових вимог. 

Проаналізована судова практика із зазначених категорій справ, що є додатковим 

обґрунтуванням позиції автора в контексті запропонованих стратегій здійснення 

консультативної роботи у досліджуваних категоріях справ. Окрема увага у 

дисертаційному дослідженні приділена алгоритмам здійснення адвокатом 

консультативної роботи у зазначених категоріях справ, застосування яких 

сприятиме досягненню мети консультування у зазначених категоріях спорів.  

Базуючись на проведених наукових дослідженнях автором 

запропонований проект положення про консультативну роботу адвоката, що 

розміщений у додатку до роботи. Розроблене Положення містить основні 

поняття та терміни, що дозволить стандартизувати зазначений вид адвокатської 

діяльності. 

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, консультативна робота, 

консультування, консультація адвоката, методи адвокатського консультування, 
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оскарження обмеження доступу до публічної інформації, оскарження рішень 

органів публічної влади, тактика здійснення консультування.  

 

SUMMARY 

Slyva L.V. Advisory work of an attorney in cases arising from 

administrative legal relations. - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Thesis for the obtaining Candidate of Law scientific degree in the specialty 

12.00.10 – judiciary; public prosecution and advocacy – Kyiv National Taras 

Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The Thesis was prepared at Taras Shevchenko National University of Kyiv. The 

defense of the Thesis will be held at Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The Thesis analyzes the theoretical, methodological, organizational and legal 

principles of organizing of the advisory work of an attorney in disputes arising from 

administrative legal relations. 

The object of the Thesis is the social relations that arise in the process of 

providing legal assistance by an attorney in disputes arising from administrative legal 

relations.  

The subject of the study is the advisory work of an attorney in cases arising from 

administrative legal relations. 

The purpose of the Thesis is to solve the scientific problem of developing the 

theoretical foundations of the consultative work of an attorney in cases arising from 

administrative legal relations, identifying theoretical and practical problems of its 

implementation and forming recommendations for their improvement. 

To achieve this goal, the author uses the method of analysis and synthesis, 

theoretical generalization, system method, prediction method and modeling method, 

methods of analogy and comparison. 

The Thesis formulates the scientific novelty of the results, which consists in the 

fact that the Thesis is one of the first comprehensive research in the field of legal 
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advisory work in certain types of legal relations. The research proposes the author's 

approach to the theoretical definition of the concept of advisory work of an attorney 

and related concepts and formulates a system of methods of advisory work of an 

attorney, which includes methods of collecting information on the case, methods of 

assessing the circumstances of the case and legal framework. For the first time the 

concept of the system of tactics of an attorney during counseling of a client in case of 

choosing an out-of-court or court method of settling an administrative dispute was 

developed and theoretically substantiated the attorney 's use of counseling strategies in 

certain categories of administrative disputes. information. 

In the research on the basis of theoretical achievements and normative provisions 

the concept of consultative work of the attorney and it`s legal nature is studied; the 

conceptual-categorical device is formed. The concepts of "advisory work", 

"counseling" and "consultation", their legal nature and place in advocacy are revealed. 

Particular attention is paid to distinguishing the concept of advisory work from related 

activities of an attorney. In particular, attention is paid to the distinction between this 

concept and such types of advocacy as "providing legal information", "clarification on 

legal issues" and "legal support". Theoretical approaches to the classification of types 

of counseling are analyzed. Complementing the established approaches to this 

classification in the literature, the author proposes to distinguish single-stage and multi-

stage counseling. 

The methodology of attorney's advisory work is also analyzed  

Author's definitions of the concepts "methodology of advocacy" and "methodology of 

advisory work of an attorney " are given. The methods inherent in an attorney 's 

advisory work are grouped together. In particular, it is proposed to allocate a 

methodology for collecting information on the case; assessment of the circumstances 

of the case and the legal framework and the formation of a legal position in the case. 

Among the methods of collecting information on the case, it is proposed to consider 

such methods as: psychological; analysis; synthesis and axiomatic synthesis. Among 

the methods of assessing the circumstances of the case and the regulatory framework 

are considered such methods as: grouping; formal-logical; generalization; analogies; 
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interpretation; prognostication; systemic; structural; comparison and behavioral. The 

methods of forming a legal position are proposed to include: the method of legal 

modeling; induction; deductions; hypothetical-deductive; formalization; description 

and special legal method. It is emphasized that their use contributes to the realization 

of the purpose of counseling. Attention is paid to the methods of advisory work and 

the author's definitions of the concepts "methods of advocacy" and "methods of 

advisory work of an attorney " are given. 

The paper proposes the author's definitions of tactics and strategies of counseling 

work of an attorney and explores some tactics that can be used by an attorney in the 

process of counseling. In particular, in the research the tactics of strengthening the 

cognitive element of the case are considered. In addition, there are considered such 

tactics as strengthening the emotional element in the case; retrieval tactics and work 

with documents; reliance on domestic judicial practice; reliance on European practice 

and decisions of international courts; formalization; simplification; warning 

(preventive). 

The peculiarities of the strategy and tactics of the attorney 's advisory work in 

choosing out-of-court and judicial options for resolving a legal conflict are analyzed. 

The position on the possibility of introducing a mediation procedure in order to resolve 

legal conflicts that arise with public authorities is supported. Additionally, the position 

of the possibility of participation of an attorney as a mediator in the process of resolving 

a legal conflict, one of the parties to which is a public authority, is substantiated. 

Proposals for improving the Law of Ukraine "On Advocacy " in terms of the possibility 

of participation of an attorney as a mediator in the process of resolving a legal conflict 

have been developed. 

The peculiarities of the attorney 's advisory work in cases arising from appeals 

against restrictions on the right of access to public information and appeals against 

decisions of public authorities have been studied. The author's definitions of the term 

"dispute arising from the appeal of the restriction of the right to access public 

information" and "dispute concerning the appeal of decisions of public authorities" are 

given. Strategies for advising an attorney on appeals against restrictions on the right of 
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access to public information are considered, among which are strategies such as 

"denial", "emergency exit", "use of another tool to access public information", "second 

chance", "fight". Among the strategies of the attorney 's advisory work in cases arising 

from appeals against decisions of public authorities, it is proposed to consider the 

strategy of declaring a normative legal act illegal in full; strategy for making changes 

to the legal act; the strategy of declaring certain parts of the challenged legal act illegal, 

as well as the strategy of deferral and additional requirements. The law cases on these 

categories of cases are analyzed, which is an additional justification of the author's 

position in the context of the proposed strategies for advisory work in the studied 

categories of cases. Particular attention in the dissertation research is paid to the 

algorithms of the attorney 's advisory work in these categories of cases, the use of which 

will help achieve the goal of counseling in these categories of disputes. 

Based on the conducted research, the author proposed a draft regulation on the 

advisory work of an attorney, which is placed in the appendix to the work. The 

developed Regulation contains basic concepts and terms that will allow standardizing 

this type of advocacy. 

Key words: attorney, advocacy activity, consultative work, counseling, 

attorney's consultation, methods of attorney's counseling, appeal against restriction of 

access to public information, appeal against decisions of public authorities, tactics of 

counseling. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Як зазначається в Кодексі адвокатської 

поведінки, затвердженому Радою адвокатських та правничих товариств Європи 

(Council of Bars and Law Societies of Europe) 2012 року, у суспільстві, що цінує 

верховенство права, адвокат відіграє особливу роль. Він зберігає баланс між 

забезпеченням справедливого правосуддя та реалізацією прав і свобод людини 

та громадянина. Тому суспільне значення адвокатури та адвокатів важко 

переоцінити. 

Одним із найбільш поширених напрямів діяльності адвоката є 

консультативна робота, яка може мати самостійний характер, а також виступати 

основою та складником інших видів адвокатської діяльності, передбачених 

статтею 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема 

представництва та захисту. 

Особливого значення консультативна робота адвоката в Україні набуває у 

справах, що виникають із адміністративних відносин. Адже досвід останніх 

років і подій в Україні загострив увагу на ролі адвокатів у процесі взаємодії 

громадян з органами публічної влади. Саме адвокати відстоювали права на мирні 

зібрання та отримання публічної інформації, а також оскаржували нормативно-

правові акти в судах. Стикаючись із неправомірною поведінкою органів 

публічної влади людина здебільшого відчуває безпомічність і розгубленість, і 

саме адвокат здатен налагодити конструктивний діалог з представниками 

публічної влади, ефективно захистити порушені права особи в порядку 

адміністративного судочинства. Консультування клієнта з адміністративно-

правових питань має свою специфіку, зумовлену особливим правовим статусом 

однієї зі сторін (здебільшого – відповідача) – органів державної влади, місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів у процесі 

здійснення своїх владних управлінських функцій, зокрема спрямованих на 

виконання делегованих повноважень.  

Попри актуальність і складність окресленої проблематики, її дослідження 

досі мало фрагментарний характер. 
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Так, окремі аспекти консультативної роботи адвоката як важливого виду 

адвокатської діяльності проаналізовано в роботах Н. Бакаянової, А. Бірюкової, 

А. Біцай, К. Булакової, Т. Варфоломеєвої, Т. Вільчик, Л. Воскобітової, 

В. Гончаренка, С. Гусарєва, С. Деханова, В. Єлова, В. Заборовського, 

Я. Зейкана, С. Іваницького, Л. Карамушки, Д. Кухнюка, Т. Кучер, 

О. Кучинської, М. Ларіонової, С. Макарова, С. Мартинюка, І. Орловської, 

М. Погорецького, В. Попелюшка, В. Самолюка, В. Святоцької, І. Семенюка, 

Л. Скабеліної, С. Сливки, О. Турченюка, С. Фурси, К. Ходжаєвої, 

О. Хотинської-Нор, А. Шевченко, О. Яновської та інших.  

Однак комплексні наукові розробки проблематики консультативної 

роботи адвоката у справах, що виникають із адміністративних правовідносин, у 

вітчизняній доктрині відсутні. Так само і теоретичні дослідження адвокатського 

консультування є фрагментарними та неповними. Консультативній роботі 

адвоката не приділено достатньо уваги і на законодавчому рівні, що позбавляє 

цю діяльність належного регулювання. 

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

Дослідження виконано в межах планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до наукової теми «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, державний реєстраційний 

номер 0111U008337) і наукової теми «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, державний 

реєстраційний номер 0116U002637). Тему дисертації затверджено рішенням 

Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 17 грудня 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – розробити теоретичні 

засади консультативної роботи адвоката у справах, що виникають з 

адміністративних правовідносин, виявити теоретичні та практичні проблеми її 

реалізації та сформувати рекомендації щодо її удосконалення. 

Реалізація поставленої мети зумовила потребу розв’язати такі завдання: 
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- визначити правову природу консультативної роботи адвоката, 

розкрити її зміст та сформувати понятійно-категоріальний апарат; 

- окреслити методологію та методику здійснення консультативної 

роботи адвоката; 

- сформувати положення щодо стратегії та тактики здійснення 

адвокатом консультативної роботи;  

- встановити особливості здійснення адвокатом консультативної 

роботи в процесі урегулювання справ, що виникають з адміністративних 

правовідносин в позасудовому порядку; 

- виявити риси консультативної роботи адвоката у спорах, що 

виникають з адміністративних правовідносин та підлягають вирішенню у 

судовому порядку;  

- розкрити особливості організації консультативної роботи адвоката у 

спорах щодо оскарження обмеження права на доступ до публічної інформації; 

- з’ясувати особливості здійснення адвокатського консультування у 

спорах щодо оскарження нормативно-правових актів. 

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

надання правової допомоги адвокатом у спорах, що виникають з 

адміністративних правовідносин.  

Предметом дослідження є консультативна робота адвоката у справах, що 

виникають із адміністративних правовідносин.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, вибір яких 

зумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети і завдань. Так, метод 

аналізу та синтезу дозволив дослідити стадійну природу консультативної 

роботи та виокремити характеристики кожного з етапів, а також узагальнити 

особливості консультування у специфічній категорії справ. Метод 

теоретичного узагальнення дозволив виокремити наявні в юридичній літературі 

уявлення про поняття консультативної роботи адвоката та консультування і 

сформувати комплексне уявлення про консультативну роботу адвоката як 
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повноцінну та самостійну діяльність останнього (розділ 1, підрозділ 1.1). 

Системний метод дозволив сформувати комплексне розуміння методів, що їх 

використовує адвокат в процесі здійснення консультативної роботи (розділ 1, 

підрозділ 1.2) Застосування методів прогнозування та моделювання сприяло 

формуванню пропозицій щодо оптимізації адміністративного процесуального 

законодавства та законодавства про адвокатуру в частині вдосконалення статусу 

адвоката (розділ 2). Використання методів аналогії та порівняльно-правового 

аналізу дозволили сформувати нові підходи до регулювання нетипових видів 

правовідносин (стратегій здійснення адвокатського консультування у процесі 

врегулювання спору, що виник з адміністративних правовідносин, під час 

медіації) (розділ 3).  

Доктринальне підґрунтя дисертації становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних науковців у сфері адвокатури та інших сферах правової науки, 

зокрема юридичної деонтології, філософії права, теорії держави і права, 

судоустрою та адміністративного судочинства.  

Нормативною базою дослідження є міжнародно-правові документи, 

закони та підзаконні нормативно-правові акти України. 

Емпіричною основою роботи стали матеріали судової практики: рішення  

Верховного Суду, Верховного Суду України, постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України, рішення Окружного адміністративного суду м. 

Києва, Сумського окружного адміністративного суду, Чернігівського окружного 

адміністративного суду, Житомирського окружного адміністративного суду, 

Миколаївського окружного адміністративного суду,  Одеського апеляційного 

адміністративного суду, рішення Конституційного Суду України та 

Європейського суду з прав людини.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана робота 

є одним з перших комплексних наукових досліджень у сфері здійснення 

адвокатом консультативної роботи в окремих видах правовідносин.  

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких основних 

положеннях та висновках, які дисертантом виносяться на захист: 
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вперше:  

- запропоновано авторський підхід до теоретичного визначення поняття 

консультативної роботи адвоката як комплексної діяльності адвоката щодо 

вирішення правової проблеми клієнта та суміжних понять, серед яких «надання 

правової інформації», «роз’яснення з правових питань»; 

- сформульовано систему методів консультативної роботи адвоката, що 

охоплює методи збору інформації по справі, методи оцінювання обставин справи 

та нормативно-правової бази та методи формування правової позиції у справі; 

- розроблено концепцію системи тактичних прийомів адвоката під час 

здійснення консультування клієнта у разі обрання позасудового (прихильності, 

тиску, спілкування, переконання, відсутності категоричності, попередження, 

бездіяльності) або судового способу врегулювання адміністративного спору 

(тактика нейтральна, атакуюча, оборонна, співпраці, позитивного враження, 

затягування, залучення ЗМІ та широких кіл громадськості, повної фіксації 

розгляду справи); 

- теоретично обґрунтовано використання адвокатом запропонованих 

стратегій консультування в окремих категоріях адміністративних спорів, 

зокрема спорах щодо оскарження рішень органів публічної влади та оскарження 

обмеження доступу до публічної інформації: визнання правового акта 

незаконним в повному обсязі, внесення змін до правового акта, визнання 

незаконними окремих частин оскаржуваного правового акта, відтермінування, 

додаткових вимог;  

удосконалено: 

- наукові підходи до визначення місця консультативної роботи адвоката 

серед інших видів адвокатської діяльності; 

- теоретично закріплені підходи до класифікації видів адвокатського 

консультування за такими критеріями як предмет консультації і темпоральність;  

- розроблені юридичною наукою підходи до класифікації методів, що їх 

використовують у юриспруденції;  

набули подальшого розвитку:  
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- теоретико-правова концепція щодо стратегії та тактики здійснення 

консультативної роботи адвокатом; 

- концепція більш широкого використання позасудових процедур для 

врегулювання адміністративних спорів; 

- доктринальні підходи до визначення етапності здійснення адвокатського 

консультування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у:  

– науково-дослідній сфері – для подальших доктринальних розробок в сфері 

адвокатської діяльності (акт впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 25 листопада 2019 р.);  

– нормотворчій сфері – для вдосконалення чинного законодавства та в 

законопроектній роботі з питань адвокатської діяльності, а також актів органів 

адвокатського самоврядування (лист-підтвердження Комітету Верховної Ради 

України з питань правовї політики від 15 травня 2019 р.);  

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності професійної діяльності адвокатів і правозахисників (акти 

впровадження в практичну діяльність результатів дисертаційного дослідження 

від 13 та 19 листопада 2019 р.);  

– навчальному процесі – у процесі підготовки навчальних посібників, 

підручників, практикумів, а також під час викладання дисциплін: «Адвокатура 

України», «Консультативна робота адвоката» тощо (акт впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 листопада 

2019 р). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорено на засіданнях кафедри нотаріального та виконавчого 

процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Основні положення дисертації, теоретичні 

висновки та практичні рекомендації оприлюднено у формі доповідей на науково-
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практичних конференціях, зокрема таких: «Актуальні питання державотворення 

в Україні» (м. Київ, 18 травня 2016 р.), Друга міжнародна науково-практична 

конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні 

проблеми», присвячена 5-річчю створення кафедри нотаріального та 

виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка (м. Київ, 26 березня 2016 р.)., «Актуальні питання 

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

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

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових 

праць, зокрема 7 наукових статей, у тому числі 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття – в іноземному фаховому виданні, та тези 4 доповідей 

на науково-практичних конференціях, а також 2 статті, що додатково 

відображають наукові результати дисертації.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які включають 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(214 позицій), додатків. Загальний обсяг дисертації становить – 196 сторінок.
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РОЗДІЛ 1 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА АДВОКАТА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

1.1 Консультативна робота адвоката як вид адвокатської діяльності 

Консультування – важливий елемент професійної роботи будь-якого 

правника. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 19 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» одним з видів адвокатської діяльності є 

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань [1]. 

Варто зазначити, що законодавець не дарма поставив у переліку видів діяльності 

адвоката консультативну роботу саме на перше місце, адже для адвоката – це 

пріоритетний складник професійної діяльності. Надання правових консультацій 

розглядають як одне із завдань адвокатури в цілому і науковці [2, c. 94]. 

Адвокату, незалежно від спеціалізації, доводиться займатись консультуванням. 

Це одна з найпоширеніших форм надання правової допомоги. У той самий час, 

це також і найважчий та найбільш психологізований вид адвокатської діяльності. 

Про складність консультативної роботи пише у своїх роботах В. Савищенко, яка 

вказує, що попри стереотипність ситуацій, з якими до адвоката звертається 

клієнт, кожна з них є унікальною, а тому адвокату слід зважати на 

різноманітність людських характерів, настроїв та поведінки [3, c.16]. У Хартії 

основних принципів європейської адвокатської професії від 25 листопада 2006 

року зазначено, що адвокат у відносинах з фізичною особою, компанією або 

державою виконує роль довіреного радника та представника клієнта, 

професіонала, шанованого третіми сторонами, а також невід’ємного учасника 

процесу здійснення справедливого правосуддя. [4]. Саме тому надзвичайно 

важливо йому мати не лише ґрунтовні знання права, але і гарні комунікативні 

навички, вміти якісно побудувати спілкування з клієнтом для досягнення мети 

своєї діяльності – захисту верховенства права.  

Будучи однією із частин адвокатської практичної діяльності, 

консультативна робота має специфічні властивості, зумовлені функціонуванням 

права та законності в суспільстві. Правознавці О. Бандурка та О. Скакун 
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уточнюють, що розумінню і переконаності юриста у верховенстві права 

сприяють фундаментальні та спеціалізовані знання [5, c.32-37]. А С. Сливка 

стосовно юридичної праці уточнює, що «вона ґрунтується на теоретичних 

юридичних знаннях, практичних навичках, духовно-моральних засадах, котрі 

становлять основу професійної діяльності». Усе це впливає на побудову процесу 

консультативної діяльності адвоката та обумовлює її специфіку [6, c. 67-77]. 

У науковій юридичній та професійній психологічній літературі є поняття 

«консультації», «консультування», «консультативної діяльності», 

«консультативної роботи». Це дає можливість зробити висновок, що їхній зміст 

не є тотожним, а для розуміння сутності кожного з них потрібно надати їх 

визначення. На жаль, законодавець не приділив належної уваги в Законі України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначенню жодного із зазначених 

понять ні в статті, присвяченій визначенню основних категорій, ні в статті, 

присвяченій видам адвокатської діяльності, обмежившись лише зазначенням, що 

одним з видів адвокатської діяльності є надання правової інформації, 

консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності 

юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування, 

держави. Наприкінці 2018 року у Верховній Раді України були зареєстровані два 

законопроекти (№ 9055, ініціатором якого був Президент України 

П. Порошенко, та альтернативний до нього № 9055-1 за авторства народного 

депутата VIII скликання В. Писаренка), що зосереджують свою увагу на 

проблемах реформування інституту адвокатури як одного з тих, що має сприяти 

забезпеченню утвердження верховенства права в державі. Проте вони також не 

приділяють достатньої уваги поняттю консультативної роботи адвоката, 

зазначаючи лише, що це є одним із видів адвокатської діяльності. Відсутня увага 

до інституту адвокатського консультування й органів адвокатського 

самоврядування. Незважаючи на важливість цього виду взаємодії клієнта з 

адвокатом та його велику питому вагу в адвокатській практиці, відсутнє 

положення про консультативну роботу, яке б містило основні поняття та 

терміни, що дозволило стандартизувати зазначений вид адвокатської діяльності. 
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Підтримую позицію В. Святоцької, що введення стандартів адвокатської  

позитивно вплинуть на моральне обличчя кожного адвоката та адвокатури 

загалом [7,с.9]. Зазначені стандарти мають торкнутись в тому числі і здійснення 

адвокатом консультативної роботи.  

Однак у науковій літературі питання консультативної роботи адвоката 

висвітлюється достатньо широко. 

Щодо визначень поняття консультативної роботи в науковій літературі 

автори не мають єдності. Так, С. Гусарєв визначає консультативну роботу як 

професійну діяльність юристів-фахівців з різних галузей права, основною 

функцією яких є правове забезпечення різноманітних форм та методів діяльності 

тієї організаційної структури, яка користується правовими послугами 

юрисконсульта [8, c.386]. 

Потрактування консультативної роботи є також і в колективній монографії 

Г. Заславського, І. Лобана та В. Попова. Відповідно до їхнього визначення, 

консультативна діяльність передбачає усні пояснення або складання 

спеціалістами за запитами правоохоронних органів, юридичних або фізичних 

осіб різноманітних письмових матеріалів (довідок, консультативних заключень, 

оглядів тощо) [9, c.17]. У роботах О. Скакун юридичне консультування 

розглядається як вид адвокатської практики, що поєднує комплекс дій, 

спрямованих на вирішення окремого завдання в межах юридичного процесу [10, 

c.102]. Під час консультування здійснюється роз’яснення юридичних питань, 

надання усних довідок щодо законодавства, зазначає Л. Карамушка, 

підкреслюючи взаємозв’язок юридичного консультування із професійною 

діяльністю юристів, вбачає у ньому метод удосконалення юридичної практики 

[11, c.8]. С. Фурса зазначає, що не можна консультативну допомогу розглядати 

без юридичного змісту наслідків допомоги. Тобто, розглядаючи відповідність 

права особи, яка звернулася за порадою, крізь призму чинного законодавства, 

адвокат повинен не лише роз’яснити їй норми матеріального права, під які 

підпадають ті обставини, про наявність яких клієнт розповів адвокату, але й 

попередити про можливість їх захисту як у судовому, так і в позасудовому 
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порядках, а також про необхідність їх доведення суду саме особою на підставі 

доказів, які вона зобов’язана подати суду [12, c,202]. 

Проте, незважаючи на різноманітність підходів до визначення поняття 

консультативної діяльності, всі науковці підтримують, що це – один із видів 

адвокатської діяльності. І. Орловська на основі теоретичного аналізу понять 

«адвокат» та «діяльність» визначає адвокатську діяльність як діяльність адвоката 

з надання юридичної допомоги [13, c.424]. Н. Обловацька визначає це саме 

поняття як врегульовану законодавством України діяльність особи, яка отримала 

статус адвоката та має право на надання кваліфікованої юридичної допомоги 

населенню у вигляді консультацій, складання документів правового характеру, 

участь у судовому процесі та здійснення іншої юридичної допомоги, не 

забороненої законодавством України, з метою захисту прав, свобод і законних 

інтересів клієнтів [14, c. 48]. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» визначає адвокатську діяльність як незалежну професійну діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту [1]. 

З огляду на позиції науковців та законодавче визначення зазначеного 

поняття, під адвокатською діяльністю слід розуміти систематичну професійну 

діяльність адвоката з надання кваліфікованої правової допомоги клієнту.  

Завдяки змінам до Конституції України 2016 року в науковому 

юридичному дискурсі з’явилось нове питання, а саме проблема співвідношення 

понять «правнича допомога» та «правова допомога». У пояснювальній записці 

до проекту закону про внесення змін до Конституції України зазначається, що 

заміна терміна «правова допомога» на «правнича допомога» зумовлена 

стандартами української мови, які визначають, що прикметник, застосований для 

позначення відповідного виду допомоги, походить від іменника, що позначає 

саму професію особи, яка надає таку допомогу. Іменником для позначення особи, 

яка надає послуги у сфері права (у юридичній сфері), є слово «правник». Отже, 

саме особи, що належать до правничої професії, надають професійну правничу 

допомогу.  Такої самої позиції дотримується науковиця Н. Фещик [15], 
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пояснюючи відповідну заміну стандартами українського правопису. Дослідник 

Н. Шеремета вказує на синонімічний характер зазначених понять, чим також 

підтверджує нормативність обох понять. [16, c.122]  

У своїй дисертації В. Заборовський зазначає, що враховуючи те, що 

ключовим моментом у розмежуванні понять «правова допомога» та «правнича 

допомога» є поняття «допомога», то можливим є для характеристики діяльності 

адвоката використовувати кожне з цих понять [17, c.108-109].   

Натомість, вважається доцільним у дискурсі присвяченому адвокатській 

діяльності вживати поняття «правової допомоги», а не «правничої», як 

передбачено у Конституції України з огляду на те, що відповідно до визначення, 

наданого Конституційним Судом України у 2009 році правова допомога є 

багатоаспектним, різним за змістом, обсягом та формами явищем і може 

включати консультації, роз’яснення, складання позовів і звернень, довідок, заяв, 

скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, 

захист від обвинувачення тощо [18]. Використання цього поняття під час 

визначення терміна «адвокатська діяльність» дозволяє акцентувати увагу не на 

суб'єкті здійснення такої діяльності (що вже безпосередньо закладено у понятті), 

але на сутності такої діяльності. Правнича допомога, виходячи із семантичного 

тлумачення слова «правничий», зміщує акцент уваги на те, що таку допомогу 

надає саме правник, фахівець у галузі права. Натомість, пояснюючи поняття 

адвокатської діяльності через поняття правничої допомоги, немає повного 

розуміння сутності процесу діяльності адвоката як фахівця в галузі права. Також, 

як зазначено в тіньовому звіті Лабораторії законодавчих ініціатив «Адвокатура 

України: уроки перших років самоврядування» відповідні термінологічні зміни 

у Конституції України звузили зміст та обсяг раніше гарантованого 

конституційного права кожного на правову допомогу, тобто допомогу з питань 

права, до права кожного на професійну правничу допомогу, тобто допомогу, що 

надає професійний правник [19]. Також підтримую позицію С. Іваницького, який 

пропонує вживати поняття «професійної правової допомоги», як більш 

лінгвістично вдалого й історично усталеного.[20, с. 124]  
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Як зазначалось вище, одним із видів адвокатської діяльності є 

консультативна робота. Законодавець не приділяє достатньо уваги в 

профільному законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проблемі 

визначення основних понять, обмежившись лише згадкою про можливість 

надання адвокатом консультацій. Натомість у літературі науковці оперують 

рівною мірою поняттями як «консультативна робота», так і «консультативна 

діяльність». Звернувшись до академічного словника української мови в 

одинадцяти томах  можна надати такі визначення понять «діяльність» і «робота». 

Робота – це чиєсь виконання чого-небудь, чийсь труд. В той же час діяльність це 

– праця людей у будь-якій сфері. [21] У той самий час із системного аналізу 

тлумачного словника юридичних термінів можна зробити висновок, що слово 

«робота» в контексті особи адвоката вживається для визначення 

безпосереднього процесу взаємодії його з клієнтом для надання правової 

допомоги [22]. Використання цього терміна стосовно адвокатської діяльності в 

такому випадку не має вводити в оману щодо характеру взаємовідносин адвоката 

та клієнта. З огляду на це під консультативною роботою адвоката доцільно 

розуміти комплексну роботу адвоката щодо вирішення правової проблеми 

клієнта. Комплексність цього виду роботу полягає у тому, що вона передбачає 

методологію, методику, стратегію та тактику здійснення консультативної 

роботи.  

У літературі є окремі підходи до визначення поняття консультування, що 

дозволяє нам говорити про відмінність цього процесу від поняття 

консультативної роботи. Юридична енциклопедія визначає консультативні 

послуги (консультування) (франц. consultatif – дорадчий, від лат. сonsultere – 

радитися, просити поради) як діяльність, пов’язану з освітленням клієнтові 

широкого кола питань (економічного, правового характеру тощо), яка 

здійснюється фізичними або юридичними особами і регулюється відповідними 

договорами, що укладаються між замовниками та виконавцями [23, c. 267]. 

Л. Воскобітова потрактовує консультування як процес взаємодії юриста і клієнта 

стосовно життєвої проблеми з метою виявлення можливих правових варіантів її 
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вирішення та їх наслідків, з’ясування шляхів і засобів реалізації обраного 

варіанта. У процесі такої взаємодії відбувається спілкування між юристом і 

неюристом із приводу життєвої проблеми, що має правовий характер [24, c. 181]. 

Деякі автори визначають консультування як спілкування адвоката з клієнтом з 

метою інформування останнього про способи вирішення справи, у зв’язку з якою 

він звернувся до адвоката.  Проте, ці визначення звужують обсяг змісту поняття 

консультування, розуміючи під ним лише вирішення правового конфлікту 

клієнта. В свою чергу С. Фурса називає консультуванням процес спілкування 

адвоката з клієнтом. Це визначення, як на мене, є більш загальним та дозволяє 

охопити всі види консультування [25, c. 33]. Тому під консультуванням, 

вважаємо, слід розуміти безпосередній процес взаємодії адвоката та клієнта 

(довірителя) з метою надання кваліфікованої правової допомоги останньому [26, 

c.230]. 

Окрему увагу варто звернути на використання терміна «адвокатського 

консультування». З точки зору лінгвістики зазначене формулювання є більш 

вдалім та відповідає вимогам української мови, оскільки акцентує увагу на особі, 

що провадить консультативну роботу.  

Як ми звертали увагу раніше, ще одним окремим поняттям є поняття 

«консультації». У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

цей термін вживається поруч з такими, як «надання правової інформації», 

«роз’яснення з правових питань» та «правовий супровід», які також потребують 

свого визначення. Усі ці поняття відрізняються одне від одного, зокрема, 

ступенем залученості адвоката в процес врегулювання спірних правовідносин 

клієнта.  

Серед сучасних підходів до тлумачення поняття надання правової 

інформації слід розглянути позицію В. Гончаренка, який визначає надання 

правової̈ інформації̈ як сукупність дій особи стосовно особливостей іноземного 

та національного права, звичаїв ділового обороту тощо [27, c. 173]. Доповнюючи 

зазначену думку, доречно під поняттям «надання правової інформації 

адвокатом» розуміти надання адвокатом інформації довідково-інформаційного 
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характеру, щодо наявності чи відсутності нормативно-правових актів чи 

законодавчо встановлених процедур, які застосовні до правової ситуації клієнта. 

Що ж до поняття «роз’яснення з правових питань», то у словнику 

української мови слово «роз’яснення» визначено як те, що вносить ясність у що-

небудь, сприяє з’ясуванню чогось [21].  

Отже, роз’яснення з правових питань передбачає елементи більшої 

інтелектуальної залученості адвоката. У процесі здійснення таких роз’яснень 

адвокат виступає суб’єктом тлумачення норм права, пояснюючи клієнту не лише 

зміст правової норми, але і те, яким чином її можливо застосувати до конкретної 

правової ситуації. З огляду на зазначене можна погодитись із позицією 

В. Гончаренка, який у своєму дослідженні визначає роз’яснення із правових 

питань як інтелектуально-вольову діяльність щодо детального аналізу проблеми 

юридичного характеру з метою подальшого її розв’язання [27, с. 175].  

Варто окремо зауважити, що здійснюючи роз’яснення з правових питань 

адвокат здійснює інтерпретацію, тобто тлумачення норм права. На думку Ю. 

Тодика, в процесі тлумачення зміст правових норм розкривається через знання 

мови, якою вони сформульовані, знання про системні зв’язки цих норм, їх 

походження і функціонування. Тлумачення, як будь-який процес мислення, 

підкоряється законам і правилам логіки, тобто кожне положення, що 

інтерпретується, повинно бути обґрунтованим, доведеним [28, c.56]. Як зазначає 

О. Юхимук, метою тлумачення є правильне і точне розуміння та застосування 

закону, виявлення його сутності, яку законодавець вклав у словесне 

формулювання.  Тлумачення не вносить і не повинно вносити зміни і доповнення 

в чинні норми. Воно покликане лише пояснювати те, що сформульовано в законі 

[29]. Адвокат в межах своєї професійної діяльності не може здійснювати 

офіційного тлумачення, а лише здійснює інтерпретацію правових норм таким 

чином, щоб їх зміст були зрозумілі для клієнта. Як зазначає В. Гончаренко 

адвокат здійснює тлумачення, яке має на меті роз’яснення змісту і мети правових 

норм та володіє юридично обов’язковою силою [27, c. 180]. 
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Що стосується правового супроводу, варто зокрема звернути увагу на 

визначення поняття «супровід», що побутує у літературі. Так, зазвичай вказане 

поняття використовується як близьке за значенням сприянню, спільному 

пересуванню, допомозі однієї людини іншій в подоланні труднощів [27, с. 98]. 

Це поняття є ширшим за проаналізовані вище, адже, крім тлумачення правових 

норм, формування правової позиції, містить у собі можливе представництво 

особи у відносинах з третіми сторонами, складання юридично значущих і 

процесуальних документів тощо. Тобто поняття правового супроводу є 

комплексним і охоплює багато видів адвокатської діяльності.  

Проте й надання правової інформації, і роз’яснення з правових питань 

можуть бути результатом взаємодії адвоката з клієнтом, що може ввести в оману 

та ототожнити їх з поняттям «консультація». Саме тому, вважається доречним 

розрізняти поняття консультації у широкому та вузькому значеннях. У вузькому 

значенні консультацією є надання адвокатом порад клієнту щодо правової 

ситуації, що склалася в останнього. Цей процес передбачає аналіз наявних 

документів, правових обставин справи, норм чинного законодавства та судової 

практики. З огляду на це консультація є завершальним етапом взаємодії адвоката 

та клієнта в процесі здійснення консультування. У широкому ж значенні 

консультація – це загальний термін для визначення порад фахівця з будь-якого 

питання [30]. В тому числі і стосовно надання правової інформації або роз’яснень 

з правових питань. Це розмежування є надзвичайно важливим, особливо в 

контексті розуміння «адвокатської таємниці». Поділяючи позицію вчених, варто 

погодитись, що факт звернення до адвоката за консультацією становить предмет 

адвокатської таємниці [31]. Проте для уникнення різночитання термінології 

надалі в дослідженні термін «консультація» вживатиметься саме у вузькому 

значенні.  

З огляду на зазначене аналізовані терміни варто розглядати як систему 

взаємопов’язаних елементів у структурі адвокатської діяльності. Так, 

найширшим поняттям у цьому контексті є здійснення правового супроводу, що 

включає  з-поміж іншого і здійснення консультативної роботи, яка  може 
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полягати в наданні консультацій, роз’яснень з правових питань та надання 

правової інформації. Безпосередній процес взаємодії адвоката і клієнта слід 

розуміти як консультування.  

З огляду на зазначене, вважається за необхідне відійти від усталеного в 

літературі визначення консультування та консультативної роботи як першого 

етапу взаємодії клієнта та адвоката. Це обумовлено тим, що консультативна 

робота адвоката є автономним та повноцінним видом його діяльності. За 

результатами здійсненого консультування може бути досягнений результат, 

якого очікував клієнт, що позбавляє сенсу продовження співпраці з цього 

питання з адвокатом в подальшому. Тому дослідження зосереджене на 

адвокатському консультуванні як самодостатньому процесі, а не лише «першому 

кроці до вирішення проблеми».  

Також вважається, що органам адвокатського самоврядування потрібно 

розробити та затвердити положення про консультативну роботу адвоката. Увагу 

в ньому слід приділити основним поняттям і термінам, що унеможливить їх 

різночитання та різноманітне тлумачення і допоможе затвердити єдиний 

стандарт консультативної роботи адвоката. Не можна не погодитись з позицією  

В. Святоцької, котра зазначає, що  введення стандартів адвокатської діяльності 

(що мають торкнутись всіх видів адвокатської діяльності, в тому числі такого 

об’ємного за своєю питомою вагою та важливого в контексті взаємодії з клієнтом 

як адвокатура)  повинно бути підвищення професійної та етичної складової в 

роботі адвоката за рахунок як впровадження загальних правил, створених з 

урахуванням глибокого наукового аналізу, так і вивчення професійної діяльності 

адвокатів, а також культурних особливостей [7, c.9]. В свою чергу це сприятиме 

підвищенню іміджу адвокатської професії та довіри до інституту адвокатури 

загалом. З огляду на це в рамках дисертаційного дослідження розроблений 

проєкт такого положення про консультативну роботу, що може бути 

використаний в діяльності органів адвокатського самоврядування (Додаток А). 
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Як зазначалося, консультування є явищем етапним та комплексним. Перш 

ніж говорити про конкретні етапи здійснення консультативної роботи, варто 

звернути увагу на класифікацію видів консультування. Незважаючи на сталий 

набір етапів консультування, окремі його види позбавлені тих чи інших з них, 

що обумовлено самою його специфікою. Тому важливо розуміти, які конкретні 

види консультування адвокат може реалізувати у процесі здійснення діяльності.   

Залежно від повторюваності консультування, її змістовного складника та 

мети, яку вона має слід виділяти такі види консультування: 

1. Первинне консультування. 

Відбувається після першої зустрічі адвоката та клієнта. Адвокат уперше 

знайомиться з правовою проблемою. Мета такого консультування – надати 

клієнту роз’яснення щодо правового конфлікту та формування можливих шляхів 

його вирішення. 

2. Повторне консультування. 

Має місце під час повторного звернення клієнта з однією і тією самою правовою 

проблемою до адвоката. Має на меті вирішити проблему, що виникла у процесі 

реалізації правової позиції, виробленої під час первинного консультування або в 

разі виникнення нових фактичних обставин.  

3. Поточне консультування. 

Інколи консультування є не просто першим, але й завершальним (останнім) 

контактом клієнта й адвоката. Клієнт отримує відповіді на питання, що його 

цікавлять, формує для себе особисто шляхи розв’язання правового конфлікту, 

що виник, та вирішує в подальшому долати його самостійно, без залучення 

спеціаліста. Проте, частіше, подальша співпраця між клієнтом та адвокатом не 

переривається. А тому в процесі надання правової допомоги адвокатом клієнту 

виникає потреба у здійсненні т.з. «поточного консультування» у ситуаціях, коли 

клієнту потрібно роз’яснити правову ситуацію, що виникла, надати рекомендації 

щодо взаємодії з третіми сторонами тощо. Метою такого виду консультування є 

вирішення поточних правових проблем, що виникають під час розв’язання 

юридичного конфлікту клієнта [32].  



 32 

Залежно від предмету консультування, можна виділити такі його види:  

1. Консультування, пов’язане з наданням правової інформації. 

Мета цього виду консультування – надати клієнту інформацію щодо змісту 

правової норми, що регулює спірні правовідносини, або з інших правових питань 

(наприклад: повноваження органів місцевого самоврядування, законодавча 

можливість продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

тощо). Такий вид консультування не передбачає ознайомлення адвоката з 

конкретними обставинами справи клієнта, а лише загальне інформування щодо 

законодавчого регулювання суспільно-правових відносин.  

2. Консультування щодо роз’яснення норм чинного законодавства. 

Мета адвоката в даному виді консультування –  розтлумачити норми 

чинного законодавства та їх застосовність до конкретної правової ситуації 

клієнта, що не пов’язана із розв’язанням правового конфлікту. Цей вид 

консультування не передбачає формування стратегій подолання зазначеного 

конфлікту клієнта.  

3. Консультування щодо написання процесуальних документів. 

Мета такого виду консультування – надати клієнту фахову допомогу щодо 

написання процесуальних документів: клопотань, позовів, відзивів тощо. Цей 

вид консультування не передбачає формування стратегії подолання правового 

конфлікту та подальшого правового супроводу.  

4. Консультування щодо написання скарг, довідок, договорів та інших 

юридичних документів. 

Ціль цього виду консультування – надати правничу допомогу щодо 

написання юридично значущих документів.  

5. Консультування щодо вирішення правових проблем клієнта. 

Метою такого консультування є формування стратегії розв’язання 

правового конфлікту клієнта. Є найскладнішим з усіх зазначених видів 

консультування і передбачає багатоетапний процес надання фахової правової 

допомоги. 

Також залежно від форми можна розрізняти такі види консультування: 
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1) усне (під час особистої безпосередньої взаємодії адвоката та клієнта); 

2) письмове (взаємодія клієнта та адвоката відбувається за допомогою 

письмових засобів зв’язку, зокрема електронних). 

3) змішане (комбінація усного та письмового консультування, коли окремі 

етапи адвокат здійснює дистанційно). 

В умовах пандемії COVID-19, що спалахнула у світі на початку 2020 року, 

актуальним стало також питання проведення консультацій з використанням 

програм, що дозволяють організувати відеоконференції. Проте, використовуючи 

програмне забезпечення для проведення відеоконференцій з клієнтом, адвокату 

слід зважати на захищеність каналів зв’язку. Так, наприклад, популярні 

програми «Skype» і «Zoom» були задіяні у скандалах, пов’язаних із витоком 

персональних даних користувачів. Тому адвокат має з особливою увагою 

ставитись до даних та інформації, поширеної з використанням зазначеного 

програмного забезпечення. Також під час організації онлайн-консультації йому 

не можна нехтувати правилами організації консультації, що є характерними для 

усного консультування, аби забезпечити повну конфіденційність як тієї 

інформації, що озвучив клієнт в процесі консультування, так і змісту своїх порад. 

Підтримую позицію окремих дослідників, котрі наголошують, що онлайн 

консультування також потребує більшої залученості клієнта.  Оскільки 

консультація онлайн відбувається не в зручному кабінеті, де про безпеку 

дотримання конфіденційності інформації потурбувався адвокат, тут багато чого 

залежить від клієнта, якому потрібно знайти місце, де йому ніхто не буде 

заважати, відволікати, і це вдається не завжди.  

Залежно від кількості залучених фахівців можна розрізняти одноосібне 

консультування та консультування із залученням інших спеціалістів. Так, інколи 

для того, щоб здійснити правове оцінювання ситуації, у адвоката виникає 

потреба звернутися по консультацію або роз’яснення до архітекторів, медиків, 

психологів або інших фахівців. Тоді звернення за консультацією до іншого 

фахівця є цілком виправданим і здатне не тільки допомогти з’ясувати необхідні 

обставини, але і в подальшому підвищити рівень та якість правової позиції по 
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справі. Звернення адвоката до експерта або іншого фахівця в галузі спеціальних 

знань не потребує формальної процедури, як це можливо в судовому процесі. Це 

значно пришвидшує процедуру звернення до спеціаліста. На основі подібних 

консультацій адвокат може вирішити питання про подальші клопотання щодо 

проведення експертиз. При зверненні адвоката за консультуванням до інших 

фахівців, адвокату варто сформулювати питання, що потребують з’ясування, а 

також  коротко викласти суть справи. Важливо пам’ятати про адвокатську 

таємницю, що охоплює як факт звернення до адвоката за правничою допомогою, 

так і суть наданої йому інформації. Тому ознайомлення спеціаліста із суттю 

справи має бути лише обсязі, достатнього для з’ясування відповіді на запитання, 

що перебуває у сфері компетенції такого спеціаліста. Варто уникати надмірних 

деталей, імен та інших персональних даних. 

Залежно від складності консультування можна розрізняти багатоетапне та 

одноетапне. Цей критерій класифікації має важливе теоретичне та практичне 

застосування. Так, законодавець та органи адвокатського самоврядування не 

ухвалювали жодних нормативних актів, які б регулювали консультативну роботу 

адвокатів.  Саме тому на практиці можна спостерігати такі негативні явища, коли 

через брак розуміння етапності консультування адвокат не вчиняє всіх юридично 

значущих дій для досягнення мети консультування на конкретному етапі.  

Серед завдань, що стоять перед адвокатом в процесі консультування 

можна виділити такі: 

- найбільш повний збір інформації щодо наявного правового конфлікту; 

- аналіз отриманої інформації; 

- матеріально- та процесуально-правова кваліфікація обставин справи; 

- визначення всіх можливих способів подолання конфлікту; 

- аналіз переваг та недоліків можливих варіантів розв’язання ситуації. 

Розуміння стадій, які проходять на кожному етапі консультування, 

дозволяє адвокату більш повно та якісно використати всі наявні інструменти для 

надання кваліфікованої правової допомоги.   
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З огляду на завдання, які стоять перед процесом консультування, 

запропоновані такі визначення одноетапного та багатоетапного 

консультування. Одноетапне консультування – це одномоментна комунікація з 

клієнтом , яка не передбачає формування правової позиції у справі. Воно 

характерне у випадках, коли результатом взаємодії клієнта та адвоката є надання 

інформації чи роз’яснення з правових питань або допомога в складанні окремих 

видів юридично значущих документів. Що стосується багатоетапного 

консультування – передбачає множинність комунікації (дій) адвоката з клієнтом. 

Кожна з дій має на меті вирішити своє окреме завдання і передбачає певний 

алгоритм дій та функціональний набір методів, які використовує адвокат, щоби 

досягти мети консультування.  

Запропоновано, що етапами консультування є змістовно об’єднана система 

стадій консультування, і слід розглядати такі етапи, як: ознайомлення зі справою; 

оцінювання обставин справи та нормативно-правової бази; формування правової 

позиції у справі.  

Зазначені етапи складаються з конкретних стадій. У літературі визначають 

такі стадії консультування:  

1) інтерв’ю; 

2) аналіз зібраної інформації; 

3) вироблення правової позиції у справі; 

4) надання консультації клієнту [33, c.8].  

А. Краснейчук у своєму дослідженні пропонує триступеневий характер 

консультування: підготовка до консультування, діагностика стану проблеми та 

безпосереднє консультування з розробки альтернативних способів подолання 

проблем [34, с. 45]. Л. Воскобітова вбачає потребу в п’ятиступеневому алгоритмі 

дій: 

1) підготовка до консультування; 

2) організаційний етап; 

3) роз’яснювально-прогностичний етап; 

4) етап вибору оптимального варіанта; 
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5) завершальний етап [24, c. 186-195].  

Вважається, що подібні підходи тією чи іншою мірою відображають 

правильний алгоритм дій, який необхідно здійснити для ефективного 

адвокатського консультування, проте потребують деякого уточнення. Зокрема, 

першою стадією консультування є підготовча, у процесі якої встановлюється 

контакт між довірителем та адвокатом, без якого втрачається ефективність 

подальшого консультування. Другою стадією є збір інформації, що стосується 

справи. Як  зазначає С. Фурса, адвокату доступні такі шляхи збирання 

інформації: 1) опитування громадян; 2) консультування у фахівців; 3) вивчення 

документів [35, c. 206]. Тому доречно виділити такі стадії збирання інформації: 

опитування, консультування у фахівців / експертів / спеціалістів (є 

факультативним у випадках, коли для надання консультації потрібно володіти 

спеціальними знаннями) та збір письмових документів. Наступною стадією є 

аналіз отриманої інформації, зокрема виокремлення предметної, додатково-

предметної та непредметної інформації. Далі важливою є матеріально-правова та 

процесуально-правова кваліфікація справи. Наступною стадією є формування 

можливих варіантів розв’язання спору (судовий, позасудовий тощо). 

Запропоновано, що виокремлювати стадію вироблення правової позиції у справі 

без зазначення етапу формування варіантів розв’язання спору є недоцільним, 

оскільки адвокат не має самостійно вирішувати, яку позицію має щодо цього 

клієнт. Лише ознайомивши останнього з усіма можливими варіантами 

розв’язання конфлікту, проаналізувавши переваги та недоліки кожного з них, 

разом з клієнтом адвокат може виробити правову позицію стосовно справи, 

враховуючи інтереси клієнта. Останньою, завершальною стадією є консультація, 

тобто безпосереднє надання роз’яснень і порад клієнту. 

Отже, пропонується виділяти такі стадії консультативної роботи адвоката: 

- підготовча; 

- інтерв’ю (опитування); 

- попереднє оцінювання обставин справи; 

- збирання інформації та її подальший аналіз; 
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- аналіз обставин справи 

- аналіз нормативно-правової основи справи: матеріально- та 

процесуально-правова кваліфікація справи; 

- формування правової позиції у справі, аналіз її переваг та недоліків; 

- консультація (вироблення правової позиції по справі після обговорення з 

клієнтом) [36]. 

З огляду на зазначене можна говорити про те, що на першому етапі 

консультування – ознайомлення зі справою – воно проходить такі стадії: 

підготовчу, інтерв’ю, попереднього аналізу обставин справи, збирання 

інформації. Другий етап – етап оцінювання обставин справи та нормативно-

правової бази – складається з таких стадій, як аналіз обставин справи та 

нормативно-правової основи справи: матеріально- та процесуально-правова 

кваліфікація справи. На завершальному третьому етапі формування правової 

позиції у справі адвокат формує правову позицію  щодо неї, аналізує переваги та 

недоліки такої позиції та здійснює консультацію (вироблення правової позиції 

по справі після обговорення з клієнтом). 

 

1.2. Методологія здійснення консультативної роботи адвокатом 

Методологію консультативної роботи адвоката недостатньо висвітлено у 

вітчизняній та зарубіжній літературі, присвяченій особливостям такої роботи як 

виду адвокатської діяльності. Натомість, від мети, яку ставить перед собою 

адвокат під час здійснення консультування, залежить вибір методів, що 

допоможуть найбільш ефективно її досягти. У цьому випадку «ефективно» 

означає не тільки найшвидше та з найменшими фінансовими затратами, але і 

найбільш повно захистити порушені / оспорювані права клієнта.  

Як зазначає А. Хрідочкін, свідоме застосування науково обґрунтованих 

методів є основною умовою одержання нових достовірних знань [37; с.254]. І 

саме в процесі адвокатської консультативної роботи здійснюється пошук цих 

нових знань, зокрема і щодо формування правової позиції у справі. Методологія, 

на думку О. Сурілова, належить до найбільш актуальних і складних проблем не 
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лише юридичної науки, але й юридичної практики [38, c. 47]. Дійсно, великою 

мірою методи, які використовує адвокат у своїй практиці, впливають на 

отриманий кінцевий результат. Вони дозволяють не тільки віднайти правильну 

правову норму, що підлягає застосуванню, і розтлумачити її, але і передбачають 

шляхи пошуку адвокатом інформації для формування правової позиції у справі. 

І. Павлов слушно зазначав про те, що з хорошим методом й не дуже талановита 

особа може зробити багато, а з поганим методом і геніальна людина буде 

працювати даремно і не отримає цінних, точних даних [39, c. 133]. Саме тому 

адвокату важливо під час надання консультацій та підготовки до них 

застосовувати методи, що найбільш повно дозволять реалізувати мету 

консультування.  

Метод (грец. metodos) у широкому розумінні слова – «шлях до чого-

небудь», спосіб соціальної діяльності в будь-якій її формі, а не лише в 

пізнавальній. Як зазначає Г. Бірта, метод – це способи і прийоми, застосовувані 

у тій або іншій сфері діяльності (науці, політиці, мистецтві тощо) [40, c. 19]. 

П. Рабінович під поняттям методу вбачав спосіб побудови й обґрунтування 

системи знання, а саме: сукупність прийомів і операцій практичного й 

теоретичного освоєння дійсності [41, c. 167]. А. Хрідочкін розглядає метод як 

багатоаспектне явище, що є одночасно: 

- прийомом теоретичного або практичного дослідження чого-небудь; 

- шляхом до досягнення певних результатів у пізнанні та практиці; 

- системою правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей 

природи, суспільства тощо [37, c. 254]. 

С. Щерба під методом розуміє систему принципів, вимог, які орієнтують 

суб’єкта на виконання конкретного завдання, досягнення результатів у певній 

сфері діяльності [42, c. 25]. 

У питаннях дослідження поняття методу науковці звертаються до праць 

класиків філософської науки. Так, говорячи про методи, Ф. Бекон порівнював 

його з ліхтарем, що освітлює шлях. Р. Декарт під методом розумів ті правила, 

дотримання яких сприяє отриманню істинного знання. Л. Феєрбах зазначав, що 
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методом є прийомом для забезпечення суб’єктом поставленої мети. Вчений 

зауважував, що метод і спосіб його використання нерозривно пов’язаний з 

особою, що його застосовує. Інакше кажучи, «людина – центр всієї методології» 

[43, c. 208-209]. Г. Бірта наголошує, що тільки усвідомлене застосування методів, 

засноване на розумінні їх можливостей і меж, робить діяльність людей, за інших 

рівних умов, більш раціональною та ефективною [40, c. 20].  

Говорячи про методи, які використовують у процесі пізнання, доцільно 

говорити про методологію. Під методологією розуміють вчення про методи 

пізнання [43]. Проте в дослідженні пропонується зосередитись на іншому 

розумінні методології, відмінному від виду філософського вчення. 

Д. Чернілевський зазначає, що методологія – це концептуальний виклад мети, 

змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально 

об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища [44, c. 

167]. Ю. Сурмін під методологією розуміє насамперед сукупність теоретичних 

положень про принципи побудови, форми та засоби науково-пізнавальної 

діяльності [45, c.8]. Н. Бакаянова, розглядаючи поняття методології науки, 

визначає її як сукупність певних принципів, логічних прийомів, спеціальних 

методів пізнання окремих явищ, зумовлених її філософським і соціальним 

змістом [46]. А. Найчук визначає методологію як стратегію наукового пошуку, 

яка ґрунтується на усвідомленні завдань, методів організації, та проведення 

дослідження, програмних настанов, ціннісних характеристик, нормативів і 

регуляторів теорії предметної сфери, що вивчається [47, c. 22]. На думку 

М. Костицького, методологія – це «…вчення, цілісна теорія з поняттями й 

категоріями, світогляд, крізь призму яких і здійснюють пізнання за допомогою 

методів відповідно до технології їх застосування – методики» [48, c. 6]. Ю. 

Оборотов та К. Горобець під методологією правового пізнання - це система 

засобів, прийомів та інструментів осмислення права або окремих правових явищ 

[49, c.460].  М. Кельман під методологією розуміє вчення про структуру , логічну 

організацію, форми і засоби, методи і процедури діяльності [50, с. 39 ] 



 40 

Під час здійснення професійної діяльності, адвокат застосовує різні 

методи, розроблені наукою. Проте не всі з них можливо застосувати в 

адвокатській діяльності, саме тому можна говорити про наявність методології 

адвокатської діяльності. Під методологією адвокатської діяльності 

пропонується розуміти систему прийомів, способів, що їх використовує адвокат 

з метою досягнення цілей діяльності. Кожний вид адвокатської діяльності має на 

меті досягти різні цілі та потребує різних видів знання в процесі. Саме тому варто 

говорити про те, що кожному виду адвокатської діяльності властива своя 

методологія, тобто та система методів, що використовується для досягнення 

конкретних цілей. Щодо методології консультативної роботи адвоката, то під 

цим поняттям пропонується розуміти систему методів, що використовує адвокат 

для досягнення цілей консультативної роботи [51]. 

У потрактуванні В. Костицького, зазначеному вище, ми зустрічаємо 

поняття методики, що дає нам можливість говорити про те, що методика та 

методологія не є тотожними поняттями. В. Ягупов зазначає, що під терміном 

«методика» потрібно позначити конкретні принципи, форми та засоби 

використання методів, за допомогою яких здійснюється більш глибоке пізнання 

різноманітних педагогічних проблем та їх розв’язання [52, c. 134]. У Великому 

тлумачному словнику української мови за редакцією В. Т. Бусел слово 

«методика» визначено як сукупність взаємозв'язаних способів та прийомів 

доцільного проведення будь-яких робіт [53, c. 843].  

Тобто, на відміну від методології, методика визначає конкретні алгоритми 

дій особи, що застосовує певну методологію. Основне завдання методики – 

надати відповідь на питання, як саме організувати процес пізнання. Методика 

розкриває конкретні способи застосування певних методів, об’єднаних в 

методологію, що була обрана суб’єктом пізнання.  

Як слушно зазначає А. Тодосієнко, успіх адвоката у конкретній справі – це 

не тільки результат його розумової діяльності, але і його вміння раціонально 

організувати свою працю [54]. Тобто адвокат досягає поставленої мети не тільки 

завдяки правильно обраній методології. Саме для цього адвокату доцільно 
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використовувати конкретну методику, специфічну для конкретного виду 

діяльності. Методика адвокатської діяльності – це теоретичні та практичні 

засади використання конкретних методів пізнання для досягнення цілей 

адвокатської діяльності. І так само для досягнення цілей кожного конкретного 

виду адвокатської діяльності адвокат застосовує різні методики. Тому варто 

розглядати окремо методики кожного конкретного виду адвокатської діяльності. 

З огляду на це під методикою консультативної роботи адвоката 

запропоновано розуміти систему прийомів із використання конкретних методів 

пізнання, що використовує адвокат для досягнення цілей консультування [51]. 

Як зазначає А. Машков, юридична наука має багатий та різноманітний 

арсенал методів, способів та прийомів, які за своїм походженням, спрямуванням 

є дуже різнорідними [55]. У науковій та навчальній літературі, присвяченій науці 

методології пізнання виділяють п’ять групи методів, які використовують у 

процесі пізнання:  

1) філософські; 

2) загальнонаукові; 

3) приватноправові; 

4) дисциплінарні; 

5) міждисциплінарні. 

Відмінні підходи до класифікації методів пропонують О. Данильян, 

В. М. Тараненко. Так, відповідно до підходу цих науковців виділяють:  

1) загальнофілософський метод (сукупність загальних принципів, що 

регулюють пізнавальну і практичну діяльність в цілому); 

2) загальнонаукові методи (прийоми, за допомогою яких вирішують 

окремі загальнонаукові завдання); 

3) окремі методи (прийоми і операції, за допомогою яких вирішуються 

конкретні завдання окремих наук) [43, c. 210]. 

В свою чергу загальнонаукові методи поділяють на три групи: емпіричні, 

теоретичні і загальнологічні.  
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П. Рабінович виділяє такі групи методів наукового пізнання:  

1) філософсько-світоглядні підходи; 

2) загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх або 

у більшості науках; 

3) групові методи, тобто такі, які застосовуються лише у певній групі 

наук, наприклад тільки в суспільствознавстві; 

4) спеціальні методи, тобто такі, які прийняті для дослідження 

предмета лише однієї науки [41, с. 181]. 

С.  Гусарєв та О.  Тихомиров класифікують методи наукового пізнання на 

такі групи:  

1) загальні методи; 

2) загальні формально-логічні методи; 

3) методи емпіричного пізнання; 

4) методи теоретичного пізнання [8, c. 69]  

Зазначені підходи до класифікації методів не заперечують одна одну, а 

лише доповнюють і дозволяють поглянути на проблему науки методології з 

різних сторін. Так, методи емпіричного та теоретичного пізнання можуть бути 

як спеціальними, так і груповими чи загальнонауковими. З огляду на це 

вважається доцільним виділяти класифікацію методів за сферою їх 

використання. Так, можна виділити методи вчинення нотаріальних дій, методи 

слідчих дій, методи здійснення адвокатської діяльності тощо. В свою чергу 

методи адвокатської діяльності, що є предметом дослідження даного розділу, 

доцільно групувати залежно від конкретних видів адвокатської діяльності, адже 

кожен з них має різні мету і завдання, для досягнення яких можуть 

використовуватись відмінні методи.  

Отже, говорячи про методологію адвокатської діяльності, пропонується 

розглядати саме такі групи методів: 

1)  консультативної роботи адвоката; 

2) здійснення захисту в кримінальному провадженні; 

3) представництва в суді; 
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4) здійснення захисту особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

5) здійснення представництва перед третіми особами; 

6) складання документів правового характеру; 

7) надання правової допомоги свідку; 

8) надання правової допомоги потерпілому; 

9) надання правової допомоги під час виконання та відбування 

кримінальних покарань [51]. 

Ця класифікація методів не заперечує загальноприйнятої класифікації, а 

лише дозволяє розширити розуміння цієї категорії. Так, у кожній із груп можуть 

бути загальні методи, що обумовлюють підходи розуміння адвоката до загальних 

правових категорій, як-от: «закон», «право», «верховенства права» тощо. А 

також методи формально-логічні та емпіричного і теоретичного пізнання. Проте 

вони об’єднані у відповідні групи залежно від того завдання, що стоїть перед 

адвокатом в процесі надання правової допомоги в межах конкретного виду 

адвокатської діяльності.  

Говорячи про методологію здійснення адвокатської консультативної 

роботи, варто нагадати, що консультування є процесом стадійним. Кожна зі 

стадій консультування має на меті виконати відмінні завдання, реалізація яких 

дозволить здійснити основне завдання консультативної роботи – надати якісну 

правову допомогу особі, яка звернулась до адвоката. Саме тому пропонується 

розглядати методологію консультативної роботи адвоката як комплекс методів, 

тобто складне структурне утворення, що складається з таких груп методів: 

1) збирання інформації по справі; 

2) оцінки обставин справи та нормативно-правової бази; 

3) формування правової позиції у справі. 

Можна звернути увагу, що ці групи є укрупненими щодо стадій 

консультативної роботи. Це пов’язано з тим, що декільком стадіям 

консультування притаманні однакові методи пізнання. Саме тому це дозволяє, 

наприклад, об’єднувати підготовчу стадію, стадію інтерв’ю та збирання 
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інформації у справі в одну методологічно споріднену групу. Використання 

методів цієї групи призведе до виконання спільного завдання – зібрати 

інформацію у справі та формувати в адвоката розуміння правової ситуації, що 

склалася. 

Отже, варто детальніше розглянути методи, що використовуються у 

кожній з груп та дозволяють досягти завдань, що стоять перед кожною стадією 

консультування.  

Методи збирання інформації по справі. 

Ця категорія методів об’єднує такі стадії консультування:  

1. підготовча стадія консультування; 

2. інтерв’ю; 

3. збирання інформації у справі.  

Під підготовчою стадією консультування пропонується розуміти ту 

стадію, під час якої адвокат первинно ознайомлюється з обставинами справи, 

знайомиться з клієнтом, організовує робочий простір. Інтерв’ю – це збирання 

інформації від клієнта (третіх осіб) з метою формування первинного бачення 

правової проблеми довірителя та отримання додаткових предметних відомостей 

щодо суті спору. Збирання інформації у справі – діяльність адвоката у процесі 

здійснення консультативної роботи, спрямована на встановлення обставин у 

справі та одержання інформації, які підтверджені шляхом додаткового 

опитування клієнта та третіх осіб, аналізу документів та їх витребування, 

використання інформації з відкритих джерел та/або відкритих реєстрів, 

використовуючи інструмент адвокатського запиту та іншими способами, не 

забороненими законом.   

Як бачимо, усі ці стадії передбачають надання адвокату найбільш повної 

інформації про обставини справи за допомогою опитування клієнта з його слів, 

аналізу документів тощо.  

На цих етапах адвокатського консультування можуть застосовуватись такі 

методи дослідження:  

4. психологічні ; 
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5.  аналізу; 

6.  синтезу; 

7. аксіоматичного синтезу. 

Психологічні методи ґрунтуються на методах практичної психології. Їх 

застосування є важливим для адвоката на підготовчій стадії консультування, 

коли потрібно встановити психологічний контакт із клієнтом. Адже 

М. Погорецький та О. Яновська слушно зауважують, що задля успішної 

взаємодії адвоката з клієнтом необхідно подолати «фільтр безпеки», 

проходження якого залежить від рівня довіри до адвоката, що своєю чергою 

залежить від сприйняття його образу [56, с.304]. У процесі консультування, як 

зазначають науковці, поведінка адвоката та клієнта відбувається в межах 

реалізації конкретних рольових моделей. Під час комунікації адвоката з клієнтом 

використовуються вербальні (слова) та невербальні (міміка, жести) засоби 

спілкування. Безперечно, метою адвоката, перш ніж розпочати безпосередній 

процес консультування, є налагодження довірливої атмосфери. Недовіра до 

адвоката стає однією з головних причин безуспішності надання правової 

допомоги [57, с. 150] 

 Встановленню довірливих стосунків сприяє професійна компетентність, 

порядність і доброзичливість адвоката. Демонстрація адвокатом співчуття, як і 

інші прояви емпатії, також завжди підсилює позицію адвоката в процесі 

встановлення психологічного зв’язку з клієнтом. Важливо пам’ятати, що цей 

процес частково розпочинається ще до того, як останній переступив поріг 

кабінету адвоката. На нього впливає репутація фахівця, адже досить часто 

клієнти звертаються до адвоката за порадою тих осіб, яким довіряють. 

Також на підготовчій стадії встановлення психологічного контакту з 

клієнтом адвокату необхідно потурбуватись про просторову організацію 

спілкування. Психологи розрізняють чотири типи розміщення сторін під час 

спілкування: незалежна позиція, конкурентно-оборонна, кутова та позиція 

ділової взаємодії.  
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Незалежну позицію мають люди, які не бажають взаємодіяти. Це 

виражається у займанні місць по різні боки стола, але не навпроти одне одного, 

тим самим показуючи незацікавленість як одне в одному, так і у спільному 

результаті. Очевидно, що ця позиція є абсолютно неприйнятною для адвоката, 

аби  побудувати спілкування з клієнтом [58, c.115].   

Конкурентно-оборонна позиція – це положення адвоката та клієнта  за 

столом одне навпроти одного. Така позиція підкреслює суперництво, адже стіл 

стає своєрідним бар’єром, що не сприяє встановленню психологічного контакту 

[58, c.116]. 

Кутова позиція – позиція, коли адвокат та довіритель займають суміжні 

боки стола. Як показують дослідження психологів, така позиція є 

найоптимальнішою для організації консультування. Вона сприяє постійному 

зоровому контакту, надає простір для жестикуляції, спостереження за реакцією 

співрозмовника [58, c.116-117].   

Позиція ділової взаємодії ідеальна для людей, що працюють разом. Особи 

сидять разом з одного боку стола. Для організації консультативного процесу така 

позиція не буде зручною, проте є ідеальною, коли адвокат виступає захисником 

на судовому засіданні або під час представлення інтересів клієнта перед 

контрагентами. Така позиція демонструє єдність адвоката та довірителя [58, 

c. 117]. Усе це потрібно використовувати адвокату для побудови ефективної 

взаємодії з клієнтом.  

Аналіз – метод, за якого цілісний предмет розкладається на складові 

частини з метою його вивчення [59, c.152-153].  Застосовуючи даний метод, 

справа клієнта розглядається адвокатом як набір менших юридично значущих 

подій та кожна з них розглядається спершу відокремлено. Це дозволяє фахівцю 

сконцентруватись на деталях та уникнути логічних помилок в подальшому.  

Проте, у складних, багатоепізодних справах, адвокат розглядає правову 

подію як систему взаємопов’язаних елементів, аналізуючи кожен окремо. 

Закінчивши аналіз попереднього, переходити до наступного. Метод аналізу 

органічно пов’язаний із методом синтезу, що полягає у поєднанні раніше 
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виділених частин предмета в одне ціле [59, c.153]. Отже, адвокат, 

проаналізувавши складові частини правової ситуації, з якою до нього звернувся 

клієнт, поєднує їх в одну систему, встановлюючи між складниками ситуації 

взаємозв’язки, що дозволяє оцінити її комплексно.  

У процесі дослідження правових явищ адвокат може застосувати також 

аксіоматичний метод. Уперше цей метод застосований у математиці, проте 

зараз є відносним до багатьох наукових досліджень. Під час аксіоматичного 

методу задається набір вихідних становищ (аксіом), що не потребують доказів, а 

потім із них будується система висновків.  

Методи оцінювання обставин справи та нормативно-правової бази. 

Зібравши найбільш повну інформацію у справі, адвокат переходить до 

наступних стадій консультування, а саме: аналізу обставин справи та її 

нормативно-правового аналізу.  

Під аналізом фактичних обставин справи варто розуміти стадію 

консультативної роботи адвоката, що полягає у здійсненні правового аналізу 

фактів об’єктивної реальності, що становлять основу юридичного конфлікту, їх 

позиціонування та належного обґрунтування. Поняття аналізу нормативно-

правової основи справи як стадії консультативної роботи адвоката потрібно 

розглядати як діяльність адвоката, спрямовану на пошук норм, що регулюють 

спірні правовідносини, а також тлумачать їх.   

Завданням, що постає перед адвокатом після реалізації зазначених стадій, 

є насамперед правовий аналіз ситуації, що склалася. Воно є підґрунтям для 

формування правової позиції у справі. Методи, які використовує адвокат на цих 

стадіях, є аналогічними, адже покликані реалізувати тотожне за своєю суттю 

завдання.  

На цих стадіях адвокат використовує методи: 

8. групування; 

9. формально-логічний; 

10. узагальнення; 

11. аналогії; 
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12. тлумачення; 

13. прогнозування; 

14. системний; 

15. структурний; 

16. порівняння; 

17. поведінковий.  

Використання методу групування дозволяє сукупність фактів, що 

вивчаються, розподілити на окремі якісно однорідні види. Здійснюючи аналіз 

фактичних обставин справи, адвокату необхідно сформувати юридичний склад 

правової ситуації, наповнивши кожен з її елементів відповідними фактами 

об’єктивної реальності. Важливим є також групування юридичних фактів. 

Зокрема, це допоможе адвокату визначитись, які факти є абсолютними та не 

викликають сумнівів, а щодо яких така впевненість відсутня. Так, юридичні 

факти прийнято поділяти на абсолютні та спростовні. Абсолютними є факти, що 

залишаються незмінними незалежно від ставлення сторін. Наприклад, це може 

бути дата підписання наказу про звільнення або факт укладання правочину. Це 

ті факти, однозначність яких безспірно підтверджується [60, c. 37-38]. 

Спростовними є ті факти, що не є беззаперечними. Їх обов’язково треба 

враховувати адвокату під час формування правової позиції у справі. Проте, по-

перше, остання не має ґрунтуватись виключно на спростовних фактах, адже 

однією з їх особливостей є те, що упущення таких фактів не несе шкоди 

основним обставинам справи. І, по-друге, використання такої інформації 

потребує додаткової роботи щодо пошуку доказів на її підтвердження. [60, с.28-

29]. Крім групування фактичних обставин, де використання методу групування 

видається очевидним, цей метод адвокат використовує і під час позиціонування 

фактичних обставин. Позиціонування полягає у зарахуванні фактичних обставин 

до таких, що підтверджують або ж спростовують позицію, яку обрав адвокат та 

клієнт. Отже, як зазначають науковці, наявні фактичні обставини адвокат може 

умовно групувати на «підтверджувальні», «спростовні» та «інтерпретаційні» [61, 

с.39]. Останні особливо цікаві для адвоката, і їх вдале використання під час 
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позиціонування залежить від майстерності юриста, адже інтерпретаційними 

називають ті факти, що можуть бути використані як за, так і проти позиції клієнта 

залежно від їх тлумачення та інтерпретації. Тому адвокат, коли працює з такими 

фактами, вибудовуючи позицію у справі, має чітко і логічно їх тлумачити на 

користь клієнта (а також, як гравець у шахи, прорахувати «хід» опонента та 

підготувати аргументацію щодо спростування його інтерпретації фактів) [61, c. 

40].  

Аналізуючи обставини справи, адвокат  використовує, безперечно, і 

формально-логічний метод, що полягає в застосуванні наступних законів:  

1) закон тотожності, який означає, що якщо твердження істинне, то 

воно істинне (тобто та сама думка, висловлена різними словами і способами, 

буде істинною);  

2) закон несуперечності, який забезпечує послідовність мислення, 

оскільки говорить про те, що ствердження і заперечення того самого явища не 

можуть бути одночасно істинними;  

3) закон виключеного третього, який підтверджує, що кожне 

твердження є або правильним, або неправильним, а проміжного варіанта немає;  

4) закон достатньої підстави – жодна думка не може бути визнана 

істинною без достатньої підстави. Нічого не можна сприймати на віру, всі 

умовиводи мають ґрунтуватись на достовірних фактах і раніше доведених 

положеннях [62].  

Застосування вказаного методу є також доцільним і під час формування 

правової позиції у справі.  

У процесі аналізу обставин справи адвокат також може застосовувати 

метод узагальнення, в результаті чого встановлювати загальні властивості й 

ознаки об'єктів, переходячи від конкретного або менш загального поняття і 

судження до більш загального. Так, на підставі аналізу судових рішень в 

аналогічних справах адвокат може узагальнити судову практику та в 

подальшому одразу використати наступний метод – прогнозування, що полягає 

в можливості передбачити розвиток того чи іншого об’єкта або явища на основі 
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відомих закономірностей. Використання цього методу також не обмежується 

лише стадією аналізу обставин справи, уповні він розкривається на стадії 

формування правової позиції, коли виникає потреба передбачити результати 

реалізації тієї чи іншої позиції у справі.  

Аналізуючи нормативно-правову основу справи, адвокат може також 

застосовувати метод аналогії, що полягає у здійсненні висновку про об’єкти чи 

явища на основі їх подібності в інших ознаках. Найчастіше в цьому контексті 

йдеться про аналогію права та закону. Сучасний світ та відносини, що у ньому 

виникають, розвиваються надзвичайно швидко. Уже зараз, наприклад, 

електронний підпис та електронні документи – невід’ємна частина наявної 

правової реальності, чого не було ще п’ять років тому. Навіть найдосконаліша 

система законодавства, як зазначає Н. Оніщенко, не гарантує того, що відповідні 

правові відносини, які виникають між суб’єктами соціальної комунікації, є 

належним чином врегульованими, у зв’язку з чим цілком виправданим є 

застосування аналогії закону та права [63, c.75-76]. У науковій літературі 

зазначається, що використання аналогій у процесі вирішення конкретних спорів 

залежить від розсуду (та компетенції) судді. Адвокат, здійснюючи нормативний 

аналіз спору, щодо вирішення якого до нього звернувся клієнт, на виконання 

вимог Кодексу адвокатської етики, зобов’язаний сумлінно виконувати свої 

обов’язки і використовувати всі можливі засоби захисту клієнта. А тому, за 

певних підстав, використання правових аналогій є доцільним. Адвокату варто 

наголосити на можливості їх застосування як під час підготовки процесуальних 

документів для суду, так і здійснюючи представництво безпосередньо в 

судовому процесі. 

Загалом, як зазначається в літературі, використання аналогії побудовано на 

уявленні про внутрішню послідовність права і на презумпції послідовності 

законодавця, тобто « що є рівним або в суттєвому є рівним, мусить юридично 

рівно трактуватись» [64, c.45].. Отже, аналогія спирається на схожість 

правовідносин. Як відомо, в юридичній діяльності можливе застосування 

аналогії закону та аналогії права. Аналогія закону – це застосування до не 
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врегульованих нормами законів та інших нормативно-правових актів суспільних 

відносин норми, яка регулює подібні суспільні відносини та міститься у 

приписах законодавчих актів [65, c.38-39]. Розрізняють два види аналогій закону: 

intra legem та praet legem. Іntra legem, або ж «всередині закону», є висновком за 

аналогією в межах наданих нормою права можливостей. Як зазначає 

С. Погребняк, це є свідомою проґалиною, що її залишив законодавець. Вона 

виражається у застосуванні в нормі позначень, як-от: «в інший спосіб», «інший 

вид» тощо.  Що ж до аналогії prate legem, то вона використовується для 

подолання прогалин у законодавстві у випадку відсутності законодавчої 

регламентації суспільних відносин. Така прогалина, на відміну від попереднього 

випадку, не є «наперед передбаченою та запланованою законодавцем», а виникає 

внаслідок прискорених темпів розвитку суспільних відносин, за якими не встигає 

змінюватись чинне законодавство [64, c.45].  

Що стосується аналогії права, то під цим поняттям розуміють застосування 

до суспільних відносин, не врегульованих нормативно-правовими актам, 

загальних засад права [10].  В. Тарануха аналогію права кваліфікує як 

застосування для врегулювання певних суспільних відносин, за наявності 

прогалин в законодавстві та відсутності можливості використання аналогії 

закону, загальних принципів відповідної галузі права, правового інституту або 

законодавства в цілому. Застосування аналогії права та виправдане її 

використання в адміністративному судочинстві є надзвичайно складним і 

потребує певної майстерності [66, c. 8]. Зокрема, це зумовлено узагальненим та, 

як зауважує С. Сунєгін, метанормативним характером основоположних 

принципів [67, c. 79]. Також частково це породжено тим, що використання 

аналогії права полягає, зокрема й у використанні таких загальноправових 

цінностей, як «справедливість», «рівність», «гуманізм», «добросовісність», 

оскільки ці поняття виходять далеко за межі розуміння правової реальності і є 

складниками загальнофілософського дискурсу. 

 Проте, як зазначає В. Соколов, до прикладу, у Кодексі адміністративного 

судочинства України (КАСУ) законодавець загалом закріпив основні принципи 
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права, що є застосовними під час розв’язання спорів по суті у суді [68, c.39]. Так, 

у частині 2 статті 2 КАСУ у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, 

чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

визначений Конституцією та законами України; 2) з використанням 

повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто 

з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення 

(вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам 

дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між 

будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і 

цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права 

особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом 

розумного строку [69].  

Щодо можливості застосування аналогій у адміністративному 

судочинстві, то відповідно до частини. 5 статті 7 КАСУ в разі відсутності закону, 

що регулює відповідні правовідносини суд застосовує закон, що регулює подібні 

правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із 

конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права) [69]. 

Аналогія закону та права не застосовується для визначення підстав, меж 

повноважень і способу дій органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Цікава також позиція С. Погребняка, який говорить про так 

звану «презумпцію можливості використання аналогії», якщо іншого не 

зазначено прямо в нормі права (наприклад кримінальним законодавством 

передбачена заборона використання аналогій) [64, c.47]. Це дає нам привід 

стверджувати, що навіть за відсутності прямої норми, що регламентує 

застосування аналогій закону та права в адміністративному судочинстві, 

виходячи із загального духу права та норм, закріплених Конституцією України, 

їх використання для вирішення спорів, що виникли з правовідносин, правова 

регламентація яких відсутня є можливим [70, c.64-65]. Аналогічне обмеження 
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випливає з частини 2 статті 19 Конституції України: органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. А отже, у спорах щодо меж і підстав повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування застосування аналогій є 

неможливим.   

Здійснюючи узагальнення судової практики, про яке йшлося вище, адвокат 

на цій стадії також застосовує метод порівняння, що полягає у зіставлені справ 

за подібними властивостями із тією, з якою звернувся до адвоката клієнт.  

Очевидним також є застосування адвокатом системного методу під час 

дослідження обставин справи, за використання якого досліджуване явище 

розглядається як взаємозв’язок елементів. Тобто ці частини мають певний 

зв’язок і утворюють одне ціле. Використання цього методу доцільне як під час 

аналізу обставин справи, так і в процесі аналізу нормативно-правової бази, коли 

аналізується релевантне законодавство у системі. Також під час аналізу обставин 

справи адвокат може послуговуватися структурним методом, за якого поведінка 

суб’єктів вивчається залежно від тієї позиції, яку вони займають у відповідному 

структурному утворенні. З ним тісно пов’язаний функціональний метод, 

відповідно до якого аналізується функціональне призначення досліджуваного 

об’єкта (функціональна єдність із загальним явищем і функціональна 

необхідність) [37].  

У процесі прогнозування адвокат може також використовувати 

поведінковий метод, який допомагає досліджувати явища з позицій 

поведінкових характеристик. Зокрема, як змінюються стани та поведінка 

залежно від зовнішніх впливів і навпаки.  

Метод тлумачення – це сукупність прийомів і засобів аналізу текстів 

правових актів з метою встановлення їх змісту. Під тлумаченням норм права 

розуміють певний розумовий процес, спрямований на з’ясування змісту цих 

норм та роз’яснення його всім зацікавленим суб’єктам [10, c. 209]. Загалом 

адвокат, здійснюючи тлумачення норм права, робить буквальне, поширювальне, 
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комплексне або обмежувальне тлумачення. Буквальне (адекватне) тлумачення – 

роз'яснення, за якого дійсний зміст (смисл, мета) норми права відповідає 

буквальному текстовому вираженню, тобто «дух» і «буква» закону збігаються. 

Цей підхід також називають статистичним: все право вкладається в писаний 

закон; завдання юриста полягає в тому, щоб витягнути його звідти, слідуючи за 

волею законодавця. Іншими словами, під час тлумачення шляхом логічного 

аналізу треба ретельно, постатейно вивчати тільки текст закону. Поширювальне 

тлумачення – роз'яснення норм права, за якого їх дійсний зміст (смисл, мета) 

ширший за буквальний текст; «дух» закону ширший за його «букву». Такий 

підхід у деяких джерелах іменують як динамічний. Він зобов’язує адвоката 

враховувати соціальні явища, що з’явилися після ухвалення закону. Девіз в 

цьому випадку: «Закон не догма, а інструкція до дії». Обмежувальне тлумачення 

- роз'яснення норм права, за якого їх дійсний зміст вужчий за текстуальне 

вираження; «дух» закону вужчий за його «букву» [71, c. 401-402]. Найбільш 

раціональним до використання є комплексний підхід. Він побудований на 

одночасному пізнанні в процесі тлумачення і букви, і духу закону. Тут не 

відкидаються соціальні реалії, але все ж адвокат в процесі аналізу опирається на 

закони і враховує дух права в цілому. Саме цей підхід на цьому етапі взято на 

озброєння практично в усіх країнах романо-германської сім’ї права і є найбільш 

правильним у процесі аналізу нормативно-правової бази правового конфлікту, з 

яким звернувся клієнт до адвоката. 

Методи формування правової позиції у справі. 

Кульмінацією процесу консультування є вироблення правової позиції у 

справі. Формування правової позиції у справі – важлива стадія консультування 

адвоката, адже вона є завершальною. Зрештою, саме для розв’язання свого 

конфлікту до адвоката і звертається клієнт. Ефективне представництво інтересів 

клієнта вимагає вироблення певної позиції, що буде найвигіднішою для клієнта. 

Її вироблення дозволяє помітити сильні та слабкі сторони захисту, виявити 

необхідні докази для підсилення захисту чи послаблення опонентів, дозволяє 

більш ефективно використати правові норми. Отже, позицію у справі можна 
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визначити як заснований на всебічному аналізі правового матеріалу та 

фактичних обставин справи спільний вибір юриста та довірителя щодо форми і 

способу захисту правомірного домагання довірителя [72] 

З огляду на зазначене розуміння правової позиції, під формуванням 

правової позиції у справі як стадії консультативної роботи адвоката 

пропонується розуміти етап консультативної роботи адвоката, що полягає у 

формуванні форми і способу захисту правомірного домагання довірителя, 

заснованого на всебічному і повному аналізі фактичних обставин справи та 

нормативно-правового регулювання спірних правовідносин.  

При здійсненні формування правової позиції адвокат може 

використовувати такі методи:  

1) правового моделювання; 

2) індукції; 

3) дедукції; 

4) гіпотетико-дедуктивний; 

5) формалізації; 

6) опису; 

7) спеціально-юридичний. 

Метод правового моделювання передбачає дослідження певних об’єктів 

та явищ на їх моделях. Під час формування правової позиції у справі адвокат 

моделює правові ситуації. І у комплексному використанні з методом 

прогнозування може обрати найбільш оптимальну позицію у справі.  

Здійснивши аналіз обставин справи та нормативно-правовий аналіз, 

адвокат у процесі формування правової позиції у справі також може 

застосовувати методи індукції або дедукції (залежить від тих методів, за 

допомогою яких він здійснював попереднє дослідження і тих цілей, що має на 

меті консультування). Індукція – це метод дослідження і спосіб міркування, у 

якому загальний висновок будується на основі конкретних посилань. Дедукція 

– це метод дослідження і спосіб міркування, за допомогою якого із загальних 
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посилань із необхідністю випливає висновок конкретного характеру [73, c.26-

27].  

Також адвокат може використовувати гіпотетико-дедуктивний метод під 

час формування правової позиції у справі. Так, створюється гіпотетична правова 

конструкція, що розгортається, піддається перевірці, за результатами якої вона 

або підтверджується, або спростовується.  

Формалізація – це побудова абстрактно-математичних моделей, що 

розкривають сутність досліджуваних процесів дійсності. Під час формалізації 

міркування про об'єкти переносяться в площину оперування зі знаками 

(формулами). Стосунок знаків замінюють собою висловлення про властивості та 

співвідношення предметів. 

Здійснюючи консультацію, адвокат використовує також методи опису та 

формалізації. Застосування методу формалізації обумовлене потребою 

послуговуватися конкретними юридичними формулюваннями та термінологію. 

Цей метод тісно пов’язаний зі спеціально-юридичним методом, сутність якого 

полягає в описі явищ державно-правової дійсності за допомогою юридичної 

термінології, висвітленні діяльності соціальних суб'єктів з точки зору 

юридичних моделей поведінки, позицій законного або протиправного, 

обов'язкового або можливого. У процесі такого описування відбувається 

реконструкція фактів та явищ правової дійсності, їх юридичне оцінювання, 

виявляються тенденції та закономірності юридичної практики, удосконалюється 

юридична термінологія. 

Щодо методу опису – то, готуючи консультацію, адвокат може 

неусвідомлено використовувати зазначений метод, адже без нього консультація 

просто не відбудеться. Емпіричний опис – це фіксування засобами мови 

інформації, отриманої під час дослідження явища або об’єкта 

Не всі з названих методів обов’язково використовуються адвокатом на тій 

чи іншій стадії консультування. Адвокат має сам з-поміж запропонованих обрати 

ті, що дозволять йому досягти цілей консультування в кожній конкретній справі. 

Вибір метода залежить, зокрема, від обставин справи, особи довірителя, умов 
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правової реальності в конкретно визначений період тощо. Проте, яку б 

комбінацію методів не  використав адвокат, слід пам’ятати про ті вимоги, з 

якими обраний метод має узгоджуватися. Так, А. Хрідочкін наголошує на таких 

характеристиках методу, наявність яких свідчитиме про його релевантність: 

відносність, допустимість, достовірність [37, c. 257]. 

Встановлюючи відносність методу пізнання адвокат співвідносить ті 

характеристики об’єкта, що має на меті дослідити, з характеристикою 

конкретного методу. У тому випадку, якщо адвокат приходить до висновку, що 

властивості досліджуваного явища розкриваються за допомогою конкретного 

метода, можна говорити про те, що метод стосується об’єкта (є відносним). Як 

зазначає А. Хрідочкін, відносність методу досить тісно пов'язана з його 

істинністю, тобто достовірністю інформації, що отримується за його (методу) 

допомогою. Адже висновки, що їх може дійти адвокат, залежать зокрема і від 

тих методів, що адвокат застосовує. Під час розв’язання питання про доцільність 

використовувати конкретний метод (прийом, спосіб тощо) фактично 

вирішується питання про те, якого ступеня достовірності (істинності) нам 

необхідне знання в даному випадку та який обсяг ресурсів, у тому числі 

розумових, у процесі застосування того чи іншого методу є сенс витратити для 

отримання необхідної кількості істинного (певного ступеня істинності) знання 

[37, c.259-260]. 

У силу своєї специфіки юридична наука приділяла, приділяє і приділятиме 

увагу проблемі допустимості. Однак ця увага більшою мірою проявляється у 

контексті проблеми законності, а відповідно розгортається і розглядається 

переважно процесуальними науками, в межах яких цю проблему розглядають, 

як правило, в контексті теорії доказів та процесуальних дій [37, c. 269]. 

Важливо наголосити, що методи в адвокатській діяльності є явищем 

відмінним від тактичних прийомів. Під тактичним прийомом розуміється 

найбільш раціональний та ефективний у конкретній ситуації спосіб здійснення 

передбаченого процесуальним законом або не забороненого ним засобу (дії, 

рішення), спрямований на досягнення поставленої перед ним мети [74, c. 254] 
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Під тактичним прийомом захисту в судовому слідстві необхідно розуміти спосіб 

найбільш раціональної діяльності захисника, який дозволяє досягти попередньо 

визначеного результату [74, c. 139]. Зі свого боку методи є принципами і 

закономірностями, на основі яких відбувається дослідження правових явищ. 

Методи обумовлюють стратегію та тактику діяльності адвоката, які складаються 

із системи тактичних прийомів. Методи, на відміну від тактичних прийомів, є 

категорією загальною та визначають результат процесу пізнання суб’єктом (в 

цьому випадку адвокатом) певних об’єктів та явищ.  

   

1.3. Стратегія та тактика консультативної роботи адвоката 

За результатами консультативної роботи адвокат формує стратегію та 

тактику ведення справи.  

Обрання стратегії значною мірою залежить від інтересів особи, що 

звернулась до адвоката за правовою допомогою. Варто зауважити, що клієнт 

може прийти до адвоката із запитом «виграти справу», проте адвокат, оцінивши 

обставини справи, може запропонувати обрання інших стратегій. Основне 

завдання обраної стратегії має передбачати  передусім найбільш повний захист 

порушених / оспорюваних прав та/або інтересів клієнта.  

Поняття стратегії стосується військової термінології, однак все частіше ми 

його зустрічаємо і в інших сферах знань. Історично під поняттям стратегії 

розуміли «мистецтво ведення бою». У тлумачному словнику це поняття 

потрактовано як лінію поведінки, сукупність засобів для досягнення мети. 

Л. Долинська під поняттям стратегії розуміє настанову на певні форми поведінки 

в конкретній ситуації [75, c. 7]. Як зазначає Н. Хмелевська під  стратегією 

забезпечення правової̈ допомоги варто розуміти  встановлення довготривалої̈ 

мети, широкої̈ програми дій, завдань, загальної̈ довготривалої̈ лінії̈ поведінки 

адвоката, основних напрямів його діяльності, науково обґрунтованого розвитку 

реальних подій і явищ щодо надання чітко окресленої правової допомоги клієнту 

[76, c.195]. Як слушно зазначає Т. Шеллінг стратегія пов’язана не з ефективним 

застосуванням сили (як у військових науках), а з використанням силового 
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потенціалу. В свою чергу стратегія в діяльності юриста – це не лише про вигоди 

і втрати сторін, але розуміння того, що одні варіанти його вирішення є кращими 

для обох сторін ніж інші [77, c.17]. 

У контексті науки про адвокатуру під поняттям адвокатської стратегії 

пропонується розуміти сукупність прийомів для досягнення захисту порушених 

прав / інтересів клієнта.  

Щодо видів стратегій, що їх може обрати адвокат у конкретній правовій 

ситуації, слід спиратись на знання, розроблені як в межах юриспруденції, так і 

психології, зокрема конфліктології. Це вбачається доречним, зокрема, через те, 

що зазвичай до адвоката звертаються особи з метою отримання правової 

допомоги, перебуваючи у стані правового конфлікту. Ми не можемо ще говорити 

про спір, оскільки він є процесуальною категорією, і конфліктна правова 

ситуація трансформується у спір про право на етапі звернення до суду.  

Отже, конфліктологи, зокрема Томас Кілмен, виділяють такі стратегії 

ведення конфлікту, як: 

1) домінування; 

2) співробітництво; 

3) ухиляння;  

4) пристосування; 

5) компроміс [75, c. 7-14].  

Зазначені стратегії є загальними і визначальними для побудови лінії 

поведінки клієнта та представника. Так, обрання будь-якої зі стратегій 

передбачає певний набір поведінкових патернів. Адвокат, ознайомившись з 

обставинами справи та проаналізувавши матеріали може прийти до висновку, що 

для задоволення законних інтересів клієнта та/або захисту його прав варто 

обрати одну із зазначених поведінкових стратегій. Безперечно, такий вибір 

значною мірою впливатиме на тактику діяльності адвоката та клієнта, проте в 

юридичній практиці стратегія може будуватись з урахуванням можливих 

законодавчо передбачених варіантів розв’язання правового конфлікту. Так, 

відповідно до частини 1 статті 245 КАСУ під час вирішення справи по суті суд 
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може задовольнити позов повністю або частково чи відмовити в його 

задоволенні повністю або частково. З огляду на це Т. Кучер пропонує такі види 

стратегій: 

1) програти-виграти – абсолютна перемога особи, що звернулась за 

судовим захистом чи її опонента; 

2) виграти-виграти – можлива у разі укладення мирової угоди або угоди 

за результатами процедури медіації; 

3) програти-програти – виникає у випадку відмови в задоволенні 

основних вимог позивача та зустрічного позову відповідача; 

4) виграти-програти – полягає у відмові у задоволенні позовних вимог, 

але задоволеними є вимоги зустрічного позову [78, c. 56].  

Не виникає питань щодо того, що позитивними для клієнта є стратегії 

«виграти-виграти» та «виграти-програти». Проте інколи адвокат може вирішити, 

що для захисту прав та законних інтересів особи довірителя в довготривалій 

перспективі у конкретній справі краще дотримуватись стратегії «програти-

програти» або навіть «програти-виграти». Обрання стратегії повною мірою 

залежить від обставин справи та інтересів клієнта. Така позиція спростовує 

розповсюджений міф, що професійний адвокат має виграти справу в суді і 

дозволяє нам говорити про те, що професійний адвокат має забезпечити захист 

та реалізацію інтересів свого клієнта. Стратегію у справі формують адвокат 

спільно з клієнтом на стадії формування правової позиції. Виходячи з обраної  

позиції адвокат приймає рішення про подальші стратегічні кроки.  

З метою реалізації обраної стратегії адвокат обирає конкретну тактику. 

Цей термін також запозичений з військової науки і означає організацію армії. У 

тлумачних словниках під поняттям тактики розуміють шляхи, засоби, форми 

боротьби, що найбільше відповідають конкретним обставинам та покликані 

реалізувати стратегічний план. Г. Шафір у своїх працях зазначає, що найкраще 

виконувати своє завдання адвокату дозволяє тактика дій [79, с. 105]. Саме 

тактика сприяє оптимізації діяльності адвоката. Спираючись на думку 

В.   Попелюшка, під тактикою адвоката можна розглядати розроблені наукою та 



 61 

напрацьовані практикою способи діяльності у справі з метою найбільш  вмілого 

їх використання для ефективного представництва прав та законних інтересів [80, 

c. 54]. С.  Деханов зазначає, що тактика є способом реалізації стратегічних задач 

[81, c. 6]. Під тактикою (зокрема процесуальною) також розуміють систему 

прийомів та засобів діяльності зацікавленої особи, використання яких забезпечує 

найбільш ефективне втілення обраної стратегії під час розгляду цивільної справи 

в суді. Із наведених визначень можна зробити висновок, що саме обрана стратегія 

обумовлює тактику, яку обере адвокат в конкретній справі. Тактика забезпечення 

правової допомоги адвокатом трактується Н.Хмелевською як дефініція методів, 

засобів, правової лінії адвоката щодо надання чітко окресленої правової 

допомоги клієнту на порівняно нетривалий період, підпорядкованих стратегії 

забезпечення правової допомоги для досягнення головної мети й завдань 

стратегії, що найбільше відповідають конкретним обставинам у даний момент і 

забезпечують стратегічний успіх [82, c.11].  

Під тактикою адвокатської діяльності пропонується розуміти систему 

прийомів, які використовує адвокат з метою реалізації обраної стратегії.  

 У літературі розрізняють різні види тактик. Так, Т.  Кучер зазначає, 

що тактики слід розділяти на конструктивні та деструктивні. Деструктивні 

тактики полягають у придушенні дій процесуального противника, їх основною 

ознакою є їхня протиправна природа [78, c. 57]. Безперечно, в умовах сучасної 

правової держави використання таких тактик є неприйнятним. Натомість 

конструктивні тактики покликані досягти поставленої стратегії законними 

способами. Так, дослідниця виділяє такі тактики: 

1) тиску (полягає у здійсненні психологічного впливу на опонента, 

акцентуванні уваги на його негативних рисах або особистості в цілому); 

2) прихильності (може сприяти відновленню стосунків між опонентами 

після вирішення спору, адже покликана викликати в опонента симпатії до 

супротивника та дій, що він вчиняє); 
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3) переконання (полягає у запевненні опонента у правильності обраної 

правової позиції протилежної сторони, спираючись на належні, допустимі, 

достатні та достовірні засоби доказування) [78, c. 58].  

Питання адвокатської тактики знаходить своє відображення в працях й 

інших науковців. Так, у дослідженнях К. Ходжаєвої можна знайти згадки і про 

такі тактики:  

1. затягування справи (полягає у використанні адвокатом всіх 

можливих процесуальних інструментів для відтягування розгляду справи по суті 

з метою настання обставин, що сприятимуть реалізації стратегії, яку обрав 

адвокат зі своїм клієнтом); 

2. переговорів (полягає у вчиненні дій спрямованих на встановлення 

домовленостей між сторонами та вирішення спору в позасудовому порядку або 

шляхом підписання мирової угоди) [83, c. 135-167]. 

Також можна відмітити, що адвокат може застосовувати тактику 

кооперації (адвокат та клієнт пропонують протилежній стороні конфлікту 

спільними зусиллями розв’язати правовий конфлікт, що виник, у позасудовому 

порядку, з метою реалізації стратегії «виграш-виграш»), тактику протистояння 

(адвокат та клієнт не вступають у жодні взаємини з протилежною стороною 

конфлікту, а всі поточні питання з’ясовуються через представників або суд), 

тактику пристосування (виражається у схильності до пом’якшення конфліктної 

ситуації шляхом встановлення згоди з іншою стороною). Яку б тактику не обрав 

адвокат для реалізації стратегії, вона формуватиметься на основі системи 

тактичних прийомів.  

Згадані тактики активно застосовують адвокати на шляху до реалізації 

правової позиції у справі (стратегії), що була вироблена за результатами 

консультування. Проте в процесі консультування адвокат також застосовує 

різноманітні тактики. Їх вибір залежить від особи клієнта (психологічні та 

індивідуальні особливості та потреби), категорії справи та її складності. 

Обираючи ту чи іншу тактику консультування адвокат має на меті реалізувати 

основну ціль – надати консультацію найбільш повно та якісно. Під поняттям 
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тактики консультативної роботи адвоката пропонується розуміти комплекс 

прийомів, що забезпечують реалізацію мети адвокатського консультування 

клієнта.  

Говорячи про тактику здійснення адвокатської консультативної роботи, 

доречно говорити про такі тактики її здійснення:  

1) посилення когнітивного елементу справи; 

2) посилення емоційного елементу у справі; 

3) тактика витребування та роботи з документами  

4) спирання на вітчизняну судову практику; 

5) спирання на європейську практику та рішення міжнародних судів; 

6) формалізації; 

7) спрощення; 

8) попередження (превентивна).  

Цікавою та вартою уваги є тактика посилення когнітивного елементу 

справи та посилення емоційного елементу. Обрання тієї чи тієї тактики 

залежить від стратегії, що її запропонує клієнтові адвокат у справі. Так, під час 

реалізації тактики посилення когнітивного елементу, правова позиція і поведінка 

клієнта базується на належних, допустимих, достатніх і достовірних засобах 

доказування та фактах, що не потребують доказування. Обираючи тактику 

посилення когнітивного елементу, адвокат може, зокрема, звернутися до інших 

спеціалістів з метою надання підтверджувальних фахових даних на користь 

обраної правової позиції. Натомість, залежно від особливостей справи, сторін 

справи та обраної стратегії, правова позиція може передбачати емоційні 

складники – згадку про майновий та сімейний стан клієнта, його особливі 

потреби тощо.  

 Безперечно, інформація щодо справи не буде повною без 

адвокатського опрацювання документів, що мають значення у справі. Деякі з 

таких документів клієнт сам може надати адвокату. Проте, якщо це неможливо, 

адвокат може використати інструмент адвокатського запиту. Відповідно до 

статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
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адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних 

адвокату для надання правової допомоги клієнту. Отримані адвокатом у процесі 

підготовки до формування правової позиції у справі документи є не лише 

носіями відомостей про юридичний факт, але і самі являють собою юридичний 

факт. Тому у випадку, якщо адвокат отримав лише копію документа, потрібно 

з’ясувати, де знаходиться його оригінал, а також про можливість його отримання 

для верифікації. Оцінювати зміст документа адвокат повинен виходячи з 

комплексу фактичних обставин, що йому відомі. Але важливо при цьому 

провести й аналіз форми документа.  Серед особливостей, на які варто звернути 

увагу, доцільно виокремити: 

1. Дата видачі документа.  

По-перше, це впливає на можливе подальше процесуальне оскарження 

документа, по-друге, вказує на своєчасність (чи навпаки) прийняття документа, 

а також дати в документах можуть бути вихідними для виникнення спірних 

правовідносин, а отже, мати важливе значення для справи.  

2. Орган або посадова особа, що видала документ. 

Важливо пам’ятати, що відповідно до статті 19 Конституції України  

органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Тому необхідно звертати увагу, 

чи виданий наявний документ уповноваженою на це особою, а також на форму 

– чи виконаний він на офіційному бланку, чи наявні печатка та підпис особи, що 

видала цей документ. 

3. Зовнішній вигляд документа. 

Документ не має містити виправлень, підчисток, дописок та інших 

позначок, що могли б свідчити про його підробку. Також він не повинен мати 
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знищених частин. За необхідності, з метою з’ясування можливих підробок 

адвокату слід додатково звертатись до спеціалістів [84, с.23-24 ].   

Можливі випадки, коли адвокату, для формування правової позиції у 

справі, можуть знадобитись неофіційні документи, тобто ті, які перебувають у 

громадян (розписки тощо). Адвокат не може вимагати в особи надання таких 

документів, єдиним важелем впливу може бути клопотання до суду про 

витребування цих документів.  Певні особливості також має і робота зі свідками.  

Можливі випадки, коли для з’ясування обставин, що мають значення для 

справи, необхідні спеціальні знання і навички в галузі науки, мистецтва тощо (як 

наприклад для з’ясування достовірності документу, про що зазначалося раніше). 

Тоді звернення за консультацією до іншого фахівця є цілком виправданим і 

здатне не тільки допомогти з’ясувати необхідні обставини, але і в подальшому 

підвищити рівень та якість правової позиції по справі. Звернення адвоката до 

експерта або іншого фахівця в галузі спеціальних знань не потребує формальної 

процедури, як це можливо в судовому процесі. Це значно пришвидшує 

процедуру звернення до спеціаліста. На основі подібних консультацій адвокат 

може розв’язати питання про подальші клопотання щодо проведення експертиз. 

Під час звернення адвоката з метою консультуванням до інших фахівців, йому 

варто сформулювати питання, що потребують конкретизації, а також коротко 

викласти суть справи. Важливо пам’ятати при цьому про адвокатську таємницю, 

що охоплює як факт звернення до адвоката за правничою допомогою, так і зміст 

наданої йому інформації. Тому ознайомлення спеціаліста із суттю справи має 

бути лише в тому обсязі, якого достатньо, аби описати останньому загальну 

картину щодо сутності його допомоги. Варто уникати надмірних деталей, імен 

та інших персональних даних. 

 Формуючи правову позицію у справі, адвокат також може обрати 

тактику спирання на вітчизняну судову практику або європейську 

практику та рішення міжнародних судів, юрисдикція яких визнана Україною. 

В окремих категоріях справ найбільш ефективним буде поєднання цих двох 

тактик, які не виключають одна одну, а підсилюють аргументацію у справі. Так, 
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за реалізації цієї тактики, адвокат, здійснюючи нормативно-правовий аналіз 

справи, звертає увагу не тільки на норми законодавства та підзаконні 

нормативно-правові акти, але і покликається на постанови пленумів Верховного 

Суду, узагальнення судової практики, рішення Європейського суду з прав 

людини. Її застосування  максимально дозволить підкріпити також тактику 

підсилення когнітивного складника справи.  

Власне протягом всього консультування адвокат може використовувати 

під час спілкування з клієнтом тактики формалізації або спрощення. Залежно від 

психотипу клієнта, його статусу та побажань, адвокат на стадії підготовки до 

консультування може визначитись із застосуванням однієї із цих тактик. Так, є 

клієнти, під час комунікації з якими адвокату слід максимально використовувати 

спеціальну юридичну термінологію та складні конструкції з метою встановлення 

психологічного контакту з ним та підтримки встановленого рівня довіри. З 

іншими ж довірителями доречно в спілкуванні уникати подібних конструкцій та 

намагатись складні державно-правові явища пояснювати максимально просто, 

можливо, навіть послуговуючись  побутовою мовою. У процесі реалізації цієї 

тактики, адвокат може використовувати тактичні прийоми порівняння, аналогії, 

алегорії. Обрана тактика також значною мірою впливає загалом на процес 

комунікації з клієнтом: відбуватиметься вона з використанням офіційних листів 

чи просто телефонного спілкування, особисті зустрічі чи онлайн-спілкування в  

соціальних мереж тощо.  

Найбільш складною та такою, що потребує значної професійності та 

майстерності від адвоката, є превентивна тактика. Її застосування покликане 

запобігти негативним наслідкам для клієнта від дій іншої сторони. Для 

використання цієї тактики адвокату слід максимально ознайомитись з 

матеріалами та обставинами справи, а також сформувати «портрет» протилежної 

сторони правового конфлікту. Залежно від обраної стратегії превентивна тактика 

може бути спрямована зокрема й на пом’якшення стосунків між сторонами та як 

наслідок конфлікту між ними, так і навпаки.  
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Як було зазначено, під тактикою слід розуміти комплекс прийомів. 

Прийомами, що становлять основу тактики є тактичні прийоми. Під тактичними 

прийомами в науковій літературі пропонують розуміти спосіб діяльності 

зацікавленої особи, використання якого з урахуванням конкретної ситуації 

забезпечує найбільш ефективне розв’язання окремих завдань. О. Бишевець 

зазначає, що систему адвокатської тактики становлять тактичні прийоми, 

застосування яких є ситуативним і зумовлюється видом професійної діяльності 

адвоката та сферою судочинства, у якій вона здійснюється [79, c.107]. Тактичні 

прийоми класифікують за стадіями їх застосування, залежно від необхідності 

легалізації (чи конкретний прийом потребує санкціонування суду та його участі, 

як наприклад тактичний прийом подання клопотань, чи його адвокат може 

здійснювати самостійно), за джерелами (нормативно-передбачені, психологічні, 

змішані) тощо. Варто зауважити, що набір тактичних прийомів, що їх 

використовуватиме адвокат під час консультування, зумовлений, по-перше, 

обраною тактикою, а по-друге, особливостями консультативного процесу та 

взаємодії з клієнтом. Зважаючи на особливості кожної окремої тактики, тактичні 

прийоми, що підлягають використанню в її межах, на думку В. Кравчука, мають 

відповідати таким вимогам:  

1) законність – несуперечність нормам чинного законодавства; 

2) доцільність – узгодженість тактичного прийому з метою, якої треба 

досягти з його використанням; 

3) ефективність – обраний тактичний прийом має сприяти досягненню 

найкращого результату; 

4) безпечність – за використання конкретного тактичного прийому має 

бути мінімізований ризик негативних наслідків; 

5) плановість – послідовність та планомірність використання тактичних 

прийомів; 

6) надійність – використання обраного тактичного прийому сприятиме 

запланованому результату; 
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7) узгодженість – тактичним прийомам має бути властива системність та 

внутрішня єдність, адже всі вони мають сприяти реалізації обраної стратегії;  

8) рентабельність – витрачені на застосування тактичного прийому зусилля 

мають узгоджуватися із цінностями отриманого результату [85, с. 6].  

У процесі здійснення консультування адвокат може використовувати 

тактичні прийоми: 

1) активного слухання; 

2) заохочення; 

3) керованого діалогу; 

4) прогнозування; 

5) поступового опитування. 

Оскільки консультативна робота є одним з найбільш психологізованих 

видів адвокатської діяльності, фахівець під час консультування може 

застосовувати тактики, що використовуються традиційно в процесі 

психологічного консультування. Так, на стадії інтерв’ю доцільно застосовувати 

прийом активного слухання. Як зазначає Ю. Марченко, під активним 

слуханням слід розуміти здатність підтримувати внутрішню та зовнішню (для 

співрозмовника) зацікавленість у тому, що говорить співрозмовник [86, с.55]. 

Цей прийом реалізується за допомогою кивання, зорового контакту, уточнень, 

резюмування інформації та активного використання мови тіла (невербальні 

ознаки того, що адвокат зацікавлений в інформації, що надає клієнт). Науковці 

виділяють кілька технік активного слухання: з’ясування, перефразування, 

відображення почуттів, резюмування [87, с.111].  А. Айви, М.  Айви, Л. Саймек-

Даунинг розглядають прийоми, що є ефективними в контексті реалізації 

прийому активного слухання, зокрема відкриті та закриті питання, переказ та 

підтримка, резюме [88, с. 86-87]. В контексті використання в межах 

адвокатського консультування доцільно виділити такі техніки активного 

слухання:  
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1. Переформулювання – техніка, яка полягає в тому, що адвокат своїми 

словами повторює сказане клієнтом. Це дозволяє знайти найбільш оптимальні 

формулювання, а також є елементом самоперевірки розуміння сказаного; 

2. Резюмування – підбиття підсумків, виокремлення основних ідей, що їх 

висловив клієнт. Не є дослівним переказом всієї інформації, але дозволяє 

зробити акцент на ключових елементах розповіді клієнта. Доцільно 

використовувати на завершенні етапу інтерв’ю. 

3. Ставлення запитань у розвиток. Адвокату, будуючи бесіду з клієнтом, 

потрібно завжди правильно ставити запитання. Варто намагатись уникати 

закритих питань, винятки становлять випадки необхідності уточнення деякої 

інформації. На етапі інтерв’ю адвокату слід максимально ефективно використати 

інструмент запитань та дізнатись якомога більше інформації від самого клієнта. 

Саме адвокат має задавати тон діалогу, встановлювати відповідні «межі». У 

такому випадку постановка правильних та логічних питань у розвиток важливої 

для суті спору теми є передумовою того, що на етапі інтерв’ю адвокат отримає 

максимальну кількість предметної інформації та мінімізує кількість 

непредметної [89].  

Ще одним тактичним прийомом, що походить із психологічного 

консультування і може бути застосований адвокатом на стадії опитування 

клієнта є тактика заохочення [90]. Реалізовуючи цей прийом, адвокат своїми 

запитаннями в розвиток підтримує емоційно клієнта і стимулює його до більшої 

відкритості, що  не тільки дозволяє встановити психологічний зв’язок між 

адвокатом та клієнтом і їх обособлення в діаду, але і сприятиме отриманню 

більшої кількості інформації про справу.  

Застосування прийому керованого діалогу на стадії інтерв’ю також 

дозволяє отримати максимум фактичної інформації від довірителя. Ставлячи 

предметні та навідні питання, адвокат може скерувати розповідь клієнта. Це 

дозволяє оптимізувати етап інтерв’ю і мінімізувати кількість непредметної 

інформації, що отримає адвокат [91, c. 214-236]. Етап опитування вимагає від 

юриста найбільшої активності. Як зазначає О. Кім, основним завданням адвоката 
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є те, щоб поставити клієнту такі запитання і в такій формі, щоб вони максимально 

сприяли отриманню найбільш повної та достовірної інформації [92]. На думку 

О. Кіма, той, хто ставить питання, має чітко уявляти собі завдання, які можуть 

бути розв’язані постановкою такого питання. Доречно застосовувати в цьому 

контексті закриті питання, метою яких є отримання однозначної відповіді «так» 

або «ні». Цікавим є тактичний прийом «камінного димаря». Він полягає у тому, 

що адвокат порушує такі питання, які дозволяють відновити в пам’яті клієнта 

зв’язок подій. Наприклад, клієнт не може назвати точну дату якої-небудь події, а 

для справи це дуже важливо [92]. У цьому випадку рекомендовано ставити 

запитання про ті факти, що передували події, дати яких клієнт пам'ятає, або 

попросити клієнта описати день, протягом якого ця подія відбулася. У такий 

спосіб юристи використовують асоціативні можливості людського мислення для 

відновлення в пам'яті забутої інформації.  

Тактичний прийом прогнозування адвокат може застосовувати на стадії 

вибору позиції у справі. Обговорюючи з клієнтом варіанти різних позицій, 

розроблених за результатами консультування, адвокат часто використовує 

тактику прогнозування, гіпотетично передбачаючи наслідки реалізації того чи 

іншого обраного клієнтом сценарію. Цим він спонукає довірителя вибрати ту 

позицію, що є найбільш вигідною з погляду захисту інтересів особи клієнта [93, 

c. 32]. Застосовуючи цей тактичний прийом не варто забувати також і правило 

консультування, якого пропонує дотримуватись О. Блохіна: «Юрист не повинен 

давати порад, аргументуючи свої висновки, він лише пропонує шляхи подолання 

проблеми клієнта і визначає їх напрямки» [94]. 

Тактичний прийом поступового опитування також має місце на стадії 

інтерв’ю і є напрацюванням психологічної практики. Так, з метою отримання 

максимальної кількості інформації по справі під час первинного діалогу з 

клієнтом, адвокату не слід одразу надавати весь перелік питань. Навпаки треба 

дати можливість клієнту висловитись щодо обставин справи самостійно (стадія 

вільної розповіді), а потім ставити питання, використовуючи тактичний прийом 

«нанизування намистин», коли кожне питання стосується конкретизації окремих 

http://tomorrowslawyer.org/wp-content/uploads/2017/05/kyrgyzstan-advocacy-skills-manual-ru.authcheckdam.pdf
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епізодів правової ситуації [95, c.521]. У результаті реалізації цього тактичного 

прийому, адвокат зможе скласти повноцінно картину правової ситуації, що 

склалася, і попередньо спланувати подальшу роботу щодо неї.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Ґрунтовне дослідження поняття «консультативна робота адвоката» 

дало змогу зрозуміти, що в літературі про адвокатуру в рівній мірі вживаються 

поняття , «консультативна робота адвоката», «консультування» та 

«консультація», а отже кожне із зазначених понять потребує чіткого визначення 

та місця в системі адвокатської діяльності. Таким чином під консультативною 

роботою адвоката запропоновано розуміти комплексну роботу адвоката щодо 

вирішення правової проблеми клієнта. 

Консультування – це безпосередній процес взаємодії адвоката та клієнта 

(довірителя) з метою надання кваліфікованої правової допомоги останньому. 

Консультацію варто розглядати в широкому і вузькому значеннях. У вузькому  

розумінні консультація являє собою надання адвокатом порад клієнту щодо 

правової ситуації, що склалася в останнього. Передбачає аналіз наявних 

документів, правових обставин справи, норм чинного законодавства та судової 

практики. У широкому ж значенні консультація – це загальний термін для 

визначення порад фахівця з будь-якого питання.   

2. Акцентовано увагу на потребі розрізнення таких понять як 

«правовий супровід», «роз’яснення з правових питань» та «надання правової 

інформації» від «консультування», оскільки зазначені види адвокатської 

діяльності мають різну правову природу та відмінні залежно від ступеня 

залученості адвоката до вирішення правової проблеми клієнта.  

3. Порівняльний аналіз запропонованих у науковій літературі підходів 

до класифікації видів адвокатського консультування дозволив виокремити також 

класифікацію адвокатського консультування залежно від його предмету: 

пов’язане з наданням правової інформації,  щодо роз’яснення норм чинного 

законодавства,  щодо написання процесуальних документів, щодо написання 
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скарг, довідок, договорів та інших юридичних документів; щодо вирішення 

правових проблем клієнта. 

Також обґрунтована доцільність розмежування одно- та багатоетапного 

консультування. Одноетапне консультування – це одномоментна комунікація з 

клієнтом, яка не передбачає формування правової позиції у справі (характерне 

для надання інформації чи роз’яснення з правових питань, складання 

документів). Багатоетапне консультування передбачає множинність комунікацій 

(дій) адвоката з клієнтом, за якої кожна дія вирішує окреме завдання, має свій 

алгоритм і функціональний набір методів. 

4. Сформульовані авторські визначення понять «підготовча стадія 

консультування», «стадія збору інформації», «стадія аналізу  обставин справи та 

аналізу нормативно-правової основи справи» та «стадії формування правової 

позиції у справі».  

Під підготовчою стадією консультування запропоновано розуміти ту 

стадію, під час якої адвокат первинно ознайомлюється з обставинами справи, 

знайомиться з клієнтом, організовує робочий простір. Інтерв’ю – це збирання 

інформації від клієнта (третіх осіб) з метою формування первинного бачення 

правової проблеми довірителя та отримання додаткових предметних відомостей 

щодо суті спору. Збирання інформації у справі – діяльність адвоката у процесі 

здійснення консультативної роботи, спрямована на встановлення обставин у 

справі та одержання інформації, які підтверджені шляхом додаткового 

опитування клієнта та третіх осіб, аналізу документів та їх витребування, 

використання інформації з відкритих джерел та/або відкритих реєстрів, 

використовуючи інструмент адвокатського запиту та іншими способами, не 

забороненими законом.   

Під аналізом фактичних обставин справи запропоновано  розуміти стадію 

консультативної роботи адвоката, що полягає у здійсненні правового аналізу 

фактів об’єктивної реальності, що становлять основу юридичного конфлікту, їх 

позиціонування та належного обґрунтування. Поняття аналізу нормативно-

правової основи справи як стадії консультативної роботи адвоката потрібно 
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розглядати як діяльність адвоката, спрямовану на пошук норм, що регулюють 

спірні правовідносини, а також тлумачать їх.   

Під формуванням правової позиції у справі як стадії консультативної 

роботи адвоката запропоновано розуміти етап консультативної роботи адвоката, 

що полягає у формуванні форми і способу захисту правомірного домагання 

довірителя, заснованого на всебічному і повному аналізі фактичних обставин 

справи та нормативно-правового регулювання спірних правовідносин. 

5. Під методологією адвокатської діяльності запропоновано розуміти 

систему прийомів, способів, що їх використовує адвокат з метою досягнення 

цілей професійної діяльності. Під методологією консультативної роботи 

адвоката запропоновано розуміти систему методів, що використовує адвокат для 

досягнення цілей консультативної роботи. Її становлять такі групи методів: 

збору інформації по справі; оцінювання обставин справи та нормативно-правової 

бази; формування правової позиції у справі. 

6. В межах методів збору інформації по справі запропоновано 

розглядати такі методи як: психологічні ; аналізу;  синтезу та аксіоматичного 

синтезу. Серед методів оцінювання обставин справи та нормативно правової 

бази розглянуті такі методи як: групування; формально-логічний; узагальнення; 

аналогії; тлумачення; прогнозування; системний; структурний; порівняння та 

поведінковий.  До методів формування правової позиції запропоновано 

відносити: метод правового моделювання; індукції; дедукції; гіпотетико-

дедуктивний; формалізації; опису та спеціально-юридичний метод.  

7. Водночас під методикою адвокатської діяльності запропоновано 

розуміти теоретичні та практичні засади використання конкретних методів 

пізнання для досягнення цілей адвокатської діяльності. Під методикою 

консультативної роботи адвоката слід розуміти систему прийомів з 

використанням конкретних методів пізнання, які використовує адвокат для 

досягнення цілей консультування. 

8. Поняття адвокатської стратегії потрактовано як сукупність прийомів 

для досягнення захисту порушених прав, інтересів клієнта, а тактику 
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адвокатської діяльності – як систему прийомів, які використовує адвокат з метою 

реалізації обраної стратегії. Тактику консультативної ж роботи адвоката 

запропоновано розуміти як комплекс прийомів, що забезпечує досягнення мети 

адвокатського консультування клієнта. Доречно виокремлювати такі тактики: 

посилення когнітивного елемента справи, посилення емоційного елемента у 

справі, витребування та роботи з документами, спирання на вітчизняну судову 

практику, спирання на європейську практику та рішення міжнародних судів; 

формалізації; спрощення та попередження (превентивна). У процесі здійснення 

консультування адвокат може використовувати тактичні прийоми активного 

слухання; заохочення; керованого діалогу; прогнозування; поступового 

опитування. 

9. Досліджено такі адвокатські стратегії, розроблені вітчизняною 

наукою про адвокатуру, як програти-виграти; виграти-виграти; програти-

програти; виграти-програти. Здійснений їх авторський аналіз. 
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РОЗДІЛ 2 

 ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ 

АДВОКАТА У ВИРІШЕННІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКЛИ З 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

2.1 Особливості консультативної роботи адвоката у вирішенні спорів, 

що виникли з адміністративно-правових відносин у позасудовому порядку 

Перш ніж детально зупинитись на аналізі особливостей здійснення 

адвокатського консультування у справах, що виникають з адміністративних 

правовідносин, варто зауважити наступне. В Українському законодавстві, 

навідміну від прикладів інших Європейських країн відстуня законодавчо 

передбачена можливість отримати специфічну  спеціалізацію. Так, як зазначає 

О. Іваницький, згідно зі ст. 6 «Спеціалізація адвоката» Закону Литви «Про 

адвокатуру» адвокат має право обрати галузь права, у якій він надає правові 

послуги (спеціалізація адвоката) [96, c. 66]. Як зазначає вчений «у глобальному 

масштабі адвокати, які працюють у фінансових центрах світу (Лондон, Нью-

Йорк, Франкфурт-на-Майні, Сингапур тощо) часто мають унікальні й вузькі 

спеціалізації, що нерозвинуті в багатьох національних юрисдикціях».  

В Україні не передбачено законодавчих норм щодо можливості 

спеціалізації адвокатів, але і відсутня заборона щодо ведення лише певної 

категорії справ.  Так, опосередковано це стосується статті 17 Правил 

адвокатської етики, які передбачають можливість адвокатом відмовитись від 

прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення. 

Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, 

адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.  

На практиці складається ситуація, що спеціалізація адвокатів більше 

прослідковується у великих адвокатських об’єднаннях, міжнародних юридичних 

компаніях. Також роль відіграє і географічний чинник – спеціалізація фахівців є 

більш поширеною в столиці та обласних центрах і меншою в регіонах. З огляду 

на це розуміння специфіки консультативної роботи у справах, що виникають з 
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адміністративних правовідносин є важливим для всіх адвокатів.  Зазначена 

категорії справ є поширеними не лише серед клієнтів у великих містах, а отже 

адвокат має володіти достатнім рівнем знань, умінь та навичок для надання 

правової допомоги клієнтам у справах, що виникають з адміністративних 

правовідносин, незалежно від його особистих вподобань та схильностей. 

Володіння зазначеними знаннями не лише дозволить досягти мети 

консультування, але і сприятиме утвердженню високого рівня довіри до 

адвокатури загалом та особи адвоката зокрема серед населення. 

На етапі формування правової позиції у справі адвокат має можливість 

розробити та оцінити кілька варіантів розв’язання правового конфлікту, тобто 

обрати стратегії його вирішення. Вважається, що найбільш успішним є той 

підхід адвоката, коли він оцінює правову ситуацію комплексно, враховуючи і 

можливі кроки протилежної сторони спору. В адміністративних справах це 

можна зробити з високою долею ймовірності, оскільки відповідно до норм 

Конституції, органи державної влади діють лише в межах повноважень, наданих 

їм законом [97], а тому ознайомившись з відповідними нормами законодавства 

адвокат може оцінити варіанти вирішення спору. Під час їх розробки адвокату 

слід поглянути на ситуацію з трьох позицій: негативної, позитивної та 

реалістичної. Негативна позиція відображає найгірший для клієнта (найменш 

вигідний) варіант вирішення спору. Безперечно, завданням і метою адвоката є 

діяльність в інтересах клієнта і його робота полягає у реалізації щонайменше 

реалістичного плану, проте клієнта варто попереджати про будь-які варіанти 

розв’язання ситуації: це дозволить йому підготуватись як психологічно, так, 

можливо, і матеріально до реалізації найгіршої альтернативи. Основне завдання 

адвоката в цьому випадку – надати клієнту найбільш повну картину його 

правової ситуації. Щодо позитивного сценарію, то в цьому випадку не йдеться 

про переконання клієнта у тому, що правовий спір буде вирішений найкращим 

для нього шляхом, а також адвокатські гарантії такого. Це суперечить нормам 

Правил адвокатської етики. Весь шлях співпраці адвоката та клієнта в 

подальшому полягатиме у прагненні реалізації, звичайно, позитивного сценарію. 
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Але адвокату слід пам’ятати, та довести до відома клієнта, що реалізація такого 

варіанта залежить від великої кількості об’єктивних та суб’єктивних чинників. 

Виникає питання: чи потрібно в такому випадку взагалі повідомляти клієнту про 

таку можливість вирішення спору? Вважається, що так, адже це не тільки 

демонструє професіоналізм адвоката та його прагнення повністю забезпечити 

законний інтерес клієнта, але і пояснює самому клієнту, як саме в подальшому 

будуватиметься його співпраця з адвокатом. Щодо реалістичного варіанта, то він 

має передбачати найбільш імовірний для клієнта варіант вирішення спору. Тобто 

той, який задовольнятиме ключові інтереси клієнта, але не забезпечує додаткові 

потреби. (наприклад, в судовому порядку буде скасований індивідуальний 

нормативно-правовий акт та присуджена виплата грошової компенсації, проте її, 

оскільки здійснюється за рахунок бюджетних коштів, буде відтерміновано. У 

такому випадку буде відновлене порушене право, задоволений законний інтерес, 

однак потреба у грошовій компенсації не буде задоволена повною мірою. 

Ураховуючи практичну складність подібних виплат, такий варіант є найбільш 

реалістичним).  

Проте адвокату не слід зосереджуватись лише на судових варіантах 

вирішення правових конфліктів. В адміністративних справах є ще два 

додаткових потужних інструменти, що є раціональними до використання. Як 

зазначає Л. Юхтенко, сучасні суспільні відносини вимагають паритетності у 

відносинах, уважного й пропорційного ставлення з урахуванням вільного 

волевиявлення, вміння приймати рішення самостійно, на власний розсуд [ 98, 

c. 84] Саме тому на передній план виходять процедури адміністративного 

оскарження та медіації.  

Варто зазначити, що в науковому просторі є два терміни «позасудове 

вирішення спорів» та «досудове вирішення спорів». Зазвичай їх уживають як 

тотожні та взаємозамінні. Проте, це не зовсім правильно. Виходячи із 

семантичного аналізу цих понять, можна зробити висновок, що термін 

«позасудове» не передбачає звернення сторін до суду для вирішення спору 

взагалі, а «досудове» означає, що процедура передує зверненню сторін до суду. 
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Більш коректним запропоновано вживати термін «позасудове вирішення 

спорів», зважаючи на те, що, вступаючи до зазначених процедур сторони мають 

на меті врегулювати конфлікт без звернення до суду для захисту порушених прав 

або невизнаних інтересів. У випадку, якщо на цьому етапі згоди між сторонами 

досягнуто не було і конфлікт розглядається в судовому порядку, то етап 

перетворюється на «досудовий» і враховується судом під час оцінювання 

обставин справи та винесення рішення, а також факт його наявності має бути 

обов’язково зазначено у позовній заяві. 

Обрання позасудового способу вирішення спору є спробою реалізації 

адвокатської стратегії «перемога-перемога» або «перемога-програш». У випадку 

обрання процедури адміністративного оскарження дії адвоката та його клієнта 

спрямовані на оскарження дій органу публічної влади та скасування їхніх 

наслідків (наказу, постанови, розпорядження). Також це дозволяє застосувати 

інструмент притягнення публічного службовця, дії якого підлягають 

оскарженню, до дисциплінарної відповідальності. Застосування процедури 

адміністративного оскарження також може бути реалізацією концепції «виграш-

програш» і бути тактичним прийомом. У такому випадку, звертаючись зі 

скаргою, адвокат та клієнт одразу усвідомлюють, що досягти мети оскарження в 

межах процедури не вдасться, проте це підсилює позицію їх сторони у разі 

звернення до суду.  

Медіація не передбачає жодної іншої стратегії, ніж «виграш-виграш», адже 

це закладено в самій ідеї даної процедури, про що детальніше зазначатиметься 

нижче.   

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 2002 р. у справі № 

15-рп (про досудове врегулювання спорів) зазначено, що право на судовий 

захист не позбавляє суб'єктів правовідносин можливості досудового 

врегулювання спорів. Можливість використання суб`єктами правовідносин 

досудового врегулювання спорів може бути додатковим засобом правового 

захисту, який держава надає учасникам певних правовідносин, що не суперечить 

принципу здійснення правосуддя виключно судом. Виходячи з необхідності 
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підвищення рівня правового захисту держава може стимулювати вирішення 

правових спорів у межах досудових процедур, однак їх використання є правом, 

а не обов`язком особи, яка потребує такого захисту. Таким чином, обрання 

певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання 

спору, є правом, а не обов`язком особи, яка добровільно, виходячи з власних 

інтересів, його використовує  [99].  

На стадії інтерв’ю адвокату слід з’ясувати чи робив клієнт такі спроби до 

адміністративного оскарження дії та/або бездіяльності, що стала предметом 

спірних правовідносин. Інститут адміністративного оскарження є найбільш 

зрозумілим та поширеним способом врегулювання спірних правовідносин в 

адміністративному процесі. Під адміністративним оскарженням слід розуміти 

процедуру оскарження дій чи бездіяльності органів публічної влади до вищих 

контролюючих органів та посадових осіб у формі подання відповідної заяви-

скарги [100, c.24]. Відповідно до неї відбувається ініціювання процедури 

адміністративного провадження, що є, як зазначає В. Тимощук, сукупністю 

послідовно здійснюваних адміністративним органом процедурних дій і 

прийнятих процедурних рішень із розгляду та вирішення адміністративних 

справ, що завершується прийняттям адміністративного акта і його виконанням 

[101, c. 194-195]. Адвокату слід мати на увазі також, що згідно із зазначеним 

Рішенням Конституційного Суду України обрання певного засобу правового 

захисту, зокрема й досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком 

особи, яка добровільно, зважаючи на  власні  інтереси, його використовує.  

Зазначену позицію підтримав і Верховний Суд. Відповідно до висновків 

Верховного Суду у постанові від 30.01.2018 року у справі № 419/316/15-ц 

обрання певного правового захисту, в тому числі досудового врегулювання 

спору, є правом, а не обов`язком особи [102]. 

Можливість використання інструменту адміністративного оскарження 

передбачена у багатьох законодавчих актах. Так, відповідно до ст. 23 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
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вищого органу або суду [103]. Скарга керівнику розпорядника або вищому 

органу подається в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення 

громадян», що містить лише декілька формальних вимог до змісту скарги, 

більшість з яких є загальновідомими [104]. Стаття 38 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» закріплює, що рішення посадових осіб місцевих 

державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу 

виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини або до суду [105]. Аналогічні положення містяться в законах України 

«Про державну службу» [106], «Про прокуратуру» [107], «Про Вищу раду 

правосуддя» [108] та інших.  

Пропонуючи використання інструменту адміністративного оскарження, 

адвокату слід окреслити низку переваг, що має процедура порівняно із судовим 

оскарженням, адже це може допомогти клієнту прийняти відповідне рішення. 

Серед таких переваг варто зазначати:  

1. Довільна форма. Деякі органи публічної влади на своїх електронних 

ресурсах розміщують типові форми скарг, відповідно до яких слід формулювати 

власні скарги. Проте законодавством не встановлено обов’язкової її форми, а 

тому вона може бути усна або письмова, з використанням різноманітних засобів: 

особисто (в канцелярію або на особистому прийомі вищій посадовій особі), 

телефоном, з використанням поштового зв’язку, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення) або мережі Інтернет (не потребує цифрового підпису), в 

окремих випадках – шляхом ініціювання електронної петиції [109, c. 292]  

2. Безоплатність. Подаючи позов до суду треба сплатити судовий збір, 

а подання скарги є наразі безкоштовним [110, c. 146] 

3. Оперативність. На відміну від розгляду позовної заяви, скарга 

розглядається значно швидше і цей процес триває близько одного місяця [111, 

c.177] . 

4. Під час розгляду скарги керівник чи вищий орган, за власним 

розсудом, може виходити за межі вимог, зазначених у скарзі. Так, він може не 

лише скасовувати або змінювати оскаржувані рішення та вживати заходів до 
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припинення неправомірних дій, але також ініціювати питання про притягнення 

до відповідальності особи, що своїми діями порушили права та законні інтереси 

скаржника [112, c. 206-207]. 

5.  Важливо пам’ятати, що відповідно до норм КАСУ, у процесі 

вирішення питання про розподіл судових витрат суд ураховує дії сторони щодо 

досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове 

вирішення спору є обов’язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом 

під час розгляду справи, а також стадію розгляду, на якій такі дії вчинені [69].  

6.  У випадку, якщо скарга задоволена не буде, відповідний факт з 

підтверджуючими доказами може бути доданий до позовної заяви, що сприятиме 

додатковому підсиленню правової позиції сторони у суді. 

Як зазначає також М. Лошицький, держава надає особі також низку 

гарантій своєчасного та правильного вирішення адміністративної скарги, що 

також можна вважати однією з переваг використання цієї процедури [110, c.147]. 

Так, зокрема, право скарги в нашій країні забезпечує Конституція. Також 

відсутні будь-які обмеження на дії органів (посадових осіб), які можуть бути 

оскаржені, та законодавство забороняє використання будь-яких 

адміністративних впливів за подачу скарги, а держава зобов’язана забезпечувати 

недоторканність і безпеку особи, яка звертається зі скаргою. Важливою 

гарантією є також застосування різних заходів відповідальності до осіб, які не 

прийняли рішення за скаргою або несвоєчасно прийняли таке рішення [108, c. 

147]. 

Вирішуючи питання про застосування процедури адміністративного 

оскарження, адвокату слід виходити з мети процесу загалом, а саме – найбільш 

повно забезпечити інтереси клієнта. Кожний випадок є індивідуальним і 

адвокату слід вчиняти всі можливі дій аби захистити порушені права та/або 

законні інтереси особи. Якщо адвокат після ознайомлення з матеріалами справи, 

прийме рішення про ініціювання адміністративного оскарження, він має 

повідомити про це клієнта. Останній вправі відмовитись від цього, і адвокат не 

має наполягати саме на зверненні зі скаргою в цьому випадку. Слід натомість 
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роз’яснити переваги та недоліки ініціювання судового процесу та 

адміністративного оскарження.  

Так, аргументом проти застосування даного виду позасудового 

врегулювання спору може бути наявність строків для судового оскарження, що 

можуть бути пропущенні у зв’язку з проходженням процедури 

адміністративного оскарження. Проте Кодекс адміністративного судочинства 

передбачив, що якщо законом передбачена можливість досудового порядку 

вирішення спору і позивач скористався нею або законом визначена 

обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до 

адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється 

з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на 

рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень [69]. Якщо рішення 

за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність 

суб’єкта владних повноважень не прийнято та/або вручено суб’єктом владних 

повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до 

адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який 

обчислюється з дня звернення позивача до суб’єкта владних повноважень із 

відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних 

повноважень. 

Адміністративне оскарження доцільно використовувати у нескладних 

спорах, що виникли внаслідок недбалості або недостатньої кваліфікації 

службовця. Також актуальним є застосування інструменту скарги у випадках, 

коли для клієнта є принциповим притягнення винної особи до дисциплінарної 

відповідальності, адже притягнення до неї здійснюють лише керівники та/або 

спеціальні органами (Вища рада правосуддя, Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія прокурорів тощо). Звернення з адміністративною скаргою є надзвичайно 

дієвим інструментом у спорах, що виникають щодо оскарження дій та/або 

бездіяльності розпорядника публічною інформацією, оскарження дій та/або 

бездіяльності, а також рішень органів місцевого самоврядування та державної 

влади на місцях (місцевих державних адміністрацій). У таких випадках це є 
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найдешевшим та найшвидшим способом розв’язання правового конфлікту. У 

протилежному випадку це може виступити також потужним доказом на користь 

позивача, тобто клієнта.  

З метою досягнення цілей процедури адміністративного оскарження, 

адвокат може обрати одну із запропонованих тактик або їх комбінацію: 

1. Тактика прихильності. Використовуючи її, адвокат вчиняє всі дії 

для того, щоб викликати приязне ставлення до себе та свого клієнта зі сторони 

представника органу, до якого здійснюється оскарження. 

2. Тактика тиску. Вона полягає у тому, що адвокат або його клієнт 

повідомляють публічного службовця, дії якого підлягають оскарженню, про те, 

що відповідне оскарження може мати місце (до подання відповідної скарги).  

3. Тактика спілкування. Використовуючи цю тактику, взаємодія з 

публічним службовцем відбувається не лише за допомогою письмових звернень 

та скарг, але і безпосереднього спілкування. У процесі такої тактики, як зазначає 

В. Кравчук, адвокату слід контролювати обстановку та інформацію, що 

повідомляє [85, с.4-5]. Протилежній стороні потрібно надавати таку інформацію, 

яка сприяє в неї формуванню негативних емоцій, провокує його на необдумані 

вчинки, породжує сумнів у перспективах розгляду справи. 

4. Тактика переконання. Шляхом надання інформації на 

підтвердження власних правових вимог, адвокат може переконати публічного 

службовця у його неправоті. В. Кравчук зауважує, що в подальшому, в судовому 

засіданні, не варто витрачати час на переконання протилежної сторони, основна 

задача в залі суду – переконати суд [85, с. 4-5]. Тож застосування тактики 

переконання є доречною саме при здійсненні позасудового врегулювання 

правового конфлікту.  

5. Тактика відсутності категоричності. Інколи категоричність у 

позиції може сприяти реалізації обраної стратегії, проте там, де це можливо, 

потрібно намагатися не бути категоричним. Обстановка в процесі постійно 

змінюється, тому може виникнути потреба зробити те, що вчора вважалося 

неможливим.  
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6. Тактика попередження. З її допомогою адвокат, формуючи 

адміністративну скаргу, зазначає, що у випадку її незадоволення планується 

звернення до суду з адміністративним позовом. У деяких випадках це може 

стимулювати орган публічної влади до позитивного для клієнта розв’язання 

правової ситуації. В подальшому під час спілкування з органами публічної влади 

рекомендується дотримуватись цієї ж позиції.  

Варто відмітити, що інструмент адміністративного оскарження може бути 

використаний адвокатом і як тактичний крок. Залежно від специфіки конкретної 

справи, адвокат може бути зацікавлений у реалізації сценарію «програш-

виграш» в процедурі адміністративного оскарження, коли скарга клієнта 

повноважним органом не задовольняється. Це може бути використано адвокатом 

для підсилення власної правової позиції під час оскарження відповідних дій 

органу публічної влади у суді. У цьому випадку адвокат може застосовувати 

тактику бездіяльності. Тоді адвокат після подання відповідної скарги не вчиняє 

жодних дій, лише очікує спливу передбаченого законом строку і дізнається про 

результат за наслідками прийнятого повноважним органом рішення. Будь-який 

результат  задовольнятиме адвоката та його клієнта, адже у випадку задоволення 

скарги інтереси клієнта будуть захищені, а у випадку відмови у задоволенні, 

адвокат зможе його використати для підсилення власної позиції в суді.  

Щодо медіації, то наразі це є сучасним та прогресивним способом 

подолання конфліктів. Як наголошує Т. Вільчик одним із пріоритетних 

напрямків розвитку адвокатської діяльності з консультування має бути 

вирішення конфлікту без звернення до суду, що сприятиме розвитку 

громадянського суспільства [113, с. 103]  

 В Україні, незважаючи на те, що проект Закону «Про медіацію» вже 

тривалий час знаходиться на розгляді, та навіть пройшов перше читання і 

ухвалений за основу, з 2016 року жодних інших дій для його затвердження не 

було. Проте спільнота медіаторів активно розвивається в Україні та все більше 

людей відкривають для себе переваги цієї процедури. Наразі виникає суперечка 

серед науковців і практиків щодо того, чи можливе застосування процедури 
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медіації в адміністративних спорах. Особливістю процедури медіації, на відміну 

від адміністративного оскарження та, звісно, судового розгляду є робота не з 

правовими позиціями, а з рівнем інтересів та потреб. Дійсно, на перший погляд 

випадки спорів з органами державної влади та місцевого самоврядування є 

немедіабельними (немедіабельними є спори, що не можуть бути вирішені в 

процесі медіації [114]), адже останні діють з метою забезпечити не власний 

інтерес, а суспільний. Проте, варто розглядати кожен окремий випадок 

індивідуально. Адже, як зазначають фахівці, за визначення медіабельності спору 

основну роль грає сутність правового конфлікту та готовність і можливість 

сторін до діалогу. Так, запропоновано, що медіабельними є спори, що виникають 

з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання 

нечинними адміністративних договорів; спори з приводу прийняття громадян на 

публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори 

фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності щодо доступу до публічної 

інформації. У цих категоріях справ цілком можливо вийти на задовільний для 

обох сторін варіант вирішення спору.  

Термін «медіація» походить від грецького терміна «medos» (нейтральний, 

незалежний від сторони), а також від таких латинських термінів, як «mediatio» 

(посередництво) та «mediare» (бути посередником у спорі). На думку В. В. 

Рєзнікової, медіація – це альтернативний спосіб вирішення спору, що являє 

собою структурований переговорний процес, який здійснюється за допомогою 

незалежного, нейтрального та кваліфікованого посередника (медіатора), який 

допомагає сторонам спору самостійно на добровільній основі досягти згоди для 

вирішення спору, що відповідатиме інтересам кожної зі сторін [115, c. 14] У 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо медіації в цивільних справах 

від 18 жовтня 2002 р. медіацію визначено як процес розв’язання спору, під час 

якого сторони ведуть переговори на предмет спірних питань з метою досягнення 

угоди за допомогою одного або більше медіаторів [116, c. 14].. Проект Закону 

України «Про медіацію» містить таке визначення поняття медіації: це – 
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альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві 

сторони спору або більше намагаються в межах структурованого процесу за 

участі медіатора досягти згоди для вирішення їх спору [117]. 

З огляду на зазначені визначення можна виокремити ознаки медіації: 

участь незалежної третьої сторони – медіатора; добровільність; 

структурованість; гнучкість; конфіденційність. 

Надаючи довірителю інформацію щодо можливості врегулювання спору в 

порядку медіації, адвокату слід наголосити на зазначених особливостях процесу 

та виокремити його переваги.  

Так, одним із принципів процесу медіації, що також є і його перевагою, є 

її конфіденційність. Так, медіатор, як і адвокат, зобов’язується не розголошувати 

інформацію отриману під час медіаційного процесу. Конфіденційність такого 

процесу забезпечується на двох рівнях: як від самого медіатора, так і від сторін 

[118, c. 9]. Цей принцип розкрито в статті 9 проекту Закону України про 

медіацію: інформація щодо медіації є конфіденційною, якщо сторони медіації 

письмово не домовилися про інше. Конфіденційною є інформація щодо 

пропозиції одній зі сторін про застосування процедури медіації, готовності 

сторін до участі в проведенні процедури медіації; думок, пропозицій або 

визнань, висловлених в процесі проведення процедури медіації, а також 

готовності однієї зі сторін прийняти пропозицію іншої сторони про 

врегулювання спору та інша інформація щодо процесу підготовки та проведення 

медіації. Учасники медіації, зосібна й медіатор, а також особи, залучені до 

організації процесу медіації, не мають права розголошувати інформацію щодо 

медіації без письмової згоди сторін. У випадку, коли медіатор отримав від однієї 

зі сторін інформацію, що стосується спору або процедури медіації, він може 

розкрити таку інформацію іншій стороні. Однак, якщо сторона повідомляє 

медіаторові таку інформацію за умови не розкриття її іншій стороні, то ця 

інформація не розголошується іншій стороні медіації.  Також, незважаючи на те, 

що медіація є процесом структурованим, та, за аналогією з консультативною 

роботою адвоката, має певні етапи та стадії, цей процес є достатньо гнучким, 
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адже за своєю суттю медіація не є формальною процедурою. Це означає, що 

струкутра медіаційного процесу може змінюватись, етапи не мають чітких меж. 

Все це можливе для досягнення основної мети медіації – розв’язання конфлікту. 

А тому й організація процесу має відбуватись у максимально комфортних 

умовах. Натомість розгляд питання в суді відбувається згідно з вимогами 

процесуального законодавства, що задає межі та строки, які можуть бути не 

завжди вигідні обом сторонам конфлікту.  

З огляду на зазначене під медіацією слід розуміти добровільний 

альтернативний спосіб вирішення спорів, що полягає у розв’язанні конфлікту 

між сторонами за участі незалежної та нейтральної сторони – медіатора, який 

виступає у ролі фасилітатора процесу.  

З-поміж інших способів врегулювання конфліктів медіація має низку 

очевидних і неочевидних переваг,  на яких слід наголосити клієнту, адже наразі 

не всі громадяни розуміють суть процедури медіації та можуть ставитись до неї 

досить скептично: 

1. Економія часу та грошей.  

Вирішення спору в суді пов’язане з потребою, по-перше, дотримуватися 

чітко врегульованого процесу, по-друге, сплачувати кошти як за судовий збір, 

так і за послуги правової допомоги (опціонально). Також на сьогодні судова 

система України є перевантаженою, особливо це стосується місцевих судів, які 

переповнені позовними заявами щодо малозначних спорів. Є ймовірність того, 

що розгляд справи в судовому порядку може затягнутися, що не відповідає 

інтересам позивача [119, c. 80] 

2. Розвантаження судів України. 

Цей пункт випливає безпосередньо із попереднього. Застосування медіації 

дозволить вирішити великий пласт спорів у позасудовому порядку [120, c. 160]. 

3. Результат медіації задовольняє обидві сторони конфлікту. 

У разі розв’язання справи у судовому порядку задоволення судовим 

рішенням балансує в межах 50/50,  а в процесі медіації враховуються інтереси 
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обох сторін. Це обумовлено самою суттю медіаційного процесу – пошук 

рішення, що задовольняє потреби та інтереси обох сторін [121, c. 345].  

4. Високий ступінь виконання угод, укладених за наслідками медіації.  

Відсоток виконання судових рішень в Україні, за інформацією, наданою 

Міністерством юстиції, у 2017 році – 31 %. Це означає, що 69 % винесених 

судових рішень не виконуються, що повністю нівелює весь попередній судовий 

процес. Для адвоката не є кінцевою метою виграти справу в суді. Адже основним 

завданням є задовольнити правові інтереси клієнта та відновити його порушені 

права, про що не може йтися у випадку, якщо судове рішення, винесене на 

користь довірителя, не буде виконано. Щодо виконання угод, підписаних за 

наслідками проведеної медіації, за даними Українського центру медіації, їх 

відсоток становить майже 99 %. Це пояснюється тим, що за наслідками процесу 

медіації обидві сторони є задоволеними рішенням, потреби обох сторін 

конфлікту забезпечені, а отже, є практична реалізація домовленостей в інтересах 

кожної з них [121, c.345].  

5. Можливість самостійного керування процесом.  

Як зазначалося вище, медіація, хоч і є процесом структурованим, проте 

достатньо гнучким. Це означає, що процес вирішення спору може відбуватися у 

темпі, комфортному для обох сторін, що пришвидшує його розв’язання за 

відсутності потреби дотримуватися встановлених процесуальним законом як 

строків, так і процедур [122, c. 251]. 

6. Можливість роботи поза правовим полем. 

Цей пункт не може бути віднесений до переваг в медіації саме в 

адміністративних правовідносинах, з огляду на специфічний суб’єктний склад, 

проте в інших категоріях справ саме в процесі медіації можна розв’язати 

питання, що не врегульовані нормами права: графік побачень з дитиною (у 

випадку сімейної медіації); привітання з днем народження колезі (у випадку 

організаційної медіації) тощо.  

7. Конфіденційність. 

8. Можливість збереження взаємин на майбутнє.  
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Процес медіації помилково можна ототожнювати з переговорним 

процесом. На відміну від переговорів, у медіації відбувається робота на рівні 

інтересів сторін. Натомість в переговорах – робота на рівні позицій. Крім того, у 

переговорному процесі завданням є заключити угоду, що максимально вигідна 

для переговірника (або ж представника однієї зі сторін). Як вже було зазначено, 

медіація шукає медіанне рішення, що задовольняє законні інтереси обох сторін 

[123, c.109]  

Проте, не всі категорії спорів можна розв’язати в процесі медіації. Фахівці 

з медіації зазначають, що високий успіх вона матиме у конфліктах: 

a) якщо між сторонами можливе продовження взаємин, наприклад між 

власниками сусідніх земельних ділянок;  

b) якщо наявні проблеми в комунікації учасників конфлікту;  

c) якщо адміністративний орган має свободу вибору у вигляді 

альтернативних санкцій. 

 Але в межах процедури медіації не можуть бути врегульовані конфлікти, 

що характеризуються такими ознаками:  

а) наявність складу кримінального правопорушення; 

б) мета судового процесу спрямована виключно на розв’язання будь-якої 

правової проблеми;  

в) конфлікт можна подолати тільки шляхом процедури доказування [124]. 

Як зазначає З. Красіловська, покликаючи на роботи А. Зеленцова, 

досягнення угоди між громадянином та органом публічної влади у спорі 

можливе лише за дотримання певних визначених критеріїв, а саме: 

1) відсутність у законі прямої заборони на вчинення дій, передбачених 

угодою (тобто її законність); 

2) неузгодженість змісту мирової угоди законам, що охороняють порядок 

управління, суспільну безпеку, мораль, права і свободи громадян;  

3) наявність вільного волевиявлення сторін;  

4) наявність у сторони права розпоряджатися предметом (об’єктом) 

мирової угоди;  
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5) відповідність суспільним інтересам і дотримання прав і законних 

інтересів інших осіб (тобто дотримання принципу верховенства права); 

 6) повноваження посадової особи на укладення угоди повинно входити в 

її компетенцію, визначатися нормативно-правовим чином і реалізовуватися 

відповідно до приписів компетенційних норм;  

7) під час укладення угоди посадовець повинен діяти відповідно до тих 

цілей, задля досягнення яких йому надані повноваження, і не виходити за межі 

своєї компетенції (предметної, суб’єктної, територіальної та тимчасової);  

8) при укладенні угоди адміністративний орган не повинен брати на себе 

зобов’язання з виплати грошової суми, якої він не заборгував, за винятком 

випадків спеціально встановлених у законі і пов’язаних з компенсацією за 

заподіяну шкоду; 

9) неприпустимість мирових угод у спорах про законність нормативно-

правових актів через наявність повноваження на визнання невідповідності таких 

актів закону тільки в суду [125, c. 1]. 

З огляду на зазначене з-поміж спорів, що виникають з адміністративних 

правовідносин, немедіабельними є: 

1. спори фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових та 

індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду 

таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; 

2. спори фізичних або юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій 

або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону 

України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

гарантованого забезпечення потреб оборони»; 

3. спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

На мій погляд, у цих категоріях справ розв’язання конфлікту можливе 

лише із застосуванням процедури доказування, а також використання процесу 

медіації не відповідає інтересам сторін. Саме тому адвокат перш ніж 
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пропонувати клієнту медіацію як варіант врегулювання конфлікту має 

самостійно оцінити медіабельність спору, зокрема визначити категорію справ, 

правове становище другої сторони у спорі, а також ті вимоги, що їх має на меті 

задовольнити клієнт вирішивши спір. В протилежному випадку, якщо спір 

виявиться немедіабельним, або ж угода, досягнута в процесі медіації – 

невиконуваною, це може підірвати довіру як до професіоналізму адвоката, так і 

до інституту медіації в цілому. Успішним прикладом застосування процедури 

медіації для врегулювання правового конфлікту із суб’єктом владних 

повноважень є податкова медіація. Як зазначається у матеріалах Національної 

асоціації адвокатів України, в рамках спільної програми Європейського Союзу 

та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» в деяких 

судах України були запущені пілотні проекти медіації. У Вінницькому 

окружному адміністративному суді з липня 2010 по листопад 2010 року на 

медіацію було передано 28 справ, у 26 справах було проведено медіацію, з них 

18 справ закінчились успішно [126]. Як зазначають у своїх матеріалах експерти 

Інституту податкових реформ, в ряді країн Європи, таких як Нідерланди, 

Німеччина, Великобританія існує вимога щодо обов’язкового досудового 

врегулювання податкових суперечок. Як наслідок лише 10% таких конфліктів 

доходять до стадії судового оскарження [127].  

Медіацією у спорах, що виникають з адміністративних відносин слід, , 

вважати процес позасудового врегулювання спору між повноважним 

представником суб’єкта владних повноважень та громадянином за участі 

незалежної особи медіатора з метою розв’язання правового конфлікту.  

Доцільно зазначити, що, надаючи консультацію клієнту, адвокат може 

зауважити  на можливості вирішення спору саме в процесі медіації. Можливість 

позасудового врегулювання спорів між громадянами та органами публічної 

влади надає стаття 17 КАСУ, зазначаючи, що сторони вживають заходів для 

досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, 

коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом.  Особи, які порушили права 

і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення 
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позову [69]. Отже, проаналізувавши правову ситуацію, що склалася, адвокат 

може припустити перспективи її врегулювання саме із залученням незалежного 

медіатора.  Проте може виникати питання щодо того, чи має право виступати 

адвокат як медіатор. Як зазначалося, однією з особливостей медіації є те, що 

розв’язання конфлікту відбувається за участі незалежного фасилітатора – 

медіатора. Він є незалежним та безстороннім. Це передбачено також і у проекті 

Закону України «Про медіацію», а також у Кодексі етики медіатора. Приймаючи 

рішення про можливість врегулювання спору в процесі медіації у випадку 

медіабельності спору, адвокату слід самостійно оцінити наявність у справі 

конфлікту інтересів. Також важливо, що особа медіатора має задовольняти 

обидві сторони конфлікту. Тому завжди може бути ймовірність того, що друга 

сторона, зважаючи на ризик втрати медіатором-адвокатом незалежності, може 

запропонувати іншу особу як фасилітатора. У цьому випадку, адвокат має 

провести суб’єктивне оцінювання ситуації, що склалася. Якщо ж клієнт виявляє 

бажання вступити у процес медіації, адвокат щонайменше може провести 

підготовчий етап медіації, а саме – процес залучення другої сторони. Працюючи 

в адміністративних спорах з органами публічної влади, цей етап є надзвичайно 

складним. Завданням адвоката на цьому етапі буде налагодити ефективну 

комунікацію з уповноваженими представниками публічної влади, пояснити 

законність та результативність такої процедури. Не слід вдаватись до погроз та 

шантажу. Володіючи певним масивом інформації, яку адвокат отримав від 

клієнта, він може сформувати суб’єктивну думку щодо сили його правової 

позиції й вона може бути хибною. На мій погляд, залякування не є продуктивним 

способом побудови довіри до адвоката – медіатора загалом. Саме тому, 

вирішуючи залучити другу сторону до процесу медіації, варто дотримуватись 

тактики прихильності. Її застосування не посилює конфронтацію зі стороною, а 

викликає в неї симпатію, що дозволяє вести діалог в менш напружених 

обставинах. Також слід активно працювати з ризиками, а саме надати стороні 

гіпотетичні варіанти врегулювання спору без досягнення взаємної згоди. А вже 

оцінивши імовірність настання таких ризиків та їх вплив на майбутню діяльність 
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органу публічної влади та службовця зокрема, може бути прийняте рішення про 

вступ до медіаційного процесу. Сторона не буде вступати в процес медіації, якщо 

їй це буде невигідно. Завдання адвоката в цьому випадку – наголосити на 

перевагах медіації щодо судового розгляду. Крім загальних переваг медіації, 

характерних для такого процесу загалом, з огляду на особливості конкретної 

ситуації можна також зазначати: 1) фінансові ризики – ті збитки, що їх понесе 

сторона у випадку програшу в суді (Адвокат може наголосити на деяких сильних 

сторонах позиції свого клієнта, проте недоцільно розкривати всі особливості 

стратегії у справі); 2) репутаційні ризики (суттєві ризики для публічних 

службовців, особливо на виборних посадах); 3) політичні ризики (серед 

основних виділяють: військові дії, виникнення локальних конфліктів, здійснення 

революцій, переворотів, громадянські заворушення, тероризм; загострення 

внутрішньополітичної ситуації в країні внаслідок проведення глобальних 

політичних заходів, як-от референдуми, вибори; зміни у політичному устрої 

країни (наприклад експропріація або націоналізація об'єктів іноземної власності, 

відмова нового уряду виконувати зобов'язання попередників; неможливість 

конвертації місцевої валюти); зміни розстановки політичних сил у суспільстві та 

геополітичної ситуації, що може виявлятися у різних формах, як-от введення 

ембарго щодо певних країн [128]. 

У випадку, якщо адвокат успішно залучить обидві сторони до процесу 

медіації та під час проведення суб’єктивного аналізу зрозуміє, що він не втрачає 

незалежності в цьому процесі, можна переходити до наступних етапів медіації. 

Деякі науковці, зокрема А. Лиско, зазначають, що участь адвоката-

медіатора саме в адміністративному процесі є недопустимою [114]. За словами 

дослідниці, пов’язано це з неможливістю органів публічної адміністрації 

витрачати державні кошти на послуги приватних медіаторів [114]. Проте з такою 

позицію погодитись не можна з огляду на те, що у процесі медіації основним є 

погоджений вибір медіатора двома сторонами. Якщо громадянин і орган 

публічної влади погодять особу приватного медіатора, немає жодних перепон 

для залучення його до цього процесу. Питання оплати послуг можуть 
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вирішуватись між сторонами також у процесі медіації. Це може бути як 

паритетний розрахунок, так і інші законні способи, погоджені сторонами.   

Зважаючи на це, необхідно зауважити, що важливим є момент, коли саме 

слід говорити клієнту про можливість досудового врегулювання спору. На мій 

погляд, це має відбуватись після етапу збирання інформації та матеріально-

правового аналізу матеріалів справи, до етапу процесуально-правового аналізу 

та формування правової позиції.  Проте питання щодо ймовірності такого 

варіанта адвокат може з’ясувати ще на етапі інтерв’ю. Як наголошувалось 

раніше, адвокату слід працювати на задоволення істинних інтересів клієнта, 

тобто на задоволення потреб. Ставлячи відкриті питання, спрямовані на 

з’ясування потреб клієнта, а також на його готовність позасудового 

врегулювання спору, адвокат може відповісти на питання можливості 

проведення медіації взагалі. Вести переговори щодо можливості вирішення 

спору, що виник, в процесі медіації з клієнтом доречно після збирання 

інформації та матеріально-правового аналізу справи для того, щоб адвокат вже 

на цьому етапі мав якомога повніші як суб’єктивні (на етапі інтерв’ю), так і 

об’єктивні (збирання інформації та аналіз законодавчої бази) відомості щодо 

обставин справи. Однак це має відбутись до етапу формування правової позиції, 

оскільки в такому випадку зберігається висока ймовірність збереження 

незалежності адвоката як медіатора у процесі. У протилежному випадку адвокат-

медіатор буде прив’язуватись у процесі до вироблених ним правових позицій, 

що знизить якість наданих ним послуг як медіатора. Проте важливо пам’ятати, 

що будь-яка зі сторін може вийти з процесу медіації в той час, коли вважатиме 

за потрібне. Це може стосуватися особи медіатора. А тому, якщо адвокат в 

якийсь із моментів медіації відчує, що не зможе повною мірою забезпечити 

незалежність у процесі медіації, то йому слід зробити перерву в процесі та 

запропонувати сторонам іншу особу у ролі медіатора.  

Звернення саме до адвоката -медіатора в ситуації правової невизначеності 

та відсутності законодавчо закріпленої процедури медіації також може бути 

додатковою гарантією дотримання конфіденційності процесу медіації. Як 
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зазначає А. Біцай на інформацію, яку адвокат-медіатор отримав від сторін під 

час надання послуг з медіації, буде поширюватися правовий режим адвокатської 

таємниці (яка має відносно-абсолютний характер). Таким чином, однією з умов 

зростання привабливості й підвищення попиту на використання медіації в 

Україні як способу врегулювання спору є звернення саме до адвоката-медіатора, 

оскільки це буде сприяти забезпеченню принципу конфіденційності як на 

внутрішньому рівні (шляхом укладення угоди про проведення медіації з 

застереженням про конфіденційність), так і на зовнішньому (у зв’язку з 

наявністю законодавчого регулювання та процесуальних гарантій забезпечення 

адвокатської таємниці на належному рівні)[129, c. с.249-250]. 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачена 

можливість адвоката бути медіатором у процесі. Зокрема, перелік видів 

адвокатської діяльності, передбачений статтею 19 Закону не є вичерпним і 

передбачає можливість адвоката займатись іншими видами адвокатської 

діяльності, не забороненої Законом [1]. У статті 21 Правил адвокатської етики 

наявна згадка про можливість діяльності адвоката як медіатора, зокрема, 

встановлюючи етичні правила для адвоката в процесі посередництва між 

клієнтами, зазначається, що положення цієї статті не поширюються на виконання 

адвокатом функцій медіатора [130]. У такому випадку дії адвоката мають 

відповідати міжнародно-визнаним етичним засадам медіації, а також основним 

принципам адвокатської етики.   

Проте, подібного законодавчого закріплення недостатньо. В свою чергу 

ухвалення Закону «Про медіацію» також не розв’яже  повною мірою проблему 

регулювання діяльності адвоката як медіатора. Тому варто  доповнити статтю 19 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пунктом про 

можливість адвоката виступати в ролі медіатора під час врегулювання спорів. 

Також потрібно до Правила адвокатської етики додати статтю такого змісту: 1. 

Адвокат має право виступати у ролі медіатора в процесі вирішення правового 

конфлікту, з яким до нього звернувся клієнт. 2. У випадку, якщо клієнт виявив 

бажання врегулювати правовий конфлікт у межах процесу медіації за участі 
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адвоката як медіатора, адвокату слід наголосити на незалежності та 

безсторонності медіатора. Клієнт має повною мірою усвідомлювати, що адвокат 

як медіатор провадитиме свою діяльність рівною мірою для обох сторін 

конфлікту. 3. Адвокат-медіатор завжди повинен діяти неупереджено. Він має 

проводити медіацію тільки у тих справах, де він здатен залишатися нейтральним 

та об'єктивним, і здійснювати процедуру в інтересах обох сторін. У будь-який 

момент, якщо адвокат-медіатор не в змозі проводити процес неупереджено, він 

має припинити медіацію. 4. Адвокат-медіатор має призупинити процес медіації 

також у випадку наявності конфлікту інтересів і повідомити сторони про 

наявний конфлікт інтересів. У випадку, якщо сторони погоджуються 

продовжувати процес за його участі, адвокат-медіатор має діяти для 

забезпечення найбільш ефективного врегулювання правового конфлікту. 5. Дії 

адвоката-медіатора мають відповідати іншим міжнародним етичним стандартам 

процедури медіації та кодексу адвокатської етики [131].  

Як зазначалося, у деяких науковців є сумніви щодо можливості 

застосування процедури медіації під час розв’язання спорів, що виникають з 

адміністративних правовідносин. Проте КАСУ передбачено можливість 

процедури примирення за участі судді. Отже, законодавець не виключає, а 

навпаки підтримує можливість примирення між органами публічної влади та 

громадянами для вирішення правових конфліктів. Так, стаття 184 передбачає 

можливості участі судді у такому врегулюванні. У статті 186 КАСУ зазначено, 

що проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі 

спільних та/або закритих нарад [69]. 

Сторони мають право брати участь в таких нарадах у режимі 

відеоконференції в порядку, визначеному КАСУ. Спільні наради проводяться за 

участю всіх сторін, їхніх представників та судді. Закриті наради проводяться за 

ініціативою судді з кожною із сторін окремо. Суддя проводить врегулювання 

спору за участю судді для досягнення сторонами примирення. Із урахуванням 

конкретних обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах 

строку проведення врегулювання. Суддя може запропонувати сторонам 
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можливий шлях мирного врегулювання спору, що різнить цю процедуру від 

процесу медіації, під час якого медіатор не висловлює своїх варіантів щодо 

розв’язання спору. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу 

сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та/або її 

представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору, що також відрізняє 

цей процес від медіації. Під час врегулювання спору суддя не має права надавати 

сторонам юридичні поради та рекомендації, а також оцінювати докази у справі 

[69]. Така новела у законодавстві є значним поступом на шляху до впровадження 

досудового вирішення спорів. Проте, зазначена процедура не є процесом медіації 

повною мірою і не містить таких переваг процесу медіації, про які говорилося 

вище. Загалом, сама можливість судді пропонувати варіанти до вирішення спору 

може ставити сторони у межі та нівелювати принцип самовизначеності сторін, 

що наявний, наприклад, у процедурі медіації.  

Також і зазначають юристи- практики, що законодавчо закріплена 

можливість врегулювання спору за участі судді наразі не є досконалою [132]. 

Серед найпоширеніших недоліків зазначають: 

 наявні часові обмеження щодо можливості використання зазначеної 

процедури (законодавець дозволяє цю процедуру лише до початку розгляду 

справи по суті та протягом не більш як 30 днів з дня постановлення ухвали про 

її проведення, а також сторонам надається 30 днів для врегулювання спору в 

межах зазначеної процедури), що не сприяють ефективному налагодженню 

діалогу між сторонами і позбавляє можливості врегулювати спір 

використовуючи дану процедуру пізніше. В такому випадку доцільно або надати 

суду можливість продовжити зазначений строк шляхом винесення відповідної 

ухвали, а у випадку зі встановленням граничного строку для можливості 

ініціювання процедури врегулювання спору – скасувати його.  

- Суб’єктивні перешкоди. Адже не зважаючи на те, що процедура 

медіації набуває популярності в приватному секторі економіки, залучити органи 

публічної влади до врегулювання конфлікту в такий спосіб видається доволі 

складним і залежить від обставин справи.  
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- Брак у суддів досвіду фасилітації. Насправді не достатньо мати 

ґрунтовні знання в галузі права, аби ефективно сприяти мирному вирішенню 

правового конфлікту. З огляду на це виглядає доречним проведення 

Національною школою суддів навчання суддів базовим навикам медіації за 

квотою (наприклад таке навчання обов’язково має пройти 1 суддя з суду).  

Проте, припускаю, що так звана «судова медіація» найближчим часом буде 

застосовуватись для врегулювання адміністративних спорів частіше, не 

зважаючи на зазначені недоліки, ніж класична медіація, адже, по-перше, органи 

публічної влади більш схильні довіряти іншим державним органам, в цьому 

випадку суду, а по-друге, обираючи такий варіант, сторони уникають проблеми 

оплати праці посередника, що є також значущим питанням у разі застосування 

процесу медіації за участі органів публічної влади, в розпорядженні яких є лише 

бюджетні кошти. Як випливає з аналізу відомостей Єдиного державного реєстру 

судових рішень, із клопотанням про проведення врегулювання спору за участю 

судді звертаються у податкових спорах, справах зі спорів з відносин публічної 

служби, зокрема справи щодо проходження служби, справах у спорах з приводу 

забезпечення громадського порядку. Загалом в період з січня 2018 до січня 2019 

в Єдиному державному реєстрі міститься 288 ухвал, що містять в собі 

інформацію щодо призначення процедуру врегулювання спору за участю судді. 

Це може говорити не лише про те, що зазначена процедура набуває 

популярності, але і також є додатковим аргументом на користь можливості 

застосування примирних процедур у справах, що виникають з адміністративних 

правовідносин.  

Тому про таку законодавчо передбачену можливість адвокат також має 

повідомляти клієнта. Це можна зробити на етапі ознайомлення клієнта з 

правовою позицією у справі та обрання подальшої лінії поведінки клієнта та 

адвоката, оскільки так зникає потреба у забезпеченні незалежності та 

безсторонності адвоката. Він може брати участь у процесі врегулювання спору 

за участю судді як представник сторони. У такому випадку він має діяти в 

інтересах свого клієнта та, по-перше, обирати такий варіант врегулювання спору, 
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що максимально задовольнить інтереси клієнта, а по-друге, вирішувати про 

примирення зі стороною лише за згоди клієнта. 

 

2.2. Особливості консультативної роботи адвоката у вирішенні спорів, 

що виникли з адміністративно-правових відносин у судовому порядку 

Особливості організації та проведення консультативного процесу певною 

мірою залежать від характеру спірних правовідносин, що з ними звернувся 

клієнт до адвоката. Безперечно, кожна особа, звертаючись по допомогу до 

фахівця вважає, що її проблема є унікальною та неповторною, що пов’язано з 

психологією індивіда. Проте, варто зазначити, що є типові категорії справ. Так, 

адвокат може наперед частково визначити, яка інформація йому потрібна для 

надання якісної консультації в цивільному процесі, кримінальному провадженні 

чи спорі, що виник з адміністративних правовідносин. Для цього фахівцю 

необхідно за ключовими ознаками визначити галузеву належність спірних 

правовідносин, що і визначить частково подальший хід консультування та 

надання правової допомоги. Зазвичай, коли клієнт приходить до адвоката, він не 

володіє достатніми знаннями у галузі права, аби конкретизувати свої претензії, 

визначити тип спірних правовідносин. Тому адвокату, за ключовими ознаками 

та встановленими критеріями слід самостійно визначати галузеву належність 

спірних правовідносин. 

Особливо важливо адвокату правильно зрозуміти природу спірних 

правовідносин у тому випадку, коли клієнт висловив запит саме на судове 

врегулювання конфлікту. Правильне визначення категорії правовідносин, що з 

ними звернувся клієнт до адвоката, дозволить не тільки як слід вибрати тактику 

консультування та стратегію ведення справи, але і дозволить уникнути низки 

проблем, як-то затягування вирішення спору по суті у зв’язку з поверненням 

позовної заяви (крім випадків, коли це свідомий тактичний крок захисника при 

обранні тактики затягування вирішення спору). Отже, передусім адвокату 

потрібно визначити, чи дійсно спірні правовідносини, що виникли у довірителя, 

є адміністративно-правовими.  
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В юридичній науковій літературі зустрічаємо таке визначення: 

адміністративні правовідносини – це правовідносини у сфері державного 

управління, учасники яких виступають носіями прав та обов’язків, 

урегульованих нормами адміністративного права [133, c.40].  Проте можна 

натрапити в літературі на визначення адміністративних правовідносин як 

результату впливу адміністративних норм на поведінку суб’єктів [134, c. 80]. 

Вважається, що ці визначення є дискусійними, оскільки будь-яка норма за своєю 

суттю є реакцією законодавця на розвиток суспільних відносин і потребу їх 

врегулювання. У правовій державі, якою Україна є відповідно до Конституції 

України, не суспільні відносини підлаштовуються під наявні норми права, а 

норми права виникають для задоволення потреб суспільства у врегулюванні тих 

чи інших відносин. Тому, визначати адміністративні правовідносини як продукт 

впливу норми адміністративного права на суспільні відносини є абсолютно 

помилковим.   

В. Авер’янов визначає, що адміністративно-правові відносини – це 

врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких їх 

сторони (суб’єкти) взаємозв’язані та взаємодіють шляхом здійснення 

суб’єктивних прав і обов’язків, встановлених і гарантованих відповідними 

адміністративно-правовими нормами [135, c. 177-179]. Це визначення є 

надзвичайно цінним з огляду на те, що вперше у визначенні адміністративних 

правовідносин є термін «обов’язок». Тобто це не просто взаємовідносини, що 

виникають внаслідок того, що громадяни реалізують свої права, у чому їм 

сприяють органи державної влади та місцевого самоврядування, а є також 

обов’язок, покладений на органи публічної влади, виконуючи який, вони у ці 

взаємовідносини вступають.  

На думку В. Коваленка, адміністративно-правові відносини – це 

відносини, які виникають з приводу виконання адміністративних зобов’язань 

публічною адміністрацією [136, c. 37]. Варто зазначити, що за визначенням 

Т. Кравцової під поняттям «публічна адміністрація» слід розуміти систему 

органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого 
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самоврядування, підприємства, установи, організації та інших суб’єктів, 

наділених адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою 

забезпечення інтересів як держави, так і суспільства в цілому, а також сукупність 

цих адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [137, c. 

525]. А отже, визначення В. Коваленка значно звужує суб’єктний склад 

адміністративних правовідносин, виключаючи з них громадянина, що може дати 

хибний погляд на сутність цих правовідносин. 

  Відомий дослідник З. Кисіль розглядає адміністративно-правові 

відносини як врегульовані нормами адміністративного права суспільні 

відносини, що складаються в сфері державного управління. Він наголошує, що 

оскільки адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин 

взагалі, то вони мають усі ознаки, притаманні будь-яким правовим відносинам. 

Водночас вони мають низку особливостей, серед яких З. Кисіль визначає:  

а) обов’язки і права сторін в адміністративно-правових відносинах завжди 

пов’язані з практичним вчиненням певних дій саме у сфері державного 

управління;  

б) умовою виникнення адміністративно-правових відносин є участь у них 

обов’язкової сторони, наділеної юридично-владними повноваженнями 

(обов’язкового суб’єкта). У цих правовідносинах відображаються і реалізуються 

інтереси держави;  

в) адміністративно-правові відносини можуть виникати за ініціативою 

будь-якої зі сторін (органу виконавчої влади, громадянина та ін.) всупереч волі 

або бажанню іншої сторони. Для органів виконавчої влади держави право 

вступати в такі відносини одночасно є їхнім обов’язком;  

г) можливі спори між сторонами адміністративно-правових відносин 

вирішуються зазвичай в адміністративному порядку, тобто шляхом 

безпосереднього юридично-владного розпорядження уповноваженого органу 

виконавчої влади або посадової особи. В окремих випадках передбачений 

судовий порядок вирішення адміністративно-правових спорів; 
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ґ) порушення однією зі сторін адміністративно-правового відношення 

вимог адміністративно-правової норми тягне за собою юридичну 

відповідальність, насамперед перед державою. Адміністративне 

правовідношення виникає на основі адміністративно-правової норми, 

безпосередньо з конкретного юридичного факту. Елементами (складовими 

частинами) адміністративно-правових відносин є: суб’єкти, об’єкти та юридичні 

факти. [134, c. 70-74]. 

Варто зазначити, що зазначене визначення адміністративно-правових 

відносин значно звужує їх розуміння. Дослідник, потрактовуючи поняття і 

виокремлюючи характерні ознаки таких відносин, зосереджується на тому, що 

це є відносини у сфері державного управління. Водночас варто зазначити, що під 

державним управлінням розуміють один із видів діяльності держави, здійснення 

управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень 

виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення 

управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та 

культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення 

реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, 

створення умов для реалізації громадянами їхніх прав і свобод [134, c. 81]. 

Вважається, що адміністративні правовідносини мають більш широкий 

публічний характер, їх суб’єктами є не лише органи державної влади (зокрема 

виконавчої влади) та громадяни, але й органи місцевого самоврядування та їх 

посадові особи. Ключовим для визначення належності правовідносин до 

адміністративних є поєднання кількох факторів, а саме: 1) особливий суб’єктний 

склад; 2) виникнення внаслідок реалізації взаємних прав та обов’язків органів 

публічної влади та громадян; 3) наявний публічний інтерес. Поняття публічного 

інтересу виходить далеко за межі реалізації державної політики та діяльність 

органів виконавчої влади, оскільки в цьому контексті може також йтися про 

інтерес територіальної громади, що також є публічним. Саме тому, можна 

прийти до висновку, що визначення З. Кисіля не відображає повною мірою 

сутності адміністративних правовідносин.  
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Отже, поняття адміністративних правовідносин можна сформулювати як 

відносини, що виникають між суб’єктами адміністративного права щодо 

реалізації публічного інтересу. З огляду на зазначене визначення спір, що 

виникає з адміністративних правовідносин, можемо потрактувати як правовий 

конфлікт, що виникає між суб’єктами публічних правовідносин щодо їхніх 

суб’єктивних прав, які було порушено, не визнано або оспорено під час реалізації 

публічних інтересів [139]. 

Сутність поняття адміністративних правовідносин найкраще 

розкривається через низку їхніх ознак. Визначення ознак та особливостей 

адміністративних правовідносин, з-поміж іншого, дозволяє розмежувати 

адміністративні відносини від інших видів правовідносин. Це має не тільки 

важливе теоретичне значення, але й практичне, адже визначення характерних 

ознак для кожного виду правовідносин має ключове значення для відповіді на 

запитання, юрисдикція якого суду поширюється на конкретні правовідносини.  

 Ґрунтуючись на тому, що говорить законодавець у КАСУ, серед ознак, які 

визначають правовідносини саме адміністративно-правовими, а спір, з яким 

адвокат прийшов до клієнта, таким, що виник з адміністративних правовідносин, 

слід виокремлювати такі:  

● одним із суб'єктів правовідносин, що виникли, є суб’єкт владних 

повноважень; 

● наявний публічний інтерес і публічний характер правовідносин;  

● правовідносини виникають внаслідок реалізації суб'єктом владних 

повноважень своїх владних управлінських функцій. З даного критерію випливає 

також і те, що відносини, які виникли між суб’єктом владних повноважень, з 

одного боку, та громадянином (юридичною особою), з іншого боку, мають 

«вертикальний» характер.   

У своїх дослідженнях В. Бевзенко виділяє ще один критерій, що 

характеризує відносини саме як адміністративні, – це завжди суспільні 

відносини, врегульовані нормами публічного права [140, c. 190]. Тобто цей вид 

правовідносин має бути врегульований нормами публічного (адміністративного) 
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права. Такий критерій є логічним та прийнятним з погляду позитивістського 

підходу до розуміння права загалом. Проте варто зазначити, що не норма 

породжує правовідносини, а потреба врегулювати відносини, що виникають у 

суспільстві, породжують потребу в нових нормах права. Припускаю можливість 

появи нового виду правовідносин, що не будуть врегульовані нормами права, а 

тому закладання регуляторного критерію як критерію належності відносин до 

публічних спричинить у подальшому нові колізії.  

Розгялнемо  стисло кожну з таких ознак. Так, однією з особливостей 

адміністративних правовідносин є їх суб’єктний склад. Т. Коломоєць надає таке 

визначення суб’єкта адміністративного права: це – юридична чи фізична особа, 

що є носієм прав і обов’язків у сфері державного управління, передбачених 

адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права 

реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати [141, c. 74]. Т. Мацелик у своїй 

монографії виділяє індивідуальні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) 

та колективні (поділяються на органи публічної адміністрації та громадські 

організації (як інститут громадянського суспільства) суб’єкти адміністративного 

права [142, c. 128]. Публічна адміністрація насамперед складається із системи 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування [143]. Як зазначає 

Т. Кравцова під поняттям публічної адміністрації слід розуміти систему органів 

державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, 

підприємства, установи, організації та інші суб'єкти, наділені адміністративно-

управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 

держави, так й інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 

адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [144, c. 

523]. Приблизний перелік субʼєктів владних повноважень вміщений у нормах 

КАСУ, у статті 2 якого зокрема закріплено можливість судового захисту 

публічних прав, свобод та інтересів від: 

- органів державної влади; 

- органів місцевого самоврядування; 

- їхніх посадових і службових осіб; 
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- інших суб’єктів при здійсненні ними владних функцій на основі 

законодавства, зокрема і на виконання делегованих повноважень [69].   

Але, як зазначає професор В. Бевзенко, слід памʼятати, що публічно-владні 

функції, на відміну від законодавчої діяльності та судочинства, можуть 

здійснюватися не лише органами виконавчої влади. До цього процесу також 

долучаються й інші субʼєкти: Президент України; органи прокуратури; органи 

державної влади, які не входять до системи органів виконавчої влади; субʼєкти 

публічних повноважень із особливим статусом; юридичні особи публічного 

права, які не мають статусу органу публічної влади; юридичні особи приватного 

права; фізичні особи; субʼєкти самоврядних професій. [140, c. 184-185]. 

Якщо з віднесенням суб’єкту до такого, що наділений владними 

повноваженнями, проблем на практиці не виникає, то критерій публічного 

інтересу та характеру правовідносин потребує уточнення. Як зазначає 

С. Гончарук, публічний інтерес – це інтерес соціальної спільності, що визнаний, 

задоволений державою. Визнання публічності інтересу здійснюється шляхом 

його правового (юридичного) забезпечення (фіксації в нормах і встановленні 

механізму реалізації) [145, c. 32]. І. Спасибо-Фатєєва зазначає, що у найбільш 

загальному вигляді публічний інтерес означає інтерес сукупності людей, тобто 

населення,  а також те, що саме державна влада визначає, як публічний інтерес 

залежить від рівня правової культури та правосвідомості суб’єктів 

правотворчості. І те, у чому влада бачить загальне благо, може насправді й 

розійтися з інтересами значної частини населення. Але у всякому разі вимоги, 

які пред’являються до об’єктів публічного управління, мають забезпечувати 

загальне благо народу України та не можуть виражати приватний інтерес 

суб’єктів публічної адміністрації [146]. В. Галунько визначає публічний інтерес 

як важливі для значної кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які 

відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечує публічна 

адміністрація [147, c. 181]. 

“Publicum” перекладається з латинської як «призначений для всіх». Тому 

запропоновано під публічним інтересом розуміти благо, визнане та важливе для 
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більшості фізичних та юридичних осіб (як суспільства загалом, так і великих 

соціальних спільнот). Таке розуміння публічного інтересу дозволяє до суб’єктів 

адміністративного права зараховувати не тільки органи державної влади, але й  

місцевого самоврядування, оскільки останнім делегована функція забезпечення 

публічного інтересу територіальної громади.  На підтвердження зазначеної 

позиції можна навести приклади із судової практики. Так, 5 червня 2019 року 

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом особи до 

Рівненської обласної ради про визнання протиправними та скасування рішень 

постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад 

керівників закладів охорони здоров`я спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Рівненської області. В судовому рішенні зазначено, що 

предметом спору у цій справі є рішення конкурсної комісії, яке є обов`язковим 

для органу місцевого самоврядування, у спірних відносинах наявний публічний 

інтерес відповідної територіальної громади, у спільній власності якої перебуває 

такий заклад охорони здоров`я. Такий публічний інтерес має визначальне 

значення при розгляді даного спору, а подальші трудові відносини призначеного 

керівника комунального закладу охорони здоров`я – мають похідний, 

другорядний характер. Тому такий спір повинен вирішуватися за правилами 

адміністративного судочинства [148 ].  

Щодо публічного характеру правовідносин, то вартою уваги є правова 

позиція Верховного Суду України від 12 липня 2017 року в справі № 6-1096цс17. 

Так, Суд визначив, що характерною ознакою публічно-правових спорів є сфера 

їх виникнення – публічно-правові відносини, тобто передбачені нормами 

публічного права суспільні відносини, що виражаються у взаємних правах та 

обов'язках їх учасників у різних сферах діяльності суспільства, зокрема 

пов'язаних з реалізацією публічної влади. Публічно-правовим вважається також 

спір, який виник з позовних вимог, що ґрунтуються на нормах публічного права, 

де держава в особі відповідних органів виступає щодо громадянина не як 

рівноправна сторона у правовідносинах, а як носій суверенної влади, який може 
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вказувати або забороняти особі певну поведінку, надавати дозвіл на передбачену 

законом діяльність тощо. 

Отже, основною визначальною рисою адміністративних правовідносин є 

владне підпорядкування однієї сторони цих відносин іншій. Ще до виникнення 

адміністративного спору сторони повинні перебувати у відносинах 

вертикального підпорядкування [149]. Про це зазначав і Верховний Суд України 

у своїй практиці. Як зазначається у рішенні Верховного Суду України від 5 липня 

2017 року, публічно-правовим уважається спір, який виник з позовних вимог, що 

ґрунтуються на нормах публічного права, де держава в особі відповідних органів 

виступає щодо громадянина не як рівноправна сторона у правовідносинах, а як 

носій суверенної влади, який може вказувати або забороняти особі певну 

поведінку, давати дозвіл на передбачену законом діяльність тощо. 

Отже, визначальною рисою адміністративних правовідносин є владне 

підпорядкування однієї сторони цих відносин іншій стороні. Сторони в 

адміністративному спорі ще до його виникнення повинні перебувати у 

відносинах вертикального підпорядкування [150]. 

У цьому контексті слід також згадати і поняття «суб’єктивне публічне 

право» та спір про право в адміністративному процесі загалом. Як зазначає 

Р. Куйбіда, суб’єктивне публічне право (певна можливість особи у публічно-

правовій сфері, що кореспондує обов’язок суб’єкта владних повноважень 

забезпечити цю можливість) є об’єктом захисту в адміністративному 

судочинстві. До суб’єктивних публічних прав можна віднести, наприклад, такі 

права, як: право брати участь в управлінні державними справами, право на 

соціальний захист, право на мирні зібрання тощо [151]. Проте, як слушно 

зазначає науковець, обмежуватись лише суб’єктивними публічними правами під 

час визначення відповіді на питання юрисдикції адміністративних судів не є 

коректним, адже діями суб’єктів владних повноважень можуть бути порушені 

приватні права особи, як-от: право власності, наприклад у випадку, коли митний 

орган протиправно конфісковує товар, що переміщується через митну 

територію; службовці органу місцевого самоврядування незаконно вилучають 
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автомобіль, залишений господарем у недозволеному місці. Подібних прикладів 

можна навести безліч. На це звертає увагу у своїх роботах і І. Венедиктова. 

Науковиця зазначає, що мінливість і постійний рух межі між приватним і 

публічним правом, приватними й публічними інтересами відбиваються в тому, 

що те, у чому раніше полягала суть суспільних чи державних інтересів, набуває 

сенсу тільки як приватний інтерес. Але цілком можлива й інша ситуація – 

визнання за приватними інтересами загальносуспільної важливості й виведення 

їх у ранг публічних [152]. 

Це означає, що в публічно-правових відносинах можуть бути порушені як 

приватні (цивільні) права особи, так і публічні. Спори, що виникають з таких 

порушень, мають вирішувати адміністративні суди, з огляду на те, що такі спори 

відповідають зазначеним критеріям . [144].   

Характерною особливістю адміністративно-правових відносин також є те, 

що один із суб’єктів є владною стороною, яка реалізує свої повноваження, тобто 

приймає владне (обов’язкове) рішення. Під час з’ясування  питання, чи можливо 

розв’язати конкретний спір про право в адміністративному судочинстві, 

адвокату слід визначити, чи було здійснене порушення суб’єктивних прав 

органом публічної влади в процесі реалізації ним управлінських функцій, чи ні.  

Так, М. Смокович доходить висновку, що публічно-правовим спором, за КАСУ, 

є не будь-який публічно-правовий спір, а лише той, який випливає зі здійснення 

суб’єктом своїх владних управлінських функцій [153, c. 69]. А академік 

В. Авер’янов пропонує розмежовувати державне управління від управління 

внутрішньо-організаційного та поділяти управлінські функції на зовнішнього і  

внутрішнього спрямування. Він вважає, що відповідний орган діє як суб’єкт 

владних повноважень лише за умови, що цей орган реалізує свою компетенцію 

стосовно невизначеного кола осіб. Ці відносини будуються за типом: суб’єкт 

владних повноважень – фізичні та юридичні особи поза межами цього суб’єкта. 

Натомість внутрішньо-організаційні функції не можуть здійснюватися поза 

межами суб’єкта владних повноважень, а тому вони завжди спрямовані в його 

середину [138, с.9]. Проте доцільно зазначити, що спори, які виникають в процесі 
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проходження державної служби, а також ті, що виникають у процесі діяльності 

апаратів органів публічної влади, розглядаються в порядку адміністративного 

судочинства, про що є пряма вказівка у Кодексі адміністративного судочинства. 

Саме тому поділ на внутрішні та зовнішні владні управлінські функції для 

визначення юрисдикції судів буде коректним лише у питаннях укладання 

договорів. Не можна не згадати про правову позицію щодо визначення поняття 

управлінських функцій, висловлену Пленумом Вищого адміністративного суду 

України у Постанові «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» 

№ 8 від 20 травня 2013 року. Так, судом зазначено, що спір набуває ознак 

публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного 

органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних 

управлінських функцій. Для цілей і завдань адміністративного судочинства 

владну управлінську функцію потрібно розуміти як діяльність усіх суб'єктів 

владних повноважень із виконання покладених на них Конституцією чи 

законами України завдань [154]. Зазначений підхід знаходить своє відображення 

в судовій практиці. Так, 12 червня 2019 року Велика Палата Верховного Суду 

розглянула касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «АТП 

Стріла» на рішення Господарського суду міста Києва від 16 травня 2018 року та 

постанову Київського апеляційного господарського суду від 11 вересня 2018 

року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КІР-

Автотранс» до ТОВ «АТП Стріла», Київської обласної державної адміністрації, 

Управління інфраструктури Київської ОДА про визнання незаконними та 

скасування рішення конкурсного комітету з проведення обласних конкурсів на 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, 

віднесених до компетенції адміністрації та наказу начальника управління про 

введення в дію зазначеного рішення, визнання недійсним договору про 

організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального 

користування. Як зазначається у рішенні суду, рішення конкурсного комітету, 

утвореного відповідним органом влади для виконання покладених на останнього 

повноважень, є управлінським у сфері транспортного обслуговування. З огляду 
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на це зазначена справа має розглядатись в межах адміністративного судочинства 

[155]. 

Зазначена правова позиція знайшла своє відображення і у постанові 

Верховного Суду від 17 червня 2020 року де зазначено, що до компетенції 

адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або 

службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи 

бездіяльності цих органів (осіб), відповідно, прийнятих або вчинених ними при 

здійсненні владних управлінських функцій [156].  

Розуміння поняття та характерних ознак адміністративних правовідносин 

дозволяє на практиці адвокату одразу з’ясувати, до якого суду слід звернутися з 

метою розв’язання правового конфлікту клієнта.  

Так, наприклад, складним до вирішення підсудності міг бути спір 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Феліцата Україна" з вимогою 

скасувати (анулювати) Свідоцтво України на знак для товарів та послуг іншого 

ТОВ. Складність обумовлювалась тим, що з комплексного аналізу рішень, що 

містяться в Єдиному судовому реєстрі судових рішень, неможливо зробити 

однозначний висновок – суди адміністративної чи господарської юрисдикції 

вирішують зазначений спір.  Проте, як вірно було зазначено у рішенні суду,  

зазначений спір підлягає розгляду саме в адміністративному суді, оскільки при 

неповному з'ясуванні обставин при прийнятті рішень відповідач (Державної 

служби інтелектуальної власності України)  не встановивив, що знак для товарів 

і послуг за свідоцтвом України «ЛАКТУЗАН ДУО LAKTUZAN DUO» є схожим 

настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг: 

«ЛАКТУСАН» для фармацевтичних препаратів та прийняв незаконне рішення, 

що і порушило права та законні інтереси позивача [157].  

Існує думка про можливість повернення до судової системи радянської 

моделі, за якої буде відсутня спеціалізація судів, а натомість виникає 

спеціалізація суддів. За таких умов громадяни звертатимуться до одного суду, а 

вже серед суддів, що спеціалізуються на розгляді таких питань, і відбуватиметься 
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розподіл справ. Проте, це не є правильним, адже порушує принцип, закріплений 

у статті 125 Конституції України, а саме те, що судоустрій в Україні будується 

за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом [97]. Це 

повністю корелюється зі статтею 18 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів», в якій зазначено, що суди спеціалізуються на розгляді цивільних, 

кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення [158]. Спеціалізація судів дозволяє реалізувати 

такі принципи судочинства як розгляд справи компетентним судом, а також 

доступність правосуддя. Також це значно пришвидшує розгляд справ, що 

забезпечує ефективність правосуддя. Як зазначає Д. Шадура судова юрисдикція 

має бути таким чином організована в державі (як організаційно, так і 

процесуально), аби, з одного боку, всі ланки судової системи ефективно 

взаємодіяли між собою й однаково застосовували норми матеріального і 

процесуального права, а з іншого – не було прогалин на стику судових підсистем, 

тобто належною судовою юрисдикцією забезпечувалися всі правовідносини, що 

виникають у державі, і щоб ці підсистеми не мали юрисдикції, що перетинається 

[159, c. 11].  Відповідно, визначення лише спеціалізованих суддів в середині 

судів не повною мірою відповідає цій вимозі.  

Отже, визначивши галузеву належність спірних правовідносин, адвокату 

більш зрозуміло, як в подальшому буде відбуватись консультування: до яких 

нормативно-правових актів варто звертатись, хто виступає опонентом до його 

клієнта (а зазвичай, це є органи державної влади та/або місцевого 

самоврядування), що може вплинути в подальшому і на процес витребування 

потрібних доказів тощо. Також це дозволяє достеменно визначити до юрисдикції 

якого суду належить розв’язання спірних відносин.  

 Відповідно до норм КАСУ справами, на які поширюється 

юрисдикція адміністративних судів, є:  

1) спори фізичних або юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 
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індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких 

спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;  

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби;  

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 

компетенції у сфері управління, зокрема делегованих повноважень;  

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, 

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів (важливо, що 

зараховуючи цю категорію справ до юрисдикції адміністративних судів, 

законодавець виходив із їх суб’єктного складу та наявності реалізації владних 

повноважень. Проте в деяких країнах Європи, зазначена категорія справ 

розглядається в порядку цивільного судочинства, виходячи із приватно-

правового характеру правовідносин, що виникають); 

5) за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, коли право 

звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому 

суб'єкту законом (варто зазначити, що українське законодавство в цьому 

контексті неодноразово піддавалося критиці західних колег і партнерів, адже у 

країнах Європи право на звернення до адміністративного суду мають лише 

фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства); 

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму;  

 7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності щодо доступу до 

публічної інформації;  

8) спори з приводу вилучення або примусового відчуження майна для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;  

9) спори щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-

соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є 

обов’язковими для органів державної влади, місцевого самоврядування, інших 

осіб;  
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10) спори щодо формування складу державних органів, місцевого 

самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;  

11) спори фізичних або юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону 

України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

гарантованого забезпечення потреб оборони», за винятком спорів, пов'язаних із 

укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також 

зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю.  

Частиною другою зазначеної статті передбачено , що юрисдикція 

адміністративних судів не поширюється на справи: 1) зараховані до юрисдикції 

Конституційного Суду України; 2) які належить вирішувати в порядку 

кримінального судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень, крім 

випадків, визначених КАСУ; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту 

(положення) громадського об'єднання, саморегулівної організації зараховані до 

його (її) внутрішньої діяльності або виключної компетенції, крім справ у спорах, 

визначених пунктами 9 і 10 частини першої цієї статті. Також юрисдикція 

адміністративних судів не поширюється на позовні вимоги, які є похідними від 

вимог у приватно-правовому спорі і заявлені разом з ними, якщо цей спір 

підлягає розгляду в порядку не адміністративного судочинства і переданий на 

розгляд відповідного суду. Так, наприклад у квітні 2019 року Окружний 

адміністративний суд м. Києва у своєму рішенні за позовом особи щодо 

оскарження бездіяльність приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу Данич Оксани Федорівни з невчинення реєстраційних дій, 

результатом яких буде скасування державної реєстрації (записів) припинення 

обтяжень, іпотек в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

зазначив наступне.  Адміністративними судами можуть розглядатися вимоги про 

визнання дій приватного нотаріусу, як державного реєстратора, лише у випадку, 

якщо такі позовні вимоги не є похідними від вимог у приватно-правовому спорі. 

В зазначеному випадку, позивач в позовній заяві, як на підставу для скасування 

реєстраційних дій, посилається на порушення його права іпотекодержателя. З 
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комплексного аналізу матеріалів справи, суд прийшов до висновку, 

що  правовідносини, які виникли між сторонами, випливають виключно із 

приватно-правових відносин. Таким чином, спір у справі виник між юридичною 

особою та суб'єктом владних повноважень поза межами публічно-правових 

правовідносин, а отже віднесений до юрисдикції господарського суду [160]. 

Як зазначає О. Харитонова, ця стаття сформована за принципом «загальне 

правило з виключеннями». І якщо частина перша статті формулює орієнтовний 

перелік категорій справ, що їх розглядають суди адміністративної юрисдикції, то 

частина друга містить застереження, відповідно до якого закріплено вичерпний 

перелік публічних спорів, що розглядаються у відмінному порядку [161, c. 117-

118]. Існують також пропозиції Національної школи суддів (зокрема 

Володимира Кравченка), внести зміни до процесуального законодавства 

України, в якому слід було б відмовитися від застосування бланкетних норм 

(«крім справ, що розглядаються в порядку іншого виду судочинства»), винятків 

(«крім випадків, встановлених законом») та оцінних понять («спір про право», 

«публічно-правовий спір» тощо). Дійсно, проблема визначення адміністративної 

юрисдикції часто виникає через те, що стаття 17 КАСУ побудована за принципом 

«загальне правило з винятками», що надає підстави судам по-різному її 

трактувати. Проте внесення змін до процесуального законодавства – тривалий та 

складний процес. Тому більш практичним вважається розроблення конкретних 

критеріїв розмежування юрисдикцій. Зокрема, використання зазначеного 

переліку характерних ознак притаманних цивільним, господарським та 

адміністративним правовідносинам.  

З’ясувавши, що правова проблема, з якою клієнт звертається до адвоката 

має адміністративно-правовий характер, потрібно визначити правові підстави 

участі адвоката під час розв’язання таких спорів. Відповідь на це питання нам 

дає низка законодавчих актів України. Зокрема, у статті 16 КАСУ кожен має 

право користуватися правовою допомогою для вирішення справ у 

адміністративному суді, яка надається в порядку, встановленому законом [69]. 
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Для регулювання процедури надання правової допомоги для вирішення справи 

в судах в Україні діє адвокатура.  

Адвокат у суді має право на вчинення від імені особи, яку він представляє, 

усіх процесуальних дій, які може вчинити ця особа. Він має право повністю або 

частково відмовитися від адміністративного позову, визнати адміністративний 

позов, змінити адміністративний позов, досягнути примирення, передати 

повноваження представника іншій особі (передоручення), оскаржити судове 

рішення, якщо право на вчинення кожної із цих дій спеціально обумовлене у 

виданій йому довіреності. Також у статті 19 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» серед видів адвокатської діяльності визначається з-

поміж іншого надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, держави, а також 

представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення 

цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, 

а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами 

[1]. 

У червні 2016 року, разом зі змінами до Конституції України, була 

передбачена також так звана «адвокатська монополія» на представництво в 

судах (так звана, тому що законодавством передбачена низка винятків, коли 

представництво в суді можуть мати інші особи, а також у Перехідних 

положеннях визначено поетапність впровадження даної новели). Так, ст. 131-2 

передбачає, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє 

адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді [97]. 

У вересні 2019 року Верховна Рада України ухвалила зміни до цієї норми, які 

передбачають виключне представництво адвокатом інтересів клієнта лише у 

кримінальному провадженні. Проте потреба адвокату володіти знаннями з 

визначення галузевої юрисдикції судів, а також з процесуальними 

особливостями конкретних категорій адміністративних спорів не втрачається.  
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Обравши стратегію судового оскарження у суді, адвокату необхідно 

визначитися із тактикою, що дозволить йому досягти очікуваного результату. 

По-перше, треба спланувати тактику поведінки з протилежною стороною – 

органом публічної влади. Так, доречним буде звернути увагу на тактики 

запропоновані О. Синеоким, серед яких:  

1. Нейтральна тактика. За цієї тактики, як зазначає науковець, 

спілкування сторін відбувається за принципом «у адвоката своя робота – у 

протилежної сторони своя». За обрання такої тактики відсутня конфронтація між 

сторонами, проте і співпраця також не є пріоритетним завданням.  

2. Атакуюча тактика. У разі застосування такої тактики, адвокат 

використовує всі наявні законні механізми щодо оскарження будь-яких дій 

опонента, нав’язує конфліктні ситуації, перехоплює ініціативу, всі дії адвоката 

спрямовані на руйнування позиції органу публічної влади. У межах атакуючої 

тактики адвокат може використовувати тактичні прийоми тиску, а саме: 

вимагати і погрожувати.  

3. Оборонна тактика. За неї адвокат та клієнт приймають версію іншої 

сторони по справі, проте вона не є такою пасивною, як може здатись на перший 

погляд. Адвокат уважно фіксує помилки та недоліки позиції іншої сторони для 

того, аби використати в подальшому цю інформацію та слабкі місця правової 

позиції протилежної сторони в суді на підтримку власної  правової позиції [162]. 

Не варто забувати, що обрання відповідної тактики адвокатом має 

враховувати в тому числі і кодекс адвокатської етики та ґрунтуватись на взаємній 

повазі суду та адвоката. Як слушно зазначає О. Хотинська-Нор, проявами такої 

взаємоповаги можуть бути: ввічливе звернення один до одного; шанобливе 

ставлення один до одного в судовому засіданні; тактовна і витримана манера 

поводження; недопущення зловживання своїми процесуальними правами; 

уникнення некоректних висловлювань на адресу один одного [163, с.163].   

Варто також окремо згадати про тактику співпраці. Залежно від обставин 

справи може видатись доречним налагодити приязне ставлення з протилежною 

стороною у справі та співпрацю. Зокрема це може спонукати до укладення 
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мирової угоди на будь-якому етапі судового розгляду справи. У межах тактики 

співпраці слід говорити і про застосування тактики «позитивного враження». 

Як зазначає В. Кравчук, для цього адвокату знадобляться знання з психології, 

нейролінгвістичне програмування та інші засоби встановлення психологічного 

контакту та маніпулювання свідомістю [85, c.245]. Адвокату слід мати на увазі, 

що позитивне враження також формується на основі високої культури 

спілкування, дотримання етичних норм, поваги до особи. Додатково на 

сприйняття людини можуть вплинути фактори особистого характеру: симпатії 

та захоплення, стать, релігійні переконання, система цінностей та ін. Особливе 

значення також має і виступи адвоката в судовому засіданні. Як зазначає Г. 

Слишинська усне публічне мовлення в суді передбачає три види впливу на 

аудиторію: інформування, переконання і навіювання. Це означає, що будь-яка 

судова мова повинна бути спрямована не тільки на передачу об'єктивної 

інформації, а й на оцінку подій чи явищ [164, c. 791]. Безперечно, основа позиції 

адвоката має базуватись на фактах об’єктивної дійсності та достовірній 

інформації, проте було б неправильним нехтувати можливістю донести свою 

позицію до суду більш якісно, використовуючи засоби емоційно-експресивного 

впливу.  

При розгляді справи у суді адвокат, для реалізації обраної стратегії, може 

вибрати тактику затягування справи. Не варто зловживати даними 

тактичними прийомами, адже в протилежному випадку це може не сприяти 

захисту прав та законних інтересів клієнта, а навпаки спонукати до негативних 

наслідків. Так, наприклад, у судах вищих інстанцій рішення може бути скасоване 

у зв’язку з порушенням процесуальних строків для розгляду конкретної справи. 

Проте, якщо адвокат обрав таку тактику для реалізації обраної стратегії,  що 

здатна в перспективі повноцінно захистити права та законні інтереси клієнта, в 

її межах доцільно використовувати такі тактичні прийоми:  

a) оскарження ухвал суду; 

b) часткове оскарження рішення; 

c) створення поважних причин для неявки в судове засідання; 

https://uslugi-ugolovnogo-advokata.kiev.ua/pt6_point2.php
https://uslugi-ugolovnogo-advokata.kiev.ua/pt6_point2.php
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d) залучення перекладача; 

e) створення підстав для зупинення провадження; 

f) заперечення достовірності доказів; 

g) заявлення відводу судді (проте, варто зауважити, що з 

використанням цього прийому слід бути досить обережним, адже, якщо заява 

буде відхилена, заявник може втратити тактичні можливості, в основі яких 

лежать хороші стосунки із суддею). 

Варто також зазначити, що зазначена тактика може межувати із 

зловживанням процесуальними правами, що є неприпустимим. Так, судова 

практика, зокрема рішення Верховного Суду, визначають перелік дій, які не 

відповідають цілям судочинства:  

1. подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є 

чинним або дія якого закінчилася (вичерпана); 

2. подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже 

вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин,  

3. заявлення завідомо безпідставного відводу, 

4. маніпуляція автоматизованою системою розподілу справ між 

суддями ( наприклад подання декількох позовів до одного й того самого 

відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав), 

5. об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або 

завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією 

самою метою, 

6. укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, 

умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі 

[165]. 

В зазначеному аспекти варто також згадати статтю 44 Правил адвокатської 

етики, у абзаці 3 якої зазначено, що адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих 

на невиправдане затягування судового розгляду справи. А отже використовуючи 

зазначену тактику адвокат потрібен зважити користь від її застосування та не 

використовувати її понадміру. В протилежному випадку це не лише не 
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сприятиме захисту прав та інтересів клієнта, але також спричинить негативний 

вплив на ділову репутацію адвоката.  

Цікавою є тактика замовчування помилок судді. Так, В.  Кравчук зазначає, 

що на практиці виділяють такі типові порушення судді під час розгляду справи:  

1) не ознайомлення осіб з їх правами; 

2) неправильне повідомлення про час та місце розгляду справи; 

3) ігнорування клопотань; 

4) постановлення немотивованих або недостатньо мотивованих ухвал; 

5) неповнота протоколів судового засідання; 

6) ухилення від залучення перекладача; 

7) порушення строків розгляду справи тощо [85]. 

Як зазначає науковець, інколи такі порушення можуть лише сприяти особі, 

так, наприклад, замість надсилання повісток, секретар від імені судді дзвонить і 

повідомляє про час розгляду справи. Якщо сторона промовчить і не прийде у суд, 

то матиме можливість скасувати рішення суду, оскільки не була повідомлена про 

час розгляду справи. 

У спорах, що виникають з адміністративних правовідносин доречно буде 

також застосування тактики залучення ЗМІ та широких кіл громадськості. 

Так, наприклад, частиною другою статті 10 КАСУ передбачено, що будь-яка 

особа має право бути присутньою на відкритому судовому засіданні. Від цієї 

особи заборонено вимагати будь-які документи, крім того, що посвідчує особу 

[69]. Їх присутність, як зазначають практики, сприяє усуненню з процесу проявів 

неетичної поведінки, дисциплінує як суд, так і учасників процесу, психологічно 

впливає на сторони. Так, чим більше осіб цікавляться справою, тим 

відповідальніше до неї ставитиметься суд, а значить тим об'єктивніше буде його 

рішення [85]. Адже воно буде оцінюватися не лише особами, що брали участь у 

справі, але й громадськістю. Залучення засобів масової інформації – надзвичайно 

складний за своїм виконанням прийом. Адже адвокату потрібно зацікавити ЗМІ, 

обґрунтувати важливість справи для громадськості або суспільно-політичне 

значення.  Також важливо здійснити всі необхідні заходи для того, щоб суддя та 
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протилежна сторона усвідомлювали, що на судовому засіданні присутні 

представники ЗМІ. Це дисциплінує учасників процесу, адже судді та 

представники органів публічної влади дбають щодо ймовірних репутаційних 

ризиків.  

Варіантом попередньої є тактика повної фіксації розгляду справи.  

Кожна особа, яка бере участь у справі, має право здійснювати звуко- та 

відеозапис судового процесу із застосуванням переносних, нестаціонарних 

технічних засобів. Це обумовлено статтею 11 Закону України «Про судоустрій 

та статус суддів», яка передбачає, що розгляд справ у судах відбувається 

відкрито, крім випадків, установлених законом. На відкритому судовому 

засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Особи, присутні в залі 

судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити 

в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням 

портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу 

суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом [159]. 

Детальний звукозапис судового розгляду, як зазначають у літературі 

корисний для таких цілей: 

1) оскарження дій судді; 

2) фіксування заперечень проти дій судді; 

3) фіксування пояснень сторін, показань свідків та інших учасників 

процесу; 

4) подання зауважень на протокол судового засідання. 

Яку б тактику не обрав адвокат в процесі судового розгляду спору, вона 

має відповідати вимогам, що їх зазначив О.  Острогляд у своєму дослідженні, 

зокрема:  

1. Планомірність. Застосування тактичних прийомів має бути 

спланованим і послідовним. 

2. Оптимальна послідовність запланованих дій захисника. Деякі з 

них варто застосовувати одночасно, інші ж – послідовно. 
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3. Обґрунтованість. Обрання того чи іншого тактичного прийому та 

тактики в цілому має бути обґрунтованим і спрямованим на реалізацію стратегії 

адвоката у суді.   

4. Врахування обставин справи та ситуації. Адвокат має динамічно 

реагувати на змінні обставини справи та ситуацію під час розгляду справи у суді, 

що означає практичну неможливість стовідсоткового дотримання 

першопочаткового плану. Більше того, такі зміни мають відбуватися з метою 

захисту прав та законних інтересів клієнта [166].  

Окремо слід наголосити, що тактика, яка буде обрана адвокатом, має бути 

погоджена з клієнтом і сприяти його захисту. Із часів існування адвокатури 

практика «зради» клієнта заборонена [167, с. 253]. Проте, адвокат у будь-якому 

випадку не вправі нав’язувати підзахисному свою позицію [168, с. 16-17]. Інколи, 

як зазначає Ю. Кухарук, допускається можливість альтернативної позиції, яка 

полягає в тому, що адвокат підтримуючи позицію клієнта, одночасно дає й інше, 

альтернативне, тлумачення обставинам справи [169, с. 155]. Адже така поведінка 

адвоката може бути раціональною за певних обставин.  

Отже, при підготовці до судового врегулювання конфлікту, з яким 

звернувся клієнт до адвоката, доцільно дотримуватись чіткого алгоритму дій: 

1. Визначити вид спірних правовідносин. 

2. У випадку, якщо клієнт разом з адвокатом обрали судовий спосіб 

врегулювання спору – визначити, юрисдикція якого суду поширюється на дані 

правовідносини. 

3. Обрати стратегію ведення справи (важливо пам’ятати, що вона має 

сприяти досягненню основної мети адвоката – оптимального захисту порушених 

прав та законних інтересів клієнта). 

4. Обрати тактику поведінки, що сприятиме реалізації потрібної 

стратегії.  

Варто зазначити, що окремим видам спорів, що виникають з 

адміністративних правовідносин, характерні особливості, які визначатимуть 

стратегію та тактику адвоката в процесі їх врегулювання.  
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Висновки до розділу 2 

1. Акцентовано, що в науковому просторі є два терміни «позасудове 

вирішення спорів» та «досудове вирішення спорів», що уживають як тотожні та 

взаємозамінні. Проте, виходячи із семантичного аналізу цих понять, можна 

зробити висновок, що термін «позасудове» не передбачає звернення сторін до 

суду для вирішення спору взагалі, а «досудове» означає, що процедура передує 

зверненню сторін до суду. Обґрунтовано, що  більш коректним є вживання 

терміна «позасудове вирішення спорів», зважаючи на те, що, вступаючи до 

зазначених процедур сторони мають на меті врегулювати конфлікт без звернення 

до суду для захисту порушених прав або невизнаних інтересів.  

2. Досліджено особливості досудового вирішення справ, що виникають 

з адміністративних правовідносин та звернена увага на особливостях 

консультативної роботи адвоката при найпоширеніших способах такого 

врегулювання: застосування процедури адміністративного оскарження та 

медіації.  

3. Запропоновано, за результатами аналізу наукової літератури, під 

адміністративним оскарженням розуміти процедуру оскарження дій чи 

бездіяльності органів публічної влади до вищих контролюючих органів та 

посадових осіб у формі подання відповідної заяви-скарги. Обґрунтовано, що 

звернення з адміністративною скаргою є надзвичайно дієвим інструментом у 

спорах, що виникають щодо оскарження дій та/або бездіяльності розпорядника 

публічною інформацією, оскарження дій та/або бездіяльності, а також рішень 

органів місцевого самоврядування та державної влади на місцях (місцевих 

державних адміністрацій), оскільки адміністративне оскарження доцільно 

використовувати у нескладних спорах, що виникли внаслідок недбалості або 

недостатньої кваліфікації службовця. Також актуальним є застосування 

інструменту скарги у випадках, коли для клієнта є принциповим притягнення 

винної особи до дисциплінарної відповідальності, адже притягнення до неї 

здійснюють лише керівники та/або спеціальні органами (Вища рада правосуддя, 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів тощо).  
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4. Запропоновано, у разі застосування процедури адміністративного 

оскарження, використовувати одну або комбінацію таких тактик: прихильності; 

тиску; спілкування; переконання; відсутності категоричності; попередження; 

бездіяльності.  Підтримана позиція науковців щодо можливості застосування 

процедури медіації у справах, що виникають з адміністративних правовідносин. 

Медіацією у спорах, що виникають з адміністративних відносин запропоновано  

вважати процес позасудового врегулювання спору між повноважним 

представником суб’єкта владних повноважень та громадянином за участі 

незалежної особи медіатора з метою розв’язання правового конфлікту.  

Проте, зазначено, що наявні певні застереження щодо можливості 

застосування цієї процедури, зважаючи на специфіку конфліктних 

правовідносин та особливості процедури медіації.  Так, обґрунтовано, що з-

поміж спорів, що виникають з адміністративних правовідносин, 

немедіабельними є: спори фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових та 

індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду 

таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; спори 

фізичних або юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 

замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 

забезпечення потреб оборони»; спори щодо правовідносин, пов’язаних з 

виборчим процесом чи процесом референдуму. 

Зазначено, що, у цих категоріях справ розв’язання конфлікту можливе 

лише із застосуванням процедури доказування, а використання процесу медіації 

не відповідає інтересам сторін.  

5. Підтримано позицію щодо можливості участі адвоката в процесі 

медіації у статусі медіатора, що зумовлює необхідність внесення змін до ст. 19 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

6. З’ясовано, що характерною рисою консультативної роботи адвоката 

у справах, що виникають з адміністративних правовідносин та передбачають 
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урегулювання в судовому порядку є використання таких тактик: нейтральна, 

атакуюча, оборонна, співпраці, позитивного враження, затягування, залучення 

ЗМІ та широких кіл громадськості, тактика повної фіксації розгляду справи.  

7. Запропоновано при підготовці до судового врегулювання конфлікту, 

з яким звернувся клієнт до адвоката, дотримуватись наступного алгоритму дій: 

визначити вид спірних правовідносин; у випадку, якщо клієнт разом з адвокатом 

обрали судовий спосіб врегулювання спору – визначити, юрисдикція якого суду 

поширюється на дані правовідносини; обрати стратегію ведення справи 

(важливо пам’ятати, що вона має сприяти досягненню основної мети адвоката – 

оптимального захисту порушених прав та законних інтересів клієнта); обрати 

тактику поведінки, що сприятиме реалізації потрібної стратегії.  
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РОЗДІЛ 3 

 ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ АДВОКАТА В 

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

3.1. Особливості здійснення консультативної роботи адвоката щодо 

оскарження обмеження доступу до публічної інформації 

Із затвердженням у 2011 році Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», громадяни України отримали можливість доступу до величезного 

масиву інформації щодо діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Статтею 1 згаданого Закону передбачено, що публічна 

інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що отримана або створена в процесі виконання 

суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом [103]. 

Проте, використовуючи інструмент доступу до публічної інформації, громадяни 

можуть зіткнутися з низкою проблем. Зокрема, щодо неналежної реалізації права 

громадян на доступ до публічної інформації з боку її розпорядників.  

У період із 2017 по 2018 роки суди України, згідно аналізу даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень, винесли майже 62 000 судових рішень у 

справах щодо оскарження відмови у доступі до публічної інформації (натомість 

рішень у спорах щодо прийняття, проходження або звільнення з публічної 

служби за цей же період – 30 тисяч). Саме тому актуальним є привернення уваги 

на особливості консультативної роботи адвоката саме в цій категорії справ. 

Залежно від підстав, серед спорів, що виникають в процесі скарження 

відмови у сфері доступу до публічної інформації можна виділити такі категорії 

спорів: 

- щодо відмови у доступі до публічної інформації; 

- щодо надання неповної інформації у відповідь на запит; 
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- щодо надання неналежної відповіді на запит. 

Під спором, що виник у сфері доступу до публічної інформації варто 

розуміти правовий конфлікт, який виник внаслідок порушення суб’єктом 

владних повноважень права на доступ до публічної інформації, передбаченого 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими 

законодавчими актами. 

Основними причинами появи спорів, що виникають у сфері доступу до 

публічної інформації, як зазначають науковці, є: 

– невпорядкованість термінології інформаційного законодавства; 

– неправомірне застосування грифів обмеження доступу до інформації; 

– проблема забезпечення пасивного доступу громадян до інформації; 

– хаотичний розвиток інформаційного законодавства, що полягає в 

неузгодженості правових норм різних законодавчих актів; 

– відсутність реальних механізмів забезпечення відповідальності за 

порушення інформаційного законодавства [170, c. 30]. 

У процесі здійснення консультування в цій категорії справ адвокату слід 

з’ясувати фундаментальне питання щодо суті правового конфлікту і передусім – 

підставу його виникнення та причину звернення клієнта до адвоката. Захиснику 

варто уточнити, чи є підставою відмова у наданні запитуваної інформації, або 

можливо це надання неповної інформації або інформації не за суттю запитуваної 

інформації.  Саме це визначатиме подальший характер не тільки співпраці 

адвоката з клієнтом, але і наступні дії клієнта з отримання інформації, що його 

цікавить. Адвокат має детально ознайомитись із текстом запиту та текстом 

відповіді визначеного запитувачем розпорядника. Аналіз даних документів дасть 

змогу адвокату з’ясувати, чи була відмова розпорядника правомірною.  

У цій категорії справ адвокату доцільно дотримуватися певного алгоритму 

організації та проведення консультування. Це дозволить не лише більш 

ефективно побудувати комунікацію з клієнтом, але повноцінно дослідити 

правову ситуацію та не втратити важливих деталей. З цією метою вважається 

оптимальною така послідовність дій: 
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1. Клієнт робить попередній опис ситуації, а адвокат здійснює первинний 

її аналіз. 

2. Адвокат аналізує запит на надання публічної інформації клієнта, 

здійснюючи такі кроки: 

а) оцінює узгодженість з вимогами законодавства оформлення 

інформаційного запиту; 

б) аналізує предмет запиту;  

в) оцінює правильність вибору визначеного розпорядника публічної 

інформації. 

3. Адвокат аналізує відповіді органу публічної влади або іншого 

визначеного запитувачем розпорядника інформації за критеріями: 

а) оцінює загальний результат розгляду запиту на надання публічної 

інформації: відмова в наданні інформації, надання неповної інформації, надання 

інформації не за суттю запиту тощо; 

б) оцінює підстави відмови (у випадку відмови в наданні інформації або 

надання неповної інформації). 

4. Адвокат аналізує чинні нормативно-правові акти, що регулюють право 

на надання публічної інформації.  

5. Адвокат формує правову позицію та стратегії вирішення спору.  

Під час заслуховування загального опису конфлікту адвокат може 

з’ясувати для себе відповіді на загальні питання: дати подання запиту та 

отримання відповіді, спосіб, яким подавався запит (письмово, усно, електронно, 

за допомогою спеціальної форми на сайті розпорядника інформації тощо). Така 

інформація може бути значущою для розв’язання спору, адже відповідно до 

статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник 

інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніш як протягом 

п'яти робочих днів з дня його отримання (в окремих випадках цей строк може 

бути продовжений до 20-ти днів, проте про таке подовження розпорядник 

інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих 

днів з дня отримання запиту) [103].  
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Комплексний аналіз запиту клієнта та відповіді визначеного розпорядника 

дозволить адвокату оцінити правомірність відмови або надання неповної 

відповіді на запит, що дасть змогу обрати оптимальну стратегію дій з метою 

захисту порушених прав клієнта.  

Варто додатково відмітити, що аналізуючи текст запиту клієнта адвокату 

слід мати на увазі кілька особливостей. По-перше, це характер запитуваної 

інформації.  

Відповідно до норм закону України «Про доступ до публічної інформації», 

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами 

та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом 

[103]. Отже, із зазначеного можна зробити висновок, що не вся інформація, що її 

може запитувати клієнт є публічною. Інколи вона може мати інформаційний або 

роз’яснювальний характер, що не регулюється згаданим Законом. Пленум 

Вищого адміністративного суду у своїй Постанові «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» 

№ 10 від 29 вересня 2016 року  зокрема зазначає, що «одержавши запит на 

інформацію, який подано згідно із Законом № 2939-VI, проте який за своїм 

змістом є зверненням громадянина відповідно до Закону № 393/96-ВР, 

розпорядник інформації повинен відмовити у задоволенні такого запиту через 

невідповідність його предмета вимогам закону…» [171]. Тож адвокату слід 

ретельно вивчити характер запитуваної інформації.  

Також запитувана інформація може належати до категорії таємної, 

конфіденційної або службової. Таємною визнається інформація, яка містить 

державну, професійну, банківську, досудового розслідування або іншу 

передбачену законодавством таємницю. Службова інформація, відповідно, – це 

інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 

становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 
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рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або 

здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень або така, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 

державної таємниці [171]. Разом з тим частина 7 статті 6 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» визначає, що обмеженню доступу підлягає 

інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим 

доступом, для ознайомлення надається тільки та інформація, доступ до якої 

необмежений [103]. З огляду на це, здійснюючи консультування, адвокату слід 

звертати увагу не лише на Закон України «Про доступ до публічної інформації», 

але й на підзаконні нормативно-правові акти та внутрішні інструкції органу 

публічної влади або іншої установи чи організації, що є розпорядником 

публічної інформації.  

Варто зауважити також, що у пункті 6.1 Постанови Пленуму «Про 

практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до 

публічної інформації» № 10 від 29 вересня 2016 року зауважено, що обмеження 

доступу до конкретної інформації допускається у разі, якщо за визначенням вона 

є конфіденційною, таємною або для службового користування та за умови 

застосування сукупності вимог пунктів 1 – 3 частини другої статті 6 Закону «Про 

доступ до публічної інформації», зокрема присвоєння певному документу грифу 

«для службового користування»  саме по собі не є підставою для відмови у 

задоволенні запиту на інформацію, оскільки така підстава не передбачена 

частиною першою статті 22 Закону «Про доступ до публічної інформації» [171]. 

Аналогічно не може бути відмовлено у доступі до інформації тільки через те, що 

відповідний вид інформації зараховано до переліку відомостей, що становлять 

службову інформацію. Наявність підстав для такої відмови може бути 

встановлена лише шляхом застосування «трискладового тесту». Як зазначає О. 

Ващук – Огданська, постанова пленуму Вищого адміністративного суду №10 від 

29 вересня 2016 р. Містить чіткі кроки, які розпорядник має вчинити під час 
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розгляду запиту на надання доступу до публічної інформації і що в своїй 

сукупності і складають т.з. «трискладовий тест». 

У пункті 6.2 Постанови №10 детально роз’яснюється яким чином 

розпорядник повинен застосовувати трискладовий тест: «з відмови у доступі до 

публічної інформації повинно вбачатися: 

1. якому з перелічених у пункті 1 частини другої статті 6 Закону № 

2939-VІ інтересів відповідає обмеження, а також чому обмеження доступу 

відповідає зазначеному інтересу (інтересам); 

2. у чому конкретно полягає шкода правомірному інтересу (інтересам); 

яким є причинно-наслідковий зв’язок між наданням доступу та можливим 

настанням шкоди; чому ця шкода є істотною; яка ймовірність настання шкоди 

внаслідок надання доступу до інформації (пункт 2 частини другої статті 6 Закону 

№ 2939-VІ); 

3. чому шкода від надання інформації переважає суспільний інтерес в 

її отриманні (пункт 3 частини другої статті 6 Закону №2939-VІ) [172]. 

Лише після застосування «трискладового тесту» допустиме обмеження 

доступу до публічної інформації, заборона на поширення якої встановлена 

безпосередньо законом. Підтверджує зазначене і усталена судова практика. Так, 

Восьмий апеляційний адміністративний суд у одному із своїх рішень зазначив: 

Відсутність висновку розпорядника інформації щодо наявності хоча б однієї зі 

згаданих трьох підстав «трискладового тесту» означає, що законних підстав для 

обмеження доступу до інформації немає, а відмова у доступі до публічної 

інформації є необґрунтованою. Тому якщо під час розгляду справи в суді буде 

з`ясовано, що відмовляючи у задоволенні запиту на інформацію розпорядник не 

застосовував "трискладового тесту" або застосував його лише частково, то це є 

підставою для визнання такої відмови розпорядника протиправною [173].  

Аналізуючи відмову у наданні доступу до публічної інформації адвокат 

може звернути свою увагу і на практику Європейського суду з прав людини. Так 

у справі «Угорський гельсинський комітет проти Угорщини» Суд вирішував 
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питання допустимості обмеження права на доступ до публічної інформації на 

основі наступних критеріїв:  

 мета запиту на доступ до інформації; 

 характер запитуваної інформації (Суд встановив, що дані які 

запитуються повинні задовольняти критерії перевірки на наявність громадського 

інтересу, щоб підтвердити необхідність розкриття такої інформації відповідно до 

Конвенції. Така потреба може існувати в тих випадках, коли, зокрема, розкриття 

забезпечує прозорість в питанні ведення державних справ і питаннях, що 

становлять інтерес для суспільства в цілому, і тим самим дозволяє брати участь 

в державному управлінні з боку громадськості в загальному сенсі); 

 роль запитувача (Суд зазначає що важливим фактором є те, чи 

виступає людина, що прагне отримати доступ до інформації, про яку йдеться 

мова, в ролі “громадського контролера” з метою інформування громадськості); 

 чи вже створена запитувана інформація, тобто не вимагає збору будь-

яких інших даних [174].  

Адвокату, аналізуючи текст запиту клієнта на отримання публічної 

інформації, також слід переконатись, що запитувана інформація вже створена. 

Так, наприклад, Окружний адміністративний суд м. Києва у рішенні від 29 

листопада 2017 року відмовив у задоволенні позову до Управління праці та 

соціального захисту населення Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо визнання  протиправними  відмови про надання публічної 

інформації та зобов'язання відповідача надати публічну інформацію про судові 

засідання, в яких було взято участь головним спеціалістом сектору правового 

забезпечення відповідача 22 липня 2016 року із зазначенням номеру справи, 

назви суду, часу, на який було призначено судове засідання. Суд у своєму 

рішенні відзначив, що  запитувана позивачем інформація взагалі не є публічною 

інформацією, порядок доступу до якої регулюється Законом України "Про 

доступ до публічної інформації".  Як зазначається у рішенні, не можна вважати 

інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно створити 

інформацію, за виключенням, якщо розпорядник інформації не володіє 
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запитуваною інформацією, але зобов'язаний нею володіти, що випливає з норми 

пункту 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації").  

Суд зазначив, що відповідач не зобов'язаний створювати та заздалегідь 

фіксувати будь-якими засобами та на будь-яких носіях запитувану позивачем 

інформацію про судові засідання, в яких брав участь головний спеціаліст сектору 

правового забезпечення Управління праці та соціального захисту населення 

Подільської районної державної адміністрації, із зазначенням номеру справи, 

назви суду, часу, на який було призначено засідання суду для її доведення 

необмеженому колу осіб.  Законодавство не зобов'язує відповідача володіти 

такою конкретною інформацією. Не належить така інформація і до переліку 

інформації, що міститься у Положенні про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 №835.  Відповідь на запит позивача 

потребує створення інформації, а отже відмова у наданні відповіді на запит про 

надання інформації запитувачу була правомірною [175]. 

Аналізуючи текст запиту адвокату слід окрему увагу приділяти суб’єкту, 

що був визначений клієнтом як розпорядник інформації.  

Наприклад, у січні 2017 року позивач звернувся до Житомирського 

окружного адміністративного  суду з позовом, у якому просив визнати дії 

(бездіяльність) голови правління гаражного кооперативу «Світанок» 

А. Добровольського неправомірними в частині надання недостовірної (неповної) 

публічної інформації на запити від 14 листопада 2016 року та 05 грудня 2016 

року; зобов'язати відповідача надати достовірну (повну) публічну інформацію на 

ці запити. У своїх запитах позивач серед іншого питав,  хто був власником 

земельних ділянок під гаражі № 1 та № 2 до 2007 року, кому надані земельні 

ділянки під них та в яких роках. У задоволенні позову особі суд відмовив, 

оскільки гаражний кооператив «Світанок» не є державним органом, не 

фінансується з державного, місцевих бюджетів, не виконує делеговані 

повноваження і  не володіє публічною інформацією [176]. Тобто у випадку, якщо 
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особа звертається із запитом на надання публічної інформації до суб’єкта, який, 

відповідно до Закону, не є розпорядником такої інформації, то відмова у наданні 

інформації є законною та обґрунтованою. Зважаючи на це, адвокату слід 

аналізувати мету подання запиту, її зміст і з’ясувати можливість отримання 

запитуваної інформації з інших джерел.  

Особливі труднощі можуть виникнути з «особами, якщо вони виконують 

делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи 

договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших 

державних послуг». Для цього адвокату слід застосовувати комплексний підхід 

та метод індукції. Доречно спочатку з’ясувати, чи наділений суб’єкт «владними 

управлінськими функціями»; проаналізувати повноваження особи, покладені на 

неї законодавством; впевнитись, що прийняті нею рішення «обов’язкові до 

виконання» та чи приймає цей орган подібні рішення. Проте передусім слід 

наголосити на тому, що ж таке «владні управлінські функції». Варто зазначити, 

що у літературі відсутній єдиний підхід до визначення даного терміна. Проте 

вважається можливим використовувати підхід Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду № 8 від 20 травня 2013 року та розглядати владну 

управлінську функцію як діяльність усіх суб'єктів владних повноважень з 

виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань [177]. 

Також, у посібнику з оскарження відмови у доступі до публічної інформації, 

фахівці Центру демократії та верховенства права зазначають, що зазвичай під 

владними управлінськими функціями розуміють, з-поміж іншого, розгляд і 

вирішення різного роду адміністративних справ за зверненнями приватних 

(фізичних та юридичних) осіб, у тому числі надання різних адміністративних 

послуг у вигляді дозвільно-ліцензійних, реєстраційних та інших подібних дій, 

застосування до осіб заходів адміністративного примусу [178].  

Також надзвичайно важливо, аби встановлені повноваження покладались 

на особу саме законом, а не, наприклад, договором. Проте, варто зазначити, що 

в цьому випадку розуміємо поняття «закон» у широкому його розумінні, а тому 

адвокату слід перевіряти всі нормативно-правові акти, оскільки повноваження 
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окремих міністерств і відомств можуть встановлюватись постановами Кабінету 

Міністрів України. Це саме стосується рівною мірою також і державних та 

комунальних підприємств.  

Як зазначалося, також варто враховувати обов’язковість рішень 

потенційного розпорядника. Так, покликаючись на позицію Президії Вищого 

арбітражного суду України від 26 січня 2000 року, обов’язковими визнаються 

офіційні письмові документи, які породжують певні правові наслідки, 

спрямовані на регулювання тих чи інших суспільних відносин і мають 

обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин [179]. Тобто йдеться про 

обов’язковість рішення для невизначеного кола осіб, певного кола суб’єктів, 

незалежно від їх волі. Підтвердженням обов’язковості відповідних рішень можна 

вважати також і наявність санкцій за невиконання таких  рішень.  

Певні складнощі виникають під час розв’язання питання щодо виконання 

особою делегованих повноважень суб’єктів владних повноважень і належності її 

до суб’єктів природних монополій. Для з’ясування питання, чи є особа, яка надає 

певний вид державних послуг і до якої надійшов запит на інформацію щодо цих 

послуг, розпорядником інформації необхідно встановити суть виконуваних ним 

повноважень та підстави їх реалізації. Так, Верховний Суд у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу у справі 

No823/1042/16 за позовом Всеукраїнської громадської організації «Комітет 

конституційно-правового контролю України» до ректора вищого навчального 

закладу «Східноєвропейський університет економіки та менеджменту» про 

визнання протиправними дій щодо відмови в задоволенні запиту на інформацію 

та у ненаданні запитаної інформації. Як зазначається в судовому рішенні, 

відповідач листом що ТОВ «Вищий навчальний заклад «Східно- Європейський 

Університет економіки і менеджменту» не є розпорядником інформації в 

розумінні пункту3 частини першої статті13 Закону України No 2939-VI, а тому 

відсутні законні підстави надання запитуваної інформації та документів.  
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В зазначеному випадку надзвичайно важливим є логіка встановлення 

судом належного розпорядника. Як зазначив суд, зважаючи на те, що за 

визначенням статті 34 Закону України «Про вищу освіту» ректор вищого 

навчального закладу «Вищий навчальний заклад «Східно- Європейський 

Університет економіки і менеджменту»  є його безпосереднім керівником, 

наділеним управлінськими повноваженнями щодо організації діяльності такого 

навчального закладу, а запит позивача про надання публічної інформації 

безпосередньо стосується інформації, пов’язаної із здійсненням ректором своїх 

повноважень, то в такому випадку саме відповідач відповідно до пункту 3 

частини першої статті 13 Закону України No 2939-VI є розпорядником 

вищезазначеної інформації [180].  

Щодо аналізу відповіді розпорядника інформації, слід наголосити, що 

перелік таких підстав є вичерпним і встановленим Законом. Правомірність 

відмови або надання неповної інформації адвокат може встановити ще на етапі 

аналізу запиту на надання інформації, оцінивши зміст запиту та узгодженість 

його з вимогами законодавства. Так, згідно статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в 

задоволенні запиту в таких випадках: 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його 

компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої 

зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з 

обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 

21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком; 

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 

п'ятою статті 19 цього Закону. 

Важливо відмітити, що зазначення у відповіді розпорядника інформації 

про те, що запитувана  інформація може бути одержана запитувачем із 

загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається 
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неправомірною відмовою в наданні інформації [103]. На зазначене звертає свою 

увагу і Верховний Суд. Так, у вже згаданому тексті постанови КАС у складі 

Верховного Суду від 20 вересня 2018 року зазначено, що у відповіді на запит про 

надання публічної інформації розпорядник також зазначив, що запитувач має 

можливість ознайомитися з усіма необхідними і зазначеними у запиті 

документами з загальнодоступних джерел, зокрема, на сайті вищого навчального 

закладу «Вищий навчальний заклад «Східно- Європейський Університет 

економіки і менеджменту»  в мережі інтернет.  Як зазначається в правовому 

висновку Верховного Суду за результатами розгляду даної справи, що Закон 

України No 2939-VI забезпечує два шляхи доступу до інформації: шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації і надання інформації 

за запитами на інформацію. Тому оприлюднення інформації розпорядником не 

звільняє його від обов'язку надати публічну інформацію на запит (в тексті закону 

використано сполучник «і», що говорить не про взаємовиключність зазначених 

способів, а про однакову можливість до їх застосування). Таким чином відповідь 

розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана 

запитувачем із мережі Інтернету на сторінці розпорядника інформації як із 

загальнодоступного джерела, колегія суддів розцінила як неправомірну 

відмовою в наданні інформації [180].  

Під час формування позиції у справі адвокат формулює низку версій та 

обирає найбільш оптимальну з них. Оптимальність – баланс між інтересами 

клієнта та законом. Не слід бути занадто оптимістичним чи навпаки. Обрання 

остаточної позиції по справі має залежати не стільки від адвоката одноосібно, 

скільки від його колаборації з клієнтом. Адвокат може роз’яснити переваги і 

недоліки обраної позиції, проте не вправі наполягати. Корисним є складання 

схем ймовірних варіантів для кращої візуалізації. Можливим є «тест на 

реальність», тобто адвокат в такому випадку має переконатись, чи усвідомлює 

клієнт всі можливі ускладнення, що виникають у процесі реалізації обраного ним 

варіанта.  
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Для обрання стратегії, що найбільш повно захистить порушені права 

клієнта в цій категорії справ адвокату доречно з’ясувати мету подання запиту, у 

задоволенні якого було відмовлено і який став причиною звернення до нього по 

правову допомогу. Це дозволить адвокату оцінити потребу такого запиту взагалі 

і запропонувати, наприклад, стратегію відмови або «запасного виходу». Як 

зазначають практики, найбільш поширеною підставою звернення громадян за 

правовою консультацію в контексті порушеного права на доступ до публічної 

інформації є саме відмова розпорядника у наданні такої інформації. З огляду на 

це запропоновано розглянути такі можливі стратегії, що їх може запропонувати 

адвокат до використання саме щодо цього найбільш поширеного виду 

порушення прав громадян щодо доступу до публічної інформації:  

1. Стратегія відмови.  

Реалізація стратегії тягне за собою відмову клієнта від оскарження відмови 

в наданні публічної інформації / наданні неповної інформації. Її доцільно 

застосовувати у разі правомірної відмови розпорядника в наданні відповіді на 

запит клієнта. За реалізації такої стратегії, роз’яснивши клієнту правомірність 

відмови в наданні інформації, адвокат разом з клієнтом можуть прийняти 

стратегію відмови від спору.  

Стратегія відмови також може бути запропонована у випадку, якщо 

очікуваний результат не є співмірним з витраченими ресурсами для розв’язання 

спору.    

2. Стратегія «запасного виходу». 

За реалізації стратегії адвокату слід додатково дослідити можливі інші 

шляхи отримання інформації, що цікавить клієнта і були предметом запиту на 

надання публічної інформації. Так, можливо запитувану інформацію можна 

отримати з відкритих реєстрів або шляхом отримання офіційної довідки чи 

консультації.     

Наприклад, у листопаді 2017 року Сумський окружний адміністративний 

суд розглядав справу за позовом громадянина до ПАТ «Сумигаз». У запиті, що 

його подав громадянин до розпорядника інформації, запитувалась інформація 
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про порядок реєстрації газового котла, встановленого у квартирі 

багатоповерхового будинку, перелік документів, потрібний для цього, строки 

реєстрації газового котла та вартість такої реєстрації. Ця інформація не є 

публічною в розумінні Закону, такий висновок зробив і суд. Громадянин мав 

намір отримати правову консультацію, надання якої не є предметом регулювання 

Закону «Про доступ до публічної інформації» [181].   

Отже, адвокат в цьому випадку може зробити висновок, що інформацію, 

яку запитував громадянин, можна отримати телефоном у обслуговуючої 

компанії.  Тому захиснику доречно порекомендувати особі звернутись по 

консультацію до уповноважених органів.   

Запитувана в запиті інформація може також бути визначена клієнтом як 

доказ у іншій справі. Тоді адвокату слід запропонувати також стратегію 

«запасного виходу». Інколи єдиним способом отримання такої інформації є 

використання інструменту забезпечення доказів, передбаченого процесуальним 

законодавством.  

3. Стратегія використання іншого інструменту доступу до публічної 

інформації. 

Обираючи цю стратегію, адвокат може здійснити самостійний пошук 

необхідної клієнту інформації, використовуючи інші доступні інструменти, крім 

запиту на доступ до публічної інформації. Так, адвокат може здійснити пошук 

потрібної інформації на веб-сайті розпорядника, у відкритих реєстрах або на 

офіційних порталах. Також можна запропонувати клієнту ознайомитись з 

інформацією у спеціальному місці для роботи запитувачів з документами.  

4. Стратегія «другого шансу». 

У випадку, якщо адвокат констатує правомірність відмови у наданні 

публічної інформації, клієнту може бути запропоновано усунути виявлені 

помилки в запиті на надання публічної інформації та подати новий. Також 

адвокат може запропонувати інакше сформулювати запитання у запиті, що також 

може вплинути на результат його розгляду.   
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Так, наприклад, Чернігівський окружний адміністративний суд у своєму 

Рішенні від 14 червня 2018 року у справі № 750/3227/18, розглядаючи вимоги 

позивача стосовно надання копії рішення виконкому Чернігівської міської Ради 

депутатів трудящих № 489 від 21 листопада 1995 року «Про затвердження 

охоронних зон та зон регулювання забудови на пам’ятники історії та культури 

міста Чернігова» з додатками до нього, встановив, що рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської Ради депутатів трудящих № 489 у листопаді 1995 

року не ухвалювалось [182].   

Отже, адвокат може з’ясувати: яка саме інформація цікавить клієнта, 

способи та форми її закріплення. У зазначеному випадку під час формування 

нового запиту доцільно не зосереджуватись на конкретному документі, а 

з’ясовувати інформацію про наявність рішень Чернігівської міської ради про 

затвердження охоронних зон і регулювання забудови в місті Чернігові.  

Також одним із різновидів реалізації стратегії «другого шансу» є допомога 

юриста у складанні оновленого за формою, але ідентичного за змістом запиту на 

надання публічної інформації. Як зазначають  юристи-практики у сфері доступу 

до публічної інформації, досить поширеною є ситуація, коли розпорядники 

інформації надають інформацію в повному обсязі запитувачу у тому випадку, 

якщо в запиті він, за допомоги та консультування фахового юриста, додасть 

аргументів на підтвердження своєї правової позиції, а також зазначить про 

адміністративну та інші види правової відповідальності розпорядника за відмову 

у наданні відповіді на запит. Використовуючи дисциплінуючий елемент у запиті 

можна також досягти мети його подання.  

Так, наприклад Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив у 

задоволенні позову особи, котра отримала відмову від КП «Жуляни» у наданні 

інформації яка має публічний інтерес, а саме: копії декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012, 2013, 2014, 2015 і 2016 

роки керівників, заступників керівника, начальників відділів та головних 

бухгалтерів КП МА «Київ» (Жуляни)У своєму рішенні суд зазначив, що сама по 

собі декларація (або її копія) надана бути не може. належним наданням відповіді 
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на запит позивача є надання інформації, яка міститься в декларації, крім тієї, що 

зазначена в статті 47 Закону України "Про засади запобігання і протидії 

корупції". Оскільки позивач просить надати саме копії декларацій, а не 

інформацію з відкритим доступом, відповідач (тобто посадові особи КП 

«Жуляни») правомірно відмовив у наданні запитуваних документів [183] . 

Зазначена справа є чудовим прикладом можливості застосування стратегії 

«другого шансу». Зі змісту судового рішення можна зробити висновок, що 

запитувача інформації цікавила саме інформація про доходи, отримані 

співробітниками КП протягом вказаних ним звітних періодів. Проте у зв’язку з 

формальною помилкою у тексті запиту він отримав відмову у отриманні 

відповідної інформації, оскільки дійсно «копії декларації» місять також і 

персональні дані, що є інформацією з обмеженим доступом. В даному випадку 

переформулювання тексту запиту здатне задовільнити законний інтерес клієнта- 

запитувача інформації.  

5. Стратегія боротьби. 

У випадку, якщо адвокат після аналізу обставин справи, вирішить про 

доцільність оскарження відмови розпорядника у наданні інформації або її 

неналежності, клієнт може обрати стратегію «боротьби». За таких обставин 

доцільно розглядати можливість як застосування інструменту адміністративного 

оскарження, так і судового оскарження залежно від обставин справи.  

Обираючи стратегію боротьби, адвокату слід роз’яснити клієнту окремі 

особливості оскарження рішень розпорядників інформації щодо відмови у її 

наданні. Так, як зазначалось, оскаржити відмову можна до суду або використати 

інструмент адміністративного оскарження та оскаржити відмову у наданні 

публічної інформації до керівника органу, до якого звертались із запитом або ж 

звернутись зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Проте 

кожен з цих варіантів має свої особливості. Так, судове оскарження потребує 

наявності у клієнта додаткових коштів, і йдеться не стільки про оплату послуг 

адвоката, скільки навіть про обов’язкову сплату судового збору та інші бюджетні 

платежі. Також цей варіант відрізняється своєю тривалістю – він не може 
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гарантувати оперативність, що також важливо враховувати під час вибору 

способу оскарження. Щодо використання інструменту адміністративного 

оскарження, його перевагою є безоплатність – на відміну від подання позову, 

жодної плати за подання скарги немає. Проте більшість відмов у наданні 

публічної інформації приходять до запитувачів за підписом саме керівника 

відповідного органу, тому оскарження ускладнюється у зв’язку з потребою 

визначення вищого адміністративного органу та подання скарги саме туди. Якщо 

ж клієнт обирає варіант оскарження відмови у наданні публічної інформації до 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, треба враховувати, що механізм 

впливу на розпорядників, який Уповноважений має, скоріше, виховний характер. 

Також Уповноважений не має повноважень щодо примусу розпорядника надати 

інформацію. У випадку виявлення дійсних порушень законодавства щодо 

доступу до публічної інформації, на розпорядника інформації може бути 

накладений штраф. Наприклад, як зазначається в Посібнику 

«Правові  позиції  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 

судова практика щодо реалізації права на доступ до публічної інформації», до 

Уповноваженого Верховної̈ ради України 27 квітня 2015 р. надійшло 

депутатське звернення першого заступника голови комітету Верховної ради 

України з питань свободи слова та інформаційної політики, народного депутата 

України Червакової О. щодо порушення національною експертною комісією 

України з питань захисту суспільної моралі (далі – НЕК) права на доступ до 

публічної інформації. Так, Червакова О. звернулась із депутатським запитом до 

нек на підставі закону України «про доступ до публічної інформації» та закону 

України «Про статус народного депутата України», зокрема, щодо отримання 

копій рішень НЕК за 2013 та 2014 роки, які не були оприлюднені на офіційному 

веб-сайті НЕК. Листом від 7 квітня 2015 р. No 289/2 за підписом особи, яка 

виконувала обов’язки голови НЕК, було надано відповідь, згідно з якою 

запитуваної інформації̈ надано не було. Уповноваженим з прав людини було 

встановлено, що в діях особи,  яка діяла в якості виконувача обов’язків голови 

НЕК, які виявились у неправомірній відмові народному депутату Черваковій О. 
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в наданні запитуваної в депутатському запиті від 18.03.2015 р. No 113/51 

інформації̈, вбачаються ознаки складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого частиною другою статті 2123 КУпаП, а саме, неправомірна 

відмова в наданні інформації̈. Вищезазначений протокол  та матеріали справи 

про адміністративне правопорушення були надіслані до суду, та до особи, що 

виконувала обов’язки голови НЕК був застосований штраф у розмірі 425 грн 

[184].  

Отже, адвокату обов’язково потрібно зазначати на вищезазначених 

особливостях оскарження відмови у наданні публічної інформації до 

Уповноваженого Верховної ради з прав людини, адже такий варіант не гарантує 

отримання в результаті необхідної інформації, проте може задовольнити запит 

від клієнта до покарання розпорядника. Комбінування варіантів оскарження 

допускається.  

Додатково, в процесі здійснення адвокатського консультування в цій 

категорії справ доцільно ознайомити клієнта із офіційними позиціями 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Пленумів Вищого апеляційного 

суду України, прецедентними рішеннями Верховного Суду з конкретних питань. 

Це дозволить в подальшому клієнту, за потреби, самостійно захищати своє право 

на доступ до публічної інформації. 

 

3.2. Особливості здійснення консультативної роботи адвоката щодо 

оскарження рішень органів публічної влади 

Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, у статті 55 

передбачає, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. Відповідно до норм КАСУ (стаття 5), кожна особа має право в 

порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, 

якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних 

повноважень порушені її права, свободи та законні інтереси, і просити про їх 
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захист шляхом визнання протиправним і нечинним нормативно-правового або 

індивідуального акта чи окремих його положень. 

Статтею 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» також 

передбачено, що акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать 

Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду 

України, актам Президента України та постановам Верховної Ради України,  

прийнятим  відповідно  до  Конституції  та законів України, актам Кабінету 

Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, 

можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду 

[103]. Статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування» також 

передбачена можливість оскарження рішень органів місцевого самоврядування: 

«акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої 

невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в 

судовому порядку» [185].  

Оскарження нормативно-правових актів є одним з найпоширеніших 

правових конфліктів, на розв’язання якого особа звертається за допомогою саме 

до фахівця.  

Приблизний перелік субʼєктів владних повноважень вміщений у нормах 

КАСУ, у статті 2 якого, зокрема, закріплено можливість судового захисту 

публічних прав, свобод та інтересів від: 

- органів державної влади; 

- органів місцевого самоврядування; 

- їхніх посадових і службових осіб; 

- інших суб’єктів під час здійснення ними владних функцій на основі 

законодавства, зокрема і на виконання делегованих повноважень [67].   

Але, як зазначає професор В. Бевзенко, слід памʼятати, що публічно-владні 

функції, на відміну від законодавчої діяльності та судочинства, можуть 

здійснювати не лише органи виконавчої влади. До цього процесу також 

долучаються й інші субʼєкти: Президент України; органи прокуратури; органи 

державної влади, які не входять до системи органів виконавчої влади; субʼєкти 
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публічних повноважень із особливим статусом; юридичні особи публічного 

права, які не мають статусу органа публічної влади; юридичні особи приватного 

права; фізичні особи; субʼєкти самоврядних професій [138, c. 184-185]. 

З огляду на об’ємність досліджуваної категорії, в подальшому ця категорія 

суб’єктів визначатиметься в дослідженні як «органи публічної влади».  

Під спором щодо оскарження рішень органів публічної влади варто 

розуміти правовий конфлікт, що виник між громадянином та органом державної 

влади та/або місцевого самоврядування щодо затвердженого ним в межах 

визначених законом повноважень правового акту, що порушує права та законні 

інтереси громадянина [186]. 

Розпочинаючи процес консультування адвокату слід ознайомитись 

передусім із текстом спірного акта. Це потрібно для визначення його правової 

природи, що значною мірою впливає на процес консультування.  

Аналізуючи норми Конституції та законодавчих актів України, можна 

зробити висновок, що оскаржити можна будь-яке рішення органів публічної 

влади. Варто зазначити, що їх можна загалом поділити на два види: нормативно-

правові акти та акти індивідуальної дії. Надаючи правову консультацію у спорах, 

що виникають у зв’язку з оскарженням рішень органів публічної влади, адвокату 

слід враховувати, що відповідно до частини другої статті 171 КАСУ право 

оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, 

а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт 

[69]. Тобто оскаржити такий акт інші особи не можуть. Нормативно-правові акти 

можуть бути оскаржені широким колом осіб (фізичних та юридичних), яких вони 

стосуються. Індивідуальні ж акти можуть бути оскаржені лише особами, 

безпосередні права, свободи чи охоронювані законом інтереси яких такими 

актами порушені. Адвокату важливо правильно встановити правову природу 

акта: є він нормативно-правовим актом чи актом індивідуальної дії.  

У цьому контексті слід звернути увагу на рішення Верховного Суду 

України від 28 лютого 2017 року у справі № 21-3829а16. У згаданому рішенні 

зазначено, що право на захист – це самостійне суб'єктивне право, яке з'являється 
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у володільця регулятивного права лише в момент порушення чи оспорювання 

останнього. У рішенні Верховного Суду України зазначено, що оспорювати акти 

індивідуальної дії можуть лише ті особи, права та обов’язки яких даним актом 

встановлюються або змінюються. Таке рішення відповідає правовій позиції 

Верховного Суду України, якого він дотримувався тривалий час [187]. Так, у 

2015 році, Верховний Суд України розглядав позов щодо визнання 

протиправним та скасування Указу Президента про призначення членів Вищої 

ради юстиції. Суд встановив, що цей указ є індивідуально-правовим актом, адже 

породжує права та обов’язки лише для осіб, зазначених у ньому. З огляду на це і 

оскаржувати законність цього Указу можуть лише конкретні особи, зазначені в 

документі. Оскільки позивач такою особою не був, Верховний Суд України 

відмовив у задоволенні заяви останнього [188].  

Індивідуальний характер правового акта може бути не настільки 

очевидним і потребуватиме адвокатського аналізу. Так, наприклад, Вищий 

адміністративний суд України у 2017 році розглядав справу за позовом особи, 

щодо скасування окремих пунктів Указу Президента «Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)», зокрема тих, що стосуються обмежень користування соціальними 

мережами «Вконтакте», «Одноклассники». З оскаржуваного Указу вбачається, 

що ним застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні 

заходи (санкції), зокрема, до Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Мэйл.РУ ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «Вконтакте», 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейл.РУ Україна» у вигляді 

заборони інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам 

мережі Інтернет до ресурсів сервісів «Мail.ru» та соціально-орієнтованих 

ресурсів «Вконтакте» та «Одноклассники». У своїй аргументації позивач вказує 

на те, що оскаржуваний Указ у відповідній частині порушує статтю 10 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, а саме безпосереднє право 

позивача на свободу вираження поглядів. Суд встановив, що зазначений Указ 

передбачає обмеження та негативні наслідки для власників ТОВ «Мейл.ру 
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Україна» і не стосується обмежень щодо користувачів. Судом передбачено, що 

деякі перепони у доступі до зазначених ресурсів не створюють перешкод для 

користування будь-якими іншими сервісами. Більш того, оскільки, як 

зазначалось, негативні наслідки (санкції) застосовуються до конкретних 

власників конкретних ресурсів, то  Указ містить ознаки акту індивідуальної дії, 

а тому позивач в даному спорі був неналежний [189]. 

 Також, здійснюючи аналіз правової природи оскаржуваного акта 

адвокату слід, розглядаючи в комплексі підстави його ухвалення та зміст, 

звертати увагу, чи був він результатом здійснення управлінської функції суб’єкта 

винесення відповідного правового акта. Так, у вересні 2016 року Верховний Суд 

України розглядав справу за позовом до Президента України Петра 

Олексійовича Порошенка про визнання незаконним та скасування рішення, 

викладеного у листі Президента України від 17 грудня 2015 року, про відмову у 

підписанні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням», 

ухваленого Верховною Радою України 26 листопада 2015 року (реєстр. № 2292), 

та визнання незаконними й необґрунтованими сформульованих у ньому 

пропозицій. Верховний Суд встановив, що оскаржена відмова є результатом 

реалізації Президентом дискреційних повноважень щодо вирішення кола питань 

в межах закону [190]. Тобто дискреційні повноваження дають можливість на 

власний розсуд (без узгодження) визначати зміст рішення або вибрати один із 

кількох варіантів рішення. У Рішенні Конституційного Суду України від 11 

березня 2003 року № 6-рп/2003 у справі за конституційним поданням 73 

народних депутати України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно 

затвердженого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін 

до статті 98 Конституції України» та пропозицій до нього (справа щодо права 

вето на закон про внесення змін до Конституції України ) зазначено, що 

відповідно до частини другої статті 94 Конституції України в разі, якщо 

Президент України не підписує закон, він повертає його зі своїми 
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вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України 

для повторного розгляду. Тобто, Президент України здійснює право вето і 

повертає закон на повторний розгляд Верховної Ради України з відповідними 

пропозиціями [191]. Зазначені пропозиції Президента України не можуть 

розглядатися як указ чи розпорядження Президента України, а саме як акти, що 

видаються ним згідно з частиною третьою статті 106 Конституції України. Так 

Президент України здійснює право вето стосовно ухваленого Верховною Радою 

України закону після одержання його для підписання на відповідній стадії 

законодавчого процесу. Це є конституційно-правовою формою участі 

Президента України в законодавчому процесі. Підписання або повернення 

закону на повторний розгляд Верховної Ради України – виключне конституційне 

право Президента України. Саме тому оскаржувані пропозиції позивачем не є 

нормативно-правовим актом, а тому судом встановлено, що в цьому випадку 

Президент не виконував владних управлінських функцій, а реалізовував свої 

повноваження щодо законодавчої діяльності, що дає підстави дійти висновку про 

те, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спірні 

правовідносини. Тобто, оскаржуване рішення не є нормативно-правовим актом 

за своєю суттю.  

З’ясувавши правову природу оскаржуваного акта адвокат має прийняти 

рішення про продовження консультування. Зважаючи на особливості такої 

категорії справ, адвокату доречно дотримуватись чіткого алгоритму організації 

та проведення консультування: 

1) вільна розповідь клієнта щодо підстав прийняття оскаржуваного акта 

та його впливу на права та інтереси клієнта; 

2) аналіз тексту оскаржуваного акта; 

3) детальний аналіз передумов прийняття рішення за результатами 

аналізу інформації, наданої клієнтом в процесі вільної розповіді, а також  

документів (за наявності); 
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4) аналіз процедури прийняття оскаржуваного рішення за результатами 

аналізу як отриманої інформації від клієнта, так і від органів публічної влади, 

наданої у відповідь на відповідний адвокатський запит; 

5) вивчення нормативно-правових актів, що регулюють повноваження 

органу, який прийняв оспорюване рішення; 

6) аналіз та оцінка порушень, що були спричинені прийняттям та/або 

виконанням оспорюваного акта на підставі інформації, наданої клієнтом та 

отриманої іншим законним шляхом.  

Останньому кроку слід приділяти особливу увагу, адже результати його 

реалізації визначатимуть подальшу стратегію адвоката.  

Як зазначається у правових позиціях вищих судів в Україні, для 

оскарження рішення органу публічної влади необхідно аби з таким оскарженням 

звернувся належний позивач. Тобто потрібно встановити кореляційний зв’язок 

між правами та обов’язками, що їх породжує або обмежує оскаржуване рішення 

органу публічної влади, та суб’єктивними правами та інтересами скаржника 

(позивача). Так, в своєму рішенні Велика Палата Верховного Суду у справі за 

позовом до Президента України про скасування Указу від 10 листопада 2017 

року № 357/2017 «Про призначення суддів Верховного Суду» відзначила 

наступне. Так, обов'язковою умовою надання правового захисту судом є 

наявність відповідного порушення суб'єктом владних повноважень прав, свобод 

або інтересів особи на момент її звернення до суду. Порушення має бути 

реальним, стосуватися (зачіпати) зазвичай індивідуально виражених прав чи 

інтересів особи, яка стверджує про їх порушення. Окрім того, процесуальний 

закон вимагає належності особи, яка звернулася до суду з позовом, до суб'єктів 

правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт. Таке ж 

правило має застосовуватись і до оскарження правових актів індивідуальної дії. 

Проте у зазначеній справі позивач не є суб'єктом правовідносин, у яких буде 

застосовано спірний Указ, зазначений акт є актом індивідуальної дії, буде 

застосований виключно до осіб, що призначені зазначеним Указом на посади 

суддів, та, відповідно, не створює правових наслідків для позивача [192].  
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Додатково варто зазначити, що відповідно до норм КАСУ, звертаючись до 

суду з відповідним позовом, адвокату слід надавати одразу докази на 

обґрунтування своєї правової позиції.  

Дотримання таких тактичних кроків дозволить адвокату зібрати 

якнайбільше фактичних даних з метою обрання за результатами консультування 

найоптимальнішої стратегії захисту. 

Говорячи про стратегію консультування адвокату слід пам’ятати, що у 

2015 році Верховний Суд України у рішенні від 16 вересня 2015 року в справі № 

21-1465а15 вказав, що спосіб відновлення порушеного права має бути 

ефективним та таким, який передбачає подальші протиправні рішення, дії чи 

бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання або 

неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного 

звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення [193]. Варто 

зазначити також, що пунктом 2 частини 4 статті 105 КАСУ передбачено, що 

адміністративний позов може містити вимоги про зобов'язання відповідача – 

суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії. А також, 

відповідно до пункта 3 частини 2 статті 162 КАСУ в разі задоволення 

адміністративного позову суд може прийняти постанову про зобов'язання 

відповідача вчинити певні дії. Як зазначає І. Петрухін, судова влада, вирішуючи 

судовий спір, лише визначає, чи порушує конкретне рішення чи дія 

(бездіяльність) суб’єкта права правові норми, і яка санкція за це передбачена 

нормою, що підлягає застосуванню, а отже, не можна говорити про те, що суд 

підмінює собою іншу гілку влади [194, c. 81].  

Отже, здійснюючи консультування у спорах, що виникають у зв’язку з 

оскарженням рішень органів публічної влади, адвокат, зважаючи на 

ефективність обраної стратегії в кожному конкретному випадку, може обрати 

одну з таких стратегій: 

1. Визнання правового акта недійсним в повному обсязі. 

Застосування цієї стратегії доречне в тому випадку, якщо кожен пункт в 

правовому акті не узгоджується з вимогами законодавства та порушує права і 
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законні інтереси клієнта. Такий підхід найчастіше зустрічається в 

індивідуальних правових актах, або таких, що є не комплексними.  

Так, у серпні 2017 року суд розглядав позов у якому зазначалось, що 

розпорядженням Кабінету Міністрів України №550-р від 27 липня 2016 року 

про  тимчасове виконання обов'язків міністра охорони здоров'я покладено на 

Супрун Уляну, яка за посадою згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України № 511-р від 22 липня 2016 року є першим заступником міністра охорони 

здоров'я та відповідно не складала присягу і не вступала на посаду міністра 

охорони здоров'я, а відтак не мала права відповідно до визначеної Кабінетом 

Міністрів України процедури вносити Прем'єр-міністру України листом 

№11.02.-21.27/465/20920 від 12 серпня  2016 року пропозиції щодо призначення 

заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції 

[195]. Саме це призначення і оскаржував позивач.  

2. Внесення змін до правового акта. 

Оскільки, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 162 Кодексу 

адміністративного судочинства України у разі задоволення адміністративного 

позову суд може прийняти постанову про зобов'язання відповідача вчинити 

певні дії, то адвокат може обрати саме таку стратегію. Наприклад, постановою 

Миколаївського окружного адміністративного суду у 2015 році, було 

зобов’язано Ленінський відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції внести зміни 

до актових записів в графі «національність» нареченого у актовому записі про 

шлюб [196]. Тобто позивач не вимагав скасування самого акта, лише внести 

відповідні зміни до нього.  

3. Визнання недійсними окремих частин оскаржуваного правового акта. 

За реалізації даної стратегії, в комплексних нормативно-правових актах 

лише окремі положення можуть порушувати права та законні інтереси клієнта 

адвоката. Саме тому доречно оскаржувати лише такі пункти. Так, наприклад у 

2014 році Івано-франківським міським судом Івано-Франківської області 

розглядався позов щодо визнання недійсним рішення Івано-Франківського 
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міськвиконкому №311 від 24.07.2003 року в частині передачі у приватну 

власність земельної ділянки площею 0,0139 га. Тобто позивачем не оскаржувався 

правовий акт в повному обсязі, а лише в тій частині, що порушує його права та 

законні інтереси [197] 

4. Стратегія відтермінування. 

За загальним правилом, оскарження правового акта не зупиняє його дію. 

Проте адвокат може прийняти рішення з метою захисту прав та законних 

інтересів його клієнта і звернутись до суду з клопотанням про забезпечення 

позову. За таких підстав, відповідно до частини 4 статті 117 КАСУ, суд може 

своєю ухвалою призупинити дію оскаржуваного правового акта. Також, 

відповідно до частини 2 статті 144 Конституції України рішення органів 

місцевого самоврядування з мотивів їх неузгодженості з Конституцією чи 

законами України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним 

зверненням до суду. Як зазначається у Настільній книзі судді при розгляді справ 

адміністративного судочинства, в такому випадку суддя зобов’язаний зупинити 

дію такого правового акта [198].   

Так, у квітні 2020 року Окружний адміністративний суд м. Києва (ОАСК)  

розглянувши заяву про забезпечення позову подану ТОВ «Інтернаціональні 

телекомунікації», ухвалив – зупинити дію рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації щодо 4G-

ліцензії.   

ОАСК прийшов до висновку, що вжиття заходів забезпечення позову 

забезпечить фактичне виконання судового рішення в разі його задоволення та є 

співмірним з негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття 

цього заходу забезпечення позову, як для самого позивача, так і для його 

абонентів [199].  

В такому випадку адвокату важливо подбати про переконливі докази щодо 

необхідності забезпечення позову та неможливості забезпечення захисту прав та 

законних інтересів клієнта без відповідного рішення суду.  

5. Стратегія додаткових вимог. 
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У випадку, якщо правовим актом вже були завдані порушення прав та законних 

інтересів клієнта, адвокат може взяти до уваги стратегію додаткових вимог, 

домагаючись, крім визнання оскаржуваного правового акта незаконним,  

відшкодування збитків, завданих його реалізацією, визнання актів недійсними 

тощо. Наприклад, у 2015 році Одеський апеляційний адміністративний суд 

розглядав справи за адміністративним позовом до Балтської міської ради 

Одеської області про визнання рішення незаконним та його скасування та 

визнання державного акта на земельну ділянку недійсним [200] . Можливим 

також є і відшкодування моральної шкоди, завданої діями або бездіяльністю 

органу публічної влади, що оскаржується. Як зазначається в  Узагальненому 

науково-консультативному висновку Науково-консультативної ради при 

Вищому адміністративному суді України, позовна вимога про відшкодування 

моральної шкоди розглядається в адміністративному судочинстві, якщо вона 

була заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта 

владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів 

публічно-правових відносин і якщо вона заявлена в одному провадженні з 

вимогою вирішити публічно-правовий спір. Як зазначається у висновку, 

моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, у душевних 

стражданнях, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 

репутації фізичної або юридичної особи. Майнові елементи у законодавчому 

визначенні (дефініції) моральної шкоди відсутні. Отже,  моральна шкода є 

немайновою [201]. Зазначеної позиції дотримується у своїй практиці і Верховний 

Суд. Так, під час розгляду у касаційному порядку адміністративної справи за 

позовом до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України було 

зазначено, що внаслідок тривалого, понад 15 років, нерозгляду належним чином 

заяви позивача, ненадання щодо неї чіткої та зрозумілої, обґрунтованої та 

вичерпної відповіді, що зумовило необхідність неодноразового звернення до 

судів, виконавчої служби і призвело до порушення прав та інтересів позивача, у 

тому числі права на інформацію, а також беручи до уваги його стан здоров’я і 
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вік, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 

дійшов висновку, що позивачеві завдано моральної шкоди, яку має бути стягнуто 

з відповідача [203]. 

За реалізації цієї стратегії адвокат також може вирішити, що в конкретному 

випадку доцільно не лише вимагати скасування оспорюваного акта, але і 

вимагати затвердження іншого, такого, що відповідатиме інтересам клієнта. 

Проте, вступаючи у спір з органами державної влади слід також пам’ятати про 

межі повноважень кожної з її гілок – законодавчої, виконавчої та судової, а також 

систему стримування та противаг. Так, у травні 2016 року Окружний 

адміністративний суд м. Києва розглядав справу за позовом народного депутата 

України, який вимагав від суду визнати незаконним та скасувати рішення 

Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України та 

зобов’язати Голову Верховної Ради не вчиняти дії з внесення подання «Про 

надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та 

арешт народного депутата України» та повернути його Генеральному 

прокуророві України В. Шокіну. Суд у результаті встановив, що 

адміністративний суд не має права втручатися в дискреційні повноваження 

відповідача, зокрема зобов'язати Голову Верховної Ради України не вчиняти дії 

з внесення подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання та арешт народного депутата України», до 

Верховної Ради України для його розгляду на пленарному засіданні та 

зобов'язати Голову Верховної Ради України повернути Генеральному 

прокуророві України В. М. Шокіну подання, оскільки розв’язання цього питання 

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, затвердженого 

Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» віднесено до 

виключної компетенції цього суб'єкта владних повноважень. Суд не може 

підміняти відповідача та перебирати на себе його повноваження, до компетенції 

суду належить лише перевірка правомірності прийнятих ним рішень [204]. 

У цьому контексті надзвичайно важливо адвокату з’ясувати, чи було 

прийнято оскаржуване рішення внаслідок реалізації дискреційних повноважень. 
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Саме оскарження рішень, прийнятих внаслідок дискреції, породжує проблеми 

захисту в суді. Адже, як зазначають юристи, є практика, коли органи публічної 

влади будь-яке своє рішення трактують як дискреційне. Аби уникнути цієї 

проблеми слід наголосити на тому, що таке дискреційні повноваження та які 

можуть бути дії адвоката у випадку оскарження таких рішень.  

Так, М. Смокович під дискреційними повноваженнями розуміє встановлені 

законами права і обов’язки суб’єктів владних повноважень, які визначають 

ступінь самостійності їх реалізації з урахуванням принципу верховенства права 

та полягають у застосуванні ними адміністративного розсуду під час вчинення 

дій і прийняття рішень [205, c. 5] Як вбачається з положень Рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи № R(80)2 стосовно здійснення 

адміністративними органами влади дискреційних повноважень, затвердженої 

Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року, під дискреційними повноваженнями 

слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, ухвалюючи рішення, 

може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може 

обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за 

конкретних обставин [206]. У 2013 році у своїй постанові Верховний Суд 

України надав визначення дискреційних повноважень. Використовуючи 

найкращі міжнародні практики, у своєму рішенні Верховний Суд України 

зазначає, що органи публічної влади можуть діяти за власним розсудом в межах 

закону і мати можливість застосувати норми закону та вчинити конкретні дії (або 

дію) серед інших, кожні з яких окремо є відносно правильними (законними) 

[207]. У постанові 2016 року Вищий адміністративний суд України визначив, що 

дискреційні повноваження – повноваження, що адміністративний орган, 

затверджуючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду,  тобто, 

коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке 

він вважає найкращим за цих обставин [208]. Постановою № П-278/10 2010 року 

Вищий адміністративний суд України передбачив, що з урахуванням положення 

КАСУ щодо компетенції адміністративного суду, останній не може підміняти 

інший орган державної влади. Тобто перебирати на себе повноваження з 
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вирішення питань, які законодавством віднесені до компетенції цього органу 

державної влади [209]. Проблема дискреційних повноважень знаходить своє 

відображення і в практиці Європейського суду з прав людини. Так, як зазначає 

Європейський суд, в національному праві має бути передбачено засіб правового 

захисту від довільних втручань органів державної влади в права, гарантовані 

Конвенцією. Будь-яка законна підстава для здійснення дискреційних 

повноважень може створити юридичну невизначеність, що є несумісною з 

принципом верховенства права без чіткого визначення обставин, за яких 

компетентні органи здійснюють такі повноваження, або навіть спотворити саму 

суть права [210]. Отже, законом повинно з достатньою чіткістю бути визначено 

межі дискреції та порядок її здійснення з урахуванням легітимної мети певного 

заходу, аби убезпечити особі адекватний захист від довільного втручання в 

здійснення господарської діяльності. Конкретна норма закону повинна містити 

досить чіткі положення про межі і характер здійснення відповідних 

дискреційних повноважень, наданих органам державної влади. У разі, якщо 

закон не має достатньої чіткості, повинен спрацьовувати принцип верховенства 

права. У рішенні у справі «Волохи проти України» зазначено, що втручання 

органом публічної влади у листування осіб не може розглядатися як таке, що 

було здійснене «згідно із законом», оскільки законодавство України не визначає 

з достатньою чіткістю межі та умови здійснення органами влади своїх 

дискреційних повноважень у сфері, про яку йдеться, та не передбачає достатніх 

гарантій захисту від свавілля під час застосування таких заходів спостереження 

[211]. А отже, подібне втручання, що стало предметом оскарження до 

Європейського суду з прав людини, визнано порушенням Конвенції.  У справі 

«Гасан і Чауш проти Болгарії» також Європейський суд наголошує на тому, що 

дискреційні повноваження не можуть використовуватись свавільно, а лише в 

чітких визначених межах, а національний суд має здійснювати відповідний 

контроль за законністю прийнятих рішень [212]. Таку правову позицію 

відображено і в рішеннях Конституційного Суду України. Конституційний Суд 

України вважає, що принцип юридичної визначеності як один із елементів 
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верховенства права не виключає визнання за органом публічної влади певних 

дискреційних повноважень у прийнятті рішень, однак у такому випадку має 

існувати механізм запобігання зловживанню ними. Конституційний принцип 

верховенства права вимагає законодавчого закріплення механізму запобігання 

свавільному втручанню органів публічної влади при здійсненні ними 

дискреційних повноважень у права і свободи особи [213]. 

Отже, варто зазначити, що міжнародна практика та національна судова 

практика дотримуються тієї правової позиції, за якої навіть затвердження 

відповідного рішення органом публічної влади в межах реалізації дискреційних 

повноважень не має виходити із загальних принципів законності та верховенства 

права, а межі таких повноважень мають бути чітко визначені на рівні закону.  

Не забуваючи про принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та 

судову, у позовних вимогах адвокату у справах щодо оскарження рішень, 

затверджених внаслідок реалізації дискреції, слід вимагати не прийняття 

конкретного рішення судом у справі, а визнання судом рішення таким, що 

суперечить закону, а також просити суд, щоб орган, чиє рішення оскаржується, 

затвердив рішення, що відповідатиме нормі закону з огляду на дотримання 

принципу верховенства права. Такий підхід цілком відповідає усталеній 

міжнародній практиці, а також знаходить своє підтвердження у національній 

судовій практиці (у постанові від 28 лютого 2017 року у справі №826/7631/15 

Верховний Суд України зазначив, що рішення судів про задоволення позовних 

вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим, а 

правильним способом захисту позивача є вимога про визнання бездіяльності ДПІ 

протиправною та зобов’язання відповідача до виконання покладених на нього 

законом і підзаконними актами обов’язків щодо надання органу казначейства 

висновку стосовно суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету [214]). Також 

такої правової позиції дотримуються науковці, зокрема А. Гулик зазначає, що з 

метою відновлення порушеного права особи адміністративний суд може 

допустити обмежене втручання в дискрецію суб’єкта владних повноважень 

шляхом зобов’язання його до вчинення певних дій на реалізацію покладених на 
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нього законом обов’язків [215, c. 151]. Проте, варто зауважити, що у випадку, 

якщо з комплексного аналізу повноважень органу публічної влади, що затвердив 

оскаржуване рішення, буде встановлено, що в останнього відсутні дискреційні 

повноваження і нормою закону встановлено конкретну нормативну поведінку, а  

представник останнього аргументує прийняття оскаржуваного рішення так 

званою дискрецією, то з огляду на те, що таке рішення не лише порушує права 

та законні інтереси особи, але і його затвердження суперечить закону, адвокат 

може вимагати в суду прямої вказівки органу публічної влади на зміст і характер 

рішення, яке потрібно ухвалити. Ці повноваження суду прямо зазначені у пункті 

2 частини 4 статті 105 та пункті 3 частини 2 статті 162 КАСУ. А також цілком 

відповідає правовій позиції Верховного Суду, в якій зазначено, що «рішення 

суду, у випадку задоволення позову, має бути таким, яке б гарантувало 

дотримання і захист прав, свобод, інтересів позивача від порушень з боку 

відповідача, забезпечувало його виконання та унеможливлювало необхідність 

наступних звернень до суду». [216] 

 

Висновки до розділу 3 

1. Сформульовано поняття спору, що виник у сфері доступу до 

публічної інформації як правового конфлікту, що виник внаслідок порушення 

суб’єктом владних повноважень права на доступ до публічної інформації, 

передбаченого Законом України «Про доступ до публічної інформації» та 

іншими законодавчими актами. 

2. Запропоновано теоретичну модель алгоритму адвокатського 

консультування клієнта у спорах, що виникають у зв’язку з оскарженням 

порушеного права на доступ до публічної інформації, а саме: попередній опис 

ситуації клієнтом та попередній адвокатський аналіз; аналіз запиту на надання 

публічної інформації клієнта (оцінювання на відповідність вимогам 

законодавства щодо оформлення інформаційних запитів, аналіз предмету 

запиту, оцінювання правильності вибору визначеного розпорядника публічної 

інформації); аналіз відповіді органу публічної влади або іншого визначеного 
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запитувачем розпорядника інформації за наступними критеріями; оцінювання 

загального результату розгляду запиту на надання публічної інформації (відмова 

в наданні інформації, надання неповної інформації, надання інформації не за 

суттю запиту тощо; оцінювання підстави відмови (у випадку відмови в наданні 

інформації або надання неповної інформації)); аналіз чинних нормативно-

правових актів, що регулюють право на надання публічної інформації; 

формування правової позиції та стратегії вирішення спору.  

Визначено такі можливі стратегії, що їх може запропонувати адвокат до 

використання саме щодо оскарження відмови у доступі до публічної інформації: 

відмови, «запасного виходу», використання іншого інструменту доступу до 

публічної інформації, «другого шансу», боротьби. 

3. Сформульовано визначення поняття спору щодо оскарження рішень 

органів публічної влади. Зокрема, під спором щодо оскарження рішень органів 

публічної влади запропоновано розуміти правовий конфлікт, що виник між 

громадянином та органом державної влади та/або місцевого самоврядування 

щодо затвердженого ним в межах визначених законом повноважень нормативно-

правового акта, що порушує права та законні інтереси громадянина. 

4. Розроблено алгоритм здійснення адвокатської консультативної 

роботи у спорах, що виникають з оскарження рішень органів публічної влади, 

зокрема запропоновано такі тактичні кроки:  вільна розповідь клієнта щодо 

підстав затвердження оскаржуваного акта та його впливу на права та інтереси 

клієнта; аналіз тексту оскаржуваного акта; детальний аналіз передумов 

прийняття рішення; аналіз процедури прийняття оскаржуваного рішення; 

вивчення нормативно-правових актів, що регулюють повноваження органу, що 

затвердив оспорюване рішення; аналіз порушень, що були спричинені 

прийняттям та/або виконанням оспорюваного акта.  

5. Розглянуто стратегії, які може використовувати адвокат з метою 

найбільш повного захисту прав та/або інтересів клієнта: стратегія визнання 

нормативно-правового акта незаконним в повному обсязі; внесення змін до 

нормативно-правового акта; визнання незаконними окремих частин 
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оскаржуваного нормативно-правового акта, а також відтермінування і 

додаткових вимог. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає у формуванні 

теоретичних засад консультативної роботи адвоката у справах, що виникають з 

адміністративних правовідносин, виявленні теоретичних та практичних проблем 

її реалізації і формулюванні рекомендацій щодо її вдосконалення. Такими 

зокрема є: 

1. Під консультативною роботою адвоката запропоновано розуміти 

комплексну роботу адвоката щодо вирішення правової проблеми клієнта. 

Консультування – це безпосередній процес взаємодії адвоката та клієнта 

(довірителя) з метою надання кваліфікованої правової допомоги останньому. 

Консультацію варто розглядати в широкому і вузькому значеннях. У вузькому  

консультація являє собою надання адвокатом порад клієнту щодо правової 

ситуації, що склалася в останнього. Передбачає аналіз наявних документів, 

правових обставин справи, норм чинного законодавства та судової практики. У 

широкому ж значенні консультація – це загальний термін для визначення порад 

фахівця з будь-якого питання.   

Запропоновано класифікувати види адвокатського консультування 

залежно від його предмету: пов’язане з наданням правової інформації,  щодо 

роз’яснення норм чинного законодавства,  щодо написання процесуальних 

документів, щодо написання скарг, довідок, договорів та інших юридичних 

документів; щодо вирішення правових проблем клієнта. 

Обґрунтовано доцільність розмежування одно- та багатоетапного 

консультування. Одноетапне консультування – це одномоментна комунікація з 

клієнтом, яка не передбачає формування правової позиції у справі (характерне 

для надання інформації чи роз’яснення з правових питань, складання 

документів). Багатоетапне консультування передбачає множинність комунікацій 

(дій) адвоката з клієнтом, за якої кожна дія вирішує окреме завдання, має свій 

алгоритм і функціональний набір методів. 

2. Під методологією адвокатської діяльності запропоновано розуміти 

систему прийомів, способів, що їх використовує адвокат з метою досягнення 
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цілей професійної діяльності. Під методологією консультативної роботи 

адвоката запропоновано розуміти систему методів, що використовує адвокат для 

досягнення цілей консультативної роботи. Її становлять такі групи методів: 

збору інформації по справі; оцінювання обставин справи та нормативно-правової 

бази; формування правової позиції у справі. 

Водночас під методикою адвокатської діяльності запропоновано розуміти 

теоретичні та практичні засади використання конкретних методів пізнання для 

досягнення цілей адвокатської діяльності. Під методикою консультативної 

роботи адвоката слід розуміти систему прийомів з використанням конкретних 

методів пізнання, які використовує адвокат для досягнення цілей 

консультування. 

3. Поняття адвокатської стратегії потрактовано як сукупність прийомів 

для досягнення захисту порушених прав, інтересів клієнта, а тактику 

адвокатської діяльності – як систему прийомів, які використовує адвокат з метою 

реалізації обраної стратегії. Тактику консультативної ж роботи адвоката 

запропоновано розуміти як комплекс прийомів, що забезпечує досягнення мети 

адвокатського консультування клієнта. Доречно виокремлювати такі тактики: 

посилення когнітивного елемента справи, посилення емоційного елемента у 

справі, витребування та роботи з документами, спирання на вітчизняну судову 

практику, спирання на європейську практику та рішення міжнародних судів; 

формалізації; спрощення та попередження (превентивна). У процесі здійснення 

консультування адвокат може використовувати тактичні прийоми активного 

слухання; заохочення; керованого діалогу; прогнозування; поступового 

опитування. 

4. Особливістю консультативної роботи адвоката у справах, що 

виникають з адміністративних правовідносин є можливість застосування 

процедури адміністративного оскарження та медіації.  

У разі застосування процедури адміністративного оскарження адвокату 

доцільно використовувати одну або комбінацію таких тактик: прихильності; 
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тиску; спілкування; переконання; відсутності категоричності; попередження; 

бездіяльності.   

Підтримано позицію щодо можливості участі адвоката в процесі медіації у 

статусі медіатора, що зумовлює необхідність внесення змін до ст. 19 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

5. З’ясовано, що характерною рисою консультативної роботи адвоката 

у справах, що виникають з адміністративних правовідносин та передбачають 

урегулювання в судовому порядку є використання таких тактик: нейтральна, 

атакуюча, оборонна, співпраці, позитивного враження, затягування, залучення 

ЗМІ та широких кіл громадськості, тактика повної фіксації розгляду справи.  

6. Під спором, що виник у сфері доступу до публічної інформації, 

запропоновано розуміти правовий конфлікт, що виник внаслідок порушення 

суб’єктом владних повноважень права на доступ до публічної інформації, 

передбаченого Законом України «Про доступ до публічної інформації» та 

іншими законодавчими актами. З метою досягнення мети консультування в цій 

категорії справ запропоновано конкретний алгоритм його організації та 

проведення: попередній опис ситуації клієнтом та попередній адвокатський 

аналіз; аналіз запиту на надання публічної інформації клієнта (оцінювання на 

відповідність вимогам законодавства щодо оформлення інформаційних запитів, 

аналіз предмету запиту, оцінювання правильності вибору визначеного 

розпорядника публічної інформації); аналіз відповіді органу публічної влади або 

іншого визначеного запитувачем розпорядника інформації за наступними 

критеріями; оцінювання загального результату розгляду запиту на надання 

публічної інформації (відмова в наданні інформації, надання неповної 

інформації, надання інформації не за суттю запиту тощо; оцінювання підстави 

відмови (у випадку відмови в наданні інформації або надання неповної 

інформації)); аналіз чинних нормативно-правових актів, що регулюють право на 

надання публічної інформації; формування правової позиції та стратегії 

вирішення спору.  
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Визначено стратегії, які можуть бути використані під час оскарження 

відмови в доступі до публічної інформації. Це передусім стратегії «відмови», 

«запасного виходу», «використання іншого інструменту доступу до публічної 

інформації», «другого шансу», «боротьби». 

7. Спір щодо оскарження рішень органів публічної влади 

запропоновано кваліфікувати як правовий конфлікт, що виник між 

громадянином та органом державної влади та/або місцевого самоврядування 

щодо ухваленого в межах визначених законом повноважень правового акту, що 

порушує права та законні інтереси громадянина. Запропоновано такий алгоритм 

організації та проведення консультування у цій категорії справ: вільна розповідь 

клієнта щодо підстав прийняття оскаржуваного акта та його впливу на права та 

інтереси клієнта; аналіз тексту оскаржуваного акта; детальний аналіз передумов 

прийняття рішення адвокатом за результатами аналізу інформації наданої 

клієнтом в процесі вільної розповіді, а також наданих документів (за наявності); 

аналіз процедури прийняття оскаржуваного рішення за результатами аналізу як 

отриманої інформації від клієнта, так і від органів публічної влади, наданої у 

відповідь на відповідний адвокатський запит; вивчення нормативно-правових 

актів, що регулюють повноваження органу, що ухвалив оспорюване рішення; 

аналіз та оцінювання порушень, що були спричинені ухваленням та/або 

виконанням оспорюваного акта на підставі інформації, наданої клієнтом та 

отриманої іншим законним шляхом.  

Визначено стратегії, які може використовувати адвокат у такій категорії 

справ. Насамперед це стратегії визнання правового акта незаконним в повному 

обсязі, внесення змін до правового акта, визнання незаконними окремих частин 

оскаржуваного правового акта, відтермінування, додаткових вимог. 
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2015. № 2(33) С. 194-201. 

77. Шеллінг Т. Стратегія конфлікту: видання 3-е. М.: 2020 – 367 с. 

78. Кучер Т.М. Стратегія і тактика доведення: юридичко-психологічні 

аспекти. Право і суспільство. 2014. №1-2.   С. 55-58. 

79. Бишевець О.В. Тактичні прийоми у професійній діяльності адвоката. 

Вісник Академії адвокатури. 2008. Випуск 11. С. 104-107. 

80. Попелюшко В.О. Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді 

справи. Вісник академії адвокатури.  2012. Випуск 12. С. 96-98. 

81. Деханов, С. А. Общие вопросы адвокатской тактики, техники и 

стиля. Адвокат. 2012.  № 9. С. 5 – 9. 

82. Хмелевська Н.В. Теоретичні й нормативно-прикладні основи 

забезпечення правової допомоги адвокатом в Україні. автореф.дис. … канд. ю. н. 

12.00.10. Київ, 2013. 19 с. 

83. Ходжаева Е., Рабовски Ю. (Шестернина) Стратегии и тактики 

адвокатов в условиях обвинительного уклона в России. Социология власти. 2015. 

№2. С. 135-167. 

84. Ларионова М.А. Основы юридического консультирования. Пермь: 

ПГГПУ. 2013. 24 с. 



 171 

85. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. К.: Атіка, 

2003. 352 с. 

86. Марченко Ю. Уміння активного слухання як складова 

комунікативної компетентності молодого юриста. Наукові записки. Серія: 

Педагогіка. 2006.  №9.  С. 53-58.  

87. Атватер И. Я вас слушаю. М: Экономика, 1988. 

88. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование и психотерапия: методы, теории и техники. М. 1999. 

89. Балахтар В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція// URL: 

https://pidruchniki.com/90374/sotsiologiya/sotsialnopsihologichniy_trening_i_manip

ulyatsiya. 

90. Митник О., Томаржевська І.  Психологічне консультування. URL: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14099/1/6.pdf. 

91. Макаров С. Ю. Особенности консультационной работы адвоката. 

Адвокатура. Государство. Общество: сб. материалов III Всерос. науч.-практ. 

конф. Москва: Новый учеб., 2006. С. 214– 236. 

92. Кім О.Д. Профессиональные навыки адвоката. URL: 

http://tomorrowslawyer.org/wp-content/uploads/2017/05/kyrgyzstan-advocacy-skills-

manual-ru.authcheckdam.pdf. 

93. Турченюк О.Ф. Основи ефективного консультування. Донецьк: Юго-

Восток, 2007. 46 с. 

94. Блохина О. Понятие, виды и этапы консультирования. URL: 

htpp://www. lawclinic.ru. 

95. Булакова Е. Ю. Адвокат: навыки профессионального мастерства / 

ред.: Л. А. Воскобитова, И. Н. Лукьянова, Л. П. Михайлова. Москва: Волтерс 

Клувер, 2008. – 567 с.  

96. Іваницький О.С. Спеціалізація як приницип організації адвокатури. 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. №4. 2015. С. 64-77. 

97. Конституція України від 26.06.1996 р. /ВВР. 1996. № 30. С. 141. 



 172 

98. Юхтенко Л. Процедура примирення в адміністративному 

судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування. Юридичний вісник. 

2016. №4. С. 84-90. 

99. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 р. у справі 

№ 15-рп. Офіційний вісник України від 26.07.2002 2002 р., № 28. стор. 93. стаття 

1333. код акта 22800/2002. 

100. Грибок І. О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в 

адміністративному порядку: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. НАН України; 

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2006. 

101. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний 

досвід та пропозиції для України/ автор-упорядник Тимощук В.П. К.: Факт, 2003. 

496 с. 

102. Постанова Верховного Суду від 30.01.2018 року у справі № 

419/316/15-ц URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87230401. 

103. Закон України «Про доступ до публічної інформації». Відомості 

Верховної Ради України від 12.08.20112011 р. № 32, стор. 1491, стаття 314. 

104. Закон України “Про звернення громадян”. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. №47. 

105. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. Відомості 

Верховної Ради України. 1999. №20. 

106. Закон України “Про державну службу”. Відомості Верховної Ради 

України. 2016. №4. 

107. Закон України “ Про прокуратуру”. Відомості Верховної Ради 

України. 2015. №2-3. 

108. Закон України “Про Вищу раду правосуддя”. Відомості Верховної 

Ради України. 2017. №7-8. 

109. Лученко Д.В. Скарга як процесуальна форма правозахисту в 

адміністративно-правових відносинах. Вісник національного університету 

“Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. 2014. № 1(16) С. 285-

294. 



 173 

110. Лошицький М.В. Адміністративні скарги як спосіб захисту прав 

громадян у діяльності органів публічної адміністрації. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015 Вип. 31, Том 2. 

С.146-150. 

111. Кисіль Л.Є. Нагальні завдання удосконалення адміністративного 

оскарження. Часопис Київського університету права: український науково-

теоретичний часопис. Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України. Київ. 2011. № 4.  С. 174-179. 

112. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та 

практики/ за заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.: Факт. 2003. 384 с. 

113. Вільчик Т. Адвокатура як інститут реалізації права на правову 

допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського 

Союзу та України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Харків. 2016. 490 с. 

114. Лиско А. Проблеми впровадження та проведення медіації в 

адміністративному судочинстві в Україні. «Законодавство України: проблеми 

та перспективи розвитку» Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції. Київ: Європейський університет, 2010. 

115. Рєзнікова В.В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення 

господарських спорів. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Юридичні науки.  Вип. 90.  К.2012. С. 14. 

116. Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу 

вирішення спорів. Держава і право: збірник наукових праць: юридичні і 

політичні науки. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ. 

2014. Вип. 65. С. 134-139. 

117. Про медіацію: проект Закону України від 17 грудня 2015 р. № 3665 

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463. 

118. Литвинов А.В. Введение в медиацию. Саратов: Самиздат. 2011. 152 

с. 



 174 

119. Драганова Н.В. Медіація як один із альтернативних методів 

вирішення індивідуальних трудових спорів. Юридична наука. 2011. №6.  С. 77-

83. 

120. Кафарський В.В. Медіація в адміністративному судочинстві. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Вип. 3(6). С. 152 – 165. 

121. Ясиновський І.Г. Переваги та недоліки медіації при вирішенні 

правових конфліктів. Часопис Київського університету права. 2014. №2. С. 344-

347. 

122. Розман Ю.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення 

приватно-правових спорів. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 29.  С. 245-

256. 

123. Ульянова Г.О., Бурова Л. І. Медіація як альтернативний спосіб 

вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Південно-український 

правничий часопис. 2013. №4. С.107-110. 

124. Фрідріх-Йоахім Мемель Медіація в адміністративному процесі URL: 

http://www.voas.gov.ua/upload/337_mediac2.pdf. 

125. Красіловська З.В. Умови застосування медіації для врегулювання 

спорів із органами публічної влади: вітчизняний та зарубіжний аспекти.  Теорія 

та практика державного управління. 2015. Вип.4(51). С. 1-4. 

126. Податкова медіація. Європейський досвід. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Проєкт 

Положення про консультативну роботу 

Консультативна робота адвокатів є одним з основних видів адвокатської 

діяльності, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Метою цього Положення є уніфікація процесу консультування з метою 

покращення її якості та підвищення ефективності. 

Стаття 1. Поняття консультативної роботи 

1. У професійній діяльності адвоката розрізняють консультативну 

роботу, консультування та консультацію. 

2. Консультативна робота адвоката – це систематична професійна 

діяльність адвоката, що поєднує комплекс дій спрямованих на вирішення 

правової проблеми клієнта у формі роз’яснень, рекомендацій, складання 

письмових матеріалів. 

3. Консультування – безпосередній процес взаємодії адвоката та 

клієнта (довірителя), що полягає у збиранні потрібної інформації та аналізі 

обставин справи адвокатом, з метою знаходження правових методів та засобів 

вирішення юридичних проблем довірителя. 

4.  Консультація – результат спілкування адвоката з клієнтом, що 

полягає у знаходженні варіантів правового вирішення проблем клієнта, 

роз’яснення можливих наслідків та формування подальшої стратегії дій. 

Стаття 2. Законодавство, що регулює консультативну роботу 

Під час здійснення консультативної діяльності адвокат має керуватись 

законодавством України, Правилами адвокатської етики та міжнародними 

встановленими стандартами адвокатської діяльності 

Стаття 3. Консультування адвоката 

1. Консультування адвоката містить такі стадії: 
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- підготовча; 

- інтерв’ю (опитування); 

- аналіз обставин справи; 

- збирання інформації та її подальший аналіз; 

- аналіз нормативно-правової основи справи: матеріально-правова та 

процесуально-правова кваліфікації справи; 

- формування правової позиції у справі, аналіз її переваг та недоліків; 

- консультація (вироблення правової позиції зі справи після 

обговорення з клієнтом). 

2. Збереження принципів конфіденційності, законності, недопущення 

конфлікту інтересів, незалежності та компетенції є обов’язковим для кожного 

етапу консультування незалежно від його результату. 

Стаття 4. Підготовка до консультування 

1. Підготовка адвоката до консультування полягає в попередньому 

ознайомленні з обставинами справи, особою клієнта, організацією робочого 

простору.  

2. Підготовка до консультування може відбуватись як до 

безпосереднього знайомства з особою клієнта, так і після.  

 

Стаття 5. Інтерв’ю (опитування) 

1. Інтерв’ю – це збирання інформації від клієнта (третіх осіб) з метою 

формування первинного адвокатського бачення правової проблеми довірителя та 

отримання додаткової предметної інформації по суті спору.  

2. Опитування як етап консультативної діяльності може містити такі 

складники:  

-вільна розповідь, в процесі якої клієнт самостійно ознайомлює адвоката з 

власним баченням правової проблеми, що виникла; 

-додаткові питання адвоката, під час яких адвокат уточнює предметну та 

додатково-предметну інформацію, що не озвучив клієнт на попередньому 

підетапі; 
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-узагальнення отриманої адвокатом інформації в процесі інтерв’ю. 

3. Інтерв’ю може бути первинним та вторинним. Вторинне інтерв’ю 

відбувається у випадку, якщо отриманої під час первинного інтерв’ю інформації 

виявилось недостатньо, на думку адвоката, для формування консультаційного 

висновку.  

Стаття 6. Збирання інформації 

1. Збирання інформації – це діяльність адвоката в процесі здійснення 

консультативної діяльності, спрямована на встановлення обставин у справі та 

відомостей, що їх підтверджує шляхом додаткового опитування клієнта та третіх 

осіб, аналізу документів та їх витребування, використання інформації з 

відкритих джерел та/або реєстрів, використовуючи інструмент адвокатського 

запиту та іншими способами, не забороненими законом.   

2. Як джерела інформації, адвокат може використовуватись усні 

свідчення, письмові документи, аудіоматеріали, відеоматеріали. 

3. Отримувати потрібну інформацію адвокат може безпосередньо від 

клієнта, у відповідь на запити, передбачені законами України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації», а також на адвокатські запити, 

передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від 

третіх осіб, отримані у незаборонений законодавством України спосіб. 

4. Під час збирання інформації адвокату заборонено вдаватися до 

тиску, незаконних погроз та інакше своїми діями порушувати чинне 

законодавство України 

Стаття 7. Аналіз фактичних даних 

1. Аналіз фактичних обставин справи – це цілеспрямована діяльність 

адвоката спрямована на оцінювання об’єктивних фактів реальності, що мають 

значення для справи та позиціонування їх, тобто віднесенні фактичних обставин 

до таких, що підтверджують обрану адвокатом та клієнтом позицію, або ж 

спростовують її. 
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Стаття 8. Аналіз нормативно- правової основи справи 

1. Аналіз нормативно-правової основи справи це діяльність адвоката 

спрямована на пошук норм, що регулюють спірні правовідносини, а також 

тлумачення цих норм. 

2. Аналізуючи нормативно-правову базу слід використовувати лише 

чинні нормативно-правові акти. Обираючи між загальним та спеціальним 

нормативно-правовим актом, що регулюють спірні правовідносини, перевагу 

варто надавати спеціальному.  

3. Здійснюючи аналіз нормативно-правової бази, адвокат інтерпретує 

нормативно-правові акти, що не є офіційним тлумаченням.  

Стаття 9. Правова позиція у справі 

1. Формування правової позиції у справі – це етап консультативної 

діяльності адвоката, що полягає у формуванні способу захисту правомірного 

домагання довірителя, заснованого на всебічному і повному аналізі фактичних 

обставин справи та нормативно-правового регулювання спірних правовідносин. 

2. Правова позиція у справі – це заснований на всебічному аналізі 

правового матеріалу та фактичних обставин справи вибір юристом спільно з 

довірителем форми та способу захисту правомірного домагання довірителя. 

3. Остаточне обрання правової позиції у справі має відбуватись виключно 

за погодження з клієнтом. Тиск на клієнта під час вибору правової позиції у 

справі заборонений.  

4. Твердження про необхідний довірителю результат за вибору конкретної 

правової позиції є неприйнятним.  

Стаття 10. Позасудове вирішення спору 

1. Адвокат має роз’яснити клієнту можливість позасудового вирішення 

спору. 

2. Позасудове вирішення спору полягає у врегулюванні спірних 

правовідносин між сторонами за можливої участі представників сторін, без 

звернення до суду. Використання цих процедур розв’язання спорів не обмежує 

право сторін звернутись до суду. 
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3. Оцінюючи можливість використання процедури позасудового 

вирішення спору, адвокату слід орієнтуватися на пріоритетність інтересів 

клієнта. Здійснювати тиск на клієнта з метою обрання позасудового або судового 

порядку вирішення спірних правовідносин заборонено. 

Стаття 11. Залучення до консультування інших спеціалістів. 

1. За потреби у спеціальних знаннях або додаткових консультаціях 

адвокат може звернутись за консультацією до інших спеціалістів та експертів. 

Про подібне звернення адвоката клієнту повинно бути повідомлено заздалегідь 

та обґрунтовані причини звернення. 

2. Звертаючись за консультацією до інших спеціалістів адвокат може 

надати інформацію, що стосується суті справи лише в межах, потрібних для 

надання такої консультації. Передавання персональних даних клієнта без його 

додаткової згоди  заборонено.  

Стаття 12. Відмова у наданні консультації. 

1. У випадку наявності конфлікту інтересів адвокат має відмовити 

клієнту в наданні консультації.  

2. Адвокат не повинен здійснювати консультації, що не відповідають 

його рівню професійної компетенції, без участі та за згодою клієнта в ній іншого 

адвоката, який володіє потрібною компетенцією. 

3. Адвокат має припинити процес консультування, якщо результат на 

якому наполягає клієнт є протиправним або виходить за межі компетенції 

адвоката.  

4. У випадку відмови від консультування, адвокат зобов’язаний 

зберігати конфіденційність інформації, що стала йому відома від клієнта або 

іншої особи, яка звернулась в інтересах клієнта. Факт звернення клієнта до 

адвоката є окремим предметом адвокатської таємниці. 

Стаття 13. Відповідальність адвоката при здійсненні консультування 

1. Здійснюючи консультативну роботу адвокат несе відповідальність за 

зміст наданих консультацій. Не є підставою для притягнення адвоката до 

відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь 
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його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, 

винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або 

надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено 

дисциплінарного проступку. 

Адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності у 

випадку, якщо в процесі консультування вчинить дисциплінарний проступок. 
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Додаток Ґ 

Список публікацій Л.В. Сливи за темою дисертації 
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4. Слива Л. В. Окремі особливості консультування адвокатом у спорах, 

що виникають щодо оскарження рішень органів публічної влади. Науково-

практичний журнал «Цивілістично-процесуальна думка».  2018. № 3. С. 57-

62.  
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6. Слива Л. В. Методологія здійснення консультативної роботи 
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8. Слива Л. В. Консультативна робота адвоката у справах, що виникають 

з адміністративних правовідносин. Актуальні питання державотворення в 

Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

20 травня 2016 р.). В 3-х томах. Том 3. Київ. 2016. С. 231-232.  

9. Слива Л.В. Деякі особливості консультативної роботи адвоката у 

справах, що виникають з адміністративних правовідносин. SCIENA 

VINCEMUM! Наукою переможемо: матеріали другої міжнародної науково-

практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче 

провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення 

кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка. Київ. 2016. С. 200-203. 

10.  Слива Л.В. Консультативна діяльність адвоката як особливий вид 

адвокатської діяльності. Актуальні питання державотворення в Україні : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 травня 

2017 р). У 2-х томах. Том 2. Київ. 2017. С. 359-360. 

11. Слива Л. В. Участь адвоката у медіативному вирішенні спорів, що 

виникають з адміністративних правовідносин. Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-
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Додаток Д 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Основні положення дисертації, теоретичні висновки та практичні 

рекомендації оприлюднено у формі доповідей на науково-практичних 

конференціях, зокрема таких: «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 18 травня 2016 р.), Друга міжнародна науково-практична 

конференція «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні 

проблеми», присвячена 5-річчю створення кафедри нотаріального та 

виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету 

ім. Тараса Шевченка (м. Київ, 26 березня 2016 р.)., Актуальні питання 

державотворення в Україні»  (м. Київ, 19 травня 2017 р.), «Актуальні 

питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 

р.).  
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