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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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. 
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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: 

- 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. 
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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 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: 

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; 
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- 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:  

- 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 
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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-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.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь її 

наукового розроблення, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

схарактеризовано його методологію та емпіричну базу, розкрито наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів, їх апробацію.  

Розділ 1 «Консультативна робота адвоката: теорія та практика» 

складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Консультативна робота адвоката як вид 

адвокатської діяльності» досліджено правову природу консультативної 

роботи адвоката та її місце серед інших видів адвокатської діяльності.  

Запропоновано під консультативною роботою адвоката розуміти 

комплексну роботу адвоката щодо врегулювання правової проблеми клієнта. 

Комплексність цього виду роботи полягає в тому, що вона включає в себе 

методологію, методику, стратегію та тактику здійснення консультативної 

роботи. Під консультуванням, на думку автора, слід розуміти безпосередній 

процес взаємодії адвоката та клієнта (довірителя) з метою надання 

кваліфікованої правової допомоги останньому. В свою чергу консультацію 
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розглянуто в широкому та вузькому розумінні. У вузькому розумінні 

консультація являє собою надання адвокатом порад клієнту щодо правової 

ситуації, що склалася в останнього. Вона передбачає аналіз наявних 

документів, правових обставин справи, норм чинного законодавства та 

судової практики. У такому контексті консультація є завершальним етапом 

взаємодії адвоката та клієнта в процесі здійснення консультування. У 

широкому ж розумінні консультація – це загальний термін для визначення 

порад фахівця з будь-якого питання. Окрему увагу присвячено місцю 

консультативної роботи адвоката серед інших суміжних видів адвокатської 

діяльності, як-от «надання правової інформації», «роз’яснень з правових 

питань» та «правовий супровід». 

Обґрунтовано, що аналізовані терміни слід розглядати як систему 

взаємопов’язаних елементів в структурі адвокатської діяльності. Так, 

найширшим поняттям в цьому контексті є здійснення правового супроводу, 

що включає, з-поміж іншого, і здійснення консультативної роботи та є 

комплексним і охоплює багато видів адвокатської діяльності. Під поняттям 

«надання правової інформації адвокатом» слід розуміти надання адвокатом 

інформації довідково-інформаційного характеру щодо наявності чи 

відсутності нормативно-правових актів чи законодавчо встановлених 

процедур, які застосовні до правової ситуації клієнта. Роз’яснення ж із 

правових питань передбачають більшу інтелектуальну залученість 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 можна застосувати до конкретної правової ситуації.  

Автором обґрунтований відхід від усталеного в літературі визначення 

консультування та консультативної роботи, як першого етапу взаємодії 

клієнта та адвоката і запропоновано розглядати його як самостійний та 

автономний вид адвокатської діяльності.  

У дослідженні здійснена теоретична розробка класифікації видів 

консультування залежно від його предмету. Зокрема, виділені такі його види: 

консультування, пов’язане з наданням правової інформації; консультування 

щодо роз’яснення норм чинного законодавства; консультування щодо 

написання процесуальних документів; консультування щодо написання скарг, 

довідок, договорів та інших юридичних документів; консультування щодо 

вирішення правових проблем клієнта. 

Запропоновано розрізняти одноетапне та багатоетапне консультування. 

Під одноетапним консультуванням автор розуміє одномоментну комунікацію 

з клієнтом, яка не передбачає формування правової позиції у справі 

(характерне для надання інформації чи роз’яснення з правових питань, 

складання документів). Багатоетапне консультування в свою чергу передбачає 

множинність комунікацій (дій) адвоката з клієнтом, за якої кожна дія вирішує 

окреме завдання, має свій алгоритм і функціональний набір методів. 

У підрозділі 1.2 «Методологія здійснення консультативної роботи 

адвокатом» проаналізовано систему методів, що використовує адвокат у 

процесі здійснення консультативної роботи.  
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Методологія консультативної роботи адвоката недостатньо висвітлена у 

вітчизняній та зарубіжній літературі, присвяченій особливостям 

консультативної роботи як виду адвокатської діяльності. Натомість, залежно 

від мети, що має перед собою адвокат при здійсненні консультування, 

добирається перелік методів, що допоможуть найбільш ефективно її досягти. 

Під методологією адвокатської діяльності пропонується розуміти систему 

прийомів, способів, що їх використовує адвокат з метою досягнення цілей 

діяльності. Проте, кожний вид адвокатської діяльності має на меті досягти 

різні цілі та потребує різних видів знання в процесі. Саме тому обґрунтовано, 

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. Також наведено види методів, які 

доцільно застосовувати з метою досягнення завдань консультування. 

Методологія консультативної роботи адвоката, на думку автора, є складним 

структурним утворенням і передбачає такі групи методів: збору інформації по 

справі, оцінювання обставин справи та нормативно-правової бази, 

формування правової позиції у справі. Так, із-поміж методів збору інформації 

по справі можуть бути застосовані психологічні методи, метод аналізу, метод 

синтезу, аксіоматичний синтез.  Серед методів оцінювання обставин справи та 

нормативно-правової бази запропоновано брати до уваги методи угрупування, 

узагальнення, аналогії, тлумачення, прогнозування, порівняння, а також 

формально-логічний, системний, структурний та поведінковий методи. 

Останньою з проаналізованих груп методів є методи формування правової 

позиції у справі. На думку автора, на цьому етапі консультування адвокат 

може використати такі методи: правового моделювання, індукції, дедукції, 

гіпотетико-дедуктивний,  формалізації, опису та спеціально-юридичний.  

Проте, адвокат досягає поставленої мети своєї діяльності не тільки 

завдяки правильно обраній методології. Також адвокату доцільно 

використовувати конкретну методику, яка є оптимальною для конкретного 

виду діяльності. Під методикою адвокатської діяльності запропоновано 

розуміти 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 застосовує адвокат для 

досягнення цілей консультування. 

У підрозділі 1.3 «Стратегія та тактика консультативної роботи 

адвоката» увагу зосереджено на визначенні понять стратегії та тактики в 

контексті науки про адвокатуру, а також на конкретних тактичних прийомах, 

що їх може застосовувати адвокат з метою досягнення цілей консультування. 
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Під поняттям адвокатської стратегії запропоновано розуміти сукупність 

прийомів для досягнення захисту порушених прав / інтересів клієнта. Тактику 

консультативної роботи адвоката визначено як комплекс прийомів, що 

забезпечують реалізацію мети консультування адвокатом клієнта. Говорячи 

про тактику адвоката щодо здійснення консультативної роботи, доречно 

враховувати такі її різновиди, як: посилення когнітивного елемента справи, 

посилення емоційного елемента у справі, витребування та робота з 

документами, спирання на вітчизняну судову практику, спирання на 

європейську практику та рішення міжнародних судів, формалізації, 

спрощення; попередження (превентивна). Окрема увага автора зосереджена на 

тактичних прийомах, які використовує адвокат під час здійснення 

консультативної роботи. Погоджуючись з визначенням тактичних прийомів як  

способів діяльності зацікавленої особи, використання яких з урахуванням 

конкретної ситуації, забезпечує найбільш ефективне розв’язання окремих 

завдань, автор зосереджує увагу на таких тактичних прийомах, які може 

використовувати адвокат в процесі здійснення консультування: активного 

слухання, заохочення, керованого діалогу, прогнозування та поступового 

опитування.  

Розділ 2 «Загальні особливості консультативної роботи адвоката у 

вирішенні спорів, що виникли з адміністративних правовідносин» має два 

підрозділи.  

У підрозділі 2.1 «Особливості консультативної роботи адвоката у 

вирішенні спорів, що виникли з адміністративно-правових відносин у 

позасудовому порядку» досліджено особливості позасудового врегулювання 

спорів, що виникають з адміністративних правовідносин, зокрема увагу 

приділено тактиці здійснення консультування адвокатом у випадку обрання 

такого виду врегулювання правового конфлікту.  

Автор підтримує дефініцію адміністративного оскарження, визначеного 

як процедуру оскарження дій чи бездіяльності органів публічної влади до 

вищих контролюючих органів та посадових осіб у формі подання відповідної 

заяви-скарги. Зважаючи на ряд переваг зазначеної процедури перед судовим 

оскарженням, з метою досягнення цілей процедури адміністративного 

оскарження запропоновано використовувати одну із таких тактик або їх 

комбінацію: тактика прихильності, тактика тиску, тактика спілкування, 

тактика переконання, тактика відсутності категоричності, тактика 

попередження та тактика бездіяльності.  

Обґрунтовано можливість застосування процедури медіації для 

вирішення правових конфліктів у справах, що виникли з адміністративних 

правовідносин. Під медіацією у спорах, що виникають з адміністративних 

відносин запропоновано вважати процес позасудового врегулювання спору 

між повноважним представником суб’єкта владних повноважень і 

громадянином за участі незалежної особи медіатора, з метою вирішення 

правового конфлікту. У дослідженні окрему увагу приділено можливості 

адвоката брати участь у врегулюванні конфлікту в процесі медіації, зокрема й 

у ролі медіатора. Підтримано пропозицію доповнити статтю 19 Закону 
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України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідним пунктом. 

Крім того, розглянуто законодавчо передбачену можливість врегулювання 

адміністративного спору за участі судді та досліджені переваги та недоліки 

такої процедури.  

У підрозділі 2.2 «Особливості консультативної роботи адвоката у 

вирішенні спорів, що виникли з адміністративно-правових відносин у судовому 

порядку» містить результати авторського аналізу теоретичних підходів до 

визначення спорів, що підлягають розв’язанню в межах адміністративної 

юрисдикції, а також тактик, які може використовувати адвокат у процесі 

здійснення консультування клієнта у випадку обрання форми судового 

захисту.  

Наголошено, що чинне законодавство про адміністративне судочинство 

не дає чіткої відповіді на запитання, юрисдикція якого суду поширюється на 

спірні правовідносини, оскільки відповідна стаття побудована за принципом 

«правило з винятком», що може створювати низку практичних проблем. З 

огляду на це, ураховуючи положення Кодексу адміністративного судочинства 

України, серед ознак, що визначають правовідносини саме адміністративно-

правовими, а спір, з яким адвокат прийшов до клієнта, – таким, що виник з 

адміністративних правовідносин, запропоновано виокремлювати наступні: 

одним із суб'єктів правовідносин, що виникли, є суб’єкт владних повноважень; 

наявний публічний інтерес та публічний характер правовідносин; 

правовідносини виникли внаслідок реалізації суб'єктом владних повноважень 

своїх владних управлінських функцій. З цього 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.   

Аргументовано, що в разі прийняття рішення про судове врегулювання 

спору, що виник, відповідно до обраної стратегії, адвокат може обрати одну 

або комбінацію таких тактик: нейтральна тактика, атакуюча тактика, оборонна 

тактика, тактика співпраці, тактика позитивного враження, тактика 

затягування, тактика залучення ЗМІ та широких кіл громадськості, тактика 

повної фіксації розгляду справи.  

Розділ 3 «Особливості консультативної роботи адвоката в окремих 

категоріях справ, що виникають з адміністративних правовідносин» 

складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Особливості здійснення консультативної діяльності 

адвоката щодо оскарження обмеження доступу до публічної інформації» 

автор зосередив увагу на особливостях здійснення консультування в одній із 

поширених категорій адміністративних спорів – спорах, що виникають з 

оскарження обмеження доступу до публічної інформації. Так, зазначається, 

що, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у період із 2017 

по 2018 рік суди України винесли майже 62000 судових рішень у справах щодо 

оскарження відмови у доступі до публічної інформації. 

Під спором, що виник у сфері доступу до публічної інформації, 

запропоновано розуміти правовий конфлікт, що виник унаслідок порушення 
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суб’єктом владних повноважень права на доступ до публічної інформації, 

передбаченого Законом України «Про доступ до публічної інформації» та 

іншими законодавчими актами. 

Окрему увагу приділено стратегії здійснення консультування в 

досліджуваній категорії спорів. Зокрема визначено, що за результатами 

аналізу обставин справи, адвокат може запропонувати до реалізації одну із 

зазначених стратегій: відмови, «запасного виходу», «другого шансу», 

«боротьби». Автором досліджена судова практика щодо оскарження 

обмеження доступу до публічної інформації. Обґрунтовано також 

використання авторського алгоритму здійснення консультування у зазначеній 

категорії справ. Так, оптимальною автор вважає таку послідовність дій: 

1) попередній опис ситуації клієнта та її попередній адвокатський аналіз; 

2) аналіз змісту запиту клієнта на надання публічної інформації клієнта; 

3) аналіз змісту відповіді органу публічної влади або іншого визначеного 

запитувачем розпорядника інформації; 4) аналіз чинних нормативно-правових 

актів, що регулюють право на надання публічної інформації; 5) формування 

правової позиції та стратегії вирішення спору.  

У підрозділі 3.2 «Особливості здійснення консультативної діяльності 

адвоката щодо оскарження рішень органів публічної влади» дисертант 

приділяє увагу особливостям здійснення консультування у такій категорії 

спорів, що підлягають вирішенню в межах адміністративного судочинства, як 

оскарження рішень органів публічної влади.  

Під спором щодо оскарження рішень органів публічної влади автор 

пропонує розуміти правовий конфлікт, що виник між громадянином та 

органом державної влади та/або місцевого самоврядування щодо ухваленого 

ним в межах визначених законом повноважень правового акту, що порушує 

права та законні інтереси громадянина.  

Зважаючи на особливості цієї категорії справ,  визначено, що адвокату 

доречно дотримуватися конкретного 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; 

4) аналіз процедури прийняття оскаржуваного рішення; 5) вивчення 

нормативно-правових актів, що регулюють повноваження органу, що прийняв 

оспорюване рішення; 6) аналіз порушень, що були спричинені прийняттям 

та/або виконанням оспорюваного акта.  

Автором приділена увага необхідності адвокатом аналізу правової 

природи оскаржуваного акта, адже це може значно вплинути на перебіг 

консультування. Зокрема, досліджені особливості оскарження нормативно-

правових актів, та правових актів, що мають індивідуальний характер. 

Окрему увагу дисертант приділяє стратегії здійснення консультування в 

зазначеній категорії справ. Зокрема запропоновано адвокату обрати одну з 

таких стратегій здійснення консультування у справах щодо оскарження 

рішень органів публічної влади: визнання правового акта незаконним в 

повному обсязі; внесення змін до правового акта; визнання незаконними 
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окремих частин оскаржуваного правового акта; стратегія відтермінування; 

стратегія додаткових вимог.  

 

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 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. 
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3. Поняття адвокатської стратегії визначено 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; 

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 

відповідними 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 
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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 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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адвокатської діяльності. Науково-практичний журнал «Цивілістично-

процесуальна думка». 2016. № 3. С. 80-83. 



 15 

13. Слива Л. В. Консультативна діяльність адвоката: поняття та 

особливості. Молодий вчений. 2018. № 7 (59). С.229-232. 

 

 

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.  

У дисертаційному дослідженні на основі теоретичного доробку та 

нормативних положень визначено поняття консультативної роботи адвоката, 

його правову природу та сформовано понятійно-категоріальний апарат. 

Окрему увагу приділено розмежуванню консультативної роботи із суміжними 

поняттями. Також здійснено аналіз методології здійснення адвокатської 

консультативної роботи та об’єднано в групи методи, властиві 

консультативній роботі адвоката. Наголошено, що їх використання сприяє 

реалізації мети консультування.  

Розглянуто тактики та стратегії консультативної роботи адвоката та 

запропоновано їх авторські визначення. 

Проаналізовано стратегію та тактику консультативної роботи адвоката, 

набули подальшого розвитку вже розроблені доктринальні позиції.  

Окрему увагу приділено особливостям здійснення консультативної 

роботи адвоката в процесі позасудового та судового врегулювання правового 

конфлікту.  

Досліджено особливості здійснення консультативної роботи адвоката у 

спорах, що виникають із оскарження права на доступ до публічної інформації 

та оскарження рішень органів публічної влади.  

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, консультативна робота, 

консультування, консультація адвоката, методи адвокатського 

консультування, оскарження обмеження доступу до публічної інформації, 

оскарження рішень органів публічної влади, тактика здійснення 

консультування.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Слива Л. В. Консультативная работа адвоката по делам, 

возникающим из административных правоотношений. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2020. 

Исследовано понятие консультативной работы адвоката, изучена его 

правовая природа и сформирован понятийно-категориальный аппарат. Особое 

внимание уделено разграничению консультативной работы от смежных 

понятий. 

Произведён анализ методологии осуществления адвокатом 

консультативной работы и разработаны группы методов, присущих 

консультативной работе адвоката. Акцентировано, что их использование 

способствует реализации цели консультирования. 

Рассмотрены тактики и стратегии консультативной работы адвоката и 

предложены их авторские определения. 

Проанализированы стратегия и тактика консультативной работы 

адвоката, получили дальнейшее развитие уже разработанные доктринальные 

позиции. 

Особое внимание уделено особенностям осуществления консультативной 

работы адвоката в процессе внесудебного и судебного урегулирования 

правового конфликта. 

Исследованы особенности осуществления консультативной работы 

адвоката по спорам, возникающим из оспаривания права на доступ к 

публичной информации и обжалования решений органов публичной власти. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, консультативная 

работа, консультирование, консультация адвоката, методы адвокатского 

консультирования, обжалование ограничения доступа к публичной 

информации, обжалование решений органов публичной власти, тактика 

осуществления консультирования. 

 

 

SUMMARY 

 

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

administrative legal relations. – Qualification research paper on the manuscript.  

Thesis for Candidate Degree in Juridical Sciences, specialty 12.00.10 – 

judicial system; prosecutor's office and advocacy. – Taras Shevchenko National 

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

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 

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 
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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" are revealed. Special attention is paid to the 

distinction between consultative work and related concepts. In particular, attention 

is paid to the distinction between this concept and "provision of legal information", 

"clarification of legal issues" and "legal support". The methodology of attorney 's 

advisory work is also analyzed and 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; 

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. 

The tactics and strategies of the attorney r's advisory work are considered and 

their author's definitions are offered. 

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 on the possibility of participation of an attorney as a mediator in the 

process of resolving this legal conflict is substantiated. 

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 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. Particular attention in the dissertation research is paid to the algorithm 

of the attorney 's advisory work in these categories of cases. 
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The practical value of the paper is that in the paper is one of the first 

comprehensive scientific studies in the field of attorney's advisory work in certain 

types of legal relations. The urgency of the dissertation is strengthened by the fact 

that it proposes an author's vision of solving problems in the investigated sphere. 

Within the investigation scientific approaches to the determining of the place of 

advisory work of an attorney among other types of legal work, theoretically fixed 

approaches to the classification of types of legal advice and legal approaches to the 

classification of methods used in law science were developed. 

As a result of investigation, a number of provisions, conclusions and 

proposals, new in the conceptual plan and relevant for legal science and practice, are 

formulated, in particular: 

- the author's approach to the theoretical definition of the concept of 

consultative work of an attorney and related concepts is proposed; 

- a system of methods of consultative work of an attorney is formulated, 

which includes methods of gathering information on the case, methods of assessing 

the circumstances of the case and the legal framework and methods of forming a 

legal position in the case; 

- the concept of the system of tactical attorney`s receptions in case of choice 

of out-of-court or judicial way of the solution of administrative dispute is developed; 

- usage of the certain counseling strategies in such categories of administrative 

disputes as disputes concerning appeals against decisions of public authorities and 

appeals against restrictions on access to public information is theoretically 

substantiated.  

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. 
 
 


