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Представлена робота є комплексним теоретико-прикладним дослідженням, 

у якому автором на новому науковому рівні розкривається сутність правового 

статусу адвоката, а також визначаються та обґрунтовуються концептуальні 

напрями його вдосконалення в умовах становлення громадянського суспільства 

та правової держави в Україні. 

Становлення в Україні громадянського суспільства та формування 

демократичної, правової держави значною мірою пов’язане не з їх формальним 

проголошенням, а з тривалим та складним процесом утвердження пріоритетності 

інтересів кожної особи, існуванням відповідного конституційного механізму 

захисту прав і свобод людини та громадянина. Досягнення цієї мети є неможливим 

без належного функціонування такого інституту громадянського суспільства як 

адвокатура, яка є ключовою правозахисною інституцією, що відіграє одну із 

провідних ролей у забезпеченні належних умов проживання людини в ньому, тобто 

у формуванні якісного розвитку такого суспільства. 

Однією з центральних в юриспруденції є категорія «правовий статус особи», 

за допомогою якої визначаються місце і особливості правового становища будь-

якої особи як суб’єкта правовідносин. Між науковцями ведуться дискусії щодо 

визначення дефініції та структури правового статусу особи в цілому, і адвоката 

зокрема, а тому розкриття сутності цієї категорії розглядається ними як одна з 

«вічних» проблем юридичної науки. Тож необхідність здійснення комплексного 

теоретико-правового і практичного дослідження, метою якого насамперед є 

визначення такої сукупності елементів структури правового статусу адвоката, яка 

б забезпечила необхідну універсальність, дієвість та системність цієї правової 

категорії, й зумовила вибір теми дослідження. Крім цього, надання правничої 

(правової) допомоги ставиться під сумнів, якщо не забезпечується незалежність 

професійної діяльності адвоката. А тому без забезпечення можливості здійснення 

адвокатської діяльності на засадах незалежності та наділення адвоката відповідним 

комплексом елементів насамперед його професійного статусу право особи на 

професійну правничу допомогу набуває не реального наповнення, а рис 

декларативності. Таке право, у свою чергу, розглядається як юридична гарантія 

здійснення всіх інших прав та свобод особи, від чого значною мірою залежить її 
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впевненість в існуванні надійного механізму їх захисту, в забезпеченні належного 

доступу до здійснення правосуддя. 

Євроінтеграційні процеси в Україні, новим поштовхом до яких стала 

ратифікація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, свідчать про вибір 

нашою державою європейської системи цінностей, особливо тих, що пов’язані 

як із стандартами захисту прав людини, так і безпосередньо наданням правової 

допомоги. Орієнтація України на таку систему цінностей актуалізує наукові 

дослідження, що розкривають правову природу адвокатури як самостійного 

інституту правозахисту в механізмі здійснення правосуддя. Необхідність 

досліджень безпосередньо пов’язана із тим, що існуюча система правової 

допомоги, як зазначено у Стратегії розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства на 2021-2023 роки, засвідчила свою недостатню 

функціональну спроможність, зокрема у зв’язку з: функціональною 

недосконалістю системи адвокатури, складністю порядку доступу до 

адвокатської діяльності, недостатньою ефективністю механізмів захисту прав 

адвокатів. Тож, без сумніву, комплексна судово-правова реформа, яка сьогодні 

відбувається в українському суспільстві, не може бути успішною без 

реформування вітчизняної адвокатури, першим кроком якої стало підвищення її 

конституційно-правового статусу внаслідок прийняття конституційних змін 

щодо правосуддя. Усе це вказує на необхідність подальшого реформування 

законодавства про адвокатуру, зокрема в аспекті вдосконалення правового 

статусу адвоката, насамперед з метою забезпечення повноцінної реалізації 

конституційного права особи на отримання професійної правничої допомоги, що 

є запорукою становлення громадянського суспільства та формування правової 

держави в Україні.  

Актуальність дослідження зумовлена також необхідністю як подальших 

доктринальних теоретичних розробок, виходячи з недостатньої глибини 

вивчення або ж взагалі недослідженості низки ключових аспектів обраної теми, 

які б враховували останні тенденції розвитку вітчизняного законодавства, так і 

впровадження у практику комплексу науково обґрунтованих пропозицій та 

рекомендацій насамперед щодо вдосконалення правового статусу адвоката, що 
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й зумовило потребу виведення проблематики на новий дослідницький рівень, а 

також наукову новизну та практичну цінність дослідження.  

Метою поданого дослідження є вирішення важливої наукової проблеми, а 

саме: розкриття на концептуальному рівні теоретико-правових положень 

правового статусу українського адвоката та розробка на їх основі і впровадження 

у практику науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення норм 

чинного законодавства про адвокатуру, задля забезпечення належної реалізації 

права особи на професійну правничу (правову) допомогу. 

Наукова новизна представленого дослідження та основні наукові результати 

у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами полягають в 

такому: 

1. Концептуальні засади інституту адвокатури в умовах формування 

громадянського суспільства та правової держави в Україні. 

На доктринальному рівні розкрито основні теоретичних положень щодо 

визначення як місця і ролі інституту адвокатури, його становлення та розвитку 

(в аспекті еволюції розуміння термінів «адвокат» і «адвокатура»), так і сутності 

професійної діяльності адвоката як суб’єкта надання правничої (правової) 

допомоги. 

Проаналізовано конституційно-правовий статус інституту адвокатури та 

відзначається дискусійність доктринальних позицій щодо визначення: правової 

природи, значення та ролі цього інституту на сучасному етапі становлення 

громадянського суспільства і формування правової держави в Україні; сутності 

взаємовідносин адвокатури із державою; її місця в механізмі здійснення 

правосуддя.  

Розширюється і збагачується загальне уявлення про адвокатуру як 

незалежний інститут громадянського суспільства, яка відіграє провідну роль у 

забезпеченні якісного розвитку такого суспільства. 

У контексті визначення сутності взаємовідносин між адвокатурою та 

державою автором запропонована концепція рівноправності таких відносин, 

основою якої виступає заінтересованість держави в існуванні сильної адвокатури, 

і навпаки, адвокатури – у сильній державі.  
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Досліджується питання щодо кола суб’єктів надання правової допомоги та 

аргументується доцільність використання вузького (обмежувального) підходу до 

його визначення, а також позитивність змін до Конституції України (щодо 

правосуддя), згідно з якими монополія на здійснення основних видів правової 

допомоги (захисту та представництва) закріплюється за адвокатами. 

Робиться висновок про доцільність застосовування насамперед 

словосполучення «професійна правнича (правова) допомога», що зумовлено, з 

одного боку, вживанням у Конституції України терміна «професійна правнича 

допомога», а з іншого – тривалим офіційним застосуванням терміна «правова 

допомога» та його поширеністю в науковій і практичній сферах. 

2. Незалежний правовий статус адвоката: проблеми теорії та 

практики 

Аргументується позиція, відповідно до якої категорію «незалежність» у 

контексті цього дослідження необхідно сприймати як незалежність, з одного 

боку, недержавного самоврядного інституту, а з іншого – безпосередньо 

адвоката, в аспекті здійснення ним своєї професійної діяльності, розкриваючи 

при цьому фундаментальні їх положення та встановлюючи взаємозв’язок між 

ними. 

У результаті поглибленого доктринального вивчення правової природи 

незалежності адвоката як основоположної умови надання професійної правничої 

(правової) допомоги робиться висновок про, по-перше, існування двох її рівнів, 

а саме зовнішнього і внутрішнього (виділяються групи джерел можливого 

впливу на зовнішній рівень незалежності адвоката та розкривається зміст 

внутрішніх чинників її забезпечення), а по-друге, абсолютний характер 

незалежності адвоката. 

Значна увага приділяється й розкриттю сутності самостійності адвоката та 

з’ясуванню її співвідношення з незалежністю як взаємопов’язаних, але в той же 

час різних, не взаємозумовлених властивостей його правового статусу.  

Виділяється й така важлива проблема як забезпечення зовнішнього рівня 

незалежності адвоката, який включає в себе й незалежність від самої адвокатури. 

Обґрунтовується точка зору, згідно з якою, з одного боку, існування професійних 
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асоціацій адвокатів та обов’язкове членство в них не порушує принципу 

незалежності адвокатської діяльності (враховуючи особливий статус такої 

асоціації та специфіку виконуваних нею публічно-правових функцій), а з іншого 

– діяльність органів адвокатського самоврядування повинна бути спрямована 

саме на забезпечення та гарантування незалежності професійної діяльності 

кожного адвоката, у тому числі й у фінансовому. 

У розрізі класифікації правового статусу особи за характером (змістом), 

автором пропонується можливість виділення загального, професійного та 

індивідуального правового статусу адвоката, розкривається взаємозв’язок між 

ними, а також обґрунтовується доцільність застосування саме правової 

конструкції «процесуальна та непроцесуальна форми діяльності адвоката» 

замість «процесуальний та непроцесуальний статус адвоката». 

Розкриваються концептуальні теоретико-практичні аспекти 

багатогранного правового становища адвоката в кримінальному, цивільному, 

господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, так і 

з’ясуванню взаємозв’язку між захистом та представництвом як основними 

функціями професійної діяльності адвоката.  

3. Порядок набуття правового статусу адвоката. 

Акцентується увага на розкритті правової природи позитивних та 

негативних умов як набуття статусу адвоката, так і здійснення адвокатської 

діяльності. У контексті з’ясування сутності негативних умов аргументується 

позиція про необхідність суттєвого розширення сфери їх дії, зокрема шляхом 

підвищення вимог насамперед до морально-етичного рівня претендента на 

здобуття статусу адвоката та встановлення заборони особі, яка набула статус 

адвоката, представляти інтереси будь-якої особи у справах (зокрема, в судах), в 

яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вона працювала, не менше 

ніж протягом трьох років з дня припинення попередньої такої її діяльності. 

Аналізуються вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня особи, яка 

виявила бажання набути статус адвоката, та розкривається ставлення автора до 

можливості набуття такого статусу особою, якій присуджено науковий ступінь 

у галузі права.  
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Розкривається сутність інституту стажування, а також значення умови про 

наявність стажу в претендента на здобуття статусу адвоката. Обґрунтовується 

висновок про необхідність як вдосконалення наявного альтернативного способу 

набуття статусу адвоката без проходження стажування, так і взагалі збільшення їх 

кількості, а також закріплення норми про можливість здобуття такого статусу і в 

разі відсутності відповідного стажу. 

У поданій роботі розглядаються проблемні питання щодо визначення 

природи договору про надання правової допомоги, враховуючи, зокрема, 

відсутність єдиного підходу щодо встановлення місця такого договору серед 

інших груп договорів. Аналізується сутність й інших документів, які 

підтверджують повноваження адвоката в аспекті процесуальної та 

непроцесуальної форми його діяльності. Розкриваються переваги і недоліки 

практичного застосування кожного з таких документів, а також звертається увага 

на наявні законодавчі прогалини в їх використанні. 

4. Елементи правового статусу адвоката. 

Комплексний підхід до з’ясування правової природи професійних прав 

адвоката, зокрема в контексті діяльності адвоката-захисника, дає можливість 

аргументувати позицію, відповідно до якої, з одного боку, український 

законодавець закріплює за адвокатом значну кількість таких прав, а з іншого – 

відсутність як особливого порядку, так і належного (або ж взагалі) механізму 

реалізації багатьох з них (зокрема, що стосується прав, які пов’язані із діяльністю 

адвоката щодо збирання доказової інформації (адвокатським розслідуванням) та 

насамперед її процесуальним оформленням як доказів), свідчить про те, що 

адвокат не наділяється достатнім їх комплексом, який є необхідним для 

виконання свого конституційного обов’язку щодо надання правничої допомоги 

на засадах професійності та незалежності. 

Основна увага в зосереджена на розкритті на доктринальному рівні 

правової природи двох основних професійних прав функціонального характеру, 

а саме – права адвоката на запит та на опитування осіб за їх згодою, які 

спрямовані на формування належної та допустимої доказової бази. Проведене 

дослідження дало можливість автору, по-перше, виявити ряд суттєвих недоліків 
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їх нормативного регулювання, а по-друге, сформулювати певні концептуальні 

положення вдосконалення механізму їх практичної реалізації. 

Досліджується багатогранне функціональне призначення гарантій 

адвокатської діяльності, які, будучи структурним елементом правового статусу 

адвоката, покликані забезпечувати належну реалізацію всіх інших елементів 

статусу. Гарантії адвокатської діяльності спрямовані і на захист адвоката від 

можливих проявів свавілля з боку держави, органів адвокатського 

самоврядування та інших суб’єктів, і на забезпечення права особи на професійну 

правничу (правову) допомогу, реалізація здійснення якого перебуває в тісному 

взаємозв’язку з наявною системою таких гарантій. 

Значну увагу приділено розкриттю сутності, по-перше, заборони вимагати 

від адвоката надання відомостей, що є адвокатською таємницею, та її меж, а по-

друге, – засобів, за допомогою яких забезпечується збереження такої таємниці 

(досліджується нормативне регулювання, а також наявні проблеми реалізації, 

зокрема таких гарантій як свідоцький імунітет адвоката та заборона втручатися 

у його приватне спілкування з клієнтом, а також гарантій у разі проведення 

обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює 

адвокатську діяльність). 

Правова природа цивільно-правової (майнової) відповідальності адвоката 

сприймається як поєднання елементів обмежувального та споживчого 

концептуальних підходів. Обґрунтовується висновок про необхідність існування 

інституту страхування цивільно-правової відповідальності адвоката (як надає 

додаткові гарантії клієнту в належній реалізації його конституційного права, так 

і мінімізує можливі негативні наслідки професійної діяльності адвоката), але 

запровадження обов’язкової його форми потребує врахування потенційних 

фінансових ризиків адвокатської діяльності та можливе лише за умови створення 

надійного й ефективного механізму такого страхування. 

У контексті дослідження питання про процедуру притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності, автор звертає увагу як на концептуальні 

моменти, так і на основні недоліки нормативного регулювання змісту стадій 

дисциплінарного провадження. 
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Порівняно з кращими світовими та вітчизняними аналогами в 

представленій роботі вперше запропоновано новий концептуальний підхід щодо 

визначення сутності та структури правового статусу адвоката, згідно з яким 

такий статус необхідно сприймати як комплексну категорію, яка відображає 

правове становище адвоката в суспільстві, що характеризується наявністю у 

нього юридично встановленої сукупності прав, обов’язків, гарантій та 

відповідальності, які є необхідними і достатніми для здійснення адвокатської 

діяльності щодо надання професійної правничої (правової) допомоги на засадах 

абсолютної незалежності. Вперше в юридичній науці на доктринальному рівні 

розкривається правова природа незалежності адвоката як основоположної умови 

здійснення його професійної діяльності та виокремлюється незалежність на 

зовнішньому і внутрішньому рівні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дослідженні положення, висновки та рекомендації, маючи і 

науково-теоретичний, і прикладний інтерес, можуть бути використані у: 

науково-дослідній сфері – матеріали роботи можуть становити теоретичну 

основу для подальших наукових досліджень, присвячених проблематиці 

вдосконалення правового статусу адвоката, а також інших проблем 

адвокатології; правотворчій діяльності – сформульовані в поданій роботі 

висновки та пропозиції можуть бути використані як для внесення змін та 

доповнень до норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

процесуальних кодексів та інших правових актів, що регламентують професійну 

діяльність адвоката, так і для подальшого вдосконалення Правил адвокатської 

етики; правозастосовній роботі – прикладний характер дослідження надає змогу 

безпосередньо використовувати його результати у професійній діяльності 

адвоката, а також у практичній діяльності органів адвокатського 

самоврядування; навчально-методичній діяльності – при викладанні в навчальних 

закладах таких дисциплін як «Адвокатура України», «Адвокатура в Україні та 

правових системах інших країн», «Адвокатологія», «Організація і функції 

адвокатури», «Актуальні проблеми адвокатури», «Цивільний процес», 

«Кримінальний процес», «Господарський процес», «Актуальні проблеми 
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цивільного процесуального права», а також при підготовці підручників, навчальних 

посібників, методичних рекомендацій із зазначених дисциплін. 

Економічний ефект від впровадження полягає в створенні передумов для 

покращення якості надання професійної правничої допомоги адвокатами, 

внаслідок чого підвищиться рівень судового захисту прав і свобод особи та 

відбудеться певне розвантаження судової системи. Це сприятиме також 

зменшенню кількості апеляційних та касаційних оскаржень рішень судів, а 

також зменшенню числа заяв до міжнародних судових установ проти України, а 

відтак – зменшенню видатків Державному бюджету України. 

Кількість публікацій за роботою: 216, в т.ч. 6 монографій (1 – видана за 

кордоном), 2 підручники, 143 статті (59 – у провідних наукових виданнях інших 

держав, в т.ч. 2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором, 84 у фахових 

виданнях України), 65 тез доповідей на наукових конференціях, серед яких 19 

тез видані за кордоном. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-

індекс роботи, згідно баз даних складає відровідно: Web of Science – 0/0, Scopus– 

0/0, Google Shcolar – 771/11. За даною тематикою автором захищено дисертацію 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. 

Автор    Віктор ЗАБОРОВСЬКИЙ 
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