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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є формування уяви про принципи організації та 

діяльності адвокатури, її систему, висвітлення організаційних форм, видів 

адвокатської діяльності, професійних прав та обов’язків адвоката тощо.  

 

ВСТУП 

 Ставлення держави до адвокатури дає уявлення про справжні цінності, 

визнані владою. Утвердження принципу поваги до прав людини, дав сильний 

поштовх розвитку відповідних інститутів і, насамперед, адвокатури. 

В Конституції України не визначено правовий статус адвокатури, але з 

окреслених у ній завдань можна зробити висновок, що остання є одним з 

інститутів правової системи держави, який виконує завдання, без здійснення 

котрих функціонування цієї системи неможливе. При цьому адвокатура не 

належить до жодної з гілок влади, передбачених ст. 6 Конституції України, і в 

певному сенсі має відігравати роль „дружнього посередника” між державою та 

іншими суб’єктами права в громадянському суспільстві. 

Питання діяльності адвокатів в Україні є предметом розгляду в даній 

лекції. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО АДВОКАТСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до ст. 2 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність” (далі - Закону) адвокатура України - недержавний самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, 

встановленому цим Законом. 

Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право 

здійснювати адвокатську діяльність. 

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, 

дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав 

адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення 

питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське 

самоврядування. 

Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція 

України, інші законодавчі акти України. Закон України „Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність”, прийнятий 5 липня 2012 року, визначає правові 

засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської 

діяльності в Україні. 

Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, 

законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту 

інтересів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території 

України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, 

згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або 

законодавством іноземної держави. 

Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на 

території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України. 

Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює 

належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій 

адвокатської діяльності. 

Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Згідно зі ст. 6 

Закону адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

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

двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

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

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Не може бути адвокатом особа, яка: 

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку 

судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину 

середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі; 

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 

3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом 

двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної 

служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення 

присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з 

дня такого звільнення. 

Несумісною з діяльністю адвоката є: 

1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 

4 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”; 

2) військова або альтернативна (невійськова) служба; 

3) нотаріальна діяльність; 

4) судово-експертна діяльність. 

Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 

1, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у 

відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, 

які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі). 

Допуск до складення кваліфікаційного іспиту (ст. 8 Закону). Особа, 

яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та 

другої ст. 6 Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran31#n31
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran31#n31


кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного 

іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою 

адвокатів України. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє 

відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою ст. 

6 Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, 

повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наявності 

письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть 

звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських 

об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання 

запиту надати необхідну інформацію. 

Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне 

надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть 

за собою відповідальність, установлену законом. 

У разі ненадання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, 

письмової згоди на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею 

відомостей така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається. 

Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту 

не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження. 

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про: 

1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту; 

2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту. 

Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово 

протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про 

відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку 

зазначаються причини такої відмови. 

Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може 

бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання. 

Кваліфікаційний іспит (ст. 9 Закону). Кваліфікаційний іспит є 

атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом. 

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі 

права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання 

стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у 

застосуванні закону. 

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється 

кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та 

програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. 



Рада адвокатів України може встановити плату за складення 

кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення. 

Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці. 

Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня 

складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного 

іспиту. Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом 

трьох років з дня складення іспиту. 

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до 

складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, 

яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до 

наступного кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один рік. 

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти 

днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, 

або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести 

повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких 

іспитів. 

Стажист адвоката. Стажування (ст. 10 Закону). Стажування полягає 

в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. 

Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката 

за направленням ради адвокатів регіону. 

Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування 

має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. Стажування 

може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста. 

Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж 

адвокатської діяльності не менше п’яти років. В одного адвоката можуть 

проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів 

регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса 

робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні. 

Від проходження стажування звільняються особи, які на день 

звернення із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають 

стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки. 

За результатами стажування керівник стажування складає звіт про 

оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону. 

Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом 

тридцяти днів з дня отримання звіту. 

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає 

рішення про: 

1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю; 

2) продовження стажування на строк від одного до трьох місяців. 



Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про 

прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. 

Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може 

бути оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом 

тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду, 

які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати раду 

адвокатів регіону видати свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про 

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше 

тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів 

регіону присягу адвоката України. Текст присяги адвоката України 

підписується адвокатом і зберігається радою адвокатів регіону, а її копія 

надається адвокату. 

Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у 

день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення 

адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. 

Організаційні форми адвокатської діяльності. Здійснення 

адвокатської діяльності адвокатом індивідуально (ст. 13 Закону). Адвокат, 

який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою 

особою. 

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може 

відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі 

ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати 

видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Адвокатське бюро (ст. 14 Закону). Адвокатське бюро є юридичною 

особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування 

адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його 

створив. 

Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, 

встановленому Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців”, з урахуванням особливостей, передбачених 

цим Законом. 

Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у 

банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. 

Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське 

бюро. 

Адвокатське об’єднання (ст. 15 Закону). Адвокатське об’єднання є 

юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше 

адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. 

Державна реєстрація адвокатського об’єднання здійснюється в 

порядку, встановленому Законом України „Про державну реєстрацію 
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юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Законом. 

Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може відкривати 

рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. 

Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське 

об’єднання. Від імені адвокатського об’єднання договір про надання правової 

допомоги підписується учасником адвокатського об’єднання, 

уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об’єднання. 

Помічник адвоката. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які 

мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на 

підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, 

адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог цього 

Закону і законодавства про працю. 

Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що 

знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до 

процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. 

Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з 

діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не 

можуть бути особи, зазначені в частині другій статті 6 Закону. 

Єдиний реєстр адвокатів України. Рада адвокатів України забезпечує 

ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, 

обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний 

склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього 

Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про 

обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення 

відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами 

адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. 

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості: 

1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про 

включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів 

України); 

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми 

адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку; 

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

6) інші відомості, передбачені цим Законом. 

Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є 

відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з 

Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує 

питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим 

Законом. 

Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право 

здійснювати адвокатську діяльність. 

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

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

двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

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

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

 

ІІ. ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Згідно зі ст. 19 Закону видами адвокатської діяльності є: 

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру; 

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення; 

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; 

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 

позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 

6) 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; 

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, 

міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством 

іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та 

інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 



8) надання правової допомоги під час виконання та відбування 

кримінальних покарань. 

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не 

заборонені законом. 

Професійні права адвоката (ст. 20 Закону). Під час здійснення 

адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені 

законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової 

допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання 

правової допомоги, зокрема: 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання 

копій документів, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою 

таких фізичних осіб); 

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, 

права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед 

громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких 

належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; 

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з 

необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім 

тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та 

подавати їх у встановленому законом порядку; 

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і 

службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові 

мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на 

засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і 

скарг; 

7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, 

в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, 

документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання 

матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає 

інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере 

участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, 

якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій 

документів; 

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що 

потребують спеціальних знань; 

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та 

іншими законами. 



Професійні обов’язки адвоката (ст. 21 Закону). Під час здійснення 

адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської 

етики; 

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання 

правової допомоги; 

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту 

інтересів; 

4) підвищувати свій професійний рівень; 

5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 

6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та 

договором про надання правової допомоги. 

Адвокату забороняється: 

1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним 

інтересам клієнта; 

2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять 

адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах 

третіх осіб; 

3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо 

адвокат впевнений у самообмові клієнта; 

4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, 

установлених законом. 

Гарантії адвокатської діяльності (ст. 23 Закону). Професійні права, 

честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією 

України, Законом та іншими законами, зокрема: 

1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню 

адвокатської діяльності; 

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, 

особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, 

адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або 

зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що 

є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути 

допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, 

звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, 

передбаченому законом; 

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи 

слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється 

на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального 

прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; 

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи 

вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності; 

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками 

провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та 

доведенні їх переконливості; 
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6) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх 

майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть 

відповідальність, передбачену законом; 

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у 

кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом; 

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного 

співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи 

слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести 

до розкриття адвокатської таємниці; 

9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з 

клієнтом; 

10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також 

винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у 

справі; 

11) забороняється втручання у правову позицію адвоката; 

12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували 

до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну 

раду адвокатів регіону; 

13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального 

правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором 

України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва та міста Севастополя; 

14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності 

адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття 

адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у 

зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом; 

15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до 

відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що 

відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при 

цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката; 

16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом; 

17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в 

особливому порядку. 

Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення 

кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною 

другою цієї статті. 

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, 

приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до 

речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в 

обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується 

відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також 

враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті. 

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння 

адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового 



доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради 

адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї 

частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити 

відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального 

провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем 

проведення такої процесуальної дії. 

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо 

адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій 

представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, 

подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення 

процесуальних дій, що зазначаються у протоколі. 

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного 

повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню 

відповідної процесуальної дії. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Закон України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” визначає 

види адвокатської діяльності, професійні права та обов’язки адвоката. 

Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та 

охороняються Конституцією України, Законом України „Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” та іншими законами. 

 

ІІІ. ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ 

АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. ДИСЦИПЛІНАРНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА 

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання 

правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на 

надання правової допомоги, можуть бути: 

1) договір про надання правової допомоги; 

2) довіреність; 

3) ордер; 

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим 

Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на 

надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро 

або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада 

адвокатів України затверджує типову форму ордера. 

Повноваження адвоката як захисника або представника в 

господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному 

провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як 

уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві 

підтверджуються в порядку, встановленому законом. 
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Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому 

клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих 

процесуальних дій. 

Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю (ст. 31 

Закону). Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі: 

1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності; 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно 

адвоката за вчинення злочину, крім випадку, передбаченого пунктом 6 

частини першої статті 32 Закону; 

3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; 

4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено 

дієздатним. 

Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися 

виключно у разі: 

1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку; 

2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 

3) систематичного або грубого одноразового порушення правил 

адвокатської етики. 

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено 

протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення 

не зупиняє його дії. 

Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 

адвокат не має права її здійснювати. Відомості про зупинення права на 

заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів 

України. 

Припинення права на заняття адвокатською діяльністю (ст. 

32 Закону). Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом 

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі: 

1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю; 

2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його 

померлим; 

3) смерті адвоката; 

4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю; 

5) встановлення факту надання недостовірних відомостей для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та 

складення присяги адвоката України; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно 

адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину 

середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі. 



Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді 

позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися 

виключно у разі: 

1) порушення присяги адвоката України; 

2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську 

таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 

3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із 

здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така 

шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили; 

4) систематичного або грубого одноразового порушення правил 

адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України. 

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено 

протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення 

не зупиняє його дії. 

Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має 

наслідком припинення такої діяльності та права особи на участь у роботі 

органів адвокатського самоврядування. Відомості про припинення права на 

заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного реєстру адвокатів 

України. 

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Адвоката може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного 

провадження з підстав, передбачених Законом України „Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність”. 

Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, 

яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного 

проступку. 

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого 

місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. 

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

Дисциплінарним проступком адвоката є: 

1) порушення вимог несумісності; 

2) порушення присяги адвоката України; 

3) порушення правил адвокатської етики; 

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели 

до її розголошення; 

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних 

обов’язків; 

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. 

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути 

застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 



1) попередження; 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від 

одного місяця до одного року; 

3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а 

для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів 

України. 

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності 

протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. 

Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути 

підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі 

факти такої поведінки. 

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за 

заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак 

дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою 

(скаргою). 

Дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 

1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок 

адвоката; 

2) порушення дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 

4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. 

Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її 

надходження передається до дисциплінарної палати. 

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка 

має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та 

пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. 

Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі 

матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний 

проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів 

палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або 

відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. 

Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням 

місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної 

справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка 

ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом 

трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення 

дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається 



довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, складена за результатами перевірки. 

Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в 

порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти 

днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури або до суду. 

Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається 

дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

протягом тридцяти днів з дня її порушення. Розгляд дисциплінарної справи 

здійснюється на засадах змагальності. Розгляд справи про дисциплінарну 

відповідальність адвоката є відкритим, крім випадків, якщо відкритий 

розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської таємниці. 

За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення 

дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного 

стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної 

палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення 

про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається 

двома третинами голосів від її загального складу. 

Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення 

надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала 

питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття рішення. 

Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній 

справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження 

рішення не зупиняє його дії. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання 

правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на 

надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової 

допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. 

Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

здійснюється тільки на підставах, чітко визначених Законом України „Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність”. 

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути 

застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 

місяця до одного року; 3) для адвокатів України - позбавлення права на 

заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного 



реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з 

Єдиного реєстру адвокатів України. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує 

питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим 

Законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають 

право здійснювати адвокатську діяльність.  

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

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

двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

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

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

передбачені три організаційно-правові форми заняття адвокатською 

практикою: 1) індивідуально; 2) адвокатське бюро; 3) адвокатське 

об’єднання. Ним же визначені види адвокатської діяльності, професійні 

права та обов’язки адвоката. 

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання 

правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на 

надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової 

допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише основоположні поняття та риси, які 

стосуються адвокатської діяльності в Україні. Більш детально ці питання 

викладені в законі України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, 

прийнятому 07 липня 2012 року. Цей закон є базовим для всіх напрямків 

адвокатської діяльності, вивчення наступних тем даної дисципліни. Він 

повинен стати для кожного студента своєрідною настільною книгою.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Усвідомити поняття, суть і значення функції захисту в кримінальному 

процесі України. Визначитись з правами, обов’язками, загальними 

правилами участі адвоката-захисника підозрюваного (обвинуваченого), 

адвоката-представника потерпілого у кримінальному провадженні.  

 

В С Т У П 

Кримінальна процесуальна діяльність не завжди відповідає вимогам 

законності та обґрунтованості, при цьому правопорушення і помилки, що 

допускаються органами досудового розслідування, прокурорами, судом, 

найістотнішим чином зачіпають права фізичних і юридичних осіб, в тій або 

іншій якості залучених у сферу кримінального судочинства. Особливо це 

стосується підозрюваних та обвинувачених, проти яких така діяльність 

направлена. У зв’язку з цим в кримінальному процесуальному законодавстві 

передбачена діяльність певних учасників кримінального процесу, які 

виконують функцію захисту. 

Побудова правової держави неможлива без створення гарантій для 

захисту прав людини, особливо у такій специфічній державній діяльності як 

кримінальний процес. У даній лекції мова буде вестися про способи і засоби 

забезпечення права на захист таких учасників кримінального процесу як 

підозрюваний (обвинувачений), а також представництва інтересів 

потерпілого від кримінального правопорушення.  

 

І. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ЗАСАДИ ЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

Справедливе правосуддя, повне, всебічне та об’єктивне дослідження 

обставин кримінальної правопорушення, а, отже, і встановлення істини у справі 

залежить не тільки від якості діяльності правоохоронних органів, але й від 

діяльності сторони захисту. Як стверджували ще радянські вчені-процесуалісти, 

діяльність захисника носить не приватний, а публічний характер. Допомога 

захисника необхідна не тільки обвинуваченому, але й органам правосуддя, які 

прагнуть встановити істину. Надання захисту широких прав не може заважати 

досягненню завдань кримінального провадження. Навпаки, звуження прав 



підозрюваного (обвинуваченого) і його захисника може призвести до 

необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності та засудженню 

невинуватого, до помилок застосування кримінального закону, призначення 

несправедливого покарання.  

Використовуючи всі вказані в законі засоби і способи захисту з метою 

з’ясування обставин, що виправдовують обвинуваченого, виключають чи 

пом’якшують його відповідальність, надаючи обвинуваченому юридичну 

допомогу, захисник сприяє виконанню завдань кримінального судочинства. 

Отже, захисник, захищаючи обвинуваченого, з одного боку допомагає йому 

протидіяти обвинуваченню, а з іншого - сприяє дотриманню законності і 

здійснення правосуддя. Важко не погодитись з таким висновком, бо дійсно, яким 

би не був об’єктивним слідчий у дослідженні обставин кримінального 

провадження, він все ж діє з боку обвинувачення і не в змозі забезпечити 

абсолютної об’єктивності. Наявність захисту забезпечує повноту та всебічність 

дослідження обставин провадження, є гарантією правосуддя.  

З впевненістю можна сказати, що з допомогою захисту встановлюється 

істина. Вона народжується у протиборстві протилежних суджень. Тому 

правосуддю рівною мірою необхідні і обвинувачення, і захист. Як кажуть, у 

суперечці народжується істина. Недооцінка необхідності існування захисту, 

нерозуміння її місця й ролі в кримінальному процесі неминуче ведуть до 

ухилення від дійсного шляху до істини, завдання шкоди інтересам держави, 

правам та інтересам громадян.  

Обвинувач та захисник є процесуальними супротивниками, але 

протилежність їх процесуальних функцій не виключає того, що захисник та 

обвинувач мають загальну мету - встановлення істини та сприяння у 

правильному вирішення судом кримінального провадження, у винесенні 

обґрунтованого, справедливого та  законного рішення.  

Із наведеного випливає висновок про важливість існування захисту у 

кримінальному процесі, але не менш важливим питанням є з’ясування сутності 

захисту.  

Слово «захист» відповідно до тлумачного словника української мови має 

шість значень:  

1. Дія за значенням захищати, захистити і захищатися, захиститися.  

2. Заступництво, охорона, підтримка, брати під захист.  

3. Місце, притулок, де можна захиститись, заховатися від когось, чого-

небудь, укриття // Споруда, пристосування і т.ін., що захищає від кого, чого-

небудь // рідко житло.  

4. Сторона, яка захищає обвинуваченого під час суду; оборона.  

5. Ті, хто у складі спортивної команди захищають якусь ділянку ігрового 

поля під час гри у футбол, хокей і т. ін.; проти нападу.  

6. Прийом гри у шахи
1
.  

Всі шість його значень хоч і не стосуються того поняття, що розглядаються 
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у даному питанні і лише одне з них дає відповідь на поставлене питання у 

заголовку, але вони дають повною мірою зрозуміти його суть.  

На відміну від словника сучасної української мови вітчизняна юридична 

енциклопедія взагалі не містить такого визначення. Вона містить лише близьке за 

змістом визначення: захист цивільних справ - застосування цив.-правових засобів 

з метою забезпечення цив. прав. Здійснення за допомогою заходів матеріально-

правового і процесуально-правового характеру
2
. Російські видання юридичного 

словника також не дають конкретної відповіді на це питання, а лише містять 

визначення загального поняття: «Захист судовий - право громадян, а також 

сукупність процесуальних дій, направлених на захист честі і гідності, життя і 

здоров’я, особистої свободи і майна від злочинних посягань, на спростування 

обвинувачення або пом’якшення відповідальності обвинуваченого (підсудного). 

Це право забезпечується участю захисника (адвоката) у судочинстві по 

цивільних чи кримінальних справах»
3
.  

Така ситуація, на нашу думку, пов’язана з тривалим негативним 

ставленням радянських, частиною сучасних процесуалістів до такого роду 

кримінальної процесуальної діяльності. Але таке ставлення, на щастя, 

змінюється. Підтвердженням цьому є зміна державної політики до підготовки 

юристів, зокрема, введення в навчальні програми їх підготовки такої навчальної 

дисципліни як „Захист у кримінальному процесі України”, „Тактичні засади 

адвокатської діяльності” тощо. Не стоять осторонь цього важливого питання й 

багато науковців, які темами дисертаційних досліджень обирають питання, 

пов’язані із захисною діяльністю в кримінальному процесі. 

Захист слід розглядати у трьох його значеннях: 

- захист як вид кримінальної процесуальної діяльності; 

- захист як кримінальна процесуальна функція; 

- захист як інститут кримінального процесуального права. 

На нашу думку, під захистом у першому його значенні слід розуміти 

кримінальну процесуальну діяльність учасників кримінального процесу - 

представників сторони захисту, направлену на повне або часткове спростування 

підозри (обвинувачення), а також на виявлення обставин, що пом’якшують 

відповідальність чи можуть бути використані на користь підозрюваного 

(обвинуваченого). Слід зазначити, що ця позиція знаходить своє повне 

підтвердження у визначенні поняття захисту, що здійснено в Законі України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 року. Так, у п. 5 ст. 1 

цього Закону зазначено: «Захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в 

забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному 

провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній 
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державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення».  

Захист як вид кримінальної процесуальної діяльності є, по суті, певним 

напрямком такої діяльності чітко визначених кримінальним процесуальним 

законом суб’єктів. У цьому розумінні захист і функцію захисту слід розуміти як 

тотожні поняття. 

Функція захисту в кримінальному процесі - це основний напрямок 

діяльності підозрюваних (обвинувачених) і їхніх захисників, а також інших 

представників сторони захисту, спрямованих на повне або часткове 

спростування підозри чи обвинувачення, виявлення обставин, що можуть 

бути використані на користь підозрюваного (обвинуваченого). 

Зміст функції захисту утворюють: 

- заперечення по суті підозри і обвинувачення в цілому; 

- заперечення окремих пунктів підозри і обвинувачення; 

- заперечення кваліфікації; 

- давання іншого трактування дій підзахисного, не заперечуючи 

обвинувачення; 

- звернення органів досудового розслідування, прокуратури і суду на 

обставини, що пом’якшують вину; 

- наполягання на недостатності доказів, якими обґрунтовується підозра 

(обвинувачення). 

Поняття захисту і поняття функції захисту нерозривно пов’язується з 

поняттям сторін у кримінальному провадженні. Термін «сторони» 

здебільшого вживається до учасників судового розгляду, які мають 

протилежні інтереси. На цьому етапі кримінальної процесуальної діяльності 

(стадії) суть цього терміну проявляється найяскравіше, але його суть, на наш 

погляд, хоч і виглядає менш переконливо, але все ж існує і на досудовій 

стадії. Так, дійсно, на стадії досудового розслідування, особливо до 

повідомлення про підозру, ознаки сторін проявляються приховано, менш 

яскраво.  

Поняттям сторін охоплюються парні суб’єкти кримінального 

процесу, які переслідують в справі протилежні по своїй спрямованості 

інтереси, виконують згідно з ними протилежні за своїм характером 

процесуальні функції й для успішного здійснення їх користуються рівними 

процесуальними правами. 

До учасників кримінального процесу, які виконують функцію захисту, 

відносяться: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд 

питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), їхні захисники та 

законні представники. 

Захист здійснюється у двох смислах: 

- в матеріально-правовому. Захист у матеріально-правовому смислі, у 

свою чергу, поділяється на кримінальний матеріальний і цивільний 



матеріальний смисли (заперечення кваліфікації злочину або окремих 

кваліфікуючих ознак - захист у кримінально-матеріальному смислі, а 

заперечення суми цивільного позову - цивільно-матеріальному смислі); 

- в кримінальному процесуальному (здійснення сукупності 

кримінальних процесуальних дій, направлених на досягнення мети захисту у 

матеріально-правовому смислі, які іменуються засобами захисту). 

Захист, як інститут кримінального процесуального права являє 

собою сукупність кримінальних процесуальних норм, що регулюють 

кримінальні процесуальні відносини, пов’язані із спростуванням або з 

пом’якшенням підозри (обвинувачення). Інститут захисту регулює 

кримінальну процесуальну діяльність всіх суб’єктів захисту і є частиною 

кримінального процесуального права. 

Значення захисту слід розглядати у двох аспектах: 

- державно-політичному і; 

- кримінально процесуальному. 

Державно-політичне значення захисту проявляється, перш за все, у 

державницькому началі захисту, зацікавленості в ньому суспільства в цілому. 

Захист у кримінальному процесі - це функція державного значення. Захист у 

своїй діяльності по дослідженню всіх обставин кримінальної провадження 

допомагає встановленню істини, ставить за мету, щоб жоден невинуватий не 

був притягнутий до кримінальної відповідальності та покараний. Тому не 

лише обвинувачений, а й все суспільство зацікавлене у наявності 

кваліфікованого та рівноправного захисту. Саме завдяки цьому суспільство 

зацікавлене у наявності захисту, який у такому смислі має публічний 

характер.  

Політичне значення захисту проявляється в його виховній ролі. 

Захист, досягаючи своєї мети, - виправдання невинуватого, або, якнайменше, 

правильної кваліфікації злочинних дій обвинуваченого, здійснює виховний 

вплив на суспільство в цілому, утверджує віру в справедливість 

правоохоронної діяльності держави, є кримінально-процесуальною 

гарантією. 

Кримінальне процесуальне значення захисту проявляється в тому, 

що він, перш за все, є засобом захисту прав і законних інтересів 

обвинуваченого, засобом і, певною мірою, способом реалізації 

конституційного права на захист. 

До засад захисту або до загальних положень захисту слід віднести 

такі положення: 

1. Забороняються будь-які дії чи рішення, що обмежують право особи, 

переслідуваної у вчиненні кримінального правопорушення, на захист. 

2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений є вільним у 

виборі захисника, засобів та способів захисту. 

3. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, є 

вільною у виборі засобів та способів захисту. 

4. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, 

має право як активно, так і пасивно захищатись від підозріння 



(обвинувачення). 

5. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, 

має право обрати як одного,  так і двох або більше захисників.  

6. Особа, переслідувана у вчиненні кримінального правопорушення, 

має право в будь-який момент відмовитись від захисника або замінити його 

іншим. 

7. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне 

провадження, зобов’язані роз’яснити особі, переслідуваній у вчиненні 

кримінального правопорушення, право на захист та забезпечити його 

реалізацію. 

8. Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальне 

провадження, перед призначенням захисника, участь якого є обов’язковою, 

зобов’язані згідно з законом з’ясувати в особи, переслідуваної у вчиненні 

кримінального правопорушення, питання чи не бажає вона обрати захисника 

на власний розсуд і забезпечити участь саме цього захисника. 

9. Захисник не вправі відмовитись від надання особі, переслідуваній у 

вчиненні кримінального правопорушення, необхідної юридичної допомоги та 

від виконання обов’язків захисника (за винятком випадків, передбачених 

законом). 

10.  Захисник не вправі вчиняти дій, які б могли зашкодити інтересам 

особи, переслідуваної у вчиненні кримінального правопорушення, або так чи 

інакше розцінені останнім, як дії, що слугують на користь сторони 

обвинувачення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Поняття захисту у кримінальному провадженні слід розглядати у трьох 

його значеннях: захист як вид кримінальної процесуальної діяльності; захист як 

кримінальна процесуальна функція; захист як інститут кримінального 

процесуального права. 

До учасників кримінального процесу, які виконують функцію захисту, 

відносяться: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання 

про видачу іноземній державі (екстрадицію), їхні захисники та законні 

представники. 

 

ІІ. АДВОКАТ - ЗАХИСНИК ПІДОЗРЮВАНОГО, 

ОБВИНУВАЧЕНОГО 

У кримінальному провадженні адвокати відіграють провідну роль, 

беручи в ньому участь, з одного боку, як захисники підозрюваного, 

обвинуваченого, а з другого - як представники потерпілого та інших 

учасників процесу. І в тому, і в іншому випадку вони забезпечують 

реалізацію однієї із загальних засад Кримінального провадження, якою є 

право особи на захист, шляхом надання клієнту кваліфікованої правової 



допомоги, пов’язаної із практичним застосуванням законодавства для 

відстоювання його суб’єктивних прав та законних інтересів.  

Згідно зі статтею 45 КПК захисником є адвокат, який здійснює 

захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд 

питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). 

Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до 

Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі 

адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права 

на зайняття адвокатською діяльністю. 

Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні 

(ст. 46 КПК). Захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або 

надавати їй правову допомогу, якщо це суперечить інтересам особи, якій він 

надає або раніше надавав правову допомогу. 

Неприбуття захисника для участі у проведенні певної процесуальної 

дії, якщо захисник був завчасно попереджений про її проведення, і за умови, 

що підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти проведення 

процесуальної дії за відсутності захисника, не може бути підставою для 

визнання цієї процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь 

захисника є обов’язковою. 

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення 

процесуальної дії за відсутності захисника, проведення процесуальної дії 

відкладається або для її проведення залучається захисник у порядку, 

передбаченому статтею 53 КПК.  

Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти 

захисників одного обвинуваченого. 

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених статтею 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

Коло прав підозрюваного, обвинуваченого, якими користується захисник, 

установлене ст. 42 КПК України і є досить широким. Так, захисник має 

право: 

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюють, 

обвинувачують його підзахисного; 

2) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 

3) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 

4) брати участь у проведенні процесуальних дій; 

5) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати 

свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться 

до протоколу; 



6) застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при 

проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь; 

7) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про 

забезпечення безпеки; 

8) заявляти відводи; 

9) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в 

порядку, передбаченому статтею 221 КПК, та вимагати відкриття матеріалів 

згідно зі статтею 290 КПК; 

10) одержувати копії процесуальних документів та письмові 

повідомлення; 

11) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, 

слідчого судді в порядку, передбаченому КПК; 

12) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків 

обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і 

допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

13) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань 

інших учасників судового провадження; 

14) виступати в судових дебатах; 

15) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним 

записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені 

працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження; 

16) оскаржувати в установленому КПК порядку судові рішення та 

ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні 

скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення. При цьому 

важливо наголосити, що участь у кримінальному провадженні адвоката-

захисника не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого. 

КПК України встановлює особливі процесуальні гарантії забезпечення 

безперешкодної діяльності адвоката-захисника у кримінальному 

провадженні. Так, відповідно до ст. 45 КПК України захисник має право  

брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що 

проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту 

підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, 

прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж побачення без обмеження 

кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним 

контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають 

можливість прослуховування чи підслуховування. Документи, пов’язані з 

виконанням захисником його обов’язків, без його згоди не підлягають 

огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею, 

судом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

службові особи зобов’язані виконувати законні вимоги захисника. 

Обов’язки захисника. Здійснюючи захист у кримінальному 

провадженні, адвокат повинен виконувати всі обов’язки, покладені на нього 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Поряд із цим 

ст. 47 КПК України окремо виділяє обов’язки адвоката-захисника. Передусім 

захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК та 



іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і 

законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, 

які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають 

кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. 

Захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні 

процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі 

неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно 

повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, 

слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), 

уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, - також і 

цей орган (установу). 

Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права 

розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в 

кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану 

законом таємницю. 

Захисник після його залучення має право відмовитися від виконання 

своїх обов’язків лише у випадках: 

1) якщо є обставини, які згідно з КПК виключають його участь у 

кримінальному провадженні; 

2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним 

способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника; 

3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов 

укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у 

систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог 

КПК тощо; 

4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації 

для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо 

складним. 

Залучення захисника (ст. 48 КПК). Захисник може у будь-який 

момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі 

чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із 

захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати 

можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані утримуватися від надання 

рекомендацій щодо залучення конкретного захисника. 

Захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 

для здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку, визначених 

статтями 49 та 53 КПК. 

Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом для здійснення захисту за призначенням (стаття 49 КПК). Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника у 

кримінальному провадженні у випадках, якщо: 



1) відповідно до вимог ст. 52 КПК участь захисника є обов’язковою, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника; 

2) підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення 

захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може 

його залучити самостійно; 

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини 

кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, 

обвинувачений не залучив його. 

Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею 

чи судом в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання 

безоплатної правової допомоги. 

У цих випадках слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя 

та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), 

уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, 

призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити 

його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні. 

Постанова (ухвала) про доручення призначити адвоката негайно 

направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на 

надання безоплатної правової допомоги, і є обов’язковою для негайного 

виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови 

(ухвали) про доручення призначити адвоката тягнуть відповідальність, 

встановлену законом. 

Підтвердження повноважень захисника (стаття 50 

КПК). Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні 

підтверджуються: 

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником або дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги. 

Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення 

захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для 

підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в 

кримінальному провадженні не допускається. 

Договір із захисником має право укласти особа, передбачена в ч. 1 ст. 

45 КПК, а також інші особи, які діють в її інтересах, за її клопотанням або за 

її наступною згодою (ст. 51 КПК).  

Обов’язкова участь захисника (ст. 52 КПК). Участь захисника є 

обов’язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких 

злочинів. У цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту 

набуття особою статусу підозрюваного. 

В інших випадках обов’язкова участь захисника забезпечується у 

кримінальному провадженні: 

1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, - з моменту встановлення 



факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою; 

2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру, - з моменту встановлення факту неповноліття 

або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 

3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі 

тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту 

встановлення цих вад; 

4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, - з моменту встановлення цього факту; 

5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових 

заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - 

з моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання 

або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 

6) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на 

реабілітацію померлої особи; 

7) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове 

розслідування або спеціальне судове провадження, з моменту прийняття 

відповідного процесуального рішення; 

8) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим про визнання винуватості – з моменту ініціювання укладення 

такої угоди.  

Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії (ст. 

53 КПК). Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд залучають захисника для 

проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому ст. 49 КПК, 

виключно у невідкладних випадках, коли є потреба у проведенні 

невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а завчасно повідомлений 

захисник не може прибути для участі у проведенні процесуальної дії чи 

забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний, 

обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або 

прибуття обраного захисника неможливе. 

Запросити захисника до участі в окремій процесуальній дії має право і 

сам підозрюваний, обвинувачений. Якщо потреби у проведенні невідкладних 

процесуальних дій за участю захисника немає і коли неможливе прибуття 

захисника, обраного підозрюваним, обвинуваченим, протягом двадцяти 

чотирьох годин, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право 

запропонувати підозрюваному, обвинуваченому залучити іншого захисника. 

Під час проведення окремої процесуальної дії захисник має ті ж самі 

права й обов’язки, що й захисник, який здійснює захист протягом 

кримінального провадження. 

Захисник як до процесуальної дії, так і після неї має право зустрічатися 

з підозрюваним, обвинуваченим для підготовки до проведення процесуальної 

дії або обговорення її результатів. 



Здійснення захисту під час проведення окремої процесуальної дії не 

покладає на захисника обов’язку надалі здійснювати захист у всьому 

кримінальному провадженні або на окремій його стадії. 

Відмова від захисника або його заміна (ст. 54 КПК). Підозрюваний, 

обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його. 

Відмова від захисника або його заміна повинна відбуватися виключно в 

присутності захисника після надання можливості для конфіденційного 

спілкування. Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної 

дії. 

Відмова від захисника не приймається у випадку, якщо його участь є 

обов’язковою. У такому випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений 

відмовляється від захисника і не залучає іншого захисника, захисник повинен 

бути залучений у порядку, передбаченому ст. 49 КПК, для здійснення 

захисту за призначенням. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Відповідно до ст. 45 КПК захисником є адвокат, який здійснює захист 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також 

особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію). 

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 

реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених ст. 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

 

ІІІ. АДВОКАТ - ПРЕДСТАВНИК ПОТЕРПІЛОГО У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

У кримінальному провадженні адвокат відіграє важливу роль у 

забезпеченні прав і законних інтересів не лише підозрюваного, 

обвинуваченого, а й потерпілого.  На це звертається увага на міжнародному 

рівні, зокрема, у документі «Основні принципи стосовно ролі юристів», 

прийнятому УІІІ Конгресом ООН із попередження злочинності і поводження 

з правопорушниками від 1990 р., Преамбула якого вказує, що одним із 

стимулів для розробки цього документа слугувала необхідність надання 

кваліфікованої допомоги жертвам злочинів. Надання належної допомоги 

жертвам під час кримінального провадження також розглядається як один із 

принципів забезпечення прав і законних інтересів потерпілого на 

міжнародному рівні. Більшість міжнародних актів по цьому питанню 

наголошують на необхідності надання потерпілим різних видів допомоги: 

соціальної, медичної, правової. 

Серед видів допомоги, якої потребують потерпілі, особливе значення 

має правова. Це обумовлюється тим, що зміст кримінального процесу 



вимагає від його учасників відповідної правової підготовки: потерпілий, який 

у абсолютній більшості випадків не є професійним юристом, повинен 

отримувати її, щоб мати змогу відстояти у сфері кримінального судочинства 

свої права і законні інтереси, бо в іншому випадку вони можуть залишитися 

декларативними. Тому проблема надання потерпілому правової допомоги є 

однією з найбільш гострих на сьогоднішній день.  

При розгляді цих питань треба виходити із того, що, відповідно до ст. 

59 Конституції України, кожен має право на правовому допомогу. У 

випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 

Закріплення вказаного права породжує відповідне зобов’язання держави 

забезпечувати потерпілого правовою допомогою, що реалізується як 

безпосередньо державними органами і посадовими особами (зокрема, 

прокуратурою), так і через механізми залучення до надання правової 

допомоги потерпілим адвокатів чи інших фахівців у галузі права. Відповідно 

право потерпілого на правову допомогу можна визначити як його 

гарантовану законом можливість одержання фахових консультацій, допомоги 

у складанні процесуальних документів та представництва інтересів під час 

участі у кримінальному провадженні, що здійснюється уповноваженими на 

те органами і посадовими особами, з метою забезпечення всіх інших прав і 

законних інтересів потерпілого. 

Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному 

провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням 

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, 

якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Потерпілим є 

також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням 

завдана шкода, і у зв’язку з цим вона після початку кримінального 

провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. 

Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як 

представнику юридичної особи чи певної частини суспільства.  

У більшості випадків потерпілий реалізує своє право на отримання 

правової допомоги шляхом залучення представника. Відповідно до ч. 1 ст. 58 

КПК України потерпілого у кримінальному провадженні може представляти 

представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути 

захисником, тобто адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 58 КПК України повноваження 

адвоката-представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні 

підтверджується документами, передбаченими ст. 50 КПК України для 

підтвердження повноважень захисника, тобто: 1) свідоцтвом про право на 

зайняття адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із адвокатом або 

дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги.  

Інститут представництва в літературі розглядають як одну із важливих 

процесуальних гарантій права на судовий захист, що разом з іншими 

засобами забезпечує потерпілому доступ до правосуддя. За усталеною в 

літературі думкою, право мати захисника у потерпілого виникає у зв’язку із 



прийняттям процесуального рішення про визнання його учасником 

кримінального процесу і в цей же момент є моментом допуску представника 

до участі у кримінальному провадженні. Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 55 

КПК України права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту 

подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або 

заяви про залучення її до провадження як потерпілого, то з цього ж моменту 

у неї з’являється і право мати представника. 

Участь у справі адвоката-представника потерпілого дозволяє не лише 

більш повно і всебічно захистити і гарантувати права останнього, а й сприяє 

виконанню завдань кримінального провадження. Це зумовлено тим, що він, 

як правило, реалізує функцію обвинувачення, допомагаючи органам 

досудового розслідування і прокурору встановити істину у кримінальному 

провадженні. Участь представника потерпілого у слідчих (розшукових) діях 

дозволяє органу досудового розслідування швидше та ефективніше провести 

ці дії; краще виявити мотиви, передумови й умови вчиненого кримінального 

правопорушення; уникнути упущень при розслідуванні; активізувати роботу 

із захисту  інтересів потерпілого і відшкодування заподіяної йому шкоди; 

доповнити наявні докази обвинувачення. Сприяє вона також реалізації 

принципу законності, оскільки адвокат-представник потерпілого є 

додатковим контролем діяльності прокурора й органу досудового 

розслідування, стимулюючи їх до повного, всебічного та об’єктивного 

дослідження всіх обставин кримінального провадження. Участь у 

кримінальному провадженні адвоката-представника потерпілого сприяє 

також більш повній реалізації принципу змагальності, забезпечуючи рівні 

можливості для потерпілого відстоювати свої права у змаганні зі стороною 

захисту тощо. 

Необхідно відзначити, що специфіка участі адвокатури в забезпеченні 

прав потерпілого обумовлюється кількома чинниками. За радянських часів і 

дотепер усталеною є думка, відповідно до якої права і законні інтереси 

потерпілого повинні захищати посадові особи, які ведуть процес, і для цього 

немає необхідності обов’язково залучати адвоката. З іншого боку, участь 

адвоката у кримінальному провадженні додатково гарантує права 

потерпілого, навіть за умов активного сприяння реалізації цих прав 

прокурором. Таким чином, діяльність адвокатури можна розглядати як 

допоміжну відносно діяльності державних органів і посадових осіб, зокрема 

прокурора, за допомогою залучення якої потерпілий набуває додаткових 

можливостей для впливу на хід кримінального провадження і його 

результати, захисту своїх прав і законних інтересів. Загалом же проблема 

забезпечення прав потерпілого адвокатурою нерозривно пов’язана із 

проблемою надання потерпілому правової допомоги.  

Поряд із цим специфіка участі адвоката в забезпеченні прав 

потерпілого полягає у тому, що вона не є обов’язковою, повністю залежить 

від розсуду потерпілого, його взаємної домовленості з адвокатом. Тобто 

підставою для виникнення правовідносин з реалізації права потерпілого на 

правову допомогу є не кореспондуючі права й обов’язки людини і держави, а 



договір про надання правової допомоги. Важливо враховувати і той факт, що, 

на відміну від діяльності державних органів, залучення потерпілим адвоката 

завжди є оплатним, що в ряді випадків становить самостійну проблему. 

Важливим є і те, що адвокат з огляду на «близькість» до потерпілого під час 

надання йому правової допомоги, особливі довірливі відносини, що при 

цьому виникають, здатний краще і повніше визначити потреби потерпілого. 

Усе це ставить адвокатуру на особливе місце у механізмі забезпечення прав 

жертв кримінальних правопорушень, дозволяє визначити її як основного 

суб’єкта із надання правової допомоги потерпілому у кримінальному 

провадженні. 

Правова допомога, що надається потерпілому адвокатом-

представником у кримінальному провадженні, повинна включати: 

1) фахові консультації з питань застосування матеріальних норм права 

(сутність підозри та обвинувачення, кваліфікація злочину тощо)  та 

процесуальних норм, а також тактико-методичних аспектів участі у справі як 

на досудових, так і судових стадіях; 

2) складання від імені і в інтересах потерпілого процесуальних та 

інших документів (заяв, клопотань, скарг, апеляцій тощо); 

3) представництво інтересів потерпілого у судових стадіях процесу. 

Реалізуючи вказані форми правової допомоги, адвокат-представник 

потерпілого може діяти в кримінальному процесі як поряд з потерпілим, так і 

замінюючи його, відповідно до ч. 4 ст. 58 КПК України користуючись 

процесуальними правами, інтереси якого він представляє, крім 

процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим 

і не може бути доручена представнику. Це зумовлено тим, що права 

адвоката-представника є похідним від прав особи, яку він представляє, і їх 

обсяг не може бути ширшим, ніж у самого потерпілого. Повноваження 

представника обумовлені згодою потерпілого і повністю від нього залежать, 

вони визначені в законі і розширеному тлумаченню не підлягають, у той час 

як потерпілий, маючи представника, зберігає всі процесуальні права. 

Перелік прав потерпілого передбачений ст. 56 КПК України. При 

цьому до числа прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим 

і не може бути доручена представнику, належить право давати пояснення, 

показання або відмовитися їх давати; мати представника та в будь-який 

момент кримінального провадження відмовитися від його послуг; на 

відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, 

передбаченому законом; на негайне прийняття і реєстрацію заяви про 

кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим та ін. Разом із тим, 

не здійснюючи ці права безпосередньо, адвокат-представник потерпілого 

зобов’язаний сприяти своєму клієнту в їх реалізації.  

Інші процесуальні права потерпілого за погодженням з ним та в його 

інтересах адвокат має право реалізувати, зокрема: бути повідомленим про 

свої права та обов’язки, передбачені КПК України; знати сутність підозри та 

обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміни чи скасування щодо 

підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального 



провадження та закінчення досудового розслідування; подавати докази 

слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; 

оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого 

судді, суду в порядку, передбаченому КПК України; знайомитися з 

матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо потерпілого 

кримінального правопорушення; застосовувати з додержанням вимог КПК 

України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере 

участь; одержувати копії процесуальних документів та письмові 

повідомлення у випадках, передбачених КПК України; брати участь у 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких 

ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з 

протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних 

за його участі; бути завчасно поінформованим про час і місце судового 

розгляду; брати участь у судовому провадженні; брати участь у 

безпосередній перевірці доказів; підтримувати обвинувачення в суді у 

випадку відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення; 

висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення 

покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при 

вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру; знайомитися із судовими рішеннями, журналом 

судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді; 

оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому КПК України, тощо.  

Адвокат-представник потерпілого повинен діяти виключно в інтересах 

свого клієнта. Тому в разі невиконання або неналежного виконання ним свої 

обов’язків, а також в усіх інших випадках, передбачених договором про 

надання правової допомоги, потерпілий має право відмовитися від його 

послуг, залучити іншого представника або взагалі відмовитися від 

представника. 

Також важливе значення має налагодження адвокатом-представником 

потерпілого взаємодії з іншими учасниками сторони обвинувачення, 

насамперед прокурором на засадах взаємної поваги і додержання їхніх 

процесуальних прав, оскільки від цього безпосередньо залежить 

забезпечення прав потерпілого. Тобто адвокат-представник потерпілого і 

прокурор мають виступати як союзники у справі забезпечення прав і 

законних інтересів потерпілого, надаючи один одному максимально можливу 

допомогу. 

Критеріями ефективності діяльності адвоката-представника 

потерпілого у кримінальному провадженні є: 

1) забезпечення повноцінної реалізації завдань кримінального 

провадження і додержання основних його засад; 

2) реальне поновлення порушених кримінальним правопорушенням 

прав потерпілого, встановлення і стягнення заподіяної кримінальним 

правопорушенням шкоди у повному розмірі; 



3) попередження та/або скасування необґрунтованих, незаконних і 

несправедливих рішень, дій слідчих і судових органів; 

4) забезпечення повноцінної реалізації процесуальних прав 

потерпілого, максимальне задоволення у кримінальному провадженні його 

законних інтересів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

У кримінальному провадженні адвокат відіграє важливу роль у 

забезпеченні прав і законних інтересів не лише підозрюваного, 

обвинуваченого, а й потерпілого, якого він може представляти як під час 

досудового розслідування, так і судового розгляду. Відповідно до ч. 1 ст. 58 

КПК України потерпілого у кримінальному провадженні може представляти 

представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути 

захисником, тобто адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

Правова допомога, що надається потерпілому адвокатом-

представником у кримінальному провадженні, повинна включати: 1) фахові 

консультації з питань застосування матеріальних норм права (сутність 

підозри та обвинувачення, кваліфікація злочину тощо)  та процесуальних 

норм, а також тактико-методичних аспектів участі у справі як на досудових, 

так і судових стадіях; 2) складання від імені і в інтересах потерпілого 

процесуальних та інших документів (заяв, клопотань, скарг, апеляцій тощо); 

3) представництво інтересів потерпілого у судових стадіях процесу. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Поняття захисту в кримінальному провадженні слід розглядати у трьох 

його значеннях: захист як вид кримінальної процесуальної діяльності; захист 

як кримінальна процесуальна функція; захист як інститут кримінального 

процесуального права.  

До учасників кримінального процесу, які виконують функцію захисту, 

відносяться: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, їхні захисники та законні представники. 

Відповідно до ст. 45 КПК захисником є адвокат, який здійснює захист 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також 

особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, відомості про 

якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у 

Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.  

Захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, 



реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і 

не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, 

передбачених ст. 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні 

підтверджуються: 1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатською 

діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги. Встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення 

захисником документа, що посвідчує його особу, або умов для 

підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в 

кримінальному провадженні не допускається. 

У кримінальному провадженні адвокат відіграє важливу роль у 

забезпеченні прав і законних інтересів не лише підозрюваного, 

обвинуваченого, а й потерпілого, якого він може представляти як під час 

досудового розслідування, так і судового розгляду. Правова допомога, що 

надається потерпілому адвокатом-представником у кримінальному 

провадженні, повинна включати: 1) фахові консультації з питань 

застосування матеріальних норм права (сутність підозри та обвинувачення, 

кваліфікація злочину тощо) та процесуальних норм, а також тактико-

методичних аспектів участі у справі як на досудових, так і судових стадіях; 2) 

складання від імені і в інтересах потерпілого процесуальних та інших 

документів (заяв, клопотань, скарг, апеляцій тощо); 3) представництво 

інтересів потерпілого у судових стадіях процесу. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядається діяльність адвоката-захисника під час 

досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження. 

Студентам слід пам’ятати, що адвокатська діяльність по кримінальному 

провадженню регулюється нормами нового Кримінального процесуального 

кодексу України, який набрав чинності 20 листопада 2012 року.  

Для належного засвоєння питань даної теми студентам необхідно 

використовувати не тільки зазначений законодавчий акт, а й інші 

нормативно-правові джерела, якими регулюється кримінальна процесуальна 

діяльність. Крім цього, потрібно враховувати, що проблемні питання 

адвокатської діяльності в кримінальних провадженнях вирішуються у 

різноманітних наукових публікаціях, які також повинні стати для студентів 

предметом вивчення.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Усвідомити поняття, суть і значення функції захисту при розгляді 

справ про адміністративні правопорушення. Визначитись з правами, 

обов’язками, загальними правилами участі адвоката при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення.   

 

ВСТУП 



Конституція України, надаючи пріоритети правам і свободам людини і 

громадянина, проголосила та гарантує громадянам право на судовий захист. 

У зв’язку з цим, громадяни можуть використовувати надане їм конституційне 

право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги від адвокатів, які 

уповноважені державою здійснювати функцію судового представництва 

фізичних та юридичних осіб. 

Сьогодні в сфері некримінального судочинства, що охоплює масив 

цивільних, господарських, адміністративних справ та справ про 

адміністративні правопорушення задіяні близько 80% адвокатів. Зазначеними 

сферами правовідносин охоплюється значний масив справ, що розглядаються 

та вирішуються судами щоденно, це дозволяє зробити безпомилковий 

висновок про величезну затребуваність адвокатів, що в тій чи іншій якості 

можуть бути задіяні в розгляді цього масиву справ з обох сторін. 

 

І. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ АДВОКАТА У РОЗГЛЯДІ  

СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Справи про адміністративні правопорушення в даний час 

розглядаються різними органами, число яких досягає більш 40 (про 

підвідомчість справ про адміністративні правопорушення див. гл. 17 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). Зміна 

структури місцевої влади вносить у цей перелік корективи, однак при цьому 

залишається значне місце для діяльності судів і органів внутрішніх справ. Їх 

відповідні повноваження визначені в статтях 221 і 222 КУпАП. 

У статтях КУПАП, що передбачають повноваження того чи іншого 

органу щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

деталізуються питання: за які правопорушення і хто конкретно з посадових 

осіб вправі накладати адміністративні стягнення. 

 Судді загальних місцевих судів розглядають справи, що становлять 

найбільшу небезпеку і вимагають дотримання широкого кола процесуальних 

гарантій законності і справедливості. Їх перелік міститься в ст. 221 КУпАП, і 

він постійно поповнюється. 

Порядок провадження по справах про адміністративні правопорушення 

в органах (посадовими особами), уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, регламентується КУпАП, іншими 

законодавчими і нормативно-правовими актами України. Велике значення у 

правозастосовній практиці мають рішення і висновки Конституційного Суду 

України.  

Розділ ІУ КУпАП (статті 245-297), що визначає порядок провадження 

по справах про адміністративні правопорушення, по суті є спрощеним 

варіантом адміністративно-процесуального кодексу, який встановлює поряд 

із загальними положеннями також процедуру розгляду справ, перелік прав 

учасників провадження, характер прийнятих рішень, порядок їх оскарження 

й опротестування. 



Ці процедурні правила є загальними і застосовуються як судом, так і 

іншими органами і посадовими особами, уповноваженими на розгляд справ 

про адміністративні правопорушення. 

Діяльність адвоката в адміністративному провадженні регулюється 

КУпАП. За змістом він є сполученням матеріального адміністративного 

права з процесуальними правилами їх застосування. 

Незважаючи на те, що КУпАП прийнято відносно недавно, у 1984 році, 

його можна визнати в значній мірі застарілим. Підтвердженням цього факту 

служить величезна кількість змін, що систематично вносяться до Кодексу. 

Зміни полягають головним чином у доповненні Кодексу новими видами 

правопорушень. 

До системи законодавства про адміністративні правопорушення, крім 

КУпАП, входять й інші законодавчі акти - Закон України «Про державну 

податкову службу», Митний кодекс тощо. 

Таке положення погіршується неузгодженістю деяких положень 

загальної частини КУпАП з низкою законів, що передбачають 

адміністративну відповідальність. Так, за змістом статей 12-16 КУпАП 

адміністративній відповідальності підлягають тільки фізичні особи 

(громадяни, посадові особи). Однак ряд законів України, зокрема Закон «Про 

пожежну безпеку», передбачають адміністративну відповідальність і для 

юридичних осіб.  

Ці фактори, а також широке розповсюдження адміністративних 

правопорушень і заходів реагування на них, роблять украй актуальною 

проблему захисту прав особи в цій сфері, підвищують актуальність участі 

адвоката в адміністративному процесі. Незважаючи на це, тема адвокатської 

участі при розгляді справ про адміністративні правопорушення досить 

слабко розроблена в літературі. 

Момент вступу захисника у справу про адміністративне 

правопорушення, на жаль, чітко не визначений законодавством. Так, у статті 

271 КУпАП указується на те, що захисник може брати участь у розгляді 

справи про адміністративне правопорушення. У ст. 268 КУпАП, яка визначає 

права особи, що притягується до адміністративної відповідальності, також 

зазначено, що при розгляді справи ця особа вправі користуватися 

юридичною допомогою адвоката. Але стадія розгляду справи про 

адміністративне правопорушення полягає в тому, що компетентний орган 

(посадова особа) проводить остаточне розслідування в справі й дає правову 

оцінку діям особи, яку зазначено у протоколі як правопорушника. Виникає 

питання: чи може особа, затримана у зв’язку з адміністративним 

правопорушенням, користуватися юридичною допомогою захисника? 

За думкою авторів багатьох правників, адвокат у справах про 

адміністративні правопорушення може брати участь у розгляді справи після 

складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

Вважаємо, що відповідно до ст. 59 Конституції України, яка закріплює 

право кожного на правову допомогу, у законодавстві не може бути 

встановлено будь-яких обмежень щодо вступу захисника до справи про 



адміністративне правопорушення та повинно бути закріплено, що захисник 

допускається до участі у справі про адміністративне правопорушення з будь-

якого моменту провадження по справі, а також - до участі у здійсненні 

заходів процесуального забезпечення провадження у справі про 

адміністративне правопорушення - адміністративного затримання, 

особистого огляду та огляду речей і документів та інших заходів, що 

пов’язані з обмеженням конституційних прав громадян. 

Повноваження адвоката на участь у розгляді справ про адміністративні 

правопорушення посвідчуються довіреністю на ведення справи, засвідченою 

нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право 

посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), 

уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або 

договором про надання правової допомоги (ст. 271 КУпАП). 

КУпАП має загальну частину, в якій розглядаються загальні 

положення, що стосуються поняття адміністративного правопорушення, 

умови відповідальності, види адміністративних стягнень, обставини, що 

пом’якшують і обтяжують відповідальність, обчислення строків та ін. 

Особлива частина включає конкретні склади адміністративних 

правопорушень, класифікованих за предметом зазіхання (статті 41-212-20 

КУпАП). Інші розділи КУпАП присвячені органам, уповноваженим 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, порядку 

провадження по цих справах і виконанню постанов про накладення 

адміністративних стягнень. 

Поняття адміністративного правопорушення розкривається в ст. 9 

КУпАП - це протиправна, винна дія або бездіяльність, яка посягає на 

громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Як уже відзначалось, як захисник особи, що притягується до 

адміністративної відповідальності, адвокат вступає до справи з моменту її 

розгляду, але в законодавстві не існує ніяких перешкод для надання правової 

допомоги в адвоката на більш ранніх стадіях - порушення справи про 

адміністративне правопорушення, а також здійснення засобів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

З метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано 

інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про 

адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на 

місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, 

забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання 

постанов по справах про адміністративні правопорушення закон встановлює 

такі заходи, як: адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей; 

вилучення речей і документів; доставлення правопорушника, його привід 

тощо (статті 260-267, 259, 268 КУпАП). 

До завдань адвоката при здійсненні захисту входить перевірка 

додержання законності при застосуванні засобів забезпечення провадження 



по справах про адміністративні правопорушення. Адвокату слід виходити з 

таких моментів: по-перше, з якою метою застосовується той чи інший захід; 

по-друге, чи уповноважені на його здійснення певні органи та посадові 

особи; по-третє, строків застосування певного засобу до порушника, 

установлених у законі. 

Так, доставлення порушника може здійснюватися з метою: припинення 

правопорушення; складання протоколу про адміністративне 

правопорушення; встановлення особи порушника (ст. 259 КУпАП). Залежно 

від місця, підстав і мети доставлення порушника можуть здійснювати: 

працівники міліції, уповноважені посадові особи, які здійснюють нагляд за 

додержанням правил користування засобами транспорту (статті 222-229 

КУпАП), правил пожежної безпеки тощо. 

Схожим із розглянутих заходів забезпечення є привід порушника в разі 

ухилення його від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді. Це 

також примусове доставлення особи, але відмінність полягає в меті 

доставлення - привід здійснюють працівники міліції для забезпечення 

присутності правопорушника під час розгляду справи. Привід допускається 

лише у випадках, прямо передбачених законом (ч. 2 ст. 268 КУпАП). 

Адміністративне затримання переважно може тривати не більше як три 

години. Триваліші строки можуть бути встановлені тільки законодавчими 

актами (ч. 1 ст. 263 КУпАП). 

З метою забезпечення законності застосування адміністративного 

затримання адвокату слід перевірити відповідність протоколу про 

адміністративне затримання встановленим у законі вимогам. Так, зокрема, у 

протоколі повинно бути зазначено: дату й місце його складання; посаду, 

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу 

затриманого; час і мотиви затримання. 

Особливу увагу захиснику слід приділити додержанню прав особи, а 

саме: ознайомитися з протоколом і підписати його (або відмовитись від 

підписання). Про місце перебування особи, затриманої за вчинення 

адміністративного правопорушення, повинні бути негайно повідомлені її 

родичі, а на її прохання - також власник відповідного підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган (ст. 261 КУпАП). 

Перелік органів (посадових осіб), правомочних здійснювати 

адміністративне затримання, закріплений у ст. 262 КУпАП. 

Особистий огляд і огляд речей проводять з метою виявлення, 

закріплення необхідних доказів правопорушення й забезпечення подальшого 

притягнення правопорушника до відповідальності. Перелік органів 

(посадових осіб), правомочних здійснювати цей захід, закріплений у ст. 264 

КУпАП і його може бути розширено лише законодавчими актами. Захисник 

повинен перевіряти додержання прав особи при проведенні вказаних заходів, 

зокрема: проведення особистого огляду уповноваженою на те особою однієї 

статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. 

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби, 

добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як 



правило, в присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У 

невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові 

з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця). 

Проведення огляду повинно бути оформлено спеціальним протоколом 

або у вигляді відповідного запису у протоколі про адміністративне 

правопорушення або адміністративне затримання. 

Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім 

об’єктом правопорушення, здійснюють уповноважені особи, яким надано 

право провадити адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, 

з метою забезпечення доказів, а також залежно від результатів розгляду 

справи - забезпечення їх конфіскації, знищення, повернення володільцеві 

тощо. 

Про вилучення речей і документів також повинен бути складений 

протокол або зроблений відповідний запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання (ч. 3 ст. 

265 КУпАП). 

З метою забезпечення законності застосування розглянутих заходів 

захисник може використати передбачену законом можливість їх оскарження 

до вищого органу (до вищої посадової особи) або прокуророві (ст. 267 

КУпАП). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Справи про адміністративні правопорушення в даний час 

розглядаються різними органами, число яких досягає більш 40. Зміна 

структури місцевої влади вносить у цей перелік корективи, однак при цьому 

залишається значне місце для діяльності судів і органів внутрішніх справ. 

Судді загальних місцевих судів розглядають справи, що становлять 

найбільшу небезпеку і вимагають дотримання широкого кола процесуальних 

гарантій законності і справедливості. Їх перелік міститься в ст. 221 КУпАП, і 

він постійно поповнюється. 

Розділ ІУ КУпАП (статті 245-297), що визначає порядок провадження 

по справах про адміністративні правопорушення, по суті є спрощеним 

варіантом адміністративно-процесуального кодексу, який встановлює поряд 

із загальними положеннями також процедуру розгляду справ, перелік прав 

учасників провадження, характер прийнятих рішень, порядок їх оскарження 

й опротестування. Ці процедурні правила є загальними і застосовуються як 

судом, так і іншими органами і посадовими особами, уповноваженими на 

розгляд справ про адміністративні правопорушення. 

Діяльність адвоката в адміністративному провадженні регулюється 

КУпАП. За змістом він є сполученням матеріального адміністративного 

права з процесуальними правилами їх застосування. 

Повноваження адвоката на участь у розгляді справ про адміністративні 

правопорушення посвідчуються довіреністю на ведення справи, посвідченою 

нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право 

посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), 



уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або 

договором про надання правової допомоги. 

 

ІІ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ І ОХОРОНЮВАНИХ  

ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО  

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Одна з причин недостатнього висвітлення у вітчизняній юридичній 

літературі питань участі адвоката в адміністративному провадженні полягає у 

в тому, що адвокатській діяльності КУпАП приділяє небагато уваги: 

фактично згадування про адвоката містяться там тільки в двох статтях - 268 і 

271 (не рахуючи тих норм, що регулюють адміністративні правопорушення 

самих адвокатів). 

Рішенням Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16 

листопада 2000 року положення частини першої ст. 268 КУпАП визнано 

неконституційним та таким, що обмежує право на вільний вибір особою, яка 

притягується до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, 

крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на 

надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. 

Після внесення відповідних змін до закону особа, яка притягується до 

адміністративної відповідальності, серед інших повноважень має право при 

розгляді справи користуватися юридичною допомогою не тільки адвоката, а 

також іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання 

правової допомоги (ч. 1 ст. 268 КУпАП). 

Адвокат, що бере участь у розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, має право: 

- знайомитися з матеріалами справи; 

- заявляти клопотання; 

- за дорученням і від імені особи, що запросила адвоката, приносити 

скарги на рішення органу (посадової особи), що розглядає справу; 

- інші права, передбачені законами України (ст. 271 КУпАП). 

Вищенаведений перелік прав не є вичерпним. Зокрема, зі ст. 279 

випливає, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення після 

оголошення протоколу про адміністративне правопорушення заслуховуються 

особи, які беруть участь у розгляді справи. Отже, заслуховується й адвокат, 

зрозуміло, якщо він бере участь у розгляді справи. 

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджується 

довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою 

особою, якій відповідно до закону надано право засвідчувати довіреності, або 

ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової 

допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому 

зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення 

окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін. 

Якщо особа є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може 



брати участь адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Зазначений адвокат має права, передбачені 

частиною першою цієї статті за іншими законами. 

Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається 

Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (ст. 271 

КУпАП). 

Доказами по справі про адміністративне правопорушення є будь-які 

фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку органи 

(посадові особи) встановлюють наявність чи відсутність адміністративного 

правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення справи. 

Ці дані встановлюються такими засобами: 

- протоколом про адміністративне правопорушення; 

- поясненням особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності, потерпілих, свідків; 

- висновком експерта; 

- показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і 

стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді 

за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

- речовими доказами; 

- протоколом про вилучення речей і документів; 

- іншими документами. 

Адвокат має виходити з того, що обвинувачення не може ґрунтуватися 

на доказах, отриманих незаконним шляхом, а також на припущеннях. Це 

правило, сформульоване в ч. 3 ст. 62 Конституції України, відноситься не 

тільки до кримінального судочинства, але і до провадження по справах про 

адміністративні правопорушення. 

У той же час у адміністративному процесі, на відміну від 

кримінального, адвокат позбавлений права подавати докази. Принаймні ні ст. 

271, ні ст. 251 КУпАП його цим правом не наділяють. Вважаємо, що це право 

адвоката повинно бути закріплено у законі. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

складається з чотирьох стадій:  

1) порушення справи про адміністративне правопорушення;  

2) розгляд справи про адміністративне правопорушення й винесення по 

справі постанови;  

3) оскарження (або опротестування) постанови по справі (у випадках, 

коли особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, або 

потерпілий не згодні з винесеною відносно них постановою, постанову по 

справі може опротестувати прокурор);  



4) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.  

Стадія порушення справи про адміністративне правопорушення 

полягає в складанні протоколу уповноваженими на те особами, перелік яких 

наведено в ст. 255 КУпАП. Наявність протоколу про адміністративне 

правопорушення свідчить про те, що є підстави для порушення справи. 

Справу про адміністративне правопорушення взагалі не може бути 

розпочато, якщо: 1) протокол складено неуповноваженою на це особою або 

2) складено з порушенням певної, встановленої законом форми. 

У протоколі повинні зазначатися: дата й місце його складання; посада, 

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу 

порушника; місце, час вчинення й сутність адміністративного 

правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане 

правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; 

пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. 

Протокол підписує особа, яка його склала, та особа, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. За наявності свідків і потерпілих протокол 

може бути підписано також цими особами. 

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання 

протоколу в ньому повинен бути вчинений запис про це. Особа, яка вчинила 

правопорушення, має право подати пояснення й зауваження щодо змісту 

протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 

Пояснення й зауваження повинні бути додані до протоколу. 

Перша стадія провадження у справах про адміністративні 

правопорушення закінчується з моменту надіслання протоколу органу 

(посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне 

правопорушення. До протоколу мають додаватися й усі інші матеріали про 

правопорушення (пояснення свідків, протокол вилучення речей тощо). 

При підготовці до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення адвокату слід перевірити:  

- чи належить до компетенції певного органу (посадової особи) 

розгляд даної справи;  

- чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про 

адміністративне правопорушення;  

- чи були додержані права особи при складанні протоколу, зокрема 

право подати пояснення й зауваження щодо його змісту, викласти мотиви 

своєї відмови від його підписання; 

- встановити, чи є підстави для передачі матеріалів про 

адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, 

трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення 

для вирішення справи. 

Відповідно до ст. 278 КУпАП у ході підготовки справи до розгляду 

справи адвокат може порушувати клопотання перед компетентними 

органами (посадовими особами). 

Стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення та 

винесення по справі постанови полягає в тому, що компетентний орган 



(посадова особа) проводить остаточне розслідування у справі й дає правову 

оцінку діям особи, яку зазначено в протоколі як правопорушника. 

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має 

право: 

- знайомитися з матеріалами справи; 

- давати пояснення; 

- подавати докази; 

- заявляти клопотання; 

- при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 

адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на 

надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; 

- виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, 

якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; 

- оскаржити постанову по справі. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 

присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, 

коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і 

якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.  

Адвокат по справах про адміністративні правопорушення не замінює 

особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, а діє поряд із 

нею. Він має право: 

- знайомитися з матеріалами справи; 

- заявляти клопотання; 

- за дорученням особи, яка його запросила, або від її імені приносити 

скарги на рішення органу (посадової особи), який розглянув справу, а також 

інші права, надані законами України. 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган 

(посадова особа) виносить постанову по справі. Зміст постанови та її форму 

врегульовано в ст. 283 КУпАП. Крім загальних вимог ця постанова повинна 

містити: викладення обставин, з’ясованих під час розгляду справи; 

зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане 

адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення. 

Протягом трьох днів копія постанови про адміністративне 

правопорушення повинна бути вручена під розписку або вислана особі, щодо 

якої її винесено. 

Постанову в справі про адміністративне правопорушення може бути 

оскаржено прокурором, особою, відносно якої вона винесена або потерпілим. 

Крім того, у випадках, передбачених ст. 270 КУпАП, приносити такі 

скарги може законний представник особи, відносно якої винесено постанову 

по справі про адміністративне правопорушення, чи потерпілого. Потерпілий 

має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, при 

розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого 

фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової 



допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржувати 

постанову по справі про адміністративне правопорушення (ст. 269 КУпАП). 

Варто також відзначити, що, на відміну від ст. 271, ст. 287 КУпАП у 

числі осіб, наділених правом оскаржити постанову в справі про 

адміністративне правопорушення, не називає адвоката. 

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення 

може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі 

пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою 

прокурора, особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено 

органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу. 

Органи, яким може бути адресовано скаргу, визначаються в залежності 

від того, ким винесено постанову про адміністративне правопорушення. Їх 

перелік закріплений у ст. 288 КУпАП. 

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може 

бути оскаржено особою, яку притягнуто до адміністративної 

відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його 

представником або прокурором протягом десяти днів з дня винесення 

постанови. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, 

повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє 

клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку 

відмовлено. 

За загальним правилом, скарга подається в орган (посадовій особі), 

який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо 

інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, 

протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), 

правомочному відповідно до цієї статті її розглядати. Постанову 

уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного 

стягнення може бути скасовано або змінено за поданням прокурора 

керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності подання 

прокурора - керівником вищестоящого органу. Особа, яка оскаржила 

постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від 

сплати державного мита. 

На постанову по справі про адміністративне правопорушення 

прокурором може бути внесено подання впродовж десяти днів з дня 

винесення постанови. За загальним правилом, постанова адміністративного 

органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення 

набирає законної сили після закінчення строку оскарження (внесення 

подання прокурора) цієї постанови. Скарга і подання прокурора на постанову 

по справі про адміністративне правопорушення розглядаються 

правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її 

надходження, якщо інше не встановлено законами України (статті 290-292 

КУпАП). 

Розглядаючи скаргу прокурора на постанову в справі про 

адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) перевіряє 



законність і обґрунтованість винесеної постанови та приймає одне з таких 

рішень: 

- залишає постанову без зміни, а скаргу чи протест без задоволення; 

- скасовує постанову і направляє справу на новий розгляд; 

- скасовує постанову і закриває справу; 

- змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом 

про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб 

стягнення не було посилено. 

Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення протягом трьох днів висилається особі, відносно якої воно 

винесено, потерпілому - на його прохання. Про результати розгляду подання 

повідомляється прокуророві. 

З огляду на те, що адміністративне провадження здійснюється 

широким колом органів і посадових осіб, які не завжди мають необхідну 

юридичну підготовку, права і повноваження прокурора значно ширші, ніж в 

інших провадженнях. 

Прокурор має право: 

- порушувати провадження про адміністративне правопорушення; 

- знайомитися з матеріалами справи; 

- перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні 

в справі; 

- брати участь у розгляді справи, заявляти клопотання, давати 

висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; 

- перевіряти правильність застосування відповідними органами 

(посадовими) особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; 

- вносити подання, оскаржувати постанову і рішення по скарзі в 

справі про адміністративне правопорушення, а також вчиняти інші 

передбачені законом дії (ст. 250 КУпАП). 

Відстоюючи права осіб, які притягуються до адміністративної 

відповідальності, адвокат у багатьох випадках може вдаватися до допомоги 

прокурора.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, серед 

інших повноважень має право при розгляді справи користуватися 

юридичною допомогою не тільки адвоката, а також іншого фахівця у галузі 

права, який за законом має право на надання правової допомоги (ч. 1 ст. 268 

КУпАП). 

Адвокат, що бере участь у розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, має право: знайомитися з матеріалами справи; заявляти 

клопотання; за дорученням і від імені особи, що запросила адвоката, 

приносити скарги на рішення органу (посадової особи), що розглядає справу; 

інші права, передбачені законами України. Вищенаведений перелік прав не є 

вичерпним. 



Якщо особа є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може 

брати участь адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Зазначений адвокат має ті ж права, що і 

запрошений адвокат. Повноваження адвоката, призначеного Центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються 

дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Справи про адміністративні правопорушення в даний час 

розглядаються різними органами, число яких досягає більш 40. Серед них 

значне місце відводиться судам і органам внутрішніх справ. Судді загальних 

місцевих судів розглядають справи, що становлять найбільшу небезпеку і 

вимагають дотримання широкого кола процесуальних гарантій законності і 

справедливості. Їх перелік міститься в ст. 221 КУпАП.  

Діяльність адвоката в адміністративному провадженні регулюється 

КУпАП. Повноваження адвоката на участь у розгляді справ про 

адміністративні правопорушення посвідчуються довіреністю на ведення 

справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до 

закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової 

допомоги, або договором про надання правової допомоги. 

Якщо особа є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може 

брати участь адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Зазначений адвокат має ті ж права, що і 

запрошений адвокат. Повноваження адвоката, призначеного Центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються 

дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.  

Адвокат, що бере участь у розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, має право: знайомитися з матеріалами справи; заявляти 

клопотання; за дорученням і від імені особи, що запросила адвоката, 

приносити скарги на рішення органу (посадової особи), що розглядає справу; 

інші права, передбачені законами України. Вищенаведений перелік прав не є 

вичерпним. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Вивчаючи питання даної теми, студентам слід усвідомити, що у 

справах про адміністративні правопорушення адвокатська діяльність має два 

важливі напрями – захист прав, свобод та законних інтересів 

правопорушника, а також представництво інтересів потерпілого.  



Діяльність адвоката в адміністративному провадженні регулюється 

нормами КУпАП. За змістом він є сполученням матеріального 

адміністративного права з процесуальними правилами їх застосування. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Усвідомити поняття, суть і значення функції представництва в 

цивільному процесі України. Визначитись з правами, обов’язками, 

загальними правилами участі адвоката-представника у цивільній справі.  

 

ВСТУП 

Конституція України, надаючи пріоритети правам і свободам людини і 

громадянина, проголосила та гарантує громадянам право на судовий захист. 

У зв’язку з цим, громадяни можуть використовувати надане їм конституційне 

право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги від адвокатів, які 

уповноважені державою здійснювати функцію судового представництва 

фізичних та юридичних осіб. 

Сьогодні в сфері некримінального судочинства, що охоплює масив 

цивільних, господарських та адміністративних справ, задіяні близько 80% 

адвокатів. Зазначеними сферами правовідносин охоплюється значний масив 

справ, що розглядаються та вирішуються судами щоденно, це дозволяє 

зробити безпомилковий висновок про величезну затребуваність адвокатів, що 

в тій чи іншій якості можуть бути задіяні в розгляді цього масиву справ з 

обох сторін. 

 

І. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТОМ 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 

Процесуальною формою участі адвоката у цивільному судочинстві є 

інститут судового представництва. Реалізація процесуального представництва в 

суді як виду адвокатської діяльності покладає на адвоката виконання в 

цивільному процесі подвійної функції - правозахисної та представницької (ст. 

20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 110-



117 Цивільного процесуального кодексу України). Сутність участі адвоката в 

цивільному процесі двоєдина. Вона складається із здійснення представництва 

і захисту суб’єктивних майнових, особистих немайнових прав і 

охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб, а також зі 

сприяння суду в повному, всебічному й об’єктивному встановленні обставин 

справи, прав і обов’язків сторін. 

Отже, як активний учасник судового розгляду адвокат сприяє 

з’ясуванню обставин цивільної справи, прав і обов’язків сторін. Разом із тим, 

виступаючи в процесі як представник, він повинен використовувати всі 

вказані в законі засоби і способи захисту інтересів свого довірителя. І тут 

немає суперечностей. Саме обов’язки правозаступництва виділяють адвоката 

серед інших представників у цивільному процесі, а отже, і вказують на його 

особливе процесуальне становище. 

Основною метою судового представництва є надання громадянам та 

юридичним особам правової допомоги при здійсненні ними захисту в суді 

своїх суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, реалізація 

процесуальних прав та обов’язків учасників процесу.  

До похідних цілей процесуального представництва відносять: сприяння 

суду в здійсненні правосуддя; попередження порушень процесуальних прав 

особи, яку представляють; досягнення найбільш сприятливого результату для 

цієї особи. 

Отже, процесуальне представництво -  це вчинення представником у 

межах наданих йому законом повноважень юридичних дій від імені іншої 

особи з метою захисту її прав та законних інтересів і реалізації її 

процесуальних прав чи обов’язків. 

Прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 року ЦПК 

України запропонував новий підхід до визначення представника у 

цивільному процесі, обсягу його повноважень, документів, що 

підтверджують його повноваження, а також закріпив ряд інших суттєвих 

положень. 

Так, згідно зі ст. 38 ЦПК України існує декілька видів процесуального 

представництва. Залежно від процесуального становища особи, інтереси якої 

представляють, розрізняють: представництво сторін; представництво 

третіх осіб; представництво осіб, які відповідно до закону захищають 

права, свободи чи інтереси інших осіб; представництво заявників та 

інших осіб в справах окремого провадження (крім справ про 

усиновлення). 

По-друге, залежно від ознак особи, інтереси якої представляють, 

можливо виділити представництво фізичних осіб, представництво 

юридичних осіб та представництво інтересів держави. 

Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах 

повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх 

представники. Державу представляють відповідні органи державної влади в 

межах її компетенції через свого представника. 



Закон встановлює, що представником у суді може бути адвокат або 

інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну 

дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення 

представництва в суді. 

Адвокати не можуть бути представниками в суді у випадках, якщо 

вони: 

1) одночасно представляють інтереси іншої сторони, третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у 

справі на іншій стороні (ч. 2 ст. 40 ЦПК України); 

2) діють у цьому процесі як секретар судового засідання, перекладач, 

експерт, спеціаліст, свідок (ч. 1 ст. 41 ЦПК України). 

Пунктами 3, 5, 6, 7 ст. 28 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» передбачається, що адвокату забороняється укладати 

договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від 

виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або 

адвокатським об’єднанням, у разі, якщо: адвокат брав участь у відповідному 

провадженні і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним 

законом; адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка 

брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному 

судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про 

адміністративні правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з 

пропозицією укладення договору про надання правової допомоги; виконання 

договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або 

близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, 

засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а 

також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту 

інтересів; адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть 

суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про 

надання правової допомоги.  

У разі відмови представника від наданих йому повноважень 

представник не може бути в цій самій справі представником іншої сторони 

(ч. 5 ст. 44 ЦПК України). 

Виникнення правосуб’єктності адвоката як представника та реалізація 

його функцій у процесі можлива лише за наявності належним чином 

посвідчених повноважень. Документами, що посвідчують такі 

повноваження, є: 

- довіреність фізичної особи, яка посвідчена нотаріально або 

посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, 

перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за 

місцем його проживання; 

- довіреність юридичної особи або документи, що посвідчують 

службове становище і повноваження її керівника. Довіреність від імені 

юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на 

це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної 

особи; 



- ордер, виданий відповідним адвокатським об’єднанням, або договір 

про надання правової допомоги при здійсненні представництва адвокатом. 

Дії представника, які були здійснені без належним чином оформлених 

повноважень або за їх межами, не мають юридичного значення, тобто вони 

не тягнуть за собою правових наслідків для особи, яку представляє адвокат. 

Представники не обмежені у здійсненні процесуальних дій від імені 

особи, яку вони представляють. Згідно із законом вони вправі вчинити від 

імені цієї особи всі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Разом 

із тим довіритель може обмежити повноваження свого представника на 

вчинення певної процесуальної дії, про що він повинен спеціально вказати у 

виданій йому довіреності (частини 1, 2 ст. 44 ЦПК України). 

Отже, справи в суді через представників можуть вести не всі учасники 

процесу, а лише ті, що займають у процесі певне процесуальне становище - 

сторони, треті особи, особи, які відповідно до закону захищають права, 

свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані 

особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення). 

Представник у цивільному процесі може діяти як самостійно, так і 

разом з вказаними учасниками процесу, тобто особиста участь у процесі 

особи не позбавляє її права мати в цій справі представника (ст. 38 ЦПК 

України). 

Цивільний кодекс України вперше закріплює представництво як 

правовідносини, в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має 

право на вчинення правочину від імені другої, яку вона представляє (ст. 237 

ЦК України). Отже, судове представництво за своєю сутністю є 

правовідносинами. 

У процесуальному представництві адвоката у цивільному процесі 

виникають два види правовідносин: 

1) між адвокатом і особою, інтереси якої він представляє; 

2) між адвокатом і судом. 

Правовідносини між адвокатом і довірителем (стороною, третіми 

особами та ін.) мають як матеріально-правовий, так і процесуально-правовий 

характер. Матеріально-правовий - ґрунтується на договорі доручення. 

Процесуально-правовий - виникає у зв’язку з визначенням і оформленням 

обсягу повноважень представника в цивільному процесі та регулюється ст. 

44 ЦПК України. Правові відносини між адвокатом і судом у цивільному 

процесі регулюються нормами процесуального права (статті 38, 40-42 ЦПК 

України) і є цивільними процесуально-правовими. 

Процесуальне становище адвоката-представника характеризується тим, 

що він, вступаючи у правовідносини із судом, має самостійні процесуальні 

права та обов’язки, захищає не свої інтереси, а права та інтереси інших осіб 

та діє у процесі від їх імені. 

Адвокат у цивільному процесі виступає на стороні позивача, 

відповідача, третіх осіб, які відповідно до закону захищають права, свободи 

чи інтереси інших осіб, є представником їх інтересів. У всіх судових органах 

і стадіях цивільного судочинства він завжди виступає за дорученням цих 



осіб. Закон не передбачає випадків обов’язкового представництва учасників 

цивільного спору подібно обов’язковому захисту прав обвинуваченого у 

кримінальному процесі. Разом із тим з переведенням принципу змагальності 

до розряду конституційних з обов’язків суду виключено збирання доказів за 

власною ініціативою. У силу принципу змагальності обов’язки із 

доказування обставин, на котрі вони посилаються з метою обґрунтування 

своїх вимог або заперечень, покладено на сторони (ст. 10 ЦПК України). 

Тому без кваліфікованої юридичної допомоги, яку може надати практично 

лише адвокат, сторона не зможе впоратися з цими обов’язками. І хоча 

обов’язкова участь адвоката в цивільному процесі не може переходити в 

деяку примусовість, але, як відмічається у юридичній літературі, така 

гарантія досить суттєво підвищити якість і рівень проведення процесу в 

цілому. 

Виступаючи як представник, адвокат у межах отриманого ним 

доручення замінює свого довірителя. Його дії в процесі в межах доручення 

рівносильні діям, що здійснив би сам позивач чи відповідач, і тягнуть за 

собою такі ж правові наслідки. 

Судовий представник відповідно до закону має цілий комплекс 

самостійних процесуальних прав та обов’язків поряд з іншими суб’єктами, 

що є особами, які беруть участь у справі (статті 26, 27, 44 ЦПК України). 

Повноваження представників поділяють на загальні та спеціальні. До 

загальних належать такі, якими адвокат наділений як особа, яка бере участь 

у справі. Згідно зі ст. 27 ЦПК України це: право знайомитися з матеріалами 

справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до 

справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, 

подавати докази, брати участь у їх дослідженні, задавати питання іншим 

особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, 

заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, 

подавати свої докази, міркування щодо питань, які виникають під час 

судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів та міркувань 

інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього 

копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи 

неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними 

засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його 

неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення та ухвали суду, 

користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом. 

Спеціальні - це повноваження щодо здійснення дій, спрямованих на 

розпорядження предметом спору та розвиток процесу. До них відносять 

право: змінити підставу або предмет позову; збільшити або зменшити розмір 

позовних вимог, відмовитися від позову чи визнати позов повністю або 

частково; пред’явити зустрічний позов; укласти мирову угоду; передати 

справи на вирішення третейського суду; вимагати виконання судового 

рішення в частині, що стосується цієї сторони; передати повноваження іншій 

особі (передоручення); оскаржити рішення суду; подати виконавчого листа 

до стягнення; одержати присуджене майно або гроші. 



Право адвоката на вчинення певних повноважень та їх обсяг цілком 

залежать від волевиявлення довірителя. Обмеження повноважень 

представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застереженні 

у виданій йому довіреності.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Процесуальною формою участі адвоката у цивільному судочинстві є 

інститут судового представництва. Реалізація процесуального представництва в 

суді як виду адвокатської діяльності покладає на адвоката виконання в 

цивільному процесі подвійної функції - правозахисної та представницької. 

Сутність участі адвоката в цивільному процесі двоєдина. Вона складається із 

здійснення представництва і захисту суб’єктивних майнових, особистих 

немайнових прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних 

осіб, а також зі сприяння суду в повному, всебічному й об’єктивному 

встановленні обставин справи, прав і обов’язків сторін. 

Згідно зі ст. 38 ЦПК України існує декілька видів процесуального 

представництва. Залежно від процесуального становища особи, інтереси якої 

представляють, розрізняють: представництво сторін; представництво третіх 

осіб; представництво осіб, які відповідно до закону захищають права, 

свободи чи інтереси інших осіб; представництво заявників та інших осіб в 

справах окремого провадження (крім справ про усиновлення). Залежно від 

ознак особи, інтереси якої представляють, можливо виділити представництво 

фізичних осіб, представництво юридичних осіб та представництво інтересів 

держави. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО 

УЧАСТІ В РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

Перш ніж вирішити питання про можливість участі у розгляді 

конкретної цивільної справи, адвокат повинен переконатися в наявності у 

фізичної чи юридичної особи, яка звернулась за юридичною допомогою, 

підстав для звернення до суду. Тільки за наявності таких підстав адвокат має 

право укладати з клієнтом відповідний договір. Тому перше, що повинен 

зробити адвокат, - з’ясувати наміри і побажання особи, яка звернулася за 

юридичною допомогою, а також можливості їх досягнення.  

Отже, головне питання, яке необхідно вирішити адвокату: чи можна 

надати особі правову допомогу, і якщо так, то в якій формі вона може бути 

надана? Відповідь на першу частину питання залежить від законності й 

обґрунтованості вимог довірителя. Обрання ж форми юридичної допомоги і 

способу її надання залежить від цілого ряду умов.  

Після того як адвокат визначив характер і обсяг вимог клієнта, 

наявність відповідної правової бази, яка регулює спірні правовідносини, 

достатність доказового матеріалу або ймовірність його одержання, 

відсутність обставин, що перешкоджають здійсненню представництва, він 

має право укласти з клієнтом відповідний договір.  



На підставі наданих повноважень адвокати допомагають зацікавленим 

особам звернутися в суд за захистом їх цивільних прав. З цією метою 

використовуються такі цивільно-правові засоби: 

1) позовна заява; 

2) заява про видачу судового наказу - у наказному провадженні; 

3) по справах окремого провадження - заява і скарга (зокрема при 

оскарженні неправомірних дій чи бездіяльності нотаріуса). 

До подачі позовної заяви в суд адвокат виконує значну допроцесуальну 

роботу, пов’язану з вивченням матеріалів справи і написанням позовної 

заяви. Матеріали справи складаються з усних пояснень зацікавлених осіб, 

представлених ними матеріалів - договорів, свідчень, постанов, довідок, 

квитанцій, актів, ордерів, листів службового і ділового характеру, що містять 

відомості, які мають значення для справи. 

Вивчення матеріалів справи дає можливість адвокату визначити: 

- правову природу позову, його елементи і наявність необхідних 

підстав для реалізації права на пред’явлення позову; 

- склад сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, інших 

учасників процесу; 

- коло обставин, що мають значення для справи, та сформувати 

предмет доказування. 

Позовна заява складається адвокатом у письмовій формі відповідно до 

змісту і форми, визначеної законом (ст. 119 ЦПК України). У ній повинні 

ясно і виразно викладені зміст і обґрунтованість позовних вимог, зазначені 

докази, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для 

звільнення від доказування, ціна позову щодо вимог майнового характеру, 

правову кваліфікація спору, запропонований варіант його вирішення. У 

необхідних випадках заява повинна містити клопотання про виклик свідків із 

вказівкою відомостей про те, які обставини, що мають значення для справи, 

може підтвердити кожен із них, про витребування доказів у справі, відомості 

про забезпечення доказів або позову, якщо позовна заява подана після їх 

забезпечення, відомості про третіх осіб, про відновлення терміну позовної 

давності тощо.  

За наявності достатніх підстав у позовній заяві ставиться питання про 

звільнення від сплати державного мита або про відстрочку його сплати. 

Клопотання такого роду бажано підкріпити наданням відомостей про 

майновий стан довірителя. Представник позивача повинен додати до 

позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, 

відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб. Якщо позовна заява 

подається представником позивача, до неї додається довіреність чи інший 

документ, що підтверджує його повноваження. 

Позовна заява направляється в суд поштою або вручається судді на 

прийомі. Останнє доцільно робити самому адвокату чи принаймі в його 

присутності, оскільки це сприяє більш оперативному вирішенні питань, які 

виникають у судді, щодо підсудності, можливості врегулювання спору до 

судового розгляду, ціни позову і т.д. Крім того, це надає адвокату можливість 



погодити дату призначення справи до розгляду і скорегувати свій робочий 

час. Адвокату слід пам’ятати, що відмова у відкритті провадження у справі 

перешкоджає повторному зверненню до суду з таким самим позовом. 

Після прийняття позовної заяви виникають цивільно-процесуальні 

правовідносини, в яких бере участь і адвокат, котрий набуває прав і 

обов’язків процесуального представника. 

У процесі підготовки до участі у розгляді цивільної справи адвокат 

повинен врахувати - чи бере участь в розгляді справи сама особа, яка 

звернулася за юридичною допомогою, чи ні. 

Залежно від цього коло питань, з яких виступає адвокат, буде істотно 

різнитися. Якщо довіритель бере участь у процесі особисто, звичайно саме 

він викладає фактичні обставини справи, у той час як адвокат повинен 

зосередити увагу на правових питаннях, на юридичному обґрунтуванні його 

позиції по справі. У тому випадку, коли особа бере участь у цивільній справі 

через представника, обов’язки з викладання суду як фактичної, так і правової 

сторони справи покладаються, природно, на нього. При цьому варто 

пам’ятати, що відомості, надані суду адвокатом, мають чисто інформативне 

навантаження - вони необхідні для ознайомлення зі змістом спору, але не 

мають доказового значення по справі. Це положення випливає зі змісту ст. 57 

ЦПК України, згідно з якою пояснення представників сторін не є джерелами 

доказів по справі, крім випадків, коли вони були допитані як свідки.  

Цивільно-процесуальне законодавство України передбачає 

провадження у справі до судового розгляду у формі попереднього судового 

засідання, яке проводиться за участю сторін та інших осіб, які беруть участь 

у справі, з метою з’ясування можливості врегулювання спору до судового 

розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи (ст. 

130 ЦПК України). 

Процесуальні дії з підготовки цивільної справи до судового розгляду 

покладаються на суддю, разом із тим вони можуть здійснюватися і з 

ініціативи представників-адвокатів та бути спрямованими на визначення 

характеру спірних правовідносин, фактів, які необхідно встановити для 

вирішення спору, подання доказів, визначення кола осіб, які будуть брати 

участь у справі, тощо. 

До засобів досудового врегулювання спору закон відносить: відмову 

позивача від позову; визнання позову відповідачем; складання мирової 

угоди або передачу спору на вирішення третейського суду. 

До ухвалення судового рішення у зв’язку з відмовою позивача від 

позову або визнання позову відповідачем, а також до укладення мирової 

угоді сторін адвокат повинен: по-перше, з’ясувати, чи не суперечать такі дії 

закону, інтересам особи, яку він представляє, або порушують права, свободи 

чи інтереси інших осіб; по-друге, роз’яснити довірителю наслідки цих 

процесуальних дій. 

У певних випадках адвокат за згодою свого довірителя може сприяти 

примиренню сторін і завершенню справи складанням мирової угоди. При 

цьому він повинен виходити з того, що мирова угода складається сторонами 



на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків 

сторін і предмета спору. Адвокату варто провести переговори з 

представником іншої сторони по справі або безпосередньо із самою 

стороною. Дійшовши висновку, що такий результат справи сприятливий для 

особи, яку представляє адвокат, він зобов’язаний докласти всіх зусиль для 

його досягнення і процесуального закріплення. Так, мирова угода може бути 

вчинена шляхом усного або письмового повідомлення суду сторонами, 

завдяки якому суд закриває провадження у справі. Але за клопотанням сторін 

чи їх представників суд може постановити ухвалу про визнання мирової 

угоди. Саме на прийнятті такого рішення і слід наполягати адвокату. 

Якщо спір не вдалося врегулювати до судового розгляду справи, 

спрямованість попереднього судового засідання переходить до іншої 

складової його мети - забезпечення правильного та швидкого розгляду 

справи, на що і слід зосередити увагу адвокату. Для цього він має право 

використовувати такі повноваження: заявляти клопотання, наприклад, про 

витребування доказів та виклик свідків, проведення експертизи, залучення до 

участі у справі спеціаліста, перекладача, вжиття судом заходів щодо 

забезпечення позову; подавати докази або повідомити про строки їх 

подання суд; робити заяви, наприклад про заміну одного способу 

забезпечення позову іншим чи про скасування заходів забезпечення позову. 

Відповідно до ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті 

обставини, на які вона посилається як на підставі своїх вимог або заперечень, 

крім випадків, встановлених цим Кодексом. 

Адвокат є самостійним суб’єктом доказування в цивільному процесі. 

Він не тільки може, але і повинен використовувати надані йому законом 

повноваження. Так, відповідно до ст. 60 ЦПК України обов’язок доказування 

покладається на сторони - кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, 

на які вона посилається на підставі своїх вимог і заперечень (крім обставин, 

що визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі). 

Адвокату на цій стадії необхідно по можливості точніше визначити 

коло обставин, що обґрунтовують вимоги позивача або заперечення 

відповідача, характер спірних правовідносин та зміст правової вимоги, норми 

матеріального права, які регулюють ці відносини, і на цій підставі 

сформулювати предмет доказування по справі. Аналіз фактів предмета 

доказування надасть можливість адвокату точно визначити коло доказів, 

необхідних для вирішення справи на користь особи, яку він представляє. 

Разом із тим кінцеве визначення юридично значимих фактів, що входять до 

предмета доказування, залежить від суду. Представники ж повинні доводити 

перед судом лише ці факти та не заводити суд у обговорення питань, що не 

мають значення для справи. Більш того, суд не повинен їм цього дозволяти, 

бо згідно з ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які 

мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. 

Закон покладає обов’язок на сторони (їх представників) подати свої 

докази або повідомити про них суд до або під час попереднього судового 



засідання у справі. Якщо представник повідомляє суд про подання доказів, 

вони повинні бути подані у строк, встановлений судом, оскільки докази, 

подані з порушенням встановлених строків, судом не приймаються, якщо 

сторона не доведе, що їх подано несвоєчасно з поважних причин (ст. 131 

ЦПК України). 

Аналіз ст. 57 ЦПК України дає можливість зробити висновок про те, 

що доказова інформація встановляється за допомогою чітко визначених 

засобів доказування: пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, 

допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, 

зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Перелік засобів 

доказування вичерпний, розширювальному тлумаченню не підлягає, тому 

коли з’являється нове джерело доказової інформації, необхідно надати йому 

належної процесуальної форми. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надає 

адвокату право ознайомлюватися на підприємствах, в установах і 

організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та 

матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом. 

Отримані за адвокатським запитом документи долучаються до позовної заяви 

чи до матеріалів справи в процесі її розгляду. Зазначене право не є 

абсолютним: деякі відомості можуть бути витребувані тільки судом, та й самі 

юридичні особи, як уже відзначалося, нерідко ігнорують адвокатські запити. 

Проте адвокат повинен активно використовувати надане йому право для 

одержання матеріалів доказового характеру. Позитивним вирішення цієї 

проблеми є закріплення у законі права адвоката заявляти клопотання про 

витребування доказів у випадках, коли щодо їх отримання є труднощі, а 

також обов’язку суду витребувати такі докази. У заяві про витребування 

доказів представник повинен зазначити - який доказ вимагається, підстави, за 

яких особа вважає, що доказ знаходиться в іншої особи, та обставини, які 

може підтвердити цей доказ (ст. 137 ЦПК України). 

Якщо подання потрібних доказів є неможливим або існують труднощі в 

поданні цих доказів, представники можуть заявляти клопотання про 

забезпечення доказів. Способами забезпечення доказів є допит свідків, 

призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за 

їх місцезнаходженням. Судом можуть бути застосовані й інші способи 

забезпечення доказів.  

Новим ЦПК України поширено права особи (її представника) на 

забезпечення доказів і до пред’явлення позову. З цією метою представник 

подає до суду заяву про забезпечення доказів до подання позовної заяви. 

Останню ж слід подати до суду протягом десяти днів з дня постановлення 

ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у 

зазначений строк обов’язок відшкодування судових витрат, а також збитків, 

заподіяних у зв’язку із забезпеченням доказів, покладається на особу, 

інтереси якої представляє адвокат, і це є суттєвим недоліком у роботі 

останнього. 



Представник має широке коло повноважень, пов’язаних з 

призначенням експертизи, серед них: право подати суду питання, на які 

потрібна відповідь експерта (але кількість і зміст питань, за якими має бути 

проведена експертиза, визначається судом); просити суд провести експертизу 

у відповідній судово-експертній установі; доручити її конкретному експерту; 

заявляти відвід експерту; давати пояснення експерту; знайомитися з 

висновками експерта; просити суд призначити повторну, додаткову, 

комісійну або комплексну експертизу. Про необхідність проведення 

експертизи сторони заявляють клопотання. Призначення експертизи є 

обов’язковим у разі заявлення клопотання про її призначення обома 

сторонами, крім випадків обов’язкового призначення експертизи (статті 143, 

145 ЦПК України). 

При підготовці до розгляду позовів майнового характеру виникають 

питання, пов’язані із заходами для забезпечення заявленого позову. 

Обов’язок із забезпечення позову на суддю законом не покладається, тому 

порушувати питання про забезпечення позову допускається на будь-якій 

стадії справи, але лише у випадках, якщо невжиття заходів такого 

забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення 

суду (ч. 3 ст. 151 ЦПК України). Чим скоріше адвокат зможе підготувати 

відповідне клопотання, тим краще. 

Види забезпечення позову, закріплені у законі, мають бути 

відповідними із заявленими позивачем вимогами (ст. 152 ЦПК України). В 

інтересах свого довірителя адвокат може подати заяву про заміну одного 

способу забезпечення позову іншим. Однак у випадку, коли адвокат 

представляє інтереси відповідача, для подання такої заяви потрібна згода 

позивача, за винятком забезпечення позову про стягнення грошових коштів. 

Якщо адвокат представляє особу, щодо якої вжито заходи забезпечення 

позову без її повідомлення, він повинен подати до суду заяву про скасування 

такої ухвали суду протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали.  

З метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності суд 

може за заявою особи забезпечити позов до подання позовної заяви, але при 

цьому адвокат повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти 

днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову. 

Адвокат відповідача має право до або під час попереднього судового 

засідання пред’явити зустрічний позов. Суд приймає його до спільного 

розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і 

спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних 

правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або 

коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або 

частково задоволення первісного позову (ч. 2 ст. 123 ЦПК України). 

У стадії провадження у справі до судового розгляду процесуальні 

представники сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, мають право 

заявляти клопотання про проведення огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, у тому числі огляду продуктів та інших речових доказів, 

що швидко псуються; про повернення речових доказів, об’єднання і 



роз’єднання позовів, з інших питань для забезпечення правильного та 

швидкого вирішення справи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

На підставі наданих повноважень адвокати допомагають зацікавленим 

особам звернутися в суд за захистом їх цивільних прав. З цією метою 

використовуються такі цивільно-правові засоби: 1) позовна заява; 2) заява 

про видачу судового наказу - у наказному провадженні; 3) по справах 

окремого провадження - заява і скарга (зокрема при оскарженні 

неправомірних дій чи бездіяльності нотаріуса). 

До подачі позовної заяви в суд адвокат виконує значну допроцесуальну 

роботу, пов’язану з вивченням матеріалів справи і написанням позовної 

заяви. Матеріали справи складаються з усних пояснень зацікавлених осіб,  

представлених ними матеріалів - договорів, свідчень, постанов, довідок, 

квитанцій, актів, ордерів, листів службового і ділового характеру, що містять 

відомості, які мають значення для справи. 

До засобів досудового врегулювання спору закон відносить: відмову 

позивача від позову; визнання позову відповідачем; складання мирової угоди 

або передачу спору на вирішення третейського суду. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТА ПРИ РОЗГЛЯДІ 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Мета процесуального представника - допомогти особі, яку він 

представляє, у здійсненні її процесуальних прав, попередити їх порушення та 

домогтися для цієї особи більш сприятливого рішення, а також надати суду 

допомогу при здійсненні правосуддя у цивільних справах. Для досягнення 

цієї мети адвокат як процесуальний представник може використовувати лише 

засоби, вказані в законі (наприклад, позов, зустрічний позов, заперечення, 

клопотання та ін.). До змісту його діяльності при розгляді цивільної справи 

судом входять: 

- консультування довірителя з питань права; 

- складання від його імені процесуальних документів; 

- безпосередні дії представника із захисту прав та інтересів громадян і 

організацій при розгляді цивільної справи судом. 

У підготовчій частині судового засідання процесуальні представники 

з’ясовують можливість розгляду справи в судовому засіданні при даному 

складі суду та учасників процесу. Закон надає представникам можливість 

бути ознайомленими зі складом суду, а також із прізвищами експерта, 

перекладача, секретаря судового засідання і заявляти їм відводи за наявності 

для цього підстав (статті 20, 166 ЦПК України). 

Незважаючи на те, що законом обов’язок роз’яснення особам, які 

беруть участь у справі, їх прав покладається на суддю, процесуальний 

представник може і повинен проконсультувати особу, яку він представляє, 

про її права, порядок їх реалізації та правові наслідки здійснення певних 

процесуальних дій, зокрема про права: надавати пояснення, брати участь у 



дослідженні доказів по справі, заявляти клопотання про витребування 

додаткового доказового матеріалу, внесення змін до кола осіб, які беруть 

участь у справі, про зміну вимоги у позовній заяві, подання заяви про 

притягнення до справи співучасників, третіх осіб, органів державного 

управління, замін неналежних сторін, внесення змін у позовну заяву, 

укладення мирової угоди тощо (статті 168, 174-176, 179, 185-190, 193 ЦПК 

України). 

При реалізації сторонами повноважень, пов’язаних із відмовою від 

позову, його визнанням або укладенням сторонами мирової угоди, адвокат 

повинен роз’яснити особі, яку він представляє, правові наслідки відповідних 

процесуальних дій, переконатися в тому, що такі дії не суперечать закону та 

не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб. При наявності 

відповідних повноважень на вчинення таких дій представник позивача може 

відмовитися від позову, а представник відповідача - визнати позов протягом 

усього часу судового розгляду або виявити намір про укладення мирової 

угоди, зробивши про це усну або письмову заяву, яка приєднується до справи 

(статті 174, 175 ЦПК України). 

Кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, 

встановлених у законі в якості підстав звільнення від доказування, 

наприклад, обставин, визнаних сторонами та іншими особами, які беруть 

участь у справі (статті 60, 61 ЦПК України). Звідси випливає загальне 

правило розподілу обов’язків доказування - не відповідач повинен довести 

необґрунтованість вимог позивача, а, навпаки, останній доводить обставини, 

якими він обґрунтовує свої позовні вимоги. При цьому зазначене загальне 

правило не можна трактувати так, що сторона повинна довести будь-які 

обставини, на які вона посилається. Від суду залежить визначення юридично 

значимих фактів, які входять до предмета доказування, і лише їх сторони та 

їх представники повинні доводити, не заводячи при цьому суд в обговорення 

питань, що не мають значення для справи. 

До предмета доказування можуть належати й факти, що мають інше 

значення для вирішення справи та підлягають встановленню при ухваленні 

судового рішення, наприклад, причини пропуску строку позовної давності 

тощо. Для встановлення у судовому засіданні зазначених фактів 

досліджуються показання свідків, письмові та речові докази, висновки 

експертів (ст. 179 ЦПК України). 

У ході судового засідання сторона має право відмовитися від визнання 

в попередньому судовому засіданні обставини справи, якщо доведе, що вона 

визнала ці обставини внаслідок помилки, яка має істотне значення, обману, 

насильства, погрози, тяжкої обставини або якщо ці обставини визнано у 

результаті зловмисної домовленості її представника з другою стороною (ст. 

178 ЦПК України). 

Активна участь сторін (їх представників) у доказовій діяльності 

регламентується такими процесуальними правами: 



- надавати пояснення суду самостійно або заявляти клопотання про 

реалізацію такого права представником ( ст. 176 ЦПК України); 

- першими ставити запитання свідку (після пропозиції суду 

розповісти все, що йому особисто відомо у справі), якщо його викликано з їх 

ініціативи, вимагати його повторного допиту (ст. 180 ЦПК України); 

- досліджувати письмові докази, давати свої пояснення з приводу цих 

доказів або протоколу їх огляду, ставити питання свідкам, експертам, 

спеціалістам (ст. 185 ЦПК України); 

- знайомитися з речовими доказами, звертати увагу суду на ті чи інші 

обставини, пов’язані з оглядом, із занесенням цих заяв до журналу судового 

засідання, давати свої пояснення з приводу протоколів огляду речових 

доказів, ставити запитання з приводу речових доказів свідкам, експертам, 

спеціалістам, які їх оглядали (ст. 187 ЦПК України); 

- брати участь у дослідженні висновку експерта, для роз’яснення і 

доповнення висновку якого першою ставить питання експертові особа, за 

заявою якої призначено експертизу, та її представник (ст. 189 ЦПК України); 

- ставити запитання спеціалістові по суті наданих усних консультацій 

чи письмових роз’яснень (ст. 190 ЦПК України) тощо.  

Сторони та їхні представники мають право на виступ у судових дебатах 

із промовами, в яких вони мають посилатися лише на ті обставини і докази, 

які були досліджені в судовому засіданні. За клопотанням сторін і третіх осіб 

у судових дебатах можуть виступати лише їхні представники. З дозволу суду 

промовці можуть обмінюватись репліками. Право останньої репліки завжди 

належить відповідачеві та його представникові (ст. 193 ЦПК України). 

У судових дебатах представники сторін підводять підсумки розгляду 

судом справи, дають правову оцінку дослідженим доказам і спірним 

правовідносинам, висловлюють судження з приводу вирішення справи та 

розподілу судових витрат. При встановленні в ході розгляду справи 

порушень закону адвокат має право заявити клопотання про винесення судом 

окремої ухвали (ст. 211 ЦПК України). 

Хоча закон і покладає на головуючого у судовому засіданні обов’язок 

із роз’яснення особам, які беруть участь у справі, змісту винесеного судового 

рішення, порядку і строків його оскарження (ст. 218 ЦПК України), 

процесуальний представник може і повинен це також зробити та 

переконатися при цьому, що особа, яку він представляє, правильно зрозуміла 

зміст судового рішення, свої права, порядок їх реалізації та правові наслідки 

здійснення певних процесуальних дій.  

У разі проголошення в судовому засіданні тільки вступної та 

резолютивної частин судового рішення представник сторони має реалізувати 

право на ознайомлення з повним рішенням суду (ст. 218 ЦПК України), а при 

необхідності - подати заяву про роз’яснення рішення суду. Подання такої 

заяви допускається, якщо рішення ще не виконане або не закінчився строк, 

протягом якого рішення може бути пред’явлене до примусового виконання. 

За цією заявою суд постановляє ухвалу, в якій роз’яснює своє рішення, не 

змінюючи при цьому його змісту  (ст. 221 ЦПК України). 



Найважливішою частиною процесуально-правового становища 

представника є його повноваження, пов’язані з виявленням неправильності 

або неповноти запису судового засідання (ст. 119 ЦПК України). Особи, які 

беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом 

судового засідання, журналом судового засідання та протягом трьох днів з 

дня проголошення рішення у справі подати до суду письмові зауваження 

щодо неповноти або неправильності їх запису. Тому представник повинен 

ретельно ознайомитися з цими матеріалами, причому зробити це необхідно 

не тільки тоді, коли рішення суду винесене на користь іншої сторони, але й у 

тому випадку, коли суд ухвалив рішення на користь особи, яку представляє 

адвокат. В останньому випадку це потрібно зробити для того, щоб зменшити 

ймовірність оскарження рішення в апеляційному порядку. 

На вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду 

може здійснюватися повне або часткове відтворення технічного запису 

судового засідання. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може 

бути за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису 

судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа, яке бере участь у 

справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався 

технічний запис цивільного процесу (ст. 197 ЦПК України). 

Щодо копій судового рішення, то вони видаються особам, які брали 

участь у справі, негайно після проголошення такого рішення, а якщо ці особи 

не були присутні у судовому засіданні, такі копії надсилаються їм 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з 

дня його складання або за їх зверненням вручаються їм під розписку 

безпосередньо в суді (ст. 222 ЦПК України). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Мета процесуального представника - допомогти особі, яку він 

представляє, у здійсненні її процесуальних прав, попередити їх порушення та 

домогтися для цієї особи більш сприятливого рішення, а також надати суду 

допомогу при здійсненні правосуддя у цивільних справах. Для досягнення 

цієї мети адвокат як процесуальний представник може використовувати лише 

засоби, указані в законі (наприклад, позов, зустрічний позов, заперечення, 

клопотання та ін.).  

До змісту його діяльності при розгляді цивільної справи судом входять: 

консультування довірителя з питань права; складання від його імені 

процесуальних документів; безпосередні дії представника із захисту прав та 

інтересів громадян і організацій при розгляді цивільної справи судом. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Сутність участі адвоката в цивільному процесі двоєдина. Вона 

складається із здійснення представництва і захисту суб’єктивних майнових, 

особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і 

юридичних осіб, а також зі сприяння суду в повному, всебічному й 

об’єктивному встановленні обставин справи, прав і обов’язків сторін. 



Згідно зі ст. 38 ЦПК України існує декілька видів процесуального 

представництва. Залежно від процесуального становища особи, інтереси якої 

представляють, розрізняють: представництво сторін; представництво третіх 

осіб; представництво осіб, які відповідно до закону захищають права, 

свободи чи інтереси інших осіб; представництво заявників та інших осіб в 

справах окремого провадження (крім справ про усиновлення). Залежно від 

ознак особи, інтереси якої представляють, можливо виділити представництво 

фізичних осіб, представництво юридичних осіб та представництво інтересів 

держави. 

На підставі наданих повноважень адвокати допомагають зацікавленим 

особам звернутися в суд за захистом їх цивільних прав. З цією метою 

використовуються такі цивільно-правові засоби: 1) позовна заява; 2) заява 

про видачу судового наказу - у наказному провадженні; 3) по справах 

окремого провадження - заява і скарга (зокрема при оскарженні 

неправомірних дій чи бездіяльності нотаріуса). 

До подачі позовної заяви в суд адвокат виконує значну до 

процесуальну роботу, пов’язану з вивченням матеріалів справи і написанням 

позовної заяви. . 

До засобів досудового врегулювання спору закон відносить: відмову 

позивача від позову; визнання позову відповідачем; складання мирової угоди 

або передачу спору на вирішення третейського суду. 

До змісту діяльності адвоката-представника при розгляді цивільної 

справи судом входять: консультування довірителя з питань права; складання 

від його імені процесуальних документів; безпосередні дії представника із 

захисту прав та інтересів громадян і організацій при розгляді цивільної 

справи судом. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються питання адвокатської діяльності з 

представництва інтересів громадян у цивільному процесі. Вони охоплюють 

організацію роботи адвоката при підготовці до участі в розгляді цивільних 

справ, безпосередньо під час їх розгляду в суді першої інстанції, а також при 

перегляді судових рішень. 

Належне вивчення питань даної теми можливе тільки при досконалому 

засвоєнні норм цивільного та цивільного процесуального права, на що 

повинні бути направлені зусилля студентів.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Усвідомити поняття, суть і значення функції представництва в 

господарському судочинстві України. Визначитись з правами, обов’язками, 

загальними правилами участі адвоката-представника в господарській справі.  

 

ВСТУП 

Конституція України, надаючи пріоритети правам і свободам людини і 

громадянина, проголосила та гарантує громадянам право на судовий захист. 

У зв’язку з цим, громадяни можуть використовувати надане їм конституційне 

право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги від адвокатів, які 

уповноважені державою здійснювати функцію судового представництва 

фізичних та юридичних осіб. 

Сьогодні в сфері некримінального судочинства, що охоплює масив 

цивільних, господарських та адміністративних справ, задіяні близько 80% 

адвокатів. Зазначеними сферами правовідносин охоплюється значний масив 

справ, що розглядаються та вирішуються судами щоденно, це дозволяє 

зробити безпомилковий висновок про величезну затребуваність адвокатів, що 

в тій чи іншій якості можуть бути задіяні в розгляді цього масиву справ з 

обох сторін. 

 

І. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ І ПІДСТАВИ УЧАСТІ  

АДВОКАТА У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України 

право на звернення в господарський суд згідно з встановленою підвідомчістю 

господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і 

охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених законом 

заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням, мають: 

- підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (в тому 

числі іноземці); 

- громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи і у встановленому законом порядку набули 

статусу суб’єкта підприємницької діяльності; 

- державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб’єктами 

підприємницької діяльності, у випадках, передбачених законодавчими 

актами України. 

Адвокатура як незалежний правозахисний інститут держави покликана 

виконувати роль гаранта в дотриманні суб’єктивних прав і охоронюваних 



законом інтересів підприємств, установ і організацій, інших суб’єктів 

господарського процесу. У господарському процесі адвокат виконує функції 

представника сторони чи третьої особи.  

Під представництвом у господарському судочинстві слід розуміти 

вчинення представником у межах наданих йому законом повноважень 

юридичних дій від імені іншої особи, яку він представляє, з метою захисту її 

прав та законних інтересів, реалізації її процесуальних прав і обов’язків та 

сприяння господарському суду в здійсненні правосуддя по справах, 

віднесених законом до його відання. Представництво в господарському 

процесі є важливою гарантією захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

Відповідно до ст. 28 ГПК України справи юридичних осіб у 

господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, 

наданих їм законодавством і установчими документами, через свого 

представника. 

Керівники підприємств і організацій, інші особи, повноваження яких 

визначені законодавством чи установчими документами, подають 

господарському суду документи, що засвідчують їх посадове становище. 

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, 

повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, 

організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої 

уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, 

організації. 

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто 

або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально 

посвідченою довіреністю, або, якщо представником є адвокат, - ордером з 

доданим до нього договором чи засвідченим сторонами цього договору 

витягом з нього, в якому зазначено повноваження адвоката, або дорученням 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

допомоги. Статус громадянина як суб’єкта підприємницької діяльності 

підтверджується відповідною випискою з Єдиного державного реєстру 

підприємств, організацій та установ України, а його особа - паспортом або 

іншим відповідним документом. При цьому довіреність, видана 

громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності, також має бути 

нотаріально посвідченою. 

За наявності належним чином оформлених повноважень на ведення 

справи представник допускається в процес і набуває право на здійснення всіх 

тих процесуальних дій, які вправі здійснювати сама особа, яку 

представляють у суді. 

За думкою деяких фахівців, право на здійснення ряду процесуальних 

дій адвокатом-представником повинно бути спеціально оговорено в 

довіреності, зокрема: 

- право представника підписувати позовну заяву; 

- передавати справу до третейського суду; 

- цілком чи частково відмовитися від позовних вимог; 



- визнати позов; 

- змінити підставу чи предмет позову; 

- укласти мирову угоду; 

- передати повноваження іншій особі; 

- оскаржити рішення суду; 

- одержати присуджені майно чи гроші. 

Однак ГПК України, на відміну від ЦПК України (ст. 44 ЦПК України), 

не містить подібного роду вимог і застережень відносно представників 

сторін. Що ж стосується прокурора, який бере участь у справі, то відповідно 

до змін, внесених до ГПК України, він несе обов’язки і користується правами 

сторони, крім права на укладення мирової угоди (ст. 29). Особи, які не мають 

довіреності або інших документів, які засвідчують їх повноваження на 

ведення справи в господарському суді, не можуть бути допущені до процесу 

як представники, тому що відсутність належних повноважень представника  

позбавляє його дії юридичного значення. 

  

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Адвокатура як незалежний правозахисний інститут держави покликана 

виконувати роль гаранта в дотриманні суб’єктивних прав і охоронюваних 

законом інтересів підприємств, установ і організацій, інших суб’єктів 

господарського процесу. У господарському процесі адвокат виконує функції 

представника сторони чи третьої особи.  

Під представництвом у господарському судочинстві слід розуміти 

вчинення представником у межах наданих йому законом повноважень 

юридичних дій від імені іншої особи, яку він представляє, з метою захисту її 

прав та законних інтересів, реалізації її процесуальних прав і обов’язків та 

сприяння господарському суду в здійсненні правосуддя по справах, 

віднесених законом до його відання. Представництво в господарському 

процесі є важливою гарантією захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

За наявності належним чином оформлених повноважень на ведення 

справи представник допускається в процес і набуває право на здійснення всіх 

тих процесуальних дій, які вправі здійснювати сама особа, яку 

представляють у суді. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АДВОКАТА В ХОДІ ДОСУДОВОГО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ  

СПОРІВ 

Підготовка процесуальних документів до господарського суду має свої 

особливості, пов’язані зі специфікою господарських спорів. Глибоке 

вивчення матеріалів, що обґрунтовують позов, адвокатом, розробка чіткої 

правової позиції на стадії підготовки претензії є неодмінною умовою 

майбутнього позову. 

Висновок адвоката про наявність правової позиції - результат 

дослідження документів, які є у справі. Значення для справи мають тільки 



юридичні факти, тобто факти, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або 

припинення правовідносин. Тільки ці факти можуть бути покладені в основу 

вимог або заперечень. Адвокат має бути впевненим у правовій позиції, яка 

ґрунтується на попередньому відборі фактів, що мають істотне значення для 

справи. 

Таким чином, перед тим як вирішити питання про можливість 

укладення договору доручення з клієнтом адвокат повинен перевірити 

наявність у громадянина чи юридичної особи, які до нього звернулися, 

безперечних підстав для звернення до суду з позовом. Тільки переконавшись, 

що є всі підстави для цього, адвокат має право приступити до укладення 

договору. Прийнявши на себе зобов’язання щодо ведення господарської 

справи, адвокат повинен провести бесіду з клієнтом з тим, щоб виявити його 

наміри, вимоги і можливість їх задоволення. Крім того, адвокату слід 

з’ясувати об’єктивну картину взаємовідносин сторін. 

З моменту прийняття доручення адвокату доцільно вести досьє - 

провадження у судовій або іншій справі. Таке досьє якоюсь мірою є 

технічною частиною роботи, але воно незмінно дає правовий результат, 

допомагаючи здійсненню представництва з використанням конкретних 

матеріалів справи. 

Після того як визначено наявність у довірителя права вимагати захисту 

своїх порушених або оспорюваних прав чи охоронюваних законом інтересів, 

адвокат діє відповідно до процесуальних правил, які допускають можливість 

примусової, через суд, реалізації цього права. 

Відповідно до господарсько-процесуального законодавства у значній 

кількості господарських спорів момент виникнення права на захист не 

збігається з моментом виникнення права на звернення до господарського 

суду через наявність інституту досудового врегулювання господарських 

спорів. Так, відповідно до ст. 5 ГПК України за домовленістю між собою 

сторони вправі застосувати заходи досудового врегулювання спорів. Вимоги 

щодо досудового врегулювання господарських спорів не поширюються на 

спори про визнання договорів недійсними, на спори про визнання 

недійсними актів і державних та інших органів, підприємств та організацій, 

які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані 

законом інтереси підприємств та організацій, на спори про стягнення 

заборгованості та опротестованими векселями, на спори про стягнення 

штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-

кредитних установ, а також спори про звернення стягнення на заставлене 

майно. 

З метою безпосереднього врегулювання спору з підприємством чи 

організацією, що порушили права та законні інтереси інших підприємств та 

організацій, представники звертаються до порушників із письмовою 

претензією. У претензії зазначається: 

 а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та 

підприємства, організації, яким претензія пред’являється; дата пред’явлення і 

номер претензії; 



б) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію; докази, що 

підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти; 

в) вимоги заявника; 

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій 

оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; 

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших 

доказів. 

Що ж до доказів досудового врегулювання господарських спорів, які 

виникають у процесі укладання, зміни та розірвання договорів, слід виходити 

з того, що такими доказами є договір, проект договору, який містить вимогу 

про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї 

сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, 

якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні 

договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання 

відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано (ст. 57 

ГПК України). 

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в 

оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої 

сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. 

До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-

доручення на суму претензії. 

Претензія підписується представником та надсилається адресатові 

рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 

Закон регулює процедурні питання розгляду претензій. 

Обґрунтованість вимог заявника з’ясовується на підставі представлених 

документів. (Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для їх 

розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, 

який не може бути менше п’яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. 

При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання 

витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані 

документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за 

наявними документами (ст. 7 ГПК України). 

Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з дня її 

одержання. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у 

письмовій формі.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Підготовка процесуальних документів до господарського суду має свої 

особливості, пов’язані зі специфікою господарських спорів. Глибоке 

вивчення матеріалів, що обґрунтовують позов, адвокатом, розробка чіткої 

правової позиції на стадії підготовки претензії є неодномісною умовою 

майбутнього позову. 

З метою безпосереднього врегулювання спору з підприємством чи 

організацією, що порушили права та законні інтереси інших підприємств та 

організацій, представники звертаються до порушників із письмовою 



претензією. Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з 

дня її одержання. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється 

у письмовій формі.  

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА-ПРЕДСТАВНИКА ПРИ 

ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У СУДІ ПЕРШОЇ  

ІНСТАНЦІЇ 

Відповідно до ст. 22 ГПК України сторони в господарському процесі 

користуються рівними процесуальними права. Вони мають право: 

- знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати 

копії; 

- брати участь у господарських засіданнях; 

- подавати докази, брати участь в їх дослідженні; 

- заявляти клопотання; 

- давати усні і письмові пояснення господарському суду, наводити 

свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході господарського 

процесу; 

- заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового 

процесу; 

- оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому 

законом порядку, користуватися іншими процесуальними правами, наданими 

їм законом. 

Позивач має право до прийняття рішення по справі збільшити розмір 

позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового 

врегулювання спору у випадках, передбачених ст. 5 ГПК України в цій 

частині, відмовитися від позову або зменшити розмір позовних вимог. До 

початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право 

змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. 

Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також  

має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати 

зустрічний позов. 

Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови 

мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду 

письмових заявах, що долучаються до справи (ст. 78 ГПК України). 

Сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм 

процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних 

законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та 

об’єктивного дослідження всіх обставин справи. 

Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися 

ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги, або договором. До ордера обов’язково 

додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як 

представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних 

дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору (ст. 28 ГПК України). 



Складне питання щодо характеристики повноважень адвоката в 

господарському процесі полягає у визначенні меж його самостійності, у тому 

числі й у доказуванні. З норм законодавства, що регламентують судове 

представництво, випливає, що межі повноважень представника залежать від 

волі особи, яку він представляє. Подібне правило поширюється і на 

доказування. Разом із тим зі сказаного не випливає, що адвокат виступає в 

ролі пасивного виконавця волі свого довірителя. Його активність виявляється 

при вирішенні різних питань судового розгляду. Він зобов’язаний звертати 

увагу суду на неповне чи неправильне визначення предмета доказування в 

справі - сукупності фактів, що мають юридичне значення, які необхідно 

довести сторонам для того, щоб суд правильно застосував норми 

матеріального права, визначив права та обов’язки сторін. Відповідно до 

цього адвокат зобов’язаний також заявляти клопотання про витребування 

додаткових засобів доказування, а якщо вони є, то про залучення їх до 

справи. Представник повинен клопотати про виключення з процесу наданих 

письмових, речових доказів, у зв’язку з тим, що вони не мають значення для 

розгляду справи тощо. 

Дискусійним є питання про міру відповідальності адвоката за зміст тих 

документів чи усних заяв, що виходять від його довірителя. Якщо документ 

складений і посвідчений адвокатом, то це означає, що він цілком розділяє 

позицію свого клієнта. Тому, якщо позиція адвоката не збігається з позицією 

особи, яку він представляє, адвокат зобов’язаний або переконати цю особу в 

необхідності зміни позиції, або відмовитися від здійснення представництва. 

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК 

України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Тобто кожна сторона 

повинна довести обставини, які обґрунтовують її правову позицію по справі. 

Зрозуміло, що сторона в процесі повинна дбати про встановлення всіх 

вигідних для себе фактів незалежно від того, чи були посилання на них у 

позовній заяві чи ні. 

Доказування містить у собі дії з надання, збирання і дослідження 

доказів, а також їхню оцінку. Адвокату необхідно насамперед встановити, які 

завдання він ставить перед собою, працюючи з доказами. На відміну від 

кримінального процесу, у якому доказовий матеріал в основному збирається і 

подається в суд органами, які висунули обвинувачення, у господарському (і 

цивільному) процесі докази позову і докази заперечень сторін розробляються 

і подаються до суду в основному сторонами чи іншими особами, які беруть 

участь у справі. Обов’язок надання сторонами доказів чітко виражений у 

законі - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається 

в обґрунтування своїх вимог і заперечень. Докази надаються сторонами й 

іншими учасниками господарського процесу. 

Виходячи з принципу верховенства закону в діяльності адвоката, який 

він не вправі порушувати, наявність доказів, що підтверджують законні 

вимоги (заперечення), є необхідним елементом його правової позиції. У 

зв’язку з тим адвокату варто вирішувати: приймати на себе доручення на 



ведення справи чи ні. Разом із тим не завжди в момент прийняття доручення 

відомо, які є докази і яким чином вони можуть бути отримані, тому що 

досить часто це з’ясовується вже в процесі судового розгляду. Крім того, 

робота над доказами набуває сенсу саме тоді, коли необхідно їх зібрати, 

оцінити з урахування вимоги належності, допустимості, достатності тощо, 

привести їх у систему, коли виникають неясні і спірні питання. Тому відмова 

адвоката від представництва в господарському процесі за мотивами 

відсутності доказів може вважатися обґрунтованою лише в таких випадках: 

- коли наявність доказів служить неодмінною умовою самої 

постановки питання (тобто коли доведеність фактів є обов’язковою для самої 

постановки вимоги); 

- якщо встановлено повну відсутність доказової бази в конкретній 

вимозі особи, яка звернулася (тобто висування останньою абсолютно 

голослівних тверджень, які, крім власної заяви, підтвердити нічим не можна). 

При підготовці справи до судового розгляду адвокат повинен чітко 

визначити предмет доказування. Правильно визначити предмет доказування 

по господарській справі означає надати всьому процесу збирання, 

дослідження й оцінки доказів потрібний напрямок. Для того щоб це зробити, 

адвокату необхідно перш за все звернутися до Господарського кодексу 

України, який визначає засоби захисту прав суб’єктів господарювання (ст. 20 

ГК України). Адвокату слід з’ясувати, який із перелічених засобів необхідно 

обрати в конкретній справі. Перелік цих засобів не є вичерпним. Це означає, 

що права і законні інтереси зазначених суб’єктів можуть захищатися іншими 

засобами, передбаченими законом. Викласти чітке формулювання предмета 

позову адвокату допоможе вивчення роз’яснень господарських судів, що 

містять у собі такі формулювання. 

Одночасно адвокат повинен працювати над викладенням підстав 

позовних вимог. Під підставами розуміються факти, що обґрунтовують 

вимогу позивача до відповідача. Вони поділяються на юридичні і фактичні. У 

позовній заяві необхідно викласти як правову підставу своєї вимоги, тобто 

зробити посилання на певну норму закону, так і фактичні обставини справи, 

що доводять сформульовані вимоги. 

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі та 

підписується повноважною посадовою особою позивача або його 

представником, прокурором, громадянином-суб’єктом підприємницької 

діяльності або його представником. 

Позовна заява повинна містити: 

1) найменування господарського суду, до якого подається заява; 

2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по 

батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження 

(для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), 

ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для 

юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - 

платника податків за його наявності; 



3) документи, що підтверджують за громадянином статус суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

4) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми 

договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні 

господарських договорів); 

5) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, 

зміст позовних вимог щодо кожного з них; 

6) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення 

доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що 

стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається 

позов; 

7) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо 

такі проводилися; 

8)  відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу У 

ГПК; 

9) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. 

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони 

необхідні для правильного вирішення спору (ст. 54 ГПК України). 

Досить часто в діяльності адвоката при підготовці справ до судового 

розгляду або в процесі розгляду справи в суді виникають питання, пов’язані 

із заходами для забезпечення заявленого позову. Про забезпечення позову 

виноситься ухвала (розділ Х ГПК України). 

У стадії розгляду господарської справи по суті адвокат ставить перед 

собою вже інше завдання: переконати суд у своїй правоті за допомогою 

наявних доказів та інших доводів. У процесі розгляду справи в суді адвокат 

викладає свої міркування з приводу предмета спору, надає докази та бере 

участь у їх дослідженні та оцінці. 

У складеному адвокатом документі (позовній заяві, запереченні на 

позов, апеляційній чи касаційній скарзі тощо) чи в процесі судового розгляду 

надаються основні докази в справі. Це можуть бути письмові, речові докази, 

консультативні висновки, висновки експертів, власні письмові пояснення до 

поданої в суд заяви. 

Сторони вільні у наданні господарському суду своїх доказів і доведенні 

їх переконливості. Проте вирішуючи питання щодо надання доказів, 

адвокати повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування, 

згідно з яким обставини справи, що відповідно до законодавства повинні 

бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть 

підтверджуватись іншими засобами доказування. Так, чинним 

законодавством, що регулює відносини за договором перевезення вантажу, 

встановлений перелік документів-доказів, які є підставою для покладення на 

перевізника відповідальності за втрату, псування, пошкодження або 

недостачу вантажу. Отже, ніякі інші документи не можуть підтверджувати 

обставини, що є підставою для покладення на перевізника відповідальності 

за незбереження вантажу. 



Адвокату слід ураховувати, що не потребують доказування 

преюдиціальні факти, тобто встановлені рішенням господарського суду 

(іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених 

рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться 

знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони (ст. 

35 ГПК України). 

Таке ж значення для господарського суду має вирок суду у 

кримінальному провадженні, що набрав законної сили, з питань, чи мали 

місце певні дії та ким вони вчинені. Що ж до рішення суду з цивільної 

справи, що набрало законної сили, то воно є обов’язковим для 

господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення 

для вирішення спору (ст. 35 ГПК України). 

У ході судового розгляду справи адвокату доцільно заявити клопотання 

про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального 

технічного засобу, відтворення якого здійснюється в судовому засіданні при 

розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному 

порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання на 

вимогу сторін чи за ініціативою суду (ст. 81-1 ГПК України). 

Представник має право знайомитися з протоколом судового засідання і 

протягом п’яти днів після його підписання подавати письмові зауваження з 

приводу допущених неправильностей або неповноти протоколу. Питання про 

видачу копії технічного запису учаснику процесу, про його відтворення поза 

судовим засіданням вирішуються головуючим у кожному окремому випадку 

залежно від обставин.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Відповідно до ст. 22 ГПК України сторони в господарському процесі 

користуються рівними процесуальними права. Вони мають право: 

знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії; брати 

участь у господарських засіданнях; подавати докази, брати участь в їх 

дослідженні; заявляти клопотання; давати усні і письмові пояснення 

господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що 

виникають у ході господарського процесу; заперечувати проти клопотань і 

доводів інших учасників судового процесу; оскаржувати судові рішення 

господарського суду в установленому законом порядку, користуватися 

іншими процесуальними правами, наданими їм законом. 

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі та 

підписується повноважною посадовою особою позивача або його 

представником, прокурором, громадянином-суб’єктом підприємницької 

діяльності або його представником. 

У стадії розгляду господарської справи по суті адвокат ставить перед 

собою завдання переконати суд у своїй правоті за допомогою наявних 

доказів та інших доводів. У процесі розгляду справи в суді адвокат викладає 

свої міркування з приводу предмета спору, надає докази та бере участь у їх 

дослідженні та оцінці. У складеному адвокатом документі (позовній заяві, 



запереченні на позов, апеляційній чи касаційній скарзі тощо) чи в процесі 

судового розгляду надаються основні докази в справі. Це можуть бути 

письмові, речові докази, консультативні висновки, висновки експертів, власні 

письмові пояснення до поданої в суд заяви. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Адвокатура як незалежний правозахисний інститут держави покликана 

виконувати роль гаранта в дотриманні суб’єктивних прав і охоронюваних 

законом інтересів підприємств, установ і організацій, інших суб’єктів 

господарського процесу. У господарському процесі адвокат виконує функції 

представника сторони чи третьої особи.  

Під представництвом у господарському судочинстві слід розуміти 

вчинення представником у межах наданих йому законом повноважень 

юридичних дій від імені іншої особи, яку він представляє, з метою захисту її 

прав та законних інтересів, реалізації її процесуальних прав і обов’язків та 

сприяння господарському суду в здійсненні правосуддя по справах, 

віднесених законом до його відання. Представництво в господарському 

процесі є важливою гарантією захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

Підготовка процесуальних документів до господарського суду має свої 

особливості, пов’язані зі специфікою господарських спорів. Глибоке 

вивчення матеріалів, що обґрунтовують позов, адвокатом, розробка чіткої 

правової позиції на стадії підготовки претензії є неодномісною умовою 

майбутнього позову. 

З метою безпосереднього врегулювання спору з підприємством чи 

організацією, що порушили права та законні інтереси інших підприємств та 

організацій, представники звертаються до порушників із письмовою 

претензією. Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з 

дня її одержання. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється 

у письмовій формі.  

Відповідно до ст. 22 ГПК України сторони в господарському процесі 

користуються рівними процесуальними права. Вони мають право: 

знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії; брати 

участь у господарських засіданнях; подавати докази, брати участь в їх 

дослідженні; заявляти клопотання; давати усні і письмові пояснення 

господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що 

виникають у ході господарського процесу; заперечувати проти клопотань і 

доводів інших учасників судового процесу; оскаржувати судові рішення 

господарського суду в установленому законом порядку, користуватися 

іншими процесуальними правами, наданими їм законом. 

У стадії розгляду господарської справи по суті адвокат ставить перед 

собою завдання переконати суд у своїй правоті за допомогою наявних 

доказів та інших доводів. У процесі розгляду справи в суді адвокат викладає 

свої міркування з приводу предмета спору, надає докази та бере участь у їх 

дослідженні та оцінці. У складеному адвокатом документі (позовній заяві, 



запереченні на позов, апеляційній чи касаційній скарзі тощо) чи в процесі 

судового розгляду надаються основні докази в справі. Це можуть бути 

письмові, речові докази, консультативні висновки, висновки експертів, власні 

письмові пояснення до поданої в суд заяви. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються питання адвокатської діяльності з 

представництва інтересів громадян у господарському процесі. Вони 

охоплюють організацію роботи адвоката в ході досудового врегулювання 

господарських спорів, безпосереднього їх вирішення в суді першої інстанції, 

а також при перегляді судових рішень. 

Належне вивчення питань даної теми можливе тільки при досконалому 

засвоєнні норм господарського та господарського процесуального права, на 

що повинні бути направлені зусилля студентів.  

  

 


