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ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ 

 

Нормативна база гарантування права громадян на професійну правничу допомогу потребує ґрунтовного 

реформування й відповідної гармонізації з європейськими стандартами, а це можна зробити тільки за 

наявності комплексного дослідження системи прав і свобод людини і громадянина в Україні з визначенням 

концептуальних основ поняття вказаної правової категорії,  критеріїв класифікації та аналізом видової 

диференціації. Подібних наукових досліджень у сучасній юридичній науці майже немає, проте деякі праці 

науковців, які так чи інакше торкалися цієї проблематики як в Україні, так і зарубіжних країнах, заслуговують 

на окрему увагу. Незважаючи на конституційний характер права на професійну правничу допомогу, єдиного 

підходу до його розуміння юридичною наукою не вироблено. Учені, що в своїх дослідженнях звертаються до 

проблем реалізації права на професійну правову допомогу, пропонують починати його дослідження із 

визначення терміна «допомога».   На відміну від інших конституційних прав, воно специфічне тим, що 

надається тільки в одній сфері діяльності, кримінальному судочинстві, і його носієм є лише підозрюваний, 

обвинувачений та підсудний. У науці пропонуються  такі визначення поняття «кваліфікована правова 

допомога»: «діяльність осіб, що володіють спеціальними знаннями в галузі права, з надання якісних правових 

послуг»; «насамперед, консультаційні послуги та представництво інтересів»; «не стільки право підозрю-

ваного, обвинуваченого або підсудного використовувати в якості захисника будь–яку особу, яку вони 

вважатимуть кваліфікованою, скільки залучення для здійснення захисту особи, що дійсно має відповідні 

професійні навички (адвоката)».                       

Ключові слова: Конституція України, права людини і громадянина, конституційне право громадян на 

професійну правничу допомогу. 

 

На сьогодні нормативна база гарантування 

права громадян на професійну правничу 

допомогу потребує ґрунтовного реформування 

й відповідної гармонізації з європейськими 

стандартами, а це можна зробити тільки за 

наявності комплексного дослідження системи 

прав і свобод людини і громадянина в Україні 

з визначенням концептуальних основ поняття 

вказаної правової категорії,  критеріїв класифі-

кації та аналізом видової диференціації. Подіб-

них наукових досліджень у сучасній юридич-

ній науці майже немає, проте деякі праці 

науковців, які так чи інакше торкалися цієї 

проблематики як в Україні, так і зарубіжних 

країнах, заслуговують на окрему увагу.  

Незважаючи на конституційний характер 

права на професійну правничу допомогу, 

єдиного підходу до його розуміння 

юридичною наукою не вироблено. На думку 

Л.М. Горбунової, недостатній рівень 

дослідження права на  правову допомогу привів 

до того, що в науковій і навчальній літературі у 

галузі конституційного права і законодавства не 

вироблене саме поняття даного права[1].   

Учені, що в своїх дослідженнях звертаються 

до проблем реалізації права на професійну 

правову допомогу, пропонують починати його 

дослідження із визначення терміна «допомога» 

[2,с.12-13]. Аналіз дефініції терміна «допомо-

га» здійснено у працях Р. Г. Мельниченка, В. 

О. Попелюшка,  В. М. Ісакової. 

В.О. Попелюшко зазначає,  що одним із 

основних прав людини і громадянина є право 

підозрюваного, обвинуваченого та підсудного 

на захист (ч. 2 ст. 63 Конституції України). На 

відміну від інших конституційних прав, воно 

специфічне тим, що надається тільки в одній 

сфері діяльності, кримінальному судочинстві, і 

його носієм є лише підозрюваний, обвинуваче-

ний та підсудний. Тому це конституційне 

право за своєю суттю є кримінально-

процесуальним [3, с.73].  
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Автори тлумачниго словника С. І. Ожегов 

та Н. Ю. Шведова вказують на те, що допомога 

представляє собою сприяння кому–небудь і де-

що у чомусь, участь в чому–небудь, що прино-

сить полегшення [4,с. 550]. Як вбачається, сенс 

розглядуваного поняття полягає в наданні осо-

бі, яка цього потребує, того чи іншого блага, 

яке така особа не може отримати самостійно з 

тієї чи іншої причини. При цьому вказане 

благо є для особи дійсно необхідним, оскільки 

приносить їй свободу вибору [5, с.25-26]. 

У науці пропонуються такі визначення 

поняття «кваліфікована правова допомога»: 

«діяльність осіб, що володіють спеціальними 

знаннями в галузі права, з надання якісних 

правових послуг» [4, с. 550]; «насамперед, 

консультаційні послуги та представництво 

інтересів» [6, с.39]; «не стільки право підозрю-

ваного, обвинуваченого або підсудного 

використовувати в якості захисника будь–яку 

особу, яку вони вважатимуть кваліфікованою, 

скільки залучення для здійснення захисту 

особи, що дійсно має відповідні професійні 

навички (адвоката)» [7, с. 9]; «право кожного 

на звернення до адвоката, який здійснює на 

професійній основі захист прав, свобод та 

інтересів людини і громадянина» [8, с. 15]; 

«гарантована законом можливість особи отри-

мувати необхідну їм допомогу від осіб, що 

володіють спеціальними юридичними знання-

ми, вміннями і навичками, що дозволяють 

людині ефективно захищати і відстоювати свої 

права та законні інтереси» [9, с. 21]; 

«цілеспрямована діяльність адвоката щодо 

сприяння у використанні наданих законом 

можливостей особі, що залучаються до сфери 

кримінально-процесуальних відносин»[10, с. 

17]; «діяльність уповноважених на те законом 

суб'єктів, що здійснюється в установленому 

законом порядку з використанням,  належних 

правових засобів, які співрозмірні з проце-

суальними обставинами і вимогами закону і є 

необхідними в цілях сприяння  реалізації, за-

хисту прав, свобод і законних інтересів 

кожного в кримінальному судочинстві, 

відновлення порушених прав, запобігання 

незаконному, необгрунтованому обмеженню 

прав, свобод і законних інтересів» [11, с. 15].   

У правовій державі пріоритет людської 

особистості, її прав і свобод є однією з 

основних засад правової системи[4, с. 28]. 

Україна належить до кола таких держав, 

проголосивши у ст. 3 своєї Конституції 

гарантії щодо забезпечення державою прав і 

свобод людини. Важливу роль у забезпеченні 

охорони та захисту прав і свобод людини і 

громадянина в Україні як демократичній пра-

вовій державі відведено праву підозрюваного, 

обвинуваченого на захист (ст. 63), праву 

заарештованого чи затриманого захищати себе 

особисто та користуватися правничою 

допомогою захисника (ст. 29), а також праву 

особи на професійну правничу допомогу, яке 

закріплене у ст. 59 Конституції України. Це 

право є одним із невід'ємних прав людини і 

громадянина і має загальний характер [12]. 

Але ми навмисно розглядаємо питання де 

домінують поняття  правова допомога, право 

на правову допомогу, право на професійну 

правничу допомогу, а тема нашого дослід-

ження має назву – «Конституційне право 

громадян на професійну правову допомогу 

та механізм його забезпечення в Україні». 

То чому так? 

30 вересня 2016 року набрав чинності Закон 

України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 

року № 1401-VIII, який передбачає значні 

зміни не лише у адвокатурі, але і у судовій 

системі,  системі прокуратури, тощо [13].  
Аналіз семантики дефініцій  «правничий» 

та «правовий», що вживаються в текстах юри-

дичного спрямування,  засвідчує, що лексема 

«правничий» має те саме значення, що й  

юридичний  пов’язаний з законодавством, 

правовими нормами і практичним їх застосу-

ванням  [14, с. 506]. Тому можливі конструкції 

правнича допомога  юридична допомога.  У 

той самий час згідно з академічним лексико-

графічним джерелом термін «правовий» має 

значення «стосується права (у 1, 2, 4 значен-

нях). Ці значення такі: 1.  Законо-давство; 

здійснювана державою форма законодавства, 

залежна від соціального устрою країни; 2. 

Система встановлених або санкціонованих 

державою загальнообов’язкових правил (норм) 

поведінки, що виражають волю панівного 

класу або всього народу; 3. Наука, що вивчає 

юриспруденцію; правознавство. Словник 

подає також можливі мовні усталені 

конструкції, серед яких засвідчена така: 

«міжнародна правова допомога» [14, с. 507].  

З огляду на викладене вище, можемо 

зробити висновок про синонімічність термінів 

правовий та правничий, які можуть заміняти 

один одного у текстах без втрати значення або 

нашарування нових відтінків значень, 

наприклад:  правнича допомога  правова 

допомога  юридична допомога.  
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Як принцип судочинства право на 

професійну правничу допомогу закріплено у 

статті 10 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 2 червня 2016 р. [13], в якій 

зазначено, що кожен має право на професійну 

правничу допомогу. У випадках, визначених 

законом, держава забезпечує надання 

професійної правничої допомоги безоплатно. 
О.А. Бранчук та М.С. Демкова, дослід-

жуючи проблеми інституту правової допомоги 

в Україні та зарубіжних країнах, запропо-

нували на законодавчому рівні визначити 

правову допомогу як будь-які дії, що мають 

правовий зміст і вчиняються визначеними в 

законі суб'єктами, які мають відповідний 

рівень освіти, спрямовані на реалізацію та 

захист прав, свобод та законних інтересів 

особи, яка звертається за допомогою, та мають 

відповідати принципам їх надання [15,  с. 19].  

В.Г. Андрусів визначає правову допомогу 

як діяльність, спрямовану на реалізацію та за-

хист прав, свобод та законних інтересів заінте-

ресованих суб’єктів, яка здійснюється уповно-

важеними на це органами або особами на під-

ставах, в порядку та у видах, не заборонених 

Конституцією та законами України [16, с.130].  

Ю.Т. Шрамко пропонує розглядати правову 

допомогу як дії, спрямовані на реалізацію та 

захист прав, свобод та законних інтересів 

особи, яка звертається за допомогою; ці дії 

повинні відповідати визначеним принципам їх 

надання, вчинятися зазначеними в законі 

суб’єктами, які мають відповідний рівень 

кваліфікації [17, с.151 ].  

Таким чином, у науковій літературі вислов-

люються різні думки щодо змісту поняття 

правничої допомоги. Спільним для них є вис-

новок про те, що правова допомога полягає у 

вчиненні певних дій, які спрямовані на захист 

прав і свобод людини певними суб’єктами, 

щодо яких висувається кваліфікуюча вимога 

щодо рівня фахової освіти (не нижче ніж 

спеціаліст-юрист) [15, с. 19-20].  

У рішенні Конституційного Суду України 

від 30 вересня 2009 р. № 23-рп/2009 про право 

на правову допомогу зазначено, що гаранту-

вання кожному права на правову допомогу в 

контексті ч. 2  ст. 59 Конституції України 

покладає на державу відповідні обов'язки щодо 

забезпечення особи правовою допомогою 

належного рівня. Такі обов'язки обумовлюють 

необхідність визначення в законах України, 

інших правових актах порядку, умов і способів 

надання цієї допомоги. Проте не всі галузеві 

закони України, зокрема процесуальні кодек-

си, містять приписи, спрямовані на реалізацію 

такого права, що може призвести до 

обмеження чи звуження змісту та обсягу права 

кожного на правову допомогу [18].  

Науковцями висувалися пропозиції щодо 

врегулювання даного питання шляхом 

прийняття спеціального закону. 9 листопада 

2004 року народними депутатами України 

М.Д. Катеринчуком, С.В. Соболєвим та В.М. 

Стретовичем було зареєстровано новий проект 

Закону України «Про правову допомогу» [19].  

Однак цей законопроект не знайшов 

підтримки в адвокатському середовищі на 

підставі того, що він містить  значну кількість 

серйозних недоліків, які можуть негативно 

вплинути на рівень надання правничої 

допомоги в Україні й захист прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб. 

10 червня 2009 р. в першому читанні був 

прийнятий проект Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», поданий 

Кабінетом Міністрів України. За результатами 

обговорення Верховна Рада України доручила 

Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики доопрацювати зазначений 

законопроект з урахуванням зауважень та 

пропозицій суб'єктів права законодавчої 

ініціативи і внести його на розгляд Верховної 

Ради України у другому читанні [12].  

Даний проект визначав правничу допомогу 

як надання правових послуг, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав і свобод людини і 

громадянина, захист цих прав і свобод, їх 

відновлення у разі порушення.  

У законопроекті було визначено і перелік 

відповідних правових послуг. Проте головне 

науково-експертне управління у своєму вис-

новку на цей законопроект звернуло увагу на 

те, що категорії «допомога» та «послуга» 

відрізняються за змістом одна від одної, адже 

перша означає стан задоволення певної 

потреби, а друга – дію, результатом якої є 

задоволення потреби.  

Закон України «Про соціальні послуги» від 

19 червня 2003 р. (ст. 1, 5) надає право 

фізичним особам здійснювати діяльність з 

надання юридичних послуг, які визначаються 

як надання консультацій з питань чинного 

законодавства, здійснення захисту прав та 

інтересів осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, сприяння застосуванню 

державного примусу і реалізації юридичної 

відповідальності осіб, що вдаються до 

протиправних дій стосовно цієї особи 

(оформлення правових документів, адвокат-
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ська допомога, захист прав та інтересів особи 

тощо) [20].  

На нашу думку, поняття «правнича 

допомога» та «юридичні послуги» не є 

тотожними, адже перше є поняттям більш 

високого юридично-нормативного порядку і 

ширшого соціально-правового змісту. Правни-

ча допомога має надаватися в першу чергу 

соціально незахищеним, малозабезпеченим 

верствам населення, а з точки зору теорії конс-

титуційного права надання юридичних послуг 

є можливою формою правничої допомоги.           

Щодо поняття «право на професійну 

правничу допомогу», то науковці розглядають 

його (право на професійну правову допомогу), 

як одне з конституційних прав людини і грома-

дянина, яке покликане забезпечити захист прав 

та законних інтересів кожного в судовому та 

інших процесах, надається кожному, хто 

потребує правової допомоги і звертається за 

нею [21,   с.130].  

В.Г. Андрусів тлумачить право на правову 

допомогу як реальну, забезпечувану, гаранто-

вану та охоронювану державою можливість 

усіх заінтересованих у цьому суб’єктів 

скористатися такою діяльністю [16, с. 131]. 

Вивчення юридичної літератури з питання 

визначення природи такого права вказує на те, 

що на сьогодні в Україні, на жаль мало науко-

вих досліджень щодо визначення поняття цьо-

го правового феномену. Тому цілком слушною 

є позиція деяких вчених, що при  дослідженні 

конституційного права громадян на профе-

сійну  правову допомогу необхідно  виділити 

такі підходи до його  розкриття[ 4, с.26]. 

По-перше, правова допомога розглядається 

виключно як юридичні послуги, що надаються 

на платній чи безоплатній основі лише у 

випадку захисту від обвинувачення в кримі-

нальних справах і тільки адвокатами [22, с.21]. 

По-друге, правнича допомога –  допомога 

юридичного характеру, яка надається  на 

підставах, визначених законом, та суб’єктам, 

передбаченим у законі. 

По-третє, правнича допомога – це будь-

який вид допомоги, який надається адвоката-

ми, на відміну від приватно-практикуючих 

юристів, які не мають свідоцтва про право на 

зайняття адвокатською діяльністю, та юридич-

них осіб приватного права (юридичних фірм, 

юридичних компаній), що надають правові 

послуги. 

По-четверте, правова допомога 

ототожнюється із представництвом у 

правовідносинах [23, с. 24]. 

По-п'яте, правнича допомога являє собою 

діяльність осіб, які не обов’язково повинні 

мати спеціальну юридичну освіту. 

Отже, підводячи підсумок дослідження 

даного питання, ураховуючи положення ст. 59 

Конституції України та визначення поняття 

професійної правничої допомоги, сформульо-

ване науковцями,  пропонуємо таку дефініцію 

терміна права на професійну  правничу 

допомогу. 

Так, право на професійну правничу 

допомогу – це гарантована Конституцією та за-

конами України можливість будь-якої людини 

і громадянина вільно й без неправомірних 

обмежень отримувати допомогу з юридичних 

питань в обсязі й формах, як вона того 

потребує, тобто мати право на здійснення дій, 

спрямованих на забезпечення й захист прав, 

свобод і законних інтересів громадян. 
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Shapoval V. 
THEORETICAL DEFINITION OF THE CONCEPT OF THE RIGHTS OF CITIZENS TO THE 
PROFESSIONAL HUMAN RIGHTS ASSISTANT IN UKRAINE 
The regulatory framework of guaranteeing citizen rights on the professional juridical help requires substantial 
reformation and corresponding harmonization with European standards, and it can only be done on having a complex 
study of the system of rights and freedoms of a human and a citizen in Ukraine with determination of the conceptual 
bases of the notion of the mentioned juridical category, classification criteria and analysis of the differentiation kind. 
There are almost no similar studies in the modern juridical science, although some scientific works concerning this 
issue more or less both in Ukraine and abroad are worth paying specific attention.  
Despite the constitutional character of the right on the professional juridical help, there is no single approach to its 
understanding by the juridical science. Researchers studying the issue of realizing the right on the professional 
juridical help suggest starting to study it from the determination of the term “help”. In spite of the other constitutional 
rights, it is specific because is conducted only in one area of activity (criminal legal proceedings) and its legal person is 
only a suspect, the accused and a defendant. The science suggests the following definitions of the notion “qualified 
juridical help”: “it is the activity of people having special knowledge in the juridical area on providing qualitative 
juridical services”; “it is first of all consultation services and representation of interests”; “it is more the attraction of 
a person who has corresponding professional skills (lawyer) to a person’s defence than the right of the suspect, the 
accused and the defendant on using any person they believe is qualified as a defender.  
Key words: The Constitution of Ukraine, human rights and citizen rights, constitutional right of citizens to professional 
legal assistance. 

http://www.rada.gov.ua/
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://sum.in.ua/p/7/506/1
http://www.viche.info/
http://www.viche.info/journal/
http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA/#top

