
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 

ISSN 2078-3566 191 

 

УДК 342.95 

DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-191-197 

 

Аласкар ГУСЕЙНЛІ
©
 

аспірант 

(Інститут законодавства  

Верховної Ради України) 

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АДВОКАТА  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

 
Мета статті полягає у визначенні завдань та функцій адвоката в процесі здійснення 

ним представництва в межах адміністративного судочинства. Дослідження виконано з 
використанням таких методів, як аналіз, синтез, порівняння. Зроблено висновок, що адвокат 

як представник в адміністративному судочинстві є процесуальною особою, яка вчиняє 
правові дії в межах визначених завдань, наданих йому повноважень від імені та в інтересах 
особи, яка уклала з ним договір про надання правової допомоги, з метою захисту прав, 
свобод та законних інтересів особи, яку він представляє. Акцентовано на особливостях 
діяльності адвоката в адміністративному судочинстві та дослідженнях його функцій і завдань 
в адміністративному судочинстві. 
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Постановка проблеми. На законодавчому рівні закріплено право кожного на 

представництво та захист інтересів у судах через представників та адвокатів. Жодна 

сфера суспільних відносин не обходиться без участі інституту адвокатури. На сьогодні 

межі функціонування адвокатської діяльності постійно розширюються. Правова 

допомога, що надається адвокатом, дає змогу кожній особі вирішувати спірні питання в 

будь-якій сфері права, в тому числі й у сфері адміністративного судочинства. Саме тому 

цю статтю присвячено дослідженню нормативно-правових актів, що регулюють правову 

діяльність адвокатів в Україні, аналізу широкого спектра наукових напрацювань з метою 

визначення завдань та функцій адвокатури в адміністративному судочинстві. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Вже 

досить тривалий час адвокатська діяльність була об‘єктом дослідження та наукової 
розробки у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, певні аспекти 

представництва в адміністративному судочинстві досліджували В. Авер‘янов, 

Н. Александрова, С. Ківалов, О. Кузьменко, В. Матвійчук, В. Медведчук, О. Проневич, 

Є. Курінний, О. Рябченко, А. Селіванов, Ю. Стецовський, Г. Тимченко, В. Шишкін та ін. 

Водночас, незважаючи на велику кількість робіт, в яких певним чином 

висвітлювались безпосередньо питання правової діяльності адвоката, однак на сьогодні 

відсутнє системне комплексне наукове дослідження питання завдань та функцій 

адвоката в межах адміністративного судочинства. 

Мета статті – визначення особливостей діяльності адвоката в адміністративному 

судочинстві шляхом з‘ясування його головних завдань та функції правової діяльності. 

Виклад основного матеріалу. З метою захисту прав, основоположних свобод та 

законних інтересів населення держава створила різноманітні способи та засоби, 
головним з яких є захист у судах. Проте навіть у таких випадках громадяни потребують 

кваліфікованої правової допомоги, оскільки не володіють достатнім обсягом знань в 

юриспруденції, для того щоб звернутись до суду за захистом своїх порушених прав. 

Саме тому законодавцем було закріплено право кожного на представництво та захист 

інтересів у судах через представників та адвокатів. 

Стаття 59 Конституції України визначає право на професійну правову допомогу 

кожному громадянину та можливість вільного вибору захисника, у випадках, 

передбачених законодавством, правову допомогу держава надає на безоплатній основі [1]. 
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Аналогічне положення визначається в Кодексі адміністративного судочинства України. 

Наприклад, ч. 1, 2 ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства України визначає, що 

учасники справи мають право користуватися правничою допомогою, а представництво в 

суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна 

правнича допомога), крім випадків, встановлених законом [2]. Проте на сьогодні і досі є 

велика кількість питань щодо завдань та функцій адвокатів в адміністративних судах. 

Інститут процесуального представництва адвокатів є достатньо важливим, оскільки саме 

він забезпечує ефективність реалізації процесуальних прав та обов‘язків зацікавлених 

осіб. Тому детально розглянемо поняття завдань та функцій представництва адвокатів в 

адміністративному судочинстві та визначимо їх особливості. 

Згідно з ч. 1 ст. 56 КАС України можна побачити, що законодавець надав 
вичерпний перелік суб‘єктів, які можуть брати участь у розгляді адміністративної 

справи через представника. Відповідно до ст. 57 КАС України [2] представником у суді 

може бути адвокат або законний представник. За своїм етимологічним визначенням 

термін «адвокат» походить від латинського слова advocatus і означає «юридичний 

консультант», «судовий захисник» [3, с. 37]. На думку Б. Юмаділова, визначення 

«адвокат» завжди розумілось як юрист, який надає професійну правову допомогу 

шляхом консультацій, захисту обвинуваченого на суді тощо. Поняття «адвокат» 

складається із двох частин: перша визначає його правовий (статусний) бік, друга – 

функціональний, тобто призначення адвоката [4, с. 66]. Отже, судочинство та правова 

допомога безпосередньо вказують на функціональну приналежність адвоката. 

Головною передумовою для виникнення правовідносин за участю адвоката, як 
представника, повинна бути вольова юридична дія адвоката, його активна процесуальна 

діяльність, яка одночасно визначає зміст правовідносин. На сьогодні є два підходи до 

розуміння поняття представництва адвоката в адміністративному судочинстві: 1) це 

правовідносини, внаслідок яких одна особа, представляючи іншу в межах своїх 

повноважень, здійснює процесуальні дії; 2) це вчинення процесуальних дій особою, яка 

наділена певними повноваженнями, від імені іншої особи та в її інтересах [5, с. 314]. 

Адвокат, який представляє інтереси свого клієнта, в адміністративному 

судочинстві є активним учасником судового процесу, метою якого є досягнення 

найкращого правового результату по справі для нього. Право на звернення до суду 

адвокат, як представник, набуває від імені особи, інтереси якої він представляє та 

захищає в адміністративному судовому процесі. Проте особа, яка користується правом 

на правову допомогу адвоката, не позбавляється права у захисті своїх прав, свобод та 
законних інтересів самостійно. Представництво адвокатом клієнта в адміністративному 

судочинстві вимагає від нього професійності та кваліфікації для надання юридичної 

допомоги. Правилами адвокатської етики визначено що «… у своїй професійній 

діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об‘єднання) зобов‘язаний 

використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й 

представництва прав і законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства 

України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права 

та законності (ст. 7 Правил) [6].  

Повноваження адвоката відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» посвідчуються ордером, дорученням органів чи установ, 

уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про 
надання правової допомоги. До ордера обов‘язково додається витяг із договору, у якому 

зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на 

вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін [7]. Потрібно 

враховувати те, що до моменту вступу у судову справу чи залучення адміністративним 

судом адвоката до судочинства його відповідальність не охоплюється нормами КАС 

України і переноситься на рівень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Шляхом взаємного волевиявлення адвоката та сторони, третьої особи чи навіть 

іншого представника (адвоката), який має право на передоручення справ, визначається 

участь адвоката в адміністративному судочинстві. Взаємне волевиявлення суб‘єктів 

адміністративного судочинства втілюється шляхом укладання усного чи письмового 

договору про надання правової допомоги. Договір про надання правової допомоги 

укладається в двох примірниках та завіряється обома сторонами.  Витяг із такого 
договору, де чітко зазначаються права адвоката, є обов‘язковим додатком до ордера в 

судовому процесі. Також у витягу можуть міститись рекомендації щодо обмеження прав 
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представника на вчинення тих чи інших процесуальних дій в адміністративному 

судочинстві. Після того, як укладено договір про надання правової допомоги в 

адміністративному судочинстві, адвокат може надати такі правові послуги: 1) надання 

юридичної інформації; 2)  проведення роз‘яснень та консультацій; 3) складання скарг та 

заяв, а також інших документів щодо адміністративного процесу [7].  

Враховуючи вище викладене, зазначимо, що адвокат як представник в 

адміністративному судочинстві є процесуальною особою, яка вчиняє правові дії в межах 

наданих йому повноважень від імені та в інтересах особи, яка уклала з ним договір про 

надання правової допомоги, з метою захисту прав, свобод та законних інтересів особи, 

яку він представляє. Визначимо характерні особливості адвоката, як представника в 

адміністративному судочинстві: 
– адвокат завжди виступає від імені та в інтересах особи, з якою він уклав договір 

про надання правової допомоги; 

– адвокат під час здійснення своєї діяльності в адміністративному судочинстві 

регулюється положеннями Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Кодексу адміністративного судочинства України, Правилами адвокатської етики; 

– адвокат наділений повноваженнями особи, інтереси якої він представляє по 

адміністративній справі; 

– адвокат може здійснювати представництво інтересів особи в адміністративному 

судочинстві на платній чи безоплатні основі; 

– правові наслідки для особи, яку представляє адвокат, виникають внаслідок 

законних адміністративно-процесуальних дій адвоката в межах його повноважень; 
– адвокат може вступати в процес адміністративного судочинства на будь-якому 

етапі розгляду справи; 

– участь адвоката в адміністративному процесі не позбавляє особу, інтереси якої 

він представляє, замінити свого захисника на будь-якому етапі слухання 

адміністративної справи. 

Головними нормативно-правовими актами, які здійснюють регулювання 

адміністративно-процесуального статусу адвоката, є Кодекс адміністративного 

судочинства України та Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Проте 

в Кодексі адміністративного судочинства України визначається лише перелік загальних 

завдань адміністративного судочинства, до яких згідно з ч. 1 ст. 2 належать: захист прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин від порушень з боку суб‘єктів владних повноважень (органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших 

суб‘єктів під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень) шляхом 

справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ [2]. 

Згідно з тлумачним словником сучасної української мови слово «завдання» 

тлумачать як «визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справи і таке 

інше; настанова, розпорядження виконати певне доручення; мета, до якої прагнуть; те, 

що хочуть здійснити» [8, с. 284]. Тому під визначенням «завдання адвоката в 

адміністративному судочинстві» треба розуміти визначені, чітко заплановані обсяги 

роботи, які здійснюються адвокатом в процесі адміністративного судочинства з метою 

захисту, представництва інтересів чи надання іншої правової допомоги клієнту, 
необхідної для вирішення адміністративної справи. 

Завдання, закріплені в нормах Кодексу адміністративного судочинства України, 

мають загальне значення як для законних представників, так і для адвокатів. Тому ми 

пропонуємо власний перелік основних завдань адвоката в процесі адміністративного 

судочинства. До таких завдань треба віднести: 

1. Надання правової допомоги клієнту у вигляді консультацій, інформації та 
роз‘ясненні правових питань, які можуть виникнути в процесі розгляду адміністративної 

справи. 

2. Складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів адміністративно-

правового характеру, які необхідні клієнту в адміністративному судочинстві. 

3. Представництво інтересів клієнта (фізичної чи юридичної особи) у 

адміністративних судах, а також інших державних органах перед юридичними чи 
фізичними особами. Відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства 

України зазначається, що сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть 
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брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника [2]. 

4. Здійснення адвокатом представництва юридичних та фізичних осіб, держави, 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних 

судових органах, якщо це не заборонено чинним законодавством України чи 

законодавством інших держав, статутними документами міжнародних судових органів 

та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на 

обов‘язковість яких надана Верховною Радою України. 

5. Забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів осіб, яких 

представляє адвокат в процесі розгляду справи в адміністративних судах. Це завдання є 

основоположним в діяльності адвоката, оскільки адміністративне право у своїй основі 

завжди має певний конфлікт. Отже, адвокат зобов‘язаний вжити усіх необхідних заходів 
в межах чинного законодавства для забезпечення непорушності прав та законних 

інтересів свого клієнта або відновлення його прав, якщо вони були порушенні чи стали 

першочерговою причиною виникнення конфлікту. Захист клієнта є головним завданням 

адвоката в будь-якому судочинстві, проте саме в адміністративному судочинстві його 

значення посилюється тим, що порушення прав, свобод та законних інтересів клієнта 

пов‘язано з протизаконною поведінкою та свавіллям з боку владних суб‘єктів права. 

6. Забезпечення адвокатом повноти та об‘єктивності під час здійснення 

правосуддя в адміністративних судах. 

7. Сприяння з боку адвоката підтримки стану правопорядку та режиму 
законності. Правосуддя для адвоката повинно полягати не тільки у представництві чи 

захисті прав, свобод та інтересів свого клієнта, а й у відстоюванні справедливості, яку в 
демократичній, правовій державі уособлює законодавство. Саме таким способом адвокат 

може підтримувати режим законності та правопорядку у державі, оскільки ніхто не 

може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов‘язані 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України [9, с. 265]. 

8. Підвищувати рівень правової освіченості населення та сприяти зростанню 

рівня правової культури суспільства. 

Всі завдання адвоката в адміністративному судочинстві можна поділити на 

загальні та спеціальні завдання адвоката в адміністративному процесі. Так до загальних 

завдань треба віднести такі: сприяння здійсненню справедливого суду, дотримання 

законності, сприяння захисту прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб, виховання 
неухильності від вимог закону, поваги до проголошених Конституцією України прав та 

свобод кожної особи у державі. До спеціальних завдань треба віднести надання 

кваліфікованої правової допомоги особі, яка звертається до адвоката, у вигляді 

консультацій, складання правових документів тощо.  

Для професійного вирішення завдань в адміністративному судочинстві адвокат 

наділяється відповідними функціями. Тобто поняття «завдання» та «функції» пов‘язані 

між собою. Цей взаємозв‘язок досліджувався різними вченими. А. Іващенко вважає, що 

функції виникають під час конкретизації завдань та є якісними характеристиками того 

чи іншого явища [10, с. 54]. О. Проневич має інший погляд, який полягає в тому, що 

завдання – це цілі, яких прагне досягнути певний суб‘єкт правових відносин. А поняття 

«функції» розглядається як самостійний вид дій, відокремлений від завдань, які 
слугують для виконання призначення суб‘єкта права у суспільстві. Водночас вчений 

зауважує, що функція є реалізацією завдань на практиці [11, с. 55]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «функції» 

визначається як: «явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і 

змінюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов‘язок, коло 

діяльності когось, чогось» [12, с. 1148]. Під визначенням функції адвоката в 

адміністративному судочинстві треба розуміти його основні напрями діяльності, що 

реалізуються ним для захисту, представництва та надання іншої правової допомоги 

клієнту в адміністративній справі. 

На думку Л. Тацій, недоцільно ототожнювати функції адвокатури з такими 

функціями адвоката, як представництво інтересів у суді та в інших державних органах, 

розробка та оформлення юридичних документів, надання юридичних консультацій 
тощо. Функції адвоката як представника в адміністративному судовому процесі 

спрямовані на взаємовідносини, що склалися між клієнтом та державними органами чи 
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іншими особами [13, с. 15–16]. Відповідно до цієї позиції вченого до функцій адвоката 

треба віднести представницьку та консультативну. Проте інші вчені пропонують 

розширити цей перелік та включити до них відновлювальну, превентивну та охоронну. 

Ми вважаємо, що дійсно до основоположних функцій адвоката в 

адміністративному процесі можна віднести представницьку та консультативну. 

Пропонуємо розглянути та проаналізувати більш детально кожну з них. 

Представницька функція адвоката визначається ч. 1, 2 ст. 56 КАС України, де 

закріплюється право сторін та третіх осіб на можливість залучення адвоката в процес 

адміністративного судочинства. По-перше, це положення визначає, що адвокатом може 

бути фізична особа, яка має адміністративно-процесуальну дієздатність, а по-друге, те, 

що адвокатом є особа, що здійснює представництво інтересів особи в адміністративному 
суді на підставі ордера, за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової допомоги, або договору про надання правової допомоги. 

О. Задніпровський зазначає, що адвокат є спеціальним суб‘єктом цивільного, 

господарського, кримінального, адміністративного процесу, що здійснює в будь-якому 

суді тільки одну функцію – сприяння захисту законних прав та свобод особи, що 

представляється ним, із обмеженими правами та обов‘язками і представництво його 

інтересів шляхом надання юридичної допомоги [14, с. 95].  

Отже, вчений наголошує на тому, що розмежування представницької та захисної 

функції адвоката неможливо. Це є одним цілим під час надання правової допомоги особі 

в судовому процесі. Ми повністю поділяємо думку О. Задніпровського і вважаємо, що в 

момент здійснення представницької функції в процесі адміністративного судочинства 
адвокат, з одного боку, надає правову допомогу своєму клієнтові, а з іншого – сприяє 

захисту законних прав та інтересів особи.  

Отже, шляхом аналізу всього вище наведеного, можна зазначити, що всі функції 

адвоката в процесі адміністративного судочинства є одним цілим і їх диференціація на 

окремі види є умовною та схематичною. Ми пропонуємо визначати представницьку 

функцію адвоката в адміністративному судочинстві як його головний напрям діяльності 

у сфері адміністративного процесу, який полягає у виконанні ним в межах наданих йому  

повноважень певних юридичних дій від імені та в інтересах особи, яку він представляє 

та з якою укладено договір про надання правової допомоги, для захисту її прав, свобод 

та законних інтересів чи надання правової допомоги.  

Представницька та консультативна функції адвоката дуже тісно пов‘язані між 

собою. Сутність консультативної функції адвоката полягає у тому, що адвокат в процесі 
адміністративного судочинства здійснює свою адвокатську діяльність шляхом надання 

правової допомоги суб‘єктам адміністративного судочинства у вигляді консультацій. 

Метою такої консультаціє є надання правової інформації  щодо питань, які виникають у 

суб‘єктів адміністративного судочинства, тобто це надання обґрунтованої правової 

позиції адвоката стосовно конкретного правового питання. За результатами реалізації 

адвокатом консультативної або інформативної функції він може скласти скаргу, заяву чи 

інші адміністративно-процесуальні документи. 

Отже, перелік функцій адвоката не є вичерпним. Представницька та 

консультативна функції становлять лише основу діяльності адвоката у сфері 

адміністративного судочинства. Допоміжними функціями у діяльності адвоката в 

адміністративному судочинстві можна визначити такі функції, як превентивна, 
відновлювальна та охоронна. 

Висновки. Тож, зважаючи на все вище зазначене, адвокат як представник в 

адміністративному судочинстві є процесуальною особою, яка вчиняє правові дії в межах 

наданих йому повноважень від імені та в інтересах особи, яка уклала з ним договір про 

надання правової допомоги, з метою захисту прав, свобод та законних інтересів особи, 

яку він представляє. Під поняттям «завдання адвоката в адміністративному судочинстві» 

треба розуміти визначені, чітко заплановані обсяги роботи, які здійснюються адвокатом 

у процесі адміністративного судочинства з метою захисту, представництва інтересів чи 

надання іншої правової допомоги клієнту, необхідної для вирішення адміністративної 

справи. Для професійного вирішення завдань в адміністративному судочинстві адвокат 

наділяється відповідними функціями, які є основними напрямами діяльності, що 

реалізуються ним для захисту, представництва та надання іншої правової допомоги 
клієнту в адміністративній справі. 
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ABSTRACT 
Alaskar Guseynli. Tasks and functions of lawyer in administrative procedure. The purpose of 

the article is to define the tasks and functions of a lawyer in the process of his/her representation within the 
administrative procedure. The study was made using such methods as analysis, synthesis, comparison. It is 
concluded that a lawyer as a representative in administrative proceedings is a procedural person who 
performs legal actions within certain tasks, powers granted to him on behalf and in the interests of the person 
who entered into a contract with him to provide legal assistance to protect rights, freedoms and legitimate 
interests of the person he represents. Emphasis is placed on the peculiarities of the lawyer's activity in 
administrative proceedings and research of his functions and tasks in administrative proceedings. 

It has been noted that the list of lawyer's functions is not exhaustive. Representative and advisory 

functions are only the basis of a lawyer's activity in the field of administrative proceedings. Ancillary 
functions in the activities of a lawyer in administrative proceedings can be defined as functions such as 
preventive, restorative and protective ones. 

The author has concluded that a lawyer as a representative in administrative proceedings is a 
procedural person who performs legal actions within the powers granted to him on behalf and in the 
interests of the person who entered into a contract with him to provide legal assistance to protect the 
rights, freedoms and legitimate interests of the person. which he represents. The term «lawyer's task in 
administrative proceedings» should be defined as well-defined, clearly planned scope of work performed 

by a lawyer in administrative proceedings to protect, represent interests or provide other legal assistance 
to a client necessary to resolve an administrative case. For the professional solution of tasks in 
administrative proceedings the lawyer is endowed with the corresponding functions which are the basic 
directions of activity which are realized by it for protection, representation and rendering of other legal 
help to the client in administrative case. 

Keywords: lawyer, activity, process, functions, tasks, administrative proceedings. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 
 

У статті з‘ясовано, чим є холодна зброя та як її розуміють громадяни України. Обговорено 
методику криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, 
визначено сучасний стан правового забезпечення реалізації права громадян України на володіння 
та придбання холодної  зброї та пропозиції щодо його удосконалення. 

Ключові слова: зброя, холодна зброя, обіг холодної зброї, права громадян на  носіння, 
зберігання, придбання  та перевезення холодної  зброї, кримінальна відповідальність та правове 
регулювання. 

 

Постановка проблеми. В сучасній Україні відсутній закон, яким регулюється 

обіг холодної зброї, доступної для придбання, зберігання використання та володіння 

громадянами України. Усі ці питання врегульовані на підзаконному рівні, в наказі 
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