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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: 
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. В статті з точки зору науки державного управління здійснено аналіз 
стану вивчення проблематики безоплатної правової допомоги в Україні. Проведено 
аналіз понятійного апарату, виділено на основі профільного закону «Про безоплатну 
правову допомогу» широке поняття «система надання безоплатної правової допо-
моги» (СНБПД) та вузьке – «система безоплатної правової допомоги» (СБПД).

Відмічено актуальність теми, її динаміку, складність та широту, що пояснюєть-
ся обширністю проблематики надання безоплатної правової допомоги, яка часто 
розглядається як частина іншої, ще ширшої – утвердження і забезпечення прав та 
свобод людини, права громадян, соціальна допомога, адвокатура, децентралізація, 
розвиток правової спроможності територіальних громад тощо

Складено список джерел та літератури ( 230 назв), який поділено на 9 видів: 
нормативно-правові акти; доповіді, звіти, описи, експертні висновки; виступи, ін-
терв’ю, статті керівників Мінюсту та КЦ та їх заступників; матеріали веб-сайтів орга-
нів влади та громадських інституцій; дисертаційні дослідження; монографії; статті; 
матеріали конференцій, методичні матеріали.

Охарактеризовано нормативно-правове забезпечення створення та діяльності 
системи безоплатної правової допомоги в Україні: простежено динаміку, відзначено 
значний позитивний вплив міжнародного права та міжнародних інституцій. Аналіз 
дисертаційних досліджень, монографій, статей привів автора до висновку, що укра-
їнськими вченими СБПД вивчалася лише як частина широкої проблеми захисту прав 
громадян.

Автор вказує на наявність низки маловивчених проблем, що стосуються розвит-
ку безоплатної правової допомоги в Україні, відсутність комплексного дослідження 
проблематики БПД, необхідність вивчення та врахування зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: Україна, посткомуністична трансформація, захист прав грома-
дян, безоплатна правова допомога, система, джерела, література
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FREE LEGAL ASSISTANCE IN UKRAINE: 
SOURCE ANALYSIS AND LITERATURE

Abstract. The article from the point of view of the science of public administration 
analyzes the state of study of the problem of free legal aid in Ukraine. The conceptual 
apparatus has been analyzed, the broad concept of “free legal aid system” (SBPSA) and 
narrow – “free legal aid system” (SBPSA) have been allocated on the basis of the profile 
law “On Free Legal Aid”.

The urgency of the topic, its dynamics, complexity and breadth, is noted, which is 
explained by the vastness of the problem of providing free legal aid, which is often 
considered as part of another, even broader – the assertion and protection of human rights 
and freedoms, citizens’ rights, social assistance, advocacy, decentralization, development 
of legal capacity of territorial communities, etc.

A list of sources and literature (230 titles) has been compiled into 9 types: regulatory 
acts; reports, reports, descriptions, expert opinions; speeches, interviews, articles by the 
heads of the Ministry of Justice and the CC and their deputies; materials of the websites of 
authorities and public institutions; dissertation research; monographs; articles; materials 
of conferences, methodical materials.

The legal and regulatory support for the creation and operation of the free legal aid 
system in Ukraine is characterized: dynamics are observed, significant positive influence 
of international law and international institutions is noted. The analysis of dissertation 
researches, monographs, articles has led the author to conclude that Ukrainian scientists 
of SBPD were studied only as part of a wide problem of protection of citizens’ rights.

The author points to the presence of a number of little-studied problems concerning 
the development of free legal aid in Ukraine, the lack of a comprehensive study of the 
problems of BPD, the need to study and take into account foreign experience.
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Постановка проблеми. Проблема-
тика безоплатної правової допомоги 
цікавить автора як з теоретичної точки 
зору, для визначення її значення в про-
цесах модернізації публічного управ-
ління, так і  як практика, який брав 
участь у створенні та розвитку системи 
безоплатної правової допомоги. 

Досліджуючи безоплатну правову 
допомогу в  Україні важливо врахову-
вати положення cт. 1 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу», 
де вона трактується як: «правова до-
помога, що гарантується державою та 
повністю або частково надається за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України, місцевих бюджетів та інших 
джерел» [1].

Слід відзначити певні розходжен-
ня у  понятійному апараті закону та 
практиці. 

Ст 6.1 вказаного Закону вказує, що 
до системи надання безоплатної пра-
вової допомоги належать: 

1) Координаційний центр з надан-
ня правової допомоги;

2) суб’єкти надання безоплатної 
первинної правової допомоги;

3) суб’єкти надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Отже, мова йде про широке по-
няття, яке охоплює надання первин-
ної та вторинної правової допомоги, 
включаючи усі названі в  ст.8 Закону 
суб’єкти надання безоплатної пер-
винної правової допомоги в  Україні: 
1) органи виконавчої влади; 2) органи 
місцевого самоврядування; 3) фізичні 
та юридичні особи приватного права; 
4) спеціалізовані установи; 5) центри 
з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги (далі – СНБПД).

На практиці використовується 
і вужче поняття – система безоплатної 
правової допомоги (далі  – СБПД). Ця 
система почала функціонувати з утво-

ренням у  2012 році Координаційного 
центру з надання правової допомоги, 
а з 1 січня 2013 року почали роботу об-
ласні центри безоплатної вторинної 
правової допомоги. Сьогодні СБПД 
в  Україні характеризується як успіш-
ний соціальний проект і  складається 
з  Координаційного центру з  надан-
ня правової допомоги; регіональних 
і місцевих центрів з надання БВПД та 
адвокатів, включених до Реєстру ад-
вокатів, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу. Регіональні 
та місцеві центри (РЦ та МЦ) створю-
валися в  першу чергу для надання 
вторинної правової допомоги, але по-
ступово стали важливими суб’єктами 
надання і координації первинної пра-
вової допомоги та правопросвітниць-
кої роботи, що особливо стало помітно 
з  середини 2016 року зі створенням 
бюро правової допомоги. 

Згідно офіційної інформації, з січ-
ня 2013 року по грудень 2019 року до 
СБПД надійшло понад 2,7 млн звер-
нень, з них 565 випадків – захист у кри-
мінальних провадженнях, правова до-
помоги затриманим, заарештованим 
та засудженим, складання процесуаль-
них документів. До місцевих центрів 
з  надання БВПД, що розпочали робо-
ту з липня 2015 року, надійшло понад 
2,1 млн звернень, з них понад 1,8 млн 
щодо юридичних консультацій, інших 
видів первинної правової допомоги, 
а  понад 250 тис. – щодо надання вто-
ринної правової допомоги у цивільних 
та адміністративних справах.

Крім того, зафіксовано 1 млн 30 
тисяч дзвінків до контакт-центру, 
відділи якого працюють у Чернівцях ( 
з 2015 року) та у Сумах (з 2017 року). 

За ці 7 років адвокатам, які співп-
рацюють із СБПД, вдалося домогти-
ся 1049 виправдувальних вироків або 
скасування обвинувальних вироків та 



80

закриття провадження судом апеля-
ційної, касаційної інстанції [ 2 ].

Сьогодні система реформується, 
враховуючи реформування Міністер-
ства юстиції України та проведення 
децентралізації. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Актуальність надання бе-
зоплатної правової допомоги зростає 
у  зв’язку з  соціальними проблемами, 
динамічним розвитком законодав-
ства, здійсненням реформи децентра-
лізації, посиленням уваги до питань 
захисту прав громадян тощо. Тому 
постійно удосконалюється норматив-
но-правова база надання безоплатної 
правової допомоги, а сама вона все ча-
стіше стає об’єктом досліджень укра-
їнських вчених. Безоплатна правова 
допомога в  Україні стала предметом 
обговорення політиків та науковців 
вже в період кінця ХХ століття. Проте 
досі не була предметом спеціального 
комплексного дослідження. 

Метою нашої статті є системати-
зація джерел та літератури, що стосу-
ються безоплатної правової допомоги 
для визначення напрямів наступних 
досліджень.

Виклад основного матеріалу. 
Проблематика безоплатної правової 
допомоги почала вивчатися ще до 
створення СБПД, що логічно, зважа-
ючи на задеклароване в  Конституції 
України 1996 року (ст. 59) право кож-
ного на професійну правничу допомо-
гу, включаючи її безоплатне надання 
у  передбачених законом випадках; 
наявність зарубіжного досвіду та під-
готовку до прийняття спеціального за-
кону в Україні. 

Так, у дисертаційному дослідженні 
Є. Бови (2009 р.) відзначено, що «спе-
ціального закону, який би регламенту-
вав організацію безоплатної правової 
допомоги в  Україні, досі не прийня-

то, а тому задекларована в  Конститу-
ції України «гарантія» щодо надання 
саме безоплатної правової допомоги, 
залишається одним із дискусійних 
теоретичних та практичних питань 
сьогодення» [3, c. 3]. Названо публі-
кації із загальної теорії прав людини, 
а також – щодо забезпечення права на 
безоплатну правову допомогу, кримі-
нального процесу, адвокатури.

М. Стаматіна (2012 р.) вже вказує 
на «інтенсивність та широкий спектр 
досліджень, присвячених різним ас-
пектам тематики» організації діяльно-
сті щодо реалізації права громадян на 
безоплатну правову допомогу. Відзна-
чено, що «проблеми діяльності орга-
нів та установ що надають безоплатну 
правову допомогу їх організаційні та 
управлінські аспекти функціонування 
досліджували О. Бандурка, О. Банчук, 
А. Бірюкова, Ю. Битяк, О. Гамалій, С. 
Гончаренко, С. Гречанюк, А. Іванцова, 
В. Ковальська, А. Колодій, А. Комзюк, 
В. Копєйчиков, Є. Попович, А. Порт-
нов, В. Пєтков, Ю. Руснак, О. Скакун, 
Н. Сухицька, С. Стеценко, Ю. Тодика, В. 
Форманюк, Ю. Шемшученко, Ю. Шрам-
ко та інші вчені» [ 4, c. 3 ]

В. Личко (2013 р.) у загальнотеоре-
тичному дослідженні поняття та видів 
правової допомоги в Україні зазначає, 
що більшість наукових праць присвя-
чено окремим елементам правової 
допомоги або окремим її видам, що не 
дозволяє скласти цілісне уявлення про 
правову допомогу в Україні [ 5, c. 2]

Прикладом такого підходу може 
бути й стаття В.Д. Шаповала (2016 р.), 
в  якій аналізуються джерела дослі-
дження права громадян на правову 
допомогу в  Україні. Названо публіка-
ції з теорії права (13 авторів), «у нау-
ці кримінального процесу» (21 автор), 
«адвокатури» (34), навчальній літе-
ратурі (8). Автор доходить висновку, 
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що питання щодо права громадян на 
правову допомогу і  його забезпечен-
ня в Україні ще недостатньо вивчене. 
«Залишилися практично без аналізу 
саме поняття і зміст цього права, його 
юридична природа і  місце в  системі 
інших прав і свобод. До того ж аналіз 
права громадян на правову допомогу 
необхідно на сьогодні провести на су-
часному рівні, за аналізом новітнього 
українського законодавства, що при-
йнято в останні роки» [6, c.16].

Ситуація суттєво не змінилася і  у 
наступні роки. Так, В. Заботін (2018 р.) 
відзначає, що «у процесуальній науці 
майже відсутні роботи, присвячені пра-
ву на правову допомогу та питанням 
його здійснення у цивільному судочин-
стві» та називає прізвища 27 авторів, які 
розкривають цю тему побіжно [7]. 

М. Рішко (2019 р.) називає 11 ав-
торів, якими досліджувалися «окремі 
питання, що стосуються права людини 
на одержання безоплатної правової 
допомоги» [8 ] 

Вже цей аналіз спроб висвітлення 
проблематики безоплатної правової 
допомоги в  Україні свідчить, що вона 
вивчалася, передусім, представниками 
юридичної науки, і стосувалася або ж за-
гальних питань, або частини проблеми.

Проблематика СБПД частково роз-
рита у  публікаціях керівників та пра-
цівників системи (А. Вишневський, О. 
Бонюк, О. Баранов, М. Лаврінок, О. Сін-
чук, С. Троценко, а також – О. Демчен-
ко, М. Лахижа, О. Черчатий [9; 10 тощо] 
та інші.

Аналізуючи джерела та літературу, 
які стосуються СБПД в Україні, потрібно 
враховувати в першу чергу її динаміку 
та широту, що пояснюється обширністю 
проблематики, яка часто розглядається 
як частина іншої, ще ширшої пробле-
ми – утвердження і  забезпечення прав 
та свобод людини, права громадян, со-

ціальна допомога, адвокатура, децен-
тралізація, розвиток правової спромож-
ності територіальних громад тощо 

Тому структура джерел та літерату-
ри з цієї проблематики досить склад-
на, а  наше уявлення про неї може 
бути представлене у  вигляді Таблиці 
1, яка підготовлена на основі складе-
ного нами Списку літератури з питань 
БПД в Україні. Список включає основ-
ні відомі нам документи та літерату-
ру з цієї проблеми і містив станом на 
20.03.2020 230 назв. 

Звичайно ж, цей список можна 
розширювати за рахунок охоплення 
додаткової тематики, включення ко-
дексів, підзаконних нормативно-пра-
вових актів, тез виступів на наукових 
конференціях, методичних матеріалів, 
підготовлених РЦ, МЦ та Бюро право-
вої допомоги тощо. Важливо було б 
також осмислити інформацію Націо-
нальної асоціації адвокатів України.

Не враховано і періодичні зміни до 
законів та інших нормативно-право-
вих актів.

Прикладом складності вивчення 
проблематики безоплатної правової 
допомоги може бути стан із веб-сай-
тами, які періодично змінюються. Так, 
чергове «удосконалення» веб-сайту КЦ 
призвело до втрати значної кількості ін-
формації, в т.ч. – номерів «Інформацій-
ного дайджесту системи БПД», який, на 
нашу думку є інформативним джерелом 
і поки що не використовувався дослід-
никами.

Відповідно виникає певна умов-
ність і  у аналізі публікацій за роками 
(Таблиця 2). Проте, вона дає можли-
вість відмітити очевидні тенденції, 
наприклад, значне пожвавлення ін-
формаційної діяльності керівників 
Мінюсту та КЦ в період змін.
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Таблиця 1. 

Структура джерел та літератури, які стосуються СБПД в Україні

Пункт Вид джерела Вид документу, літератури, 
автор Примітки

1 Н о р м а т и в н о - 
правові акти

2 Кодекси, 3 закони, 1 Указ 
Президента України, 23 По-
станови КМУ, 2 Розпоряджен-
ня КМУ, 37 Наказів Мінюсту, 2 
накази міністерств та відомств

Інформація з сайту КЦ.
До списку включено 41 
НПА

2 Доповіді, звіти, 
описи, експертні 
висновки

Рада Європи, Венеційська ко-
місія, КЦ, громадські міжна-
родні та українські організації 
(26)

Розміщені на сайтах КЦ

3 Виступи,інтерв’ю, 
статті керівників 
Мінюсту та КЦ та 
їх заступників

А. Вишневський, О. Бонюк, О. 
Баранов, М. Лаврінок, О. Сін-
чук, С. Троценко
С. Головатий, О. Лавринович, 
П. Петренко, В. Коломієць, Д. 
Малюська (11)

4 М а т е р і а л и 
веб-сайтів орга-
нів влади та гро-
мадських інсти-
туцій

Верховна Рада України, Офіс 
Президента України, КМУ, Мі-
нюст, ОДА, Обласні ради;
КЦ, Регіональні центри, Місце-
ві центри та бюро;
Проект «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні» 

НПА, плани, звіти. По-
точна інформація
Інформаційний дай-
джест системи БПД

5 Дисертаційні до-
слідження

Бова Є.Ю., Вільчик Т.Б, Заботін 
В.В., Рішко М.І., Стаматіна М.В. 
, а  також: Бородін І.Л., Виш-
ковська В.І., Волошенюк О.В., 
Дацко Ю.С., Дубчак Н.С., Іса-
кова В.М., Калинюк С.С., Личко 
В.С., Одинцова І.М., Хмелев-
ська Н.В., Шрамко Ю.Т. (5+11)

5 дисертаційних дослі-
джень повніше розкри-
вають тематику БПД

6 Монографії В основному – загальні питан-
ня забезпечення прав (16)

Юридична тематика

7 Статті В основному юридична тема-
тика ( 76 )

8 Матеріали конфе-
ренцій

Полтава, Київ Організатори  – КЦ, РЦ 
в  Полтавській області, 
навчальні заклади

9 Методичні мате-
ріали

Посібники, методичні реко-
мендації тощо для громадян, 
адвокатів, працівників СБПД 
(15)

Підготовлені в  рамках 
проекту «Доступна та 
якісна правова допо-
мога в  Україні», а  та-
кож – КЦ, РЦ, МЦ тощо.

 
Розробка автора



83

Таблиця 2. 

Підготовка джерел та літератури, які стосуються СБПД  
в Україні за роками

№ Вид джерела
Показники за роками

До 
2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Нормативно-правові 
акти 

21 3 1 3 2 7 2 3

2 Доповіді, звіти, описи, 
експертні висновки

5 1 1 3 5 6 6 3

3 Виступи, інтерв’ю, стат-
ті керівників Мінюсту 
і КЦ та їх заступників

7 4 2 3 3 7

4 Матеріали веб-сайтів органів влади та громадських інституцій
5 Дисертаційні дослі-

дження
4 1 3 2 1 1 1

6 Монографії 11 1 1 1
7 Статті 27 6 3 6 7 7 9 4
8 Матеріали конферен-

цій
2 2 2 3

9 Методичні матеріали 2 1 2 2 3 3
ВСЬОГО 78 16 9 13 23 28 27 24

Підготовлено автором.

Аналіз джерел та літератури з пи-
тання безоплатної правової допомоги 
за роками підтверджує висновок про 
значну попередню роботу та дискусії 
навколо моделі БПД в  Україні тощо. 
До 2013 року було створене норма-
тивно-правове поле діяльності нової 
системи, яке потім щорічно вдоско-
налювалося. Наприклад, в  основний 
Закон України «Про безоплатну пра-
вову допомогу» зміни да доповнення 
вносилися 19 раз. Удосконалювалася 
і  ускладнювалася структура СБПД. 
Створення місцевих центрів та бюро 
значно розширило функції системи, 
яка окрім вторинної правової допо-
моги у  кримінальному процесі, поча-
ла її надавати й  у  адміністративному 

та цивільному процесах, а  також не 
лише широко здійснювати, а й частко-
во координувати надання первинної 
правової допомоги. Відповідно ви-
никали дискусії щодо форми СНБПД, 
ролі в  ній системи СБПД, рівня її не-
залежності, відносин з  адвокатським 
самоврядуванням, органами влади 
тощо. Все це частково знаходило відо-
браження у наукових дослідженнях. 

Висновки. Проведене досліджен-
ня свідчить про значний рівень акту-
альності проблематики безоплатної 
правової допомоги, зважаючи на її 
необхідність в  умовах посткомуніс-
тичної трансформації, важливості 
задекларованого у  Конституції Украї-
ни захисту прав громадян та потребу 
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у визначенні місця СБПД і форми її ді-
яльності в умовах реформ. 

Наявність значної норматив-
но-правової бази, щорічних звітів, 
експертних висновків та виступів ке-
рівників Мінюсту і  СБПД, матеріали 
веб-сайтів цих органів дають для до-
слідників цінний матеріал.

Проте проблеми безоплатної пра-
вової допомоги розглядаються в  ос-
новному лише як частина ширшої 
проблематики захисту прав громадян; 
спеціальних статей з  питань надання 
безоплатної правової допомоги мало; 
на науково-практичних конферен-
цій дана проблематика розглядається 
в основному завдяки зусиллям праців-
ників СБПД.

Актуальність теми та наявність 
джерел дозволяють стверджувати про 
необхідність комплексного досліджен-
ня із аналізом нормативно-правово-
го забезпечення надання безоплат-
ної правової допомоги, ефективності 
СБПД, розкритті перспектив її опти-
мізації тощо. 

Корисним видається також аналіз 
зарубіжного досвіду надання безоп-
латної правової допомоги та прове-
дення компаративного аналізу. 
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