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У статті приділяється увага сучасним викликам в адвокатській діяльності. Відзначено, що запровадження воєнного стану на тери-
торії держави Указом Президента України В. Зеленським від 24.02.2022 р. через повномасштабну агресію з боку Російської Федерації 
призвело до змін в усіх сферах суспільного життя. Встановлено, що інститут адвокатури був вимушений пристосовуватися до нової 
реальності та підготуватися до нових викликів. Проблеми, з якими зустрілася вся адвокатська спільнота, запропоновано поділяти на дві 
групи: 1) ті, що мають загальний характер (вони є однакові для всього суспільства, до прикладу, нервово-психічна напруга обумовлена 
невизначеністю майбутнього та небезпекою для життя та здоров’я, підвищення цін на паливо тощо); 2) ті, що мають спеціальний харак-
тер (внесення змін до законодавства, актуалізація галузей права або категорій справ, що не були настільки затребуваними у мирний час, 
необхідність надання правової допомоги громадянам України, що перебувають закордоном тощо).

Звернута увага, що наведений у статті перелік проблем не є вичерпним. Адвокати також зустрічаються зі складнощами в отриманні 
перепусток для пересування в комендантську годину, перервами в роботі державних реєстрів, обмеженням доступу до інформації на 
веб-сайтах державних установ тощо. 

Наголошено, що загальна економічна ситуація в країні опосередковано також впливає на адвокатів. Наведена теза обґрунтована на 
прикладі стану суб’єктів підприємницької діяльності, адже вони також можуть бути клієнтами адвокатів. 

Зроблено висновок, що сучасні проблеми, які постають перед адвокатами, також можна об’єднати у такі групи: 1) морально- 
етичні (дилема щодо захисту російських військовополонених); 2) психологічні (почуття тривоги, нервування через воєнний стан тощо); 
3) правові (зміни у законодавстві); 4) організаційні (обумовлені зміною формату роботи підприємств та установ, дистанційним характе-
ром спілкування); 5) фінансові (підвищення цін на пальне, комунальні послуги тощо). 

Ключові слова: адвокатура, адвокатська діяльність, воєнний стан, правова допомога, правнича допомога. 

The article focuses on the modern challenges in advocacy. It was noted that the introduction of martial law on the territory of the state by 
the Decree of the President of Ukraine V. Zelenskyi dated February 24, 2022 due to full-scale aggression by the Russian Federation led to 
changes in all spheres of public life. It was established that the institute of advocacy was forced to adapt to the new reality and prepare for new 
challenges. The problems encountered by the entire advocate community are proposed to be divided into two groups: 1) those of a general 
nature (they are the same for the entire society, for example, neuropsychological tension caused by the uncertainty of the future and danger to life 
and health, increase in fuel prices, etc.); 2) those of a special nature (amendments to legislation, actualization of branches of law or categories 
of cases that were not so popular in peacetime, the need to provide legal support to citizens of Ukraine abroad, etc.).

It was noted that the list of problems given in the article is not exhaustive. Advocates also face difficulties in obtaining passes for movement 
during the curfew, interruptions in the work of state registers, restrictions on access to information on the websites of state institutions, etc.

It was emphasized that the general economic situation in the country also indirectly affects advocates. The given thesis is based on 
the example of the state of business entities, because they can also be clients of advocates.

It was concluded that modern problems faced by advocates can also be united into the following groups: 1) moral and ethical (dilemma 
regarding the protection of Russian prisoners of war); 2) psychological (feelings of anxiety, nervousness due to martial law, etc.); 3) legal (changes 
in legislation); 4) organizational (caused by a change in the format of work of enterprises and institutions, remote nature of communication);  
5) financial (increase in fuel prices, utilities, etc.).

Key words: advocacy, advocate activity, martial law, legal aid, law aid. 

Запровадження  воєнного  стану  на  території  України 
через  повномасштабну  агресію  з  боку  Російської  Феде-
рації призвело до  змін в усіх  сферах  суспільного життя. 
Інститут адвокатури також був вимушений пристосовува-
тися до нової реальності та підготуватися до нових викли-
ків.  Серед  проблем,  з  якими  зустрілася  вся  адвокатська 
спільнота,  можна  виокремити  ті,  що  мають  загальний 
характер  (є  однаковими  для  всього  суспільства,  до  при-
кладу,  нервово-психічна  напруга  обумовлена  невизначе-
ністю майбутнього та небезпекою для життя та здоров’я, 
підвищення цін на паливо тощо), так і ті, що мають спе-
ціальний характер (внесення змін до законодавства; акту-
алізація  галузей  права  або  категорій  справ,  що  не  були 
настільки  затребуваними  у  мирний  час;  необхідність 
надання правової допомоги громадянам України закордо-
ном тощо).

 Зауважимо, що деякі аспекти функціонування  інсти-
туту  адвокатури  та  здійснення  адвокатської  діяльності, 
у  тому  числі  в  умовах  воєнного  стану,  досліджували 
такі науковці та практики як: Н. Бакаянова, А. Бірюкова, 

Г. Гарро, C. Cавицька, М. Саєнко, О. Свида, Т. Олексюк, 
О. Храпенко та інші. 

Повертаючись  до  складнощів,  які  постають  перед 
адвокатами, вважаємо за доцільне розпочати з проблеми 
нервово-психічної  напруги  обумовленої  невизначеністю 
майбутнього та небезпекою для життя та здоров’я. 

Під нервово-психічною напругою розуміють загальну 
реакцію  організму  при  зміні  стереотипу  діяльності,  що 
найбільш  різко  проявляється  при  уявній  або  реальній 
загрозі життю або здоров’ю [1]. Як зазначає А. Колодько, 
стан нервово-психічної напруги може характеризуватися 
двома  формами:  1)  наростання  збудження;  2)  розвиток 
гальмівних реакцій. Погоджуємося, що крайні форми реа-
гування залежать від індивідуальних якостей особистості 
або  визиваються  дуже  гострими  психічними  чинниками 
[2, с. 103]. У результаті нервово-психічної напруги у особи 
можуть спостерігатися: дезорганізація поведінки; гальму-
вання раніше напрацьованих навичок; неадекватні реакції 
на  зовнішні  роздратування;  труднощі  в  розподілі  уваги; 
звуження об’єму уваги та пам’яті тощо [3, с. 51].
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Рівень психічної напруги адвоката залежить від бага-
тьох  факторів.  Значну  роль  у  здатності  протистояти  їй 
відіграє  стресостійкість  особи.  Зауважимо,  що  стрес  це 
стан організму, що виявляється у формі напруження або 
специфічних пристосувальних реакцій у відповідь на дію 
несприятливих  зовнішніх  або  внутрішніх  факторів  [4]. 
У свою чергу, стресостійкість – визначена сукупність осо-
бистих якостей, що дозволяють переносити стресові ситу-
ації  без  неприємних  наслідків  для  особистої  діяльності 
індивіда та оточення [5]. 

У професійній діяльності адвокати постійно зустріча-
ються з морально-етичними дилемами, крім того, профе-
сія адвоката належить до типу «людина-людина», а отже 
є емоційно доволі складною. Задля нівелювання цієї про-
блеми  за  участю Вищої школи  адвокатури  реалізуються 
просвітницькі заходи для адвокатів. До прикладу, у травні 
2022 р. було проведено відкриту лекцію «Стресостійкість 
як суперсила адвоката під час війни». Лектор М. Саєнко 
під  час  виступу  надала  поради  адвокатам щодо  того  як 
тримати енергетичний баланс, використовувати антистрес 
стратегії та звертатися за професійною допомогою [6].

Безумовно,  в  сучасних воєнних умовах рівень психіч-
ної напруги багато в чому залежить від місця проживання 
та роботи адвоката. Звернемо увагу, що в Одеській області 
повітряну  тривогу  з  24.02.2022  р.  по  14.09.2022  р.  було 
оголошено  триста  вісімдесят  п’ять  разів,  а  в  м.  Одеса  – 
п’ятдесят  один. У  свою чергу,  в Київській  області  за  той 
саме період часу вона була оголошена триста вісімдесят два 
рази, а в м. Київ – чотириста дев’яносто чотири. У Харків-
ській області, до прикладу, тривогу було оголошено тисяча 
тридцять разів, а в м. Харків – сорок шість [7].

Щодо небезпеки життю та здоров’ю, то варто відзна-
чити, що  багато  адвокатів  із  початком  повномасштабної 
агресії  Російської  Федерації  проти  України  прийняли 
рішення щодо служби у Збройних силах України, вступу 
до  територіальної  оборони  або  зайняття  волонтерською 
діяльністю  (паралельно  з  адвокатською  діяльністю).  На 
жаль, як зазначила Голова Національної асоціації адвока-
тів України Л.  Ізовітова,  з  початку  війни в Україні  заги-
нули десять адвокатів [8, с. 3]. 

Щодо  військової  служби  адвокатів,  відзначимо,  що 
рішенням  Ради  адвокатів  України  «Про  затвердження 
роз’яснень з питань, що виникають при мобілізації та при-
зову на військову службу осіб, які здійснюють адвокатську 
діяльність  відповідно  до  Закону  України  ‘‘Про  адвока-
туру та адвокатську діяльність’’» № 124 від 30.08.2014 р. 
було  підкреслено, що  адвокат  не має  права  здійснювати 
адвокатську  діяльність  під  час  проходження  військової 
служби,  в  тому  числі  на  умовах мобілізації. Порушення 
цього  обмеження  є  підставою  для  притягнення  адво-
ката  до  дисциплінарної  відповідальності  [9].  Натомість, 
у березні 2022 р. Рада адвокатів України у своєму рішенні 
№ 124 зазначила, що у період воєнного стану не буде вважа-
тися порушенням вимог щодо несумісності проходження 
військової  або  альтернативної  (невійськової)  служби 
адвокатами та,  як наслідок, не  застосовуватиметься  така 
підстава  для  притягнення  адвоката  до  дисциплінарної 
відповідальності  [10].  В  цьому  аспекті  постає  питання 
щодо  того,  чи  може  рішення  Ради  адвокатів  України  не 
відповідати положенням Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» щодо вимог несумісності.

Крім того, не можна не згадати й загальне підвищення 
цін.  В  сучасних  економічних  умовах,  можна  казати  про 
підвищення  цін  на  паливо,  підвищення  вартості  кому-
нальних послуг, канцелярського приладдя, розміру оренд-
ної плати за приміщення тощо. Все це створює додаткове 
фінансове  навантаження  на  адвоката  та  може  призвести 
до підвищення розмірів гонорарів. 

Щодо цін на паливо, то вважаємо за необхідне зупини-
тися на цьому питанні більш детально. Згідно з статистич-
ними даними, у червні 2022 р. порівняно з травнем цього 

самого року бензин А-92 подорожчав на 23,3% (до 50,4 грн 
за літр), бензин А-95 на 21,3% (до 51,6 грн за літр), дизпа-
ливо – на 22,3% (до 56,6 грн за літр). Скраплений газ для 
автомобілів подорожчав на 18,7% (до 41,2 грн за літр) [11]. 

Значення  вартості  палива  для  адвокатів має  безпосе-
редній  характер,  адже  адвокати  під  час  своєї  діяльності 
на  відміну  від  нотаріусів,  суддів,  юрисконсультів  або 
інших  правників  переважну  більшість  свого  робочого 
часу  проводить  поза  межами  свого  офісу.  Відвідування 
судових  засідань,  присутність  під  час  слідчих  та  опе-
ративно-розшукових  дій,  відрядження,  зустрічі  з  клієн-
тами  тощо  вимагають  від  адвоката  мобільності  та  здат-
ності  швидко  пересуватися  містом.  Отже,  адвокати,  які 
користуються  власними  автівками  наразі  мають  суттєві  
додаткові витрати. 

Нагадаємо, що  в  березні  2022  р.  з  метою  підтримки 
населення  та  паливного  бізнесу  Верховна  Рада  Укра-
їни  скасувала  податковий  акциз  на  пальне  та  знизила 
зобов’язання по податку на додану вартість з 20% до 7%. До 
війни акцизна ставка на бензин складала 213 євро/1000 л, 
дизпаливо  –  140  євро  /1000  л,  скраплений  газ  –  52  євро 
[12]. Наразі ж Верховна Рада України ухвалила у першому 
читанні  законопроєкт  №7668-д  про  повернення  акциз-
ного податку на пальне. За ухвалення проєкту закону «за 
основу»  проголосували  двісті  тридцять  шість  народних 
депутатів.  Відповідно  до  законопроєкту  акциз  стано-
витиме:  на  газ  –  52  євро/1000  л;  на  бензин  та  дизель  – 
100 євро/1000 л; акциз та ПДВ для альтернативних видів 
палива складатиме 100 євро/1000 л [13]. 

Повертаючись  до  сучасних  викликів,  варто  звернути 
увагу  й  на  той  факт,  що  відбулися  певні  зміни  у  сфері 
«попиту» на правову допомогу. Якщо у довоєнний період 
такими, що характеризувалися нестачою адвокатів, визна-
валися справи, що були пов’язані  із галузями медичного 
права,  права  інтелектуальної  власності  або  IT-права, 
то  наразі  суспільство  потребує  допомоги  у  вирішенні 
спорів  пов’язаних  з:  процедурою  усиновлення  дитини 
та реєстрацією актів цивільного стану в режимі воєнного 
стану;  захистом  права  власності,  порушеного  внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 
військовою  агресією;  трудовими  відносинами;  воєнним 
медичним правом тощо.

Вкрай позитивним у цьому аспекті є діяльність Вищої 
школи  адвокатури,  на  платформі  якої  адвокати  можуть 
підвищити  кваліфікацію  шляхом  відвідування  онлайн 
лекцій  зі  специфіки  застосування  різних  галузей  права 
в умовах війни.

Не  можна  оминути  той  факт,  що  суттєво  змінилася 
й статистика вчинених кримінальних правопорушень. За 
інформацією  правоохоронних  органів  збільшилась  кіль-
кість  кримінальних  проваджень  щодо  воєнних  злочинів 
та щодо незаконного обігу зброї. У свою чергу, кількість 
інших  довоєнних  проваджень  значно  зменшилася  [14]. 
У якості прикладу наведемо статистичні відомості Волин-
ської  області,  в  якій  безоплатна  вторинна  правова  допо-
мога надавалася особам, які підозрюються у скоєнні кри-
мінальних правопорушень, передбачених:

– ст. 438 Кримінального кодексу України (надалі  – КК 
України)  «Порушення  законів  та  звичаїв  війни»  (жор-
стоке поводження з військовополоненими або цивільним 
населенням,  вигнання  цивільного  населення  для  приму-
сових  робіт,  розграбування  національних  цінностей  на 
окупованій території, застосування засобів ведення війни, 
заборонених міжнародним правом, інші порушення зако-
нів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними дого-
ворами,  згода  на  обов’язковість  яких  надана Верховною 
Радою  України,  а  також  віддання  наказу  про  вчинення 
таких дій);

– ст. 111 ККУ «Державна зрада» (діяння, умисно вчи-
нене  громадянином  України  на  шкоду  суверенітетові, 
територіальній  цілісності  та  недоторканності,  обороно- 
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здатності, державній, економічній чи  інформаційній без-
пеці  України:  перехід  на  бік  ворога  в  період  збройного 
конфлікту,  шпигунство,  надання  іноземній  державі,  іно-
земній організації або їх представникам допомоги в про-
веденні підривної діяльності проти України);

 – ст. 114 ККУ «Шпигунство» (передача або збирання 
з метою передачі  іноземній  державі,  іноземній  організа-
ції або їх представникам відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або осо-
бою без громадянств);

–  ст.  359 ККУ «Незаконні  придбання,  збут  або  вико-
ристання спеціальних технічних засобів отримання інфор-
мації»;

– ст. 109 ККУ «Дії, спрямовані на насильницьку зміну 
чи  повалення  конституційного  ладу  або  на  захоплення 
державної влади».

Потребує  уваги,  що  значна  кількість  звернень  до 
адвокатів  надходить  від  військовослужбовців.  Сьогодні 
кожен військовослужбовець може безкоштовно отримати 
консультації,  роз’яснення  з  будь-яких  правових  питань 
та допомогу в підготовці документів для отримання соці-
альних пільг і гарантій. Найбільша кількість звернень сто-
сується  державної  допомоги,  виплат  та  компенсацій. На 
другому місці – оскарження рішень, дій та бездіяльності 
органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самовря-
дування, на третьому – питання щодо військової служби, 
у  тому  числі  військовий  облік,  мобілізація,  бронювання 
тощо [15]. 

Звернемо увагу, що вітчизняні адвокати надають пра-
вову допомогу не лише громадянам України, але й військо-
вополоненим Російської Федерації. Ця ситуація пов’язана 
з  морально-етичними  дилемами,  адже  перед  адвокатом 
постає  вибір:  надати  правову  допомогу  та  реалізувати 
головне  призначення  інституту  адвокатури  або  скорис-
татися  правом,  передбаченим  Правилами  адвокатської 
етики,  та  відмовитись  від  надання  правової  допомоги. 
Звернемо  увагу, що  ст.  23  Закону України  «Про  адвока-
туру та адвокатську діяльність» прямо забороняє ототож-
нення  адвоката  з  клієнтом  (одна  з  гарантій  адвокатської 
діяльності).  Цій  забороні  було  приділено  окрему  увагу 
у рішенні Ради адвокатів України «Про недопущення ото-
тожнення адвокатів з клієнтами та втручання в професійні 
права  адвокатів»  від  05.08.2020  р.  Так,  наголошується, 
що заборона на ототожнення адвокатів з клієнтами є між-
народним  стандартом  гарантій  адвокатської  діяльності 
та встановлена «Основними положеннями про роль адво-
катів», що прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню 
злочинам у серпні 1990 р. [16]. На жаль, в сучасних умо-
вах важко уявити здатність суспільства відокремити адво-
ката від особи військовополоненого, якій він надаватиме 
допомогу.  Цей  аспект  адвокатської  діяльності  потребує 
подальшого окремого дослідження. 

Ще  одним  викликом,  що  постає  перед  адвокатським 
співтовариством,  є  необхідність  надання  правової  під-
тримки  українським  біженцям.  Як  свідчать  статистичні 
дані,  з  24.02.2022  р.  близько  дев’яти  мільйонів  осіб  (за 
деякими  даними  –  шість  мільйонів)  залишило  межі  кра-
їни.  Найбільшу  кількість  українських  біженців  прийняла 
Польща. Станом на 11.07.2022 р. в цій країні офіційно було 
зареєстровано 1 221 596 українців. Близько 900 тис. україн-
ців перебувало у Німеччині, 391 тис. – у Чехії, приблизно 

по 150 тис. – у Туреччині та Італії. По 80 тис. біженців зна-
ходилось  у  Молдові,  Румунії  та  Словаччині  [17].  Вкрай 
позитивним є той факт, що приблизно 3 млн з тих, хто зали-
шив державу, вже повернулися до України [18].

З метою надання громадянам України допомоги закор-
доном заступником Голови НААУ В. Гвоздієм було про-
ведено нараду з керівниками закордонних представництв 
НААУ щодо налаштування надання безоплатної правової 
допомоги. До прикладу, діяльність адвокатів безоплатної 
правової  допомоги було налагоджено у Польщі, Австрії, 
Латвії, Італії тощо [19]. Крім того, представництва НААУ 
за  кордоном  тісно  взаємодіяли  з  місцевими  волонтер-
ськими  організаціями  та  мали  актуальну  інформацію 
щодо можливостей розселення  та надання речей першої 
потреби українцям [20]. 

Досліджуючи це питання, варто відзначити, що рішен-
ням  Ради  адвокатів  України  «Про  затвердження  у  новій 
редакції  Положення  про  представництво  Національ-
ної  асоціації  адвокатів  України  за  кордоном»  №  59  від 
02.08.2022 р. раніше створені представництва НААУ було 
ліквідовано, а всі кадрові та інші рішення щодо представ-
ництв  втратили  чинність.  Відтепер  відповідно  до  поло-
ження передбачається існування в кожній державі одного 
або більше представників НААУ, чия діяльність координу-
ється профільним комітетом НААУ [21].

Ще однією, але вже відомою проблемою, є дистанцій-
ний формат спілкування. Безумовно, головним поштовхом 
для розвитку онлайн комунікацій як в суспільстві загалом, 
так і в адвокатурі, стало поширення у 2020 р. коронавірус-
ної інфекції COVID-19. Щодо останніх подій, то найбільш 
яскраво  дистанційний  характер  спілкування  мав  прояв 
у перші місяці війни. 

Підсумовуючи  наведені  проблеми,  можна  зазначити, 
що цей перелік не є вичерпним. Адвокати також зустріча-
ються зі складнощами в отриманні перепусток для пере-
сування в комендантську годину, перервами в роботі дер-
жавних  реєстрів,  обмеженням  доступу  до  інформації  на 
вебсайтах державних установ тощо. 

Крім того, загальна економічна ситуація в країні опо-
середковано  також впливає на  адвокатів.  Зауважимо, що 
деякі  суб’єкти  господарювання  припинили  свою  діяль-
ність  або  перенесли  виробничі  потужності  до  інших 
областей. Отже, можна припустити, що адвокати зазнали 
втрат серед клієнтів. Так, за даними Національного банку 
України,  кількість  підприємств,  які  повністю  зупинили 
діяльність,  у  другій  половині  травня  становила  14%  
(у  квітні  цей  показник  сягав  17%),  а  загальний  рівень 
завантаженості потужностей надалі  залишається на 40% 
нижчим за довоєнний рівень [22]. 

Таким чином, можна дійти висновків, що в сучасних 
умовах  перед  адвокатами  постають  певні  проблеми,  які 
можна об’єднати у такі групи:

1) морально-етичні (дилема щодо захисту російських 
військовополонених);

2)  психологічні  (почуття  тривоги,  нервування  через 
воєнний стан тощо);

2) правові (зміни у законодавстві);
3)  організаційні  (зміна  формату  роботи  підприємств 

та установ, дистанційний характер спілкування);
5)  фінансові  (підвищення  цін  на  пальне,  комунальні 

послуги тощо). 
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