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повноважень у військовій сфері, зокрема у сфері здійснення нагляду за додержанням 
законів і представництва в суді інтересів військовослужбовців, службовців Збройних 
Сил України та громадян, які проживають на території, де проводяться бойові дії.
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Протягом п’ятдесятирічної історії розвитку кафедри цивільного процесу Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого співробітниками вказа-
ного структурного підрозділу навчального закладу присвячувалась увага багатьом 
проблемним питанням науки та практики цивільного процесуального права, що 
знайшло відображення на сторінках юридичної літератури [1, с. 260–269].

Науковий інтерес до дослідження діяльності такого суб’єкта цивільних процесу-
альних правовідносин, як процесуальний представник, у різні часи був проявлений 
такими вченими, як К. В. Гусаров [2], В. В. Комаров [3], Г. О. Світлична [4], М. Й. Ште-
фан [5] та ін.

Необхідність дослідження проблем професійного представництва адвоката у ци-
вільному процесі викликана, крім вищезазначеного, і законодавчим реформуванням 
адвокатури, зокрема у цивільному процесі. Про це свідчить активність законодавця, 
пов’язана з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)», який набрав чинності 30.09.2016 р. [6], та наявними законодав-
чими ініціативами, які відображені в низці проектів нормативних актів [7; 8].

У різні часи участь адвоката у цивільному процесі характеризувалась вченими 
по-різному. Так, В. В. Комаров та Г. О. Світлична стверджують, що розвиток про-
фесійного представництва сприятиме більш ефективному здійсненню процесуаль-
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ного представництва, вдосконаленню цього інституту та забезпеченню доступності 
захисту прав, свобод та інтересів у суді [3, с. 355]. Г. О. Світлична разом з тим під-
креслює, що найбільш поширеним є представництво, що здійснюється адвокатами, 
оскільки для ефективної реалізації представницьких функцій необхідний певний 
обсяг знань у галузі права, відповідна кваліфікація та досвід [4, с. 276]. М. Й. Штефан 
вважав, що найпоширенішим у судовій практиці є представництво, яке здійснюване 
адвокатами, які покликані надавати кваліфіковану юридичну допомогу як громадя-
нам, так і організаціям [5, с. 12].

Не вдаючись до дискусії з питань щодо виду адвокатського представництва, 
вважаємо, що процесуально-правову характеристику діяльності адвоката у цивіль-
ному процесі слід розглядати як його професійне представництво. Такий висновок 
пояснюється тим, що особа, яка має повну вищу юридичну освіту, а також свідоцтво 
про право на зайняття адвокатською діяльністю, здійснює діяльність з надання пра-
вової допомоги, зокрема у формі процесуального представництва, на професійній 
основі. Мова йде про те, що це є діяльністю адвоката у сфері права, яка може здій-
снюватися за наявності у неї достатньої кваліфікації, а також професійних та галу-
зевих навичок застосування норм процесуального і матеріального права безпосеред-
ньо під час надання правової допомоги у цивільному процесі.

Ураховуючи наведене, вважаємо, що під професійним представництвом адвока-
та у цивільному процесі необхідно розуміти специфічний вид надання правової 
допомоги у формі процесуального представництва, який надається особою, яка має 
повну вищу юридичну освіту та свідоцтво про право на зайняття адвокатською ді-
яльністю, має необхідні навички, досвід та кваліфікацію в галузі права та здійснює 
цю діяльність на професійній основі в установленому законом порядку.

Ураховуючи останні зміни до Конституції України стосовно запровадження моно-
полізації адвокатури в Україні, варто констатувати, що професійна діяльність адво-
катів, зокрема під час надання правової допомоги у формі процесуального представ-
ництва у цивільному процесі, буде мати все більший попит. Це, у свою чергу, спів-
відноситься з пропонованим законопроектом № 1794–1 від 04.02.2015 р. [8] 
принципом професіоналізму, яким пропонується доповнити ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Крім того, варто наголосити, що фак-
тична монополізація адвокатури України є правильним кроком у світлі реформуван-
ня системи правосуддя, що, на нашу думку, позитивно відобразиться на вдоскона-
ленні професійної діяльності адвокатів як висококваліфікованих процесуальних 
представників у різних видах судочинства, зокрема в цивільному процесі.

Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок про те, що основними харак-
теристиками, які дозволяють розуміти процесуальне представництво адвоката у ци-
вільному процесі як професійне представництво, виступають:

1. Кваліфікованість особи, яка надає правову допомогу, яка підтверджується на-
явністю належної юридичної освіти та свідоцтва про право на зайняття адвокатською 
діяльністю.

2. Юридична майстерність у галузі цивільного процесуального законодавства та 
інших галузей права, що відображає здатність адвоката застосовувати норми цивіль-
ного процесуального права в інтересах клієнта.



3. Моральна, психологічна та юридична підготовка адвоката, що відображає 
ступінь його фахової сформованості та готовність виконувати поставлені перед ним 
професійні завдання.

4. Приналежність до адвокатської професії, що відображає його професійну 
юридичну діяльність.
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