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ЮРИСТ КОНСУЛЬТАНТ - ЗАХИСНИК НАШИХ ПРАВ
На даний момент, юридична допомога - це перспективний напрямок у 

правоохоронній діяльності, що швидко розвивається. Крім того, право на 
юридичну допомогу - це важливий конституційний принцип, що закріплений в 
Конституції України. Частина 1 статті 59 Конституції України говорить: «Кожен 
має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно». [1]

Мета дослідження: Спроба розглянути сутність та напрямки юридичного 
консалтингу в Україні, систематизувати форми юридичної допомоги, осягнути їх 
значення і функції, проаналізувати ринок юридичних послуг.

Результат дослідження: В сучасному світі допомога юриста є просто 
необхідною не лише у виняткових випадках, але й у повсякденному житті. Це 
дуже актуальна, на мою думку, тема, так як, незважаючи на новизну багатьох 
принципів і форм юридичної допомоги, вона добре «прижилася» у нашій країні, 
адже в будь-якому місті можна зустріти будь-яку форму: нотаріальну контору, 
адвокатуру або приватні консультативні фірми з питань права. Скрізь може 
знадобитися кваліфікована допомога юриста. Для цього й існує юридичний 
консалтинг, основні проблеми та аспекти якого і будуть розглянуті в даній роботі.

Основний матеріал. Слово «консалтинг» у перекладі з англійської мови 
означає «консультування». Консалтингові послуги - це консультації 
професіоналів, які не входять до штату компанії і які спеціалізуються в областях, 
тим чи іншим чином пов’язаних з веденням бізнесу.

Юридичний консалтинг - родоначальник усіх інших видів консалтингу. 
Існує декілька напрямків юридичного консалтингу: податковий, кадровий, 
судовий і т.д. Юристи складають договори, аналізують уже складені документи, 
виявляють ступінь їх відповідності діючому законодавству; дають консультації у 
сфері корпоративного, податкового, житлового, трудового, валютного права; 
проводять експертизу бізнесу замовника і його потенціальних партнерів; надають 
послуги правового супроводу важливих спорів; оцінюють правові ризики; 
представляють підприємство в суді.
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Є декілька форм юридичного консультування: абонентське
обслуговування, одночасні консультації, представництво в судах і т.д.[2]

Зазначеним вище спільним наказом від 11 листопада 2008 р., окрім 
Ліцензійних умов, затверджено ще один документ -  «Порядок контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності у сфері 
надання соціальних послуг». Ним (п. 4.4.10) передбачено, що під час перевірки 
суб’єктів, які надають юридичні послуги як соціальні обов’язково перевіряється 
наявність у працівників ліцензіата диплома чи іншого документа про вищу 
юридичну освіту. Слід підкреслити, що ліцензуванню підлягає надання 
юридичних послуг саме як одного з видів соцпослуг. Надання юридичних послуг 
в інших іпостасях (не як соціальних) ліцензуванню не підлягає. Тобто звичайна 
юрпрактика здійснюється без отримання ліцензії.

Отже, юридична допомога це: державна, недержавна або приватна 
(комерційна) діяльність професійних юристів по наданню кваліфікованої 
допомоги фізичним і юридичним особам у розумінні, правильному використанні і 
слідуванні законодавству, консультації по юридичним питанням і питанням 
права, яка спрямована на захист і сприяє здійсненню прав і законних інтересів 
громадян.

Дійсно, юридична допомога буває державною (державний нотаріат), 
недержавною (колегії адвокатів) або приватною (юридичні консультативні 
контори, приватні нотаріуси, адвокати, які не входять у колегії адвокатів і 
займаються приватною практикою). Професійність юристів і кваліфікованість 
допомоги є конституційною гарантією і необхідною умовою надання юридичної 
допомоги. Згідно Конституції України, люди, які займаються наданням 
юридичної допомоги, повинні мати вищу юридичну освіту, що забезпечує 
кваліфікованість допомоги.

Щодо особи, якій надається допомога, то це може бути як фізична особа, 
при чому всіх статусів - громадянин країни, іноземний громадянин, а також особа 
без громадянства, - так і юридична особа. Юридичні послуги зазвичай платні, 
плата за юридичні послуги визначається домовленістю між клієнтом та 
організацією, яка їх надає. В деяких випадках юридична допомога надається 
безоплатно. Конституція гарантує надання юридичної допомоги безоплатно в 
окремих випадках. Цей принцип є в уже наведеній вище ст. 59 Конституції 
України. Але умови надання юридичної допомоги безоплатно в ній не зазначені, а 
містяться у відповідних нормативно-правових актах. [3]

Отже, юридичний консалтинг - це, коротко кажучи, надання 
кваліфікованої допомоги юриста у різноманітних формах, найпоширенішою з 
яких є консультування. У зв’язку з подальшою глобалізацією юридичний 
консалтинг стає все більш популярним в Україні. Існує декілька шляхів розвитку 
цього виду соціальних послуг, серед яких стратегія експорту, ліцензування, 
франчайзингу, злиття і поглинання, а також стратегічні альянси.

На сьогодні існує декілька форм надання юридичної допомоги. Серед них:
1. Адвокатура, які є серцевиною юридичної допомоги. Саме з нею частіше 

всього у суспільстві асоціюється надання юридичних послуг.
2. Нотаріат, який виконує скромну, але необхідну роботу, без якої наші 

суди мали б набагато більше справ.
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3. І, нарешті, «інші форми надання юридичної допомоги», які являють 
собою довгий перелік різних форм надання юридичних послуг, при чому цей 
перелік є відкритим.

Тепер розглянемо один з основних видів юридичної допомоги.
Найважливішою формою надання юридичної допомоги вважається 

адвокатура. На неї покладене основне навантаження надання юридичних послуг. 
Згідно українського законодавства, адвокатура визначається як добровільне 
професійне громадське об’єднання, покликане відповідно до Конституції України 
сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, 
іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб і надавати їм іншу 
юридичну допомогу.

Захист людини в суді по кримінальній справі - важлива особливість 
адвокатури, вона по суті справи виділяє адвокатів із маси працівників 
юридичного консалтингу; здійснення представництва в судах та інших органах 
фізичних осіб по цивільним та адміністративним справам; надання допомоги у 
складанні скарг, заяв, позовів та інших правових документів; правове 
обслуговування юридичних осіб, які не мають своїх юрисконсультів. Цей 
напрямок діяльності адвоката доволі обширний, так як включає в себе ряд 
функцій: складання договорів, перевірка законності прийнятих на підприємстві 
рішень, претензійна та представницька роль в судах, консультація з правових 
аспектів управління організацією.

Для організації та оптимізації роботи адвокатів з надання юридичних 
послуг, президіумами колегій адвокатів створюються юридичні консультації. 
Місця їх розташування і кількість працюючих в них адвокатів визначаються 
президіумами колегій адвокатів за згодою з органами юстиції. Населення саме 
там знаходить правову допомогу з питань, які його цікавлять. [4]

У зв’язку з розвитком економіки та соціального життя України взагалі 
з’являється такий вид консалтингу як юридичний. Поняття «юридичні послуги» 
дуже широке, але посилаючись на законодавство, можна сказати, що «юридичні 
послуги -  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 щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів 
особи тощо)».

В Україні на сьогодні існує декілька форм надання юридичної допомоги, 
наприклад, адвокатура, нотаріат, юрисконсультські послуги а також чимало 
інших видів, виникнення яких пов’язане з розвитком приватного бізнесу. 
Юридична допомога дуже «прижилася» в нашому суспільстві, адже майже в будь- 
якому населеному пункті можна зустріти нотаріальну, адвокатську контору чи 
інші установи у сфері юридичного консалтингу.
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