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Актуальність теми дисертації. Інтеграційний шлях України до 

Європи є складним і незворотнім. Більше ніж півсторіччя цей процес 

гальмувався примусовим перебуванням в СРСР, до складу якого на таких 

же “добровільних” засадах було включено досить широкий перелік країн 

євразійського континенту.

Позбувшись імперського ярма, кожна із колишніх радянських 

республік обрала індивідуальну модель державного розвитку. Більшість 

держав розпочала рух у напрямі демократичних перетворень та правової 

реформи, однією з важливих сфер якої стало удосконалення правового 

статусу адвокатури.

У цьому контексті, необхідність врахування аналогічного досвіду 

сусідів по колишньому радянському “табору” визначається наявністю 

окремих ментальних подібностей; схожих проблем, що дісталися у 

спадок (корупція, перехідний стан економіки, слабкість демократичних 

інститутів, високий ступінь втручання держави, обмежена роль с>д>
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тощо), й вірогідністю ефективної реалізації позитивних напрацювань і 

підходів щодо їх вирішення.

Попри постійну увагу вітчизняних вчених (Бакаянова Н.М., 

Бірюкова А.М., Головань І.В., Дроздов О.М., Заборовський В.В., 

Пацкан Н.В., Яновська О.Г. та інші) до питань набуття статусу адвоката, 

вказана проблематика дотепер не отримала остаточного вирішення у 

законодавчій сфері й серед першочергових напрямів реформування 

адвокатури на державному й корпоративному рівнях розглядається як 

пріоритетна. Про це, зокрема, свідчить прийняття лише за останній місяць 

двох програмних документів, спеціально присвячених цим аспектам. Так, 

п. 4.5 Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного 

судочинства на 2021 — 2023 роки, затвердженої Указом Президента 

України від 11 червня 2021 року № 231/2021, визначено необхідність 

перегляду вимог щодо набуття права на зайняття адвокатською 

діяльністю, запровадження прозорої процедури проведення єдиного 

кваліфікаційного іспиту та стажування кандидатів. Реформування 

доступу до професії адвоката визначено й одним з пріоритетів діяльності 

адвокатури згідно Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів 

України на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням РАУ від 02-03 липня 

2021 року. З огляду на це, порівняльно-правове дослідження механізму 

набуття статусу адвоката в Україні та інших пострадянських країнах є 

актуальним.

Про важливість теми дисертації свідчить також її зв язок із 

науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження 

виконано відповідно до плану наукової діяльності кафедри організації 

судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного 

університету «Одеська юридична академія» «Шляхи вирішення прос 

судової влади, правоохоронних органів та адвокатури в умов 

євроінтеграції України» на 2016 -  2020 роки як складова плану науково-



дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична 

академія» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та 

культурний вимір» на 2016-2020 роки (державний реєстраційний номер 

01161Ю01842). Тема затверджена на засіданні Вченої ради Національного 

університету «Одеська юридична академія» (протокол № 3 від 26 грудня

2019 р.).
Ступінь обгрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Обґрунтованість доктринальних напрацювань автора підтверджується 

використанням належної методології, достатньої нормативної, 

теоретичної та емпіричної бази дослідження, усебічною апробацією 

результатів дослідження.

Визначивши метою своєї праці розробку теоретичних положень, 

обґрунтованих наукових пропозицій та практичних рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення порядку набуття статусу адвоката в 

Україні на підставі порівняльно-правового дослідження законодавства у 

пострадянських країнах, В.В. Владишевська використала необхідний 

методологічний інструментарій для її досягнення. Так, застосовано 

діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, формально- 

юридичний, герменевтичний, статистичний та інші методи, що 

дозволило усебічно аргументувати теоретичні положення, послідовно 

обфунтувати пропозиції прикладної спрямованості.

Емпіричним базисом роботи стали статистичні дані та узагальнення 

роботи органів адвокатського самоврядування за 2014-2020 роки, 

рішення адміністративних судів, результати анкетування (150 осіб, які 

мають статус адвоката; 149 осіб, які претендують на отримання права на 

заняття адвокатською діяльністю) для з’ясування їх думки щодо окремих 

аспектів удосконалення порядку набуття статусу адвоката.

з



Поєднання системного підходу із застосуванням широкого спектра 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання 

забезпечило достатній рівень наукової достовірності та переконливості 

отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дана 

робота є одним з перших у вітчизняній юридичній науці комплексних 

монографічних порівняльних досліджень набуття статусу адвоката в 

Україні та у країнах пострадянського простору. Обґрунтовується низка 

важливих для теорії й практики понять, положень і висновків, одержаних 

дослідницею, серед яких найважливішими є те, що вперше під стадіями 

набуття статусу адвоката запропоновано розуміти сукупність 

процедурних дій, що мають відносно самостійний характер та об’єднані 

спільним завданням щодо реалізації права особи на отримання доступу 

до професії адвоката; зазначено, що кожна стадія відрізняється колом 

учасників, вчиненням різного виду дій, оформленням спеціальних 

документів, що надають особі право на отримання статусу адвоката; 

сформульовано авторську дефініцію поняття «набуття статусу адвоката» 

як нормативно-регламентовану сукупність послідовно здійснюваних дій, 

які надають особі можливість доступу до професії адвоката та 

передбачають перевірку відповідності особи, яка виявила намір 

займатися адвокатською діяльністю вимогам до адвоката, визначення 

рівня теоретичних знань та набуття практичних навичок претендента, 

розгляд матеріалів та прийняття рішення щодо видачі документа, якии 

засвідчує право на заняття адвокатською діяльністю»; надано авторське 

визначення терміну «принципи набуття статусу адвоката» та 

запропоновано їх законодавче закріплення; запропоновано в процедурі 

допуску до складення кваліфікаційного оцінювання використовувати 

можливості дистанційного подання необхідних документів шля 

використання особистого електронного кабінету особи, яка виявила
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бажання набути статус адвоката з можливістю відслідковування статусу 

заяви та відповідності документів.

Вказані наукові положення є основними, але наведеними вище 

останні не вичерпуються. Дисертанткою сформульовано чимало слушних 

висновків, які удосконалюють доктринальні підходи щодо організації та 

проведення перевірочних процедур та іспитів, проходження стажування 

особами, які виявили намір набути статус адвоката, удосконалення 

системи освітньо-кваліфікаційних вимог до адвоката, розширення 

застосування цифрових технологій в процесі набуття статусу адвоката 

тощо.

Структура, зміст та оформлення дисертації.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що містять дев ять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Композиційна побудова роботи є раціональною та дозволяє охопити

основні аспекти об’єкта дослідження.

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження набуття 

статусу адвоката в Україні та пострадянських країнах» складається з двох 

підрозділів, що послідовно розкривають генезу наукових знань з питань 

набуття статусу адвоката в Україні та країнах пострадянського простору, 

а також методологічні особливості дослідження цієї проблематики.

Необхідно зазначити, що під час підготовки дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії чи кандидата юридичних наук 

питанням методології нечасто приділяється увага навіть на рівні окремого 

підрозділу. У цьому плані той факт, що дослідниця присвятила теоретико- 

методологічним аспектам своєї дисертації цілий розділ, слід в д 

позитивного боку, адже це посилює методологічний потенціал

дослідження.
Окрім висвітлення вітчизняної джерельної бази, пі 

обгрунтованим стало збалансоване залучення теоретичних напрацю вань



дослідників з пострадянських країн, зокрема, праць Тинибекова С 

(Казахстан), Саргсяна Д.Г. (Арменія), Бейноравічуса Д., Бікши Л., Біте JI. 

(Литва), Соо А. (Естонія), Саламова Б. (Узбекистан), Рассела Т. 

(Молдова) та інших (стор. 20), а також доповідей з проблемних питань 

функціонування національних адвокатур, підготовлених фаховими 

міжнародними організаціями (ICJ, OSCE та ін.).

Серед широкого кола методів наукового пошуку особливе місце у 

роботі приділено застосуванню порівняльно-правового

(компаративістського) методу наукового пізнання (стор. 31-33), що 

вбачається обгрунтованим з огляду на предмет і завдання дослідження. 

Об’єктом порівняння в дослідженні виступав інститут доступу до 

професії адвоката в Україні та пострадянських країнах. У типових 

процедурах набуття статусу адвоката визначалися спільні та відмінні 

риси відповідного механізму за українським законодавством та 

нормативними документами пострадянських країн (стор. 33).

Розділ 2 «Набуття статусу адвоката як організаційна основа 

адвокатської діяльності» складається з трьох підрозділів, що розкривають 

поняття та стадії набуття статусу адвоката за законодавством України та 

інших пострадянських країн, принципи набуття статусу адвоката, а також 

вимоги до осіб, які мають намір набути статус адвоката в Україні та в

інших пострадянських країнах.

За результатами аналізу співвідношення понять «доступ до 

адвокатської діяльності» та «набуття статусу адвоката» здобувачка 

визначає поняття набуття статусу адвоката як нормативно- 

регламентовану сукупність послідовно здійснюваних дій, що передбачає 

допуск до процедури доступу до професії адвоката, визна іення р 

теоретичних знань та набуття практичних навичок претендента, розгляд 

матеріалів та прийняття рішення щодо видачі документа, який з< 

право на заняття адвокатською діяльністю (стор. 41).
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Авторка не уникає гострих тем, що постали останнім часом в межах 

процедури формування адвокатського корпусу. Йдеться, зокрема, про 

Постанову Великої Палати Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у 

справі №  822/1309/17 (щодо складення присяги адвоката та отримання 

особою, яка є суддею, свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю). Аналізуються доводи, викладені в рішеннях Вищої ради 

правосуддя від 30.05.2017 року №  1328/0/15-17 та від 24.10.2017 року № 

3419/0/15-19, де висловлено правову позицію про те, що отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не є свідченням 

порушення вимог про сумісність, допоки особа, яка отримала таке 

свідоцтво, не почне вчиняти дії, що можуть бути визначені як адвокатська 

діяльність, відповідно до ст. ст. 1, 19 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність».

Вивчення доктринальних позицій, а також змісту ст. ст. 1, 4, 6, 19, 

26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дозволило 

здобувачці дійти висновку про те, що обставини несумісності з 

діяльністю адвоката, визначені статтею 7 Закону, виникають з моменту 

початку безпосередньої адвокатської діяльності. Дослідження змісту 

кодексів професійної етики та положень законодавства (зокрема щодо 

державних службовців, суддів, прокурорів, поліцейських) надало їй 

підстави констатувати, що вони не містять норм, які б свідчили про 

неможливість складення присяги адвоката.

Авторкою аргументовано, що чинне законодавство України не 

обмежує особу, яка набула статус державного службовця, судді, 

прокурора, поліцейського за умови дотримання нею усіх необхідних 

вимог, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатські 

діяльність», скласти присягу адвоката та отримати свідоцтво про прав 

зайняття адвокатською діяльністю. Законодавчі обмеження стосуютьс
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лише можливості безпосереднього виконання, здійснення такою особою 

адвокатської діяльності (стор. 50-52).

На підставі аналізу доктринальних та законодавчих джерел вчена 

формулює власне бачення системи принципів набуття статусу адвоката: 

законність; незалежність; рівність та заборона дискримінації щодо 

претендента на підставі національності, громадянства, раси, статі, 

віросповідання, політичних чи інших поглядів, соціального походження, 

майнового або іншого положення претендента; дотримання норм 

адвокатської етики; професійність та компетентність; спеціалізація, 

доступність; прозорість та відкритість (стор. 69).

Заслуговує на увагу проведений аналіз досвіду Литви, Молдови та 

Естонії щодо нормативного закріплення морально-етичних вимог до 

претендентів на здобуття адвокатського статусу (стор. 100), а також 

пов'язаної із цим судової практики (стор. 101-102) Європейського Суду з 

прав людини (рішення ЄСПЛ у справі «Лекавічієне проти Литви» від _7 

червня 2017 р.).

Розділ 3 «Порядок набуття статусу адвоката в Україні та в інших 

країнах пострадянського простору» складається з чотирьох підрозділів, 

де здійснено порівняльно-правовий аналіз допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською 

діяльністю, досліджено особливості складення кваліфікаційного іспиту в 

Україні та в інших пострадянських країнах, висвітлено специфіку 

проходження стажування в Україні та в інших пострадянських країнах, 

розкрито особливості процедури отримання документу, яким надасть 

право на зайняття адвокатською діяльністю.
Здобувачка звертає увагу на позитивну казахську практику под' 

претендентами, які виявили намір стати адвокатами, док> 

необхідних для отримання ліцензії на заняття адвокатською д 

що здійснюється через веб-поргал «електронного уряду» ('А/
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ivww.e1icense.kz) У формі електронного документа, підписаного 

електронним цифровим підписом (стор. 113-114).

Поряд із аналізом зарубіжної законодавчої бази, констатуються 

практичні труднощі її реалізації та системні проблеми формування 

адвокатського корпусу, зокрема, в Азербайджані (стор. 140-141).

Зазначаються конкретні приклади врахування прагнення 

претендентів на здобуття адвокатського статусу практикувати як 

спеціалізований адвокат в Грузії. Так, тестування претендентів, що 

спеціалізуватимуться у галузі цивільного права, проводиться і таких 

предметів, як конституційне право; міжнародне право; права людини, 

адміністративне право; адміністративний процес, цивільне право,

цивільно-правовий процес (стор. 143).
Слушним є приділення уваги проблематиці оплати стажування та 

документального оформлення його результатів в Республіці Молдова 

(стор. 162-164), практичним труднощам організації стажування 

майбутніх адвокатів у Республіці Казахстан (стор. 170-171).

Корисною вбачається здійснена здобувачкою диференціація 

респондентів на адвокатів та претендентів на здобуття статусу адвоката, 

а також графічна візуалізація результатів, отриманих за підсумками їх

опитування (стор. 235-246).
Дисертація відповідає профілю спеціалізованої вченої ради 

ДФ 41.086.043 Національного університету “Одеська юридична 

академія”. Поставлені у роботі завдання виконано. У дисертаційній пращ 

відсутні ознаки порушення академічної доброчесності, робота 

підготовлена українською мовою з дотриманням вимог наукового стилю, 

при цьому за текстом зустрічаються окремі технічні помилки га описк 

що, зокрема, пов’язані із некоректним перекладом і і російської мови 

українську (т. зв. русизми тощо).
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Висновки та положення дисертації пройшли належну апробацію га 

повно викладені в друкованих роботах, зокрема, опубліковано 14 

наукових публікацій, 3 з яких надруковано у вітчизняних наукових 

фахових виданнях, що входять до затвердженого переліку, 1 -  в 

іноземному виданні, 10 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях.

Теоретична та практична значимість результатів 

дисертаційного дослідження полягає у тому, що сформульовані автором 

положення, висновки та пропозиції можуть бути використані у науково- 

дослідній сфері -  для удосконалення та подальшого розвитку 

теоретичних та практичних аспектів набуття статусу адвоката (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково- 

дослідну діяльність Національного університету «Одеська юридична 

академія» від 04 березня 2021 року, акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у науково-дослідну діяльність Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 10 березня 2021 року; акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково- 

дослідну діяльність Міжнародного гуманітарного університету від 12 

березня 2021 року); правотворчій діяльності -  для удосконалення 

положень чинного законодавства України про адвокатуру та адвокатську 

діяльність, якими визначено особливості набуття статусу адвоката (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у діяльність 

Спілки адвокатів України від 11 березня 2021 року); правозастосовній 

діяльності -  для забезпечення ефективності діяльності органів 

адвокатського самоврядування (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність Ради адвокатів 

Миколаївської області від 10 березня 2021 року; акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльн ість Ради 

адвокатів Івано-Франківської області від 11 березня _0_1 рок.
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навчальному процесі -  для викладання навчальних дисциплін 

«Адвокатура України», «Судові та правоохоронні органи України 

підготовці навчальних планів і програм, навчально-методичнім 

літератури, текстів лекцій і планів семінарських занять, наукових статей 

тощо.

Дискусійні положення та зауваження. Поряд з цим, слід звернути 

увагу на окремі положення, що викликають зауваження або запрошують 

до дискусії під час прилюдного захисту.

1. В концептуальному плані важко погодитися із дисертанткою, яка 

у назві свого дисертаційного доробку окреслила прагнення здійснити 

порівняльно-правове дослідження питань набуття статусу адвоката в 

Україні та усіх інших пострадянських країнах (без виключення).

Наскільки це є доцільним? Адже республіки колишнього С Р( Р 

утворюють конгломерат дуже відмінних юрисдикцій й, на жаль, у деяких 

авторитарних пострадянських азійських країнах існує державна полі іика 

свідомого й систематичного спотворення ролі адвокатури, постійного 

впровадження та удосконалення нормативно-казуїстичних підстав для 

зменшення її правозахисного потенціалу, у зв’язку з чим, досить складно 

розглядати їх як позитивний зразок для наслідування. Так, наприклад, 

згідно інформації Міжнародної асоціації юристів (International Ваг 

Association) в Туркменістані донедавна здобувані адвокатського звання 

допускалися до іспиту лише після перевірки знання книги “Рухнама‘ 

Сапармурата Туркменбаші (Ніязова). Тільки з 2010 року туркменські 

адвокати отримали можливість здійснювати індивідуальну проф "ну 

практику поза межами успадкованих з часів СРСР “адвокатських

радгоспів” (юридичних консультацій).
Безумовно, ми визнаємо право авторки самостійно визначати 

тематику свого наукового пошуку, що зумовлено дією принципу 

академічно» свободи. Широта проведеного дослідження може й не
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нашкодити його результатам, водночас, на думку опонента, необхідно 

було б чіткіше розставити акценти й зосередити зусилля на 

перспективних та пріоритетних напрямах використання передового 

досвіду пострадянських країн у цій сфері, насамперед, сусідніх держав, 

що демонструють поступальний, стабільний і дієвий рух (не тільки на 

папері) на шляху проведення демократичних реформ та європейської 

інтеграції. Йдеться, передусім, про країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія), 

Грузію та Молдову. За текстом роботи здобувачка приділила увагу 

дослідженню досвіду цих держав щодо набуття статусу адвоката, 

водночас глибина і питома вага аналізу практики цих країн, як убачається, 

мають бути більшими, що визначає доречність подальших наукових

розвідок у цьому напрямі.

2. На стор. 67 дисертації вчена зауважує, що пріоритетним, на п 

думку, є закріплення відповідних принципів саме в Законі України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки “фіксація кожного із 

принципів в певних рішеннях органів адвокатського самоврядування, які 

більш детально регулюють кожну із стадій набуття статусу адвоката, 

вбачається менш прийнятною з огляду на юридичну силу кожного із цих

нормативно-правових актів .

Із цим важко погодитися, оскільки за своєю природою рішення 

органів адвокатського самоврядування мають нормативне значення 

виключно для адвокатів (у певних випадках -  для стажерів та помічників 

адвоката чи осіб, які претендують на отримання адвокатського статусу). 

Будучи нормативними, такі акти самоврядних органів адвокатського

співтовариства не є нормативно-правовими.
3. Досліджуючи на стор. 129 дисертації механізм складання

кваліфікаційного іспиту в Україні, авторка зазначає, що процедур 

складення кваліфікаційного іспиту є неефективною га не від 

умовам та розвитку сучасності. Так, аналізуючи першу частину
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кваліфікаційного іспиту (письмову) необхідно висловити зауваження з 

приводу недоцільності складання процесуальних документів у 

письмовому варіанті, у зв’язку із тим, що кандидат витрачає дуже багато 

часу на складання таких документів, але по суті це не дає комісії 

можливості об’єктивно оцінити його знання. З урахуванням 

технологічного прогресу, вважаємо, що процедуру складання можна 

проводити за допомогою комп’ютеризованих класів, де претендент зможе 

підготувати макет процесуального документу та здати його членам

комісії на перевірку” .

Висловивши думку про недоцільність складання під час проведення 

кваліфікаційного іспиту процесуальних документів у письмовому 

варіанті, здобувачка із посиланням на потенціал технологічного прогресу, 

допускає можливість складання іспиту за допомогою комп’ютеризованих 

класів, де претендент зможе підготувати макет процесуального 

документу та здати його членам комісії на перевірку. Із тексту дисертації 

залишаються до кінця незрозумілими форма та зміст завдань, що мають 

бути виконані претендентом на здобуття адвокатського статусу, у зв’язку 

з чим вказане питання потребує висвітлення під час прилюдного захисту.

4. Викликає зауваження некритичне сприйняття здобувачкою на 

стор. 75 дисертації результатів «Дослідження тендерної дискримінації у 

професійному середовиші адвокатів та суддів», виконаного на підстав, 

аналізу анкет, що заповнювалися у квітні -  червні 2015 року учасниками 

та учасницями оглядових семінарів із застосування практики 

Європейського суду з прав людини (Є С П Л ). В межах цього дослідження 

було встановлено, що “більшість адвокатів відзначають, що с—  

значення щ,я клієнта, однак у професійному адвокатсом у 

адвокнток таки суттєво меище (50%), аніж адвокат,в-чолов,,..

Навряд чи с додільним робити 

представництво жінок та чоловіків в адвокаїур, „а ЩД



учасників (учасниць) оглядових семінарів, коли для цього краще 

використати більш точний і надійний інструментарій -  статистичний 

метод. Аналіз щ орічної звітності НААУ в частині кількості адвокатів та 

їх  статевого співвідношення, як убачається, може надати більш 

достовірну картину тендерних аспектів в адвокатурі.

5. На стор. 153-154 дисертації авторка на підставі вивчення досвіду 

деяких пострадянських країн та існуючих доктринальних позицій 

обгрунтовує доцільність запровадження спеціалізації адвокатів ще на 

стадії визначення рівня знань та набуття практичних навичок 

претендентом на здобуття статусу адвоката. Дослідницею зазначається, 

що “під час кваліфікаційного іспиту, за бажанням особи, яка виявила 

намір стати адвокатом, слід вирішити питання кваліфікаційного 

оціню вання з відповідної спеціалізації, враховуючи досвід, знання га 

інтереси претендента” . У зв’язку з викладеним, під час захисту потребує 

уточнення питання про те, за допомогою яких процедурних механізмів 

планується забезпечити реалізацію принципу спеціалізації на початкових 

етапах добору осіб, які виявили ініціативу набути статус адвоката.

6. На стор. 83 дисертації здобувачка зазначає, що “цілком підтримує 

позицію науковців щодо наявності диплому не нижче другого освітньо- 

наукового рівня, тобто, диплому магістра, як обов’язкової умови набуття 

статусу адвоката. Так, відповідно до аб. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 

вишу освіту» другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає 

здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, 

умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних 

засад методології наукової та/або професійної діяльності, 

компстентностей, достатніх для ефективного виконання завдань 

інноваційного характеру відповідного ріння п р о ф е с і й н о ї  діяльності .

У наведеному вище фрагменті дослідниця надає характеристику 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, однак визначає
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освітньо-науковий рівень, що не повною мірою узгоджується ІЗ 

приписами Закону України «Про вищу освіту». Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 5 

згаданого законодавчого акту освітньо-науковий рівень є третім рівнем 

вищої освіти, у межах якого здійснюється здобуття ступеня доктора

філософії.
7. На підставі аналізу грузинського досвіду авторка на стор. 183 

дисертації вказує на те, що стажування повинно включати теоретичну та 

практичну частину. При цьому, теоретична частина стажування має оути 

обов’язковою для всіх здобувачів статусу адвоката й тривати протягом 

трьох місяців як адаптаційна процедура для майбутніх адвокатів, але 

“навчальна програма для осіб, які мають досвід роботи на посадах с\дді 

та прокурора від п’яти років повинна бути розрахована з урахуванням їх

теоретичної та практичної підготовки” .

Допускаючи можливість пільгового режиму стажування для 

окремої категорії суб’єктів, дисертантка, нажаль, не конкретизувала 

особливості проходження теоретичної підготовки особами, які мають 

досвід роботи на посадах судді та прокурора (більше п ’яти років), у 

зв’язку з чим під час публічного захисту хотілося б почути точку зору

вченої з цього приводу.

8. На стор. 186 дисертації авторка аналізує правове значення

посвідчення адвоката України й доходить висновку про те, що вказане 

посвідчення, зокрема, підтверджує повноваження адвоката. Із цим не 

можна погодитися. В основу позиції здобувачки покладено некритичне 

використання відповідного спірного положення, що міститься у п. -.3 

Положення про зразки бланків та технічних описів посвідчення адвоката 

України, службового посвідчення адвоката України -  члена орган> 

адвокатського самоврядування України, члена Комітету, утвореного р 

Національній асоціації адвокатів України, посвідчення адв 

іноземної держави, помічника адвоката України, затвердже
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рішенням Ради адвокатів України від 23 квітня 2016 року № 1 19 (|3 зм;н 

внес, рішенням РАУ від 19 березня 2021 року № 7).

Посвідчення адвоката України може посвідчувати його особу, 

однак не є належним документом, що посвідчує повноваження 

останнього. Наприклад, КПК України не згадує такий документ, як 

посвідчення адвоката. Жоден слідчий, прокурор або суддя не допустить 

адвоката до участі у кримінальному провадженні як захисника на підставі 

лише посвідчення адвоката, оскільки кримінальний процесуальний закон 

містить вичерпний перелік документів для цього. Згідно ч. 1 ст. 50 КПК 

України повноваження захисника на участь у кримінальному 

провадженні підтверджуються: 1) свідоцтвом про право на зайняття 

адвокатською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або 

дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання

безоплатної правової допомоги.

Викладені зауваження не вичерпують усього розмаїття положень, 

що можуть бути предметом дискусії під час прилюдного захисту, и 

загалом не впливають на позитивну оцінку представленої дисертації, 

оскільки частина з них має дискусійний характер.

Загальний висновок. Дисертаційна робота Владишевської 

Вікторії Вікторівни “Набуття статусу адвоката в Україні та інших 

пострадянських країнах: порівняльно-правове дослідження”, с особисто 

виконаною кваліфікаційною науковою працею, що характеризується 

єдністю змісту та містить нові науково обтрунтовані результати, як, 

розв'язують конкретне наукове завдання, що мас істотне значення для 

науки, й зміст якого полягає у здійсненні порівняльно-правового анал.зу 

набу ття статусу адвоката в Україні та країнах пострадянського простору, 

обґрунтуванні наукових пропозицій та праюичннх ре— » 

спрямованих на вдосконалення порядку набуття статусу адвок

Україні.



Дисертація “Набуття статусу адвоката в Україні та інших 

пострадянських країнах: порівняльно-правове дослідження” відповідає 

вимогам, закріпленим у п.п. 9, 10, 11 Тимчасового порядку присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, а ї ї

авторка -  Владишевська Вікторія Вікторівна -  за результатами 

прилюдного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 -  Право.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

Професор кафедри економічної безпеки 

та фінансових розслідувань
■ш  ш  •  • •  • • •Національної академії і

доктор юридичних науі
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