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Актуальність обраної теми. Відповідно до ст. 131-2 Конституції України для 

надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність 

адвокатури гарантується. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює 

представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. 

Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових 

спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у 

малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх 

осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. 

За своєю конституційною природою і соціально-правовим змістом інститут 

правничої допомоги адвоката знаходиться в тісному взаємозв'язку з інститутом 

судової влади. Конституційне право на професійну правничу допомогу (ст. 59 

Конституції України) справедливо відносять до основних конституційних гарантій 

права на доступ до правосуддя, яке, у свою чергу, є невід'ємною складовою права на 
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судовий захист (ст. 55 Конституції України). Ефективність останнього значною мірою 

зумовлюється і рівнем правової допомоги, яка надається адвокатами. Право на 

професійну правничу допомогу – одна з процесуальних гарантій, що сприяє 

забезпеченню справедливого судового розгляду, гарантія забезпечення прав і 

законних інтересів не тільки учасників судочинства, а й суспільства і держави в 

цілому. 

Указом Президента України від 11 червня 2021 р., № 231/2021 була затверджена 

Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 

2023 роки, де серед основних проблем судочинства названо, поряд з іншим, 

функціональна недосконалість системи адвокатури, складність порядку доступу до 

адвокатської діяльності, недостатня ефективність механізмів захисту прав адвокатів. 

Для удосконалення інституту адвокатури у п. 4.5 Стратегії пропонується забезпечити:  

перегляд вимог щодо набуття права на зайняття адвокатською діяльністю, 

запровадження прозорої процедури проведення єдиного кваліфікаційного іспиту, 

стажування кандидатів, порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Саме ці 

питання є предметом дослідження дисертантки, адже досконала процедура доступу 

до професії адвоката є однією із необхідних передумов сталого функціонування 

інституту адвокатури в демократичному суспільстві.  

Слід погодитися із дисертанткою, що порівняльно-правове дослідження набуття 

статусу адвоката в Україні та пострадянських країнах сприятиме забезпеченню 

формування професійного адвокатського корпусу, здатного надавати кваліфіковану 

правову допомогу, що одночасно допоможе досягнути завдання, які визначені 

статтею 131-2 Конституції України для інституту адвокатури.  

Тому звернення до зазначеної тематики є вельми своєчасним і доречним, що й 

обумовлює актуальність представленого до захисту дисертаційного дослідження. 

Його наукова та практична цінність відзначається також й іншими чинниками: 

існуванням в законодавстві країн пострадянського простору, яке регламентує доступ 

до професії адвоката, цікавих у науковому ракурсі положень, які можуть бути 
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використанні при розробці відповідних актів законодавчого та корпоративного 

характеру; докладними формулюваннями досліджуваних понять; пропозиціями, які 

можливо використати на практиці. Використання автором сучасного наукового 

доробку вітчизняної та зарубіжної науки, оптимальної в межах цього дослідження 

методології з акцентом на порівняльно-правовий підхід, дозволило отримати якісно 

нові результати, спрямовані на удосконалення та розвиток інституту адвокатури в 

Україні, а також практики здійснення адвокатської діяльності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертаційне дослідження характеризується 

комплексним і глибоким підходом до предмету дослідження. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

критичним аналізом значного масиву літературних джерел різноманітного 

спрямування (юридичного, методологічного, порівняльно-правового), які дають 

можливість системно осягнути питання, пов’язані з набуттям статусу адвокату в 

Україні у системному порівнянні з аналогічними процедурами в пострадянських 

країнах. На сторінках дисертації авторка коректно веде полеміку з іншими 

науковцями, належно аргументуючи власну позицію, а також доречно звертається до 

законодавства країн пострадянського простору, які мають схожу з Україною правову 

систему, формулюючи на підставі відповідних кореляцій висновки для 

удосконалення вітчизняного законодавства, яке унормовує доступ до професії 

адвоката. 

Зроблені автором висновки та сформульовані пропозиції, які загалом є 

переконливими, ґрунтуються також на системному аналізі численних норм 

іноземного та національного законодавства. 

Список використаних джерел налічує 285 найменувань. 

Високий ступінь вірогідності та наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження також забезпечено завдяки використанню відповідних 

наукових методів пізнання, серед яких: загальний діалектичний метод пізнання, 
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історичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий, 

герменевтичний, логічний, статистичний методи, а також метод опитування та 

анкетування осіб, які вже мають статус адвоката та претендентів в адвокати. 

Дисертантка в роботі (с. 6-7 Дисертації і підрозділ 2.2 Дисертації) демонструє, який із 

наведених методів застосовувався при вивченні яких питань, що доводить її уміння 

застосовувати методологію наукового дослідження.      

Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета та мети наукового пошуку 

має чіткий і зрозумілий вигляд, і цілком відповідає загальним вимогам. Завдання та 

мета наукової праці автором загалом досягнуті. 

Ретельне ознайомлення з дисертацією В.В. Владишевської дає підстави для 

висновку про відсутність у її роботі положень, які можуть бути витлумачені як 

порушення академічної доброчесності. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів та полягає, насамперед, у тому, 

що дисертаційна робота є першим у національній науці спеціальним комплексним 

монографічним дослідженням, яке за допомогою порівняльно-правового методу 

розкриває питання набуття статусу адвоката в Україні та у країнах пострадянського 

простору. 

До положень дисертації, які, безспірно, характеризуються елементом новизни, 

та, на мій погляд, допомагають вирішити ряд важливих теоретичних і практичних 

проблем, належать, зокрема, такі результати дослідження: 

1. Заслуговує на увагу авторський підхід до визначення таких понять як: 

«набуття статусу адвоката», «стадії набуття статусу адвоката», «принципи набуття 

статусу адвоката». 

2. Актуальними є пропозиції дисертантки по удосконаленню процедурних 

питань допуску до кваліфікаційного оцінювання адвоката та його проходження, щодо 

організації та порядку проходження стажування особами, які виявили бажання 

набути статус адвоката, щодо визначення морально-психологічних якостей та 
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доброчесності претендентів на набуття статусу адвоката до складення 

кваліфікаційного іспиту, щодо необхідності запровадження відбіркового іспиту у 

формі анонімного комп’ютерного тестування. 

3. Слід підтримати намагання авторки розвинути положення про  

запровадження реалізації спеціалізації адвокатів ще на стадії визначення рівня знань 

та набуття практичних навичок претендентом на набуття статусу адвоката. 

4. Логічною є авторська аргументація щодо розмежування та використання в 

обігу як окремих дефініцій таких категорій як понять «набуття статусу адвоката» та 

«здійснення адвокатської діяльності». 

5. Цікавими та слушними є пропозиції дисертантки, спрямовані на 

удосконалення нормативної бази функціонування вітчизняної адвокатури, зокрема ті, 

в яких йдеться про внесення змін до законодавства про адвокатуру та адвокатську 

діяльність. 

6. Особливу цінність становить емпірична база дослідження, яка охоплює  

статистичні дані та узагальнення 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. Така емпірична база забезпечує 

достовірність отриманих в ході роботи результатів.  

Результати дослідження мають не лише наукове, а й практичне значення. 

Одержані автором висновки можуть бути використані у сфері законотворення, а 

також у правозастосовній діяльності. Окремі положення дисертації можуть бути 

використані при написанні відповідних розділів підручників і навчальних посібників; 

при викладанні навчальних курсів та спецкурсів, а також у науково- дослідній роботі. 

Основні положення дисертації висвітлено дисертанткою в 14 наукових 

публікаціях, 3 з яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових виданнях, що 

входять до затвердженого переліку, 1 – в іноземному виданні, 10 тез доповідей на 
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науково-практичних конференціях. Це відповідає вимогам Наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23.09.2019 р., № 1220. 

Оцінка змісту дисертації. Структурно дисертація складається із переліку 

умовних позначень, вступу, трьох розділів, що містять 9 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 260 

сторінок, із них основного тексту – 196 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 285 найменувань і розміщений на 31 сторінці. Додатки – на 29 сторінках.  

Структура дослідження повністю відповідає окресленій меті та завданням, що 

дозволило здобувачеві наукового ступеню найбільш повно охопити предмет 

дослідження, а опоненту – прослідкувати авторський творчий задум, краще зрозуміти 

логіку та послідовність (наступність) сформульованих в роботі висновків. 

Дисертантка у повному обсязі виконала вимоги, які висуваються МОН України до 

цього виду наукових праць. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

розкривається зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначаються мета, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження, науково-теоретична 

його основа, нормативно-правова і емпірична база, характеризується наукова новизна 

та практичне значення одержаних результатів, подається інформація про апробацію 

результатів дослідження та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи дослідження набуття статусу 

адвоката в Україні та пострадянських країн» складається з двох підрозділів, у яких 

послідовно проаналізовано теоретико-методологічні засади, стан наукового 

дослідження процедури набуття статусу адвоката в Україні й в законодавстві країн 

пост-радянського простору, а також його ґенезу. 

Аналізуючи чисельні наукові роботи вітчизняних дослідників, які приділяли 

увагу проблемам організації та функціонування адвокатури, дисертантка справедливо 

зазначає, що правильно обраний методологічний інструментарій дозволяє повно, 
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всебічно та об’єктивно здійснити пізнання обраного предмета наукового 

дослідження, забезпечивши отримання якісного результату з подальшим 

формуванням обґрунтованих пропозицій (с. 36 Дисертації). Саме тому у підрозділі 

1.1. Дисертації системно проаналізовані наукові праці монографічного рівня 

вітчизняних і закордонних вчених, які присвячені проблематиці доступу до професії 

адвоката. Важливо, що дисертантка не оминула увагою ані навчальні публікації з 

проблематики адвокатури, ані наукові праці із суміжних галузей, яких з означеної 

проблематики достатньо. При цьому авторка доходить слушного висновку, що 

порядок набуття статусу адвоката в контексті порівняння відповідної процедури в 

Україні з країнами пострадянського простору досі не є дослідженим на належному 

рівні, що і спонукало її до реалізації власного творчого пошуку (С. 6 Дисертації).  

Підрозділ 1.2. Дисертації присвячений визначенню змісту методів дослідження, 

які були застосовані, з поясненням, який із методів було застосовано у кожному із 

підрозділів. Дисертантка посилається на численні філософські й теоретичні праці з 

проблем методології наукових досліджень у сфері юриспруденції.  На стор. 33 

Дисертації дисертантка вказує, що «порівняльно-правовий метод застосовувався при 

співставленні законодавства України та пострадянських країн, яке регулює 

процедури набуття статусу адвоката; … у типових процедурах набуття статусу 

адвоката визначались спільні та відмінні риси процедури за українським 

законодавством та пострадянських країн». На нашу думку, такий підхід є цікавим і 

оригінальним, оскільки названі країни мають спільне історичне коріння, що зумовлює 

схожість їх основних правових інститутів. 

У розділі 2 «Набуття статусу адвоката як організаційна основа адвокатської 

діяльності», який охоплює три підрозділи, йдеться про поняття та стадії набуття 

статусу адвоката за законодавством України та інших пострадянських країн, 

принципу набуття статусу адвоката, вимоги до осіб, які мають намір набути статус 

адвоката в Україні та в інших пострадянських країнах. 

Підрозділ 2.1. роботи дисертантка визначає «поняття набуття статусу адвоката 
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як нормативно-регламентовану сукупність послідовно здійснюваних дій, що 

передбачає допуск до процедури доступу до професії адвоката, визначення рівня 

теоретичних знань та набуття практичних навичок претендента, розгляд матеріалів та 

прийняття рішення щодо видачі документа, який засвідчує право на заняття 

адвокатською діяльністю» (С. 41). Таке визначення є цілком доречним. 

Також дисертантка впродовж всього Розділу 2 Дисертації досліджує питання 

набуття статусу адвоката у всіх країнах пострадянського простору, а саме в: Україні, 

Азербайджані , Білорусі, Росії, Молдові, Литві, Вірменії, Естонії, Грузії, Казахстані, 

Киргизстані, Латвії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, що, на нашу думку, 

дозволяє здійснити всебічне порівняльне дослідження обраної теми та належним 

чином обґрунтувати пропозиції з удосконалення законодавства. 

На ст. 42 Дисертації авторка доводить, що «до функціональних умов набуття 

статусу адвоката віднести: 1) наявність вищої юридичної освіти; 2) наявність стажу 

роботи в галузі права; 3) громадянство; 4) володіння державною мовою; 5) володіння 

необхідними морально-етичними якостями (бездоганна репутація, чесність та висока 

моральність); 6) дієздатність; 7) постійне місце проживання у країні.  

До організаційних умов набуття статусу адвоката можна віднести наступні: 1) 

допуск до складення кваліфікаційного іспиту та до проходження стажування, який 

передбачає подання всіх необхідних документів, які підтверджують факт дотримання 

претендентом в адвокати необхідних законодавчо визначених вимог; 2) складення 

кваліфікаційного іспиту; 3) проходження стажування (у країнах, де стажування є 

обов’язковою умовою отримання статусу);4) складення присяги адвоката; 5) 

отримання документу, який посвідчує статус адвоката (свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю/ліцензії адвоката, сертифіката та, в деяких країнах, 

посвідчення адвоката); 6) членство в Комісії/Палаті/Союзі адвокатів/Асоціації 

адвокатів (для деяких країн)». Такий підхід також представляється цікавим і 

оригінальним.  

На стор. 52 Дисертації авторка пише, що «вимоги щодо несумісності необхідно 
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розглядати тільки в контексті з діяльністю адвоката, а не під час процедури набуття 

статусу адвоката на стадії розгляду матеріалів та прийняття рішення про видачу 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. З урахуванням зазначеного, 

пропонуємо Національній асоціації адвокатів України прийняти рішення щодо 

затвердження роз’яснень з питань прийняття присяги та видачі свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю особам, стосовно яких існують обставини 

несумісності, де вказати про те, що складення присяги адвоката України та отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (тобто набуття статусу 

адвоката) не є порушенням частини першої статті 7 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність». Така пропозиція, на нашу думку, вирішує одну із 

практичних проблем, яка систематично виникає у практиці діяльності 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. 

У Підрозділі 2.2. дисертантка аналізує принципи права, принципи діяльності 

адвокатури й принципи набуття статусу адвоката. Така діалектична послідовність 

дозволила їй повно і системно розглянути проблему означених принципів, із 

урахуванням як положень національного законодавства, так і норм законодавства 

країн пострадянського простору.  

Так, на с. 69 Дисертації авторка вказує, що «принципи набуття статусу адвоката 

– це закріплені в правових нормах основні, вихідні, стабільні, базисні положення, які 

комплексно й системно визначають порядок та умови набуття статусу адвоката». 

Варто підтримати авторське таке визначення.  

На стор. 69-102 Дисертації авторка вивчає такі принципи адвокатури, як 

незалежність, верховенство права й законність, прозорості та відкритості набуття 

статусу адвоката, дотримання адвокатської етики, професійність, спеціалізацію та 

інші. Одночасно авторка співставляє зазначені принципи із процедурою набуття 

статусу адвоката.  

На с. 67 дослідження авторка серед ознак принципів набуття статусу адвоката 

виділяє наступні: нормативне закріплення, чітка цільова спрямованість, системність 
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та взаємоузгодженість, стабільність, імперативність, рівнозначність та комплексність, 

базисність. Такий висновок є оригінальним і влучно охоплює процедуру доступу до 

професії адвоката.  

У зв’язку із вищевикладеним, на ст. 80 дисертантка пропонує доповнити пунктом 

2 частину 1 статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

наступного змісту: «Набуття статусу адвоката здійснюється на принципах законності; 

незалежності; рівності та заборони дискримінації; дотримання норм адвокатської 

етики; професійності та компетентності; доступності; спеціалізації; прозорості та 

відкритості». 

Підрозділ 2.3. Дисертації присвячений вимогам до осіб, які бажають набути 

статус адвоката. Так, авторка зауважує, що «практично у всіх пострадянських країнах 

наявність вищої юридичної освіти є обов’язковою умовою набуття статусу адвоката» 

(ст. 84). 

Щодо вимоги володіння державною мовою, дисертантка підкреслює, що «Імідж 

майбутнього адвоката вимагає обов’язкового володіння державною мовою на 

високому лексичному, граматичному, орфографічному та стилістичному рівнях.» (с. 

96). Авторка пропонує вжити додаткових заходів до підвищення рівня володіння 

державною мовою серед адвокатської спільноти. Задля цього необхідно внести 

доповнення до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, яким передбачити у переліку документів, що подаються особою разом із 

заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту обов’язкову наявність 

документів державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про 

вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, та 

посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 

року (с. 97 Дисертації). 

Також дисертантка детально аналізує морально-етичні вимоги до кандидата в 
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адвокати, що є, на нашу думку, одним із найбільш цінних частин дослідження. Так, 

на ст. 104 Дисертації авторка пише, що «Під особистими та морально-етичними 

вимогами, слід розуміти вимоги до інтелектуального та загальнокультурного рівня, 

особистісні та професійні якості, якими повинна володіти особа, яка має намір 

отримати право на зайняття адвокатською діяльністю». 

А на ст. 130 Дисертації пропонується «перевіряти морально-етичні якості особи, 

яка має намір отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, під 

час відбіркового етапу кваліфікаційного оцінювання, наприклад, у формі анонімного 

психологічного тестування. … Тому тестування на визначення морально-етичних та 

психологічних якостей претендента дозволило б повною мірою оцінити ціннісні 

орієнтації особистості претендента в адвокати». Така пропозиція є дуже слушною, 

оскільки аналогічні процедури вже успішно впроваджені для майбутніх суддів, 

прокурорів та співробітників інших органів правопорядку.  

На нашу думку, на високу оцінку заслуговують абсолютно всі пропозиції, 

висловлені дисертанткою у Підрозділі 2.3. дисертації, оскільки вони спрямовані на 

системне удосконалення процедури отримання статусу адвоката, охоплюють існуючі 

прогалини правового регулювання у зазначеній сфері, й мають підтримку серед 

практикуючих юристів й науковців. 

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

пострадянського простору» структурно передбачає три підрозділи, які розкривають 

порівняльно-правовий аналіз допуску до складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на зайняття адвокатською діяльністю; складення кваліфікаційного 

іспиту в Україні та в інших пострадянських країнах; особливості функціонування 

інституту стажування в Україні та в інших пострадянських країнах й особливості 

отримання документу, яким надається право на зайняття адвокатською діяльністю. 

У Підрозділі 3.1. Дисертації здійснено всебічний аналіз процедури допуску до 

складення кваліфікаційного іспиту в Республіці Казахстан, Молдові, Республіці 

Білорусь, Республіці Узбекистан, Російській Федерації, Азербайджані, Вірменії, 
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Киргизькій Республіці, Грузії, Республіці Таджикистан і Литві. На ст. 113 Дисертації 

зроблено цінний порівняльно-правовий висновок: «Таку умову, як складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття статусу адвоката використовують всі країни 

пострадянського простору. Так, наприклад, у таких країнах як Республіка Казахстан, 

Білорусь, Молдова, Узбекистан допуск до складення кваліфікаційного іспиту отримує 

особа, яка має вищу освіту, стаж роботи в галузі права та в обов’язковому порядку 

пройшла стажування під керівництвом досвідченого адвоката-наставника та 

отримала документ про успішне його закінчення». 

На підставі аналізу відповідних положень іноземного законодавства на ст. 123-

125 Дисертації сформульовані пропозиції щодо удосконалення вітчизняного 

законодавства, зокрема пропонується, що: (а) особа, яка виявила бажання набути 

статус адвоката звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного 

оцінювання через веб-портал та надає документи, зазначені в пункті 2 розділу 2 

Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення 

кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні у формі електронного документа, підписаного електронним цифровим 

підписом; (б) на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів Україні в розділі 

доступу до професії адвоката у вкладці «Центр кар’єри» створити особистий кабінет 

для осіб, які виявили бажання набути статус адвоката з можливістю подання 

документів для допуску до складення кваліфікаційного оцінювання та 

відслідковування статусу заяви та відповідності документів. Права адміністратора 

вказаного розділу веб-порталу отримують відповідно працівники регіональних 

Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, які будуть відповідальними за 

внесення даних до реєстрів осіб, які виявили бажання отримати статус адвоката; (в) 

особа, яка виявила бажання набути статус адвоката у разі допуску до складення 

кваліфікаційного оцінювання повідомляється про місце, дату, час, порядок 

проведення іспиту за допомогою смс-сповіщення на мобільний телефон та/або через 
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веб-портал Національної асоціації адвокатів України в «особистий кабінет» не 

пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до його проведення; (г) рішення про 

відмову в допуску до складення кваліфікаційного оцінювання направляється шляхом 

смс-сповіщення на мобільний телефон та/або через веб-портал Національної асоціації 

адвокатів України в «особистий кабінет» не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з дня 

надходження заяви; (д) термін проведення кваліфікаційного оцінювання визначається 

автоматично з урахуванням поданих документів на підставі заяви і дати проходження 

іспиту. 

Вважаємо, що в умовах тотальної діджиталізації правової системи зазначені 

пропозиції дисертантки є вдалими і вчасними.  

Підрозділ 3.2. присвячений процедурі складення кваліфікаційного іспиту. На 

основі аналізу законодавства країн пострадянського простору дисертантка пропонує 

внести зміни до порядку складення кваліфікаційного іспиту, зокрема позитивними, на 

нашу думку, є такі пропозиції: (а) для підвищення рівня підготовки майбутніх 

адвокатів пропонуємо передбачити кваліфікаційне оцінювання, складовими якого 

визначити відбірковий та кваліфікаційний іспит; відбірковий іспит буде складатися у 

формі анонімного комп’ютерного тестування, метою якого є перевірка рівня 

загальних теоретичних знань особи у сфері права, володіння державною мовою та 

особистих морально-психологічних якостей; звільненню від відбіркового іспиту 

підлягають особи, які складали єдиний державний кваліфікаційний іспит з права під 

час здобуття вищої освіти або особи, які мають досвід роботи на посаді судді або 

прокурора не менше п’яти років або науковий ступінь у сфері права. (б) принципами 

відбіркового іспиту на набуття статусу адвоката пропонуємо визначити: публічність, 

прозорість, відкритість, рівність умов для осіб, які беруть участь у ньому. 

Обов’язковою умовою проведення відбіркового іспиту у формі анонімного 

комп’ютерного тестування передбачити онлайн трансляцію та відеофіксацію з 

встановленим терміном зберігання матеріалів відеозапису, що може бути допустимим 

доказом у випадку оскарження результатів тестування; (в) анонімне тестування 
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перевірки рівня володіння державною мовою передбачає 40 запитань, на які надається 

30 хвилин для відповідей; (г) анонімне тестування для перевірки рівня особистих 

морально-психологічних якостей проводиться відповідно до методики, затвердженої 

рішенням Комісії; (д) визначення результатів тестування проводиться за допомогою 

комп'ютерної програми автоматично. Результати тестування роздруковуються на 

принтері у двох примірниках і надаються претенденту для ознайомлення шляхом 

проставлення особистого підпису відразу після закінчення; (е ) кваліфікаційний іспит 

полягає у виявленні належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки 

особи, яка виявила бажання стати адвокатом, у тому числі отриманого за 

результатами стажування, а також ступеня її здатності здійснювати адвокатську 

діяльність; кваліфікаційний іспит складається у формі усної співбесіди після 

успішного захисту стажування; принципами кваліфікаційного іспиту на набуття 

статусу адвоката пропонуємо визначити законність, справедливість, публічність, 

прозорість, відкритість і рівність умов для його учасників, об’єктивність, 

неупередженість та повагу до прав людини (с. 150-154 Дисертації). 

Підрозділ 3.3. присвячений інституту стажування майбутнього адвоката. 

Авторка вдало класифікує країн пострадянського простору на дві групи: (а) країни, де 

стажування являється обов’язковою умовою для набуття статусу адвоката (Україна, 

Білорусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Туркменістан, Грузія та Вірменія); (б) 

країни, де означена умова є факультативною, розглядається як альтернатива одній із 

вимог до особи для допуску до складення кваліфікаційного іспиту та, в подальшому, 

набуття статусу адвоката (решта країн) (с. 154 Дисертації). 

На с. 183 Дисертації сформульовані пропозиції, відповідно до яких  планується 

стажування проводити після складення відбіркового іспиту у формі анонімного 

комп’ютерного тестування, метою якого буде перевірка рівня загальних теоретичних 

знань особи у сфері права, володіння державною мовою та особистих морально-

психологічних якостей. Термін проходження стажування встановити із розрахунку 

досвіду претендента та визначити, що у разі відсутності стажу роботи в сфері права 
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може застосовуватися альтернативна умова у вигляді стажування, яке буде складати 

два роки. Запропоновано стажування поділити на теоретичну та практичну частину. 

При цьому, теоретичну частину стажування планується визначити як обов’язкову 

умову для всіх претендентів на набуття статусу адвоката та проводити її протягом 

трьох місяців як адаптаційну процедуру для майбутніх адвокатів, але навчальна 

програма для осіб, які мають досвід роботи на посадах судді та прокурора від п’яти 

років повинна бути розрахована з урахуванням їх теоретичної та практичної 

підготовки. Такі пропозиції, на нашу думку, будуть корисними для удосконалення 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.   

Підрозділ 3.4. Дисертації сфокусовано на особливостях порядку отримання 

документу, яким надається право на зайняття адвокатською діяльністю. На с. 193-194 

Дисертації підкреслено, що «аналіз законодавства пострадянських країн, яке визначає 

порядок розгляду матеріалів та прийняття рішення щодо набуття статусу адвоката та 

видачі документа на право заняття адвокатською діяльністю дозволяє констатувати, 

що процедури прийняття остаточного рішення щодо видачі документа про права на 

заняття адвокатською діяльністю значно відрізняється від українського. В деяких 

країнах рішення про видачу документа про право на заняття адвокатською діяльністю 

приймають державні органи юстиції за погодженням із кваліфікаційними комісіями 

адвокатури (Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, 

Узбекистан). В решті країн таке рішення приймається колегіями адвокатів 

(Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Литва, Латвія)». Здійснений аналіз 

законодавства, яке регламентує порядок отримання документу, яким надається право 

на зайняття адвокатською діяльністю, на нашу думку, є змістовним і доречним.  

У висновках сформульовано найбільш суттєві, на думку дисертантки, результати 

та положення дослідження. 

Зауваження щодо змісту дисертації. Не зупиняючись на досягненнях та 

позитивних моментах виконаної дисертаційної роботи, загалом позитивно оцінюючи 

рецензовану працю, необхідно звернути увагу на окремі протиріччя та дискусійні 
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положення, які, на мій погляд, потребують або додаткової аргументації, або 

спеціальних роз’яснень під час захисту дисертації, а саме: 

1. В підрозділі 3.4. Дисертації досліджено процедурні аспекти отримання 

документу, яким юридично посвідчується набутий статус адвоката. Зокрема, 

дисертантка детально аналізує відповідну процедуру в Україні, а також у Литві, в 

Молдові, Російській Федерації, Республіці Білорусь, Вірменії, Республіці 

Туркменістан, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, 

Естонії. Законодавство більшості з перелічених країн передбачає складення 

адвокатом присяги як передумову набуття відповідного правового статусу й 

отримання посвідчення або іншого документа, який підтверджує набутий фах. 

Водночас, дисертантка не зупиняється на проблемі правової природи присяги 

адвоката, значенні присяги для відповідного правового статусу, її текстуальному 

змісті. Проблема визначення присяги адвоката є доволі актуальною в Україні, вона 

недостатньо досліджена науковцями і висвітлюється в судовій практиці. На нашу 

думку, звернення дисертантки до означених питань значно збагатило би рецензоване 

наукове дослідження.  

2. На ст. 108 Дисертації пропонується «перевіряти морально-етичні якості 

особи, яка має намір отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю, під час відбіркового етапу кваліфікаційного оцінювання, наприклад, у 

формі анонімного психологічного тестування. … Тому тестування на визначення 

морально-етичних та психологічних якостей претендента дозволило б повною мірою 

оцінити ціннісні орієнтації особистості претендента в адвокати». Така пропозиція є 

дуже слушною, оскільки аналогічні процедури вже успішно впроваджені для 

майбутніх суддів, прокурорів та співробітників інших органів правопорядку. 

Адвокати, які працюють в судових процесах із суддями, прокурорами і 

співробітниками правоохоронних органів, також повинні мати належні моральні та 

психологічні якості, вміти швидко реагувати на стресові ситуації, вирішувати 

конфлікти під час виконання своїх професійних обов’язків, розв’язувати 
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непорозуміння із клієнтами, які виникають в діяльності кожного адвоката. Однак, 

питанням психологічного тестування майбутніх адвокатів не опікуються ані органи 

адвокатського самоврядування, ані ЗВО, які готують правників з акцентом на 

майбутню адвокатську спеціалізацію. У зв’язку із цим  дисертантці варто було б більш 

детально вивчити способи визначення морально-етичних та психологічних якостей 

претендента в адвокати, запропонувати перелік відповідних інструментів, які можна 

було б застосовувати в практиці регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури. За модель варто було б взяти перелік тестів для визначення морально-

етичних та психологічних якостей особи, які застосовуються під час кваліфікаційного 

оцінювання суддів. Отже, цікаво почути позицію дисертантки з цього питання під час 

публічного захисту.  

3. На стор. 183-184 Дисертації дисертантка формулює пропозицію: «Щодо 

практичної частини стажування, то вважаємо, що особи, які мають досвід роботи на 

посадах суддів та прокурорів можуть бути звільненні від його проходження, за умови 

успішного складення теоретичного курсу стажування». Погоджуючись у цілому із 

зазначеним підходом, а також із новаторською пропозицією дисертантки щодо 

структурного поділу стажування майбутніх адвокатів на теоретичну і практичну 

частини, вважаємо за доцільне зауважити, що осіб, які мають досвід роботи на посадах 

суддів та прокурорів, варто звільняти від проходження всіх етапів стажування, тобто 

звільняти від нього у  повному обсязі. Це уявляється логічним, оскільки судді, 

прокурори і адвокати є основними дієвими фігурами в судовому процесі, здійснюють 

різноманітну процесуальну взаємодію на різних етапах судових проваджень і 

набувають практичний досвід, який має єдину правову природу. У зв’язку із цим 

видається логічним, що особа, яка має значний досвід роботи на суддівській посаді 

або в органах прокуратури, має бути звільнена від проходження стажування в 

процедурі допуску до професії адвоката. Також після вивчення підрозділу 3.3. 

Дисертації ми не з’ясували, як дисертантка ставиться до звільнення від стажування 

осіб, які мають досвід роботи на позиції помічника адвоката, що передбачено чинним 
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законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність.   Хотілося б з’ясувати цей 

момент під час публічного захисту дисертації. 

4. На стор. 101-1024 Дисертації дисертантка звертається до рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Лекавічієне проти Литви» від 27 червня 

2017 р. Аналіз цього рішення є дуже доречним і корисним в контексті досягнення мети 

і задач наукового дослідження, зокрема, в аспекті оцінювання морально-етичних 

якостей кандидатів в адвокати. У зв’язку із цим хотілося б уточнити у дисертантки, чи 

були зафіксовані аналогічні випадки в Україні або країнах пострадянського простору, 

коли кандидат в адвокати у минулому вчиняв кримінально карані шахрайські дії в 

сфері надання юридичних послуг. Якими, на думку дисертантки, мають бути 

законодавчі та організаційні заходи запобігання доступу в адвокатуру особам, які 

вчиняли кримінальні правопорушення у професійній сфері до набуття статусу 

адвоката? 

5. На початку липня 2021 р. Національна асоціації адвокатів України провела 

Публічні слухання звіту НААУ за 2020 рік та Стратегії розвитку НААУ на 2021-2025 

роки. На цьому заході заступник Голови НААУ, Ради адвокатів України Валентин 

Гвоздій вказав, що зазначена стратегія передбачає удосконалення кваліфікаційних 

процедур і доступу до професії. В рамках її впровадження уже в вересні-жовтні буде 

прийнято новий порядок складання іспитів, які складатимуться з трьох етапів. 

З’явиться співбесіда, все буде дуже формалізовано, методика оцінювання буде чітка 

та буде запроваджено онлайн тестування. Виконання письмової частини буде 

вимагати застосування актуальної практики Верховного Суду та Європейського суду 

з прав людини. На нашу думку, зазначені новації Національної асоціації адвокатів 

України тісно перекликаються із пропозиціями щодо удосконалення процедури 

доступу до професії адвоката, які висловлені дисертанткою. У зв’язку із цим  під час 

публічного захисту хотілося б почути позицію дисертантки щодо зазначених 

положень Стратегії розвитку НААУ на 2021-2025 рр. і способів реалізації цих 

положень в практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. 




