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ВІДГУК

офіційного опонента
на дисертацію Гончаренка Володимира Сергійовича 
«Правовий статус іноземного адвоката в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність обраної теми. Ратифікувавши у 2014 році Угоду про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, Україна не лише означила обраний курс свого розвитку, а й вкотре 

продемонструвала, що є самостійним повноцінним суб’єктом міжнародних 

правовідносин. Взаємодія з різними державами в різних напрямках обумовлює 

еволюцію нашої країни в різноманітних сферах, у тому числі й сфері права, 

актуалізуючи питання щодо стану захисту прав і свобод людини. А його оцінка, 

як відомо, здійснюється крізь призму ефективності функціонування в державі 

адвокатури -  інституту, безпосереднім завданням якого є реалізація 

правозахисної функції.

Віддзеркалюючи стан розвитку суспільства, адвокатура, в багатоманітності 

її проявів, останнім часом привертає увагу багатьох вітчизняних науковців, які 

намагаються спрогнозувати вектори її подальшого розвитку та запропонувати 

раціональні шляхи удосконалення парадигми її функціонування. Такий інтерес
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заслуговує на підтримку та дозволяє виокремити не лише практично значимі 

проблеми, які виникають в адвокатській діяльності (до чого зазвичай схиляються 

дослідники), а й акцентувати увагу на інститутах, правозахисний потенціал яких 

реалізовано не достатньо ефективно. До таких, наприклад, належить інститут 

«іноземного адвоката», що був запроваджений в Україні у 2012 році з прийняттям 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Як свідчать дані 

(станом на березень 2019 року в ЄРАУ зареєстровано лише 19 осіб, які набули 

статусу адвоката в інших державах), широкої підтримки та популярності в нашій 

державі він не знайшов. Проте є популярним в інших країнах, що відзначаються 

сталою та розвинутою правовою системою. Втім, питання, чому в Україні 

інститут «іноземного адвоката» є неефективним, залишалося осторонь уваги 

наукової спільноти та представників адвокатських кіл.

Ураховуючи наведене, обрана дисертантом тема дослідження є актуальною. 

Досі питання правового статусу іноземного адвоката в Україні не було предметом 

комплексних досл іджень.

Цінність дисертаційного дослідження зумовлюється багатьма чинниками: 

існуванням у ньому цікавих з наукового ракурсу положень, які можуть бути 

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 елементами міждисциплінарного підходу, дозволило 

отрихмати якісно нові результати, спрямовані на удосконалення та розвиток 

правового статусу іноземного адвоката в Україні.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Дисертація Гончаренка В.С. виконана у межах планів науково- 

дослідної роботи Академії адвокатури України «Конституційна функція
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адвокатури у захисті прав і законних інтересів в контексті світових стандартів» 

на 2013-2016 рр. (державний реєстраційний номер 011312001431), «Захист 

конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» на 2013-2018 рр. 

(державний реєстраційний номер 01131100149 Г), у межах планів науково- 

дослідної роботи кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної 

практики Академії адвокатури України «Історія і організація адвокатури» на 

2013-2016 рр. (державний реєстраційний номер 011312001424), «Конституційні 

гарантії надання адвокатом професійної правничої допомоги в Україні» на 2017- 

2022 рр. (державний реєстраційний номер 011712000980), а також у межах планів 

науково-дослідної роботи кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Академії адвокатури України «Процесуальні та криміналістичні засоби 

забезпечення змагального і диспозитивного кримінального судочинства» на 

2017-2020 рр. (державний реєстраційний номер 011712000783) та кафедри 

кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України 

«Кримінально та адміністративно правова охорона особи, суспільства та держави 

від протиправних посягань, гарантована Основним законом України» на 2017- 

2022 рр. (державний реєстраційний номер 01 1712000979).

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 

Академії адвокатури України (протокол № 5 від 26 березня 2015 р.). Уточнення 

теми дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Академії адвокатури 

України (протокол № 8 від 21 березня 2019 р.).

Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України 

від 20 травня 2015 р. № 276.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації. Робота Гончаренка В.С. характеризується 

інтегральним підходом до предмету дослідження.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

критичним аналізом наявних літературних джерел різноманітного спрямування 

(юридичного, методологічного, філософського), які дають можливість осягнути 

системно питання, пов’язані з реалізацією правового статусу іноземного адвоката 

в Україні.

У своїй роботі автор коректно полемізує з іншими вченими, аргументуючи 

власну позицію.

Крім того, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначається й тим, що вони 

підтверджуються глибоким аналізом положень міжнародних актів, норм 

вітчизняного законодавства, використанням значного масиву емпіричних даних, 

і загалом є переконливими. Список використаних джерел налічує 224 

найменування.

Високий ступінь вірогідності та наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження також забезпечено завдяки використанню відповідних 

наукових методів пізнання, серед яких: історико-правовий, порівняльно- 

правовий, формально-юридичний, системно-структурний, статистичний, 

соціологічний та інші.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у питаннях, 

що досліджуються, та забезпечує належний рівень обґрунтованості зроблених 

висновків.

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.
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Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

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

тому, що дисертаційна робота Гончаренка В.С. є першим комплексним 

монографічним дослідженням, у якому вирішується нова наукова проблема 

реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні.

До положень дисертації, які, безспірно, характеризуються елементом 

новизни, та, на погляд опонента, допомагають вирішити ряд важливих 

теоретичних і практичних проблем, належать, зокрема, такі результати 

дослідження:

1) лаконічною, чіткою та водночас змістовною є авторська дефініція поняття 

«іноземний адвокат», що передбачає особу, яка отримала статус адвоката в іншій 

(по відношенню до України) державі, та відповідно до змісту національних норм 

або міжнародних домовленостей, набула права здійснювати адвокатську 

діяльність в Україні.

2) заслуговують на увагу та підтримку сформульовані дисертантом 

положення інституту легалізації професійної діяльності іноземного адвоката в 

Україні, який охоплює всю послідовність юридично значимих дій і процедур, 

пов’язаних із набуттям таким адвокатом права здійснення адвокатської 

діяльності у відповідному правовому статусі згідно з вимогами національного 

законодавства;

3) обґрунтованим і таким, що потребує підтримки та врахування в 

законотворчій діяльності, є висновок про дискримінаційний характер правового 

статусу іноземного адвоката, що полягає в обмеженні сфери реалізації його 

повноважень в Україні виключно наданням інформації, консультацій і роз’яснень 

з питань законодавства держави, в якій він отримав право на здійснення 

адвокатської діяльності, та представництвОхМ інтересів клієнтів в міжнародних
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та/або іноземних судових інстанціях, складанням пов’язаних із цим 

процесуальних документів;

4) цінними для розвитку науки про адвокатуру є розвинуті та удосконалені 

автором положення, класифікації, ідеї, що так чи інакше пов'язані з реалізацією 

правового статусу іноземного адвоката в Україні.

Інші положення дисертаційного дослідження також характеризуються 

певною новизною.

Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Одержані автором висновки можуть бути використані у сфері 

законотворення, а також у діяльності органів адвокатського самоврядування. 

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 у 8 публікаціях, серед яких 5 

статей, що опубліковані у наукових фахових юридичних виданнях, у тому числі 

1 -  у зарубіжному фаховому виданні, та 3 тезах доповідей на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Структурно дисертація 

складається із вступу, трьох розділів, які охоплюють 10 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 251 

сторінку, з яких: основний текст -  187 сторінки, список використаних джерел -  

25 сторінок, додатки -  на 23 сторінках.

Структура повністю відповідає окресленим цілям і завданням дослідження 

та дозволила здобувану наукового ступеню найбільш повно охопити предмет 

дослідження, а опоненту -  прослідкувати авторський творчий задум, краще 

зрозуміти логіку та послідовність (наступність) виконаного наукового
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дослідження. Дисертант виконав вимоги, що 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, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

характеризується наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, 

подається інформація про апробацію результатів дослідження, публікації та 

структуру дисертації.

Розділ 1 «Правові основи здійснення професійної діяпьності іноземними 

адвокатами в Україні та світі» охоплює чотири підрозділи, в яких послідовно 

розглядаються питання генези інституту доступу іноземного адвоката до 

здійснення професійної діяльності на території України в різні часи її історичного 

розвитку, зарубіжного досвіду у цьому питанні, передумови розвитку інституту 

іноземного адвоката у світовому просторі та порядок легалізації іноземних 

адвокатів в Україні.

Усвідомлюючи значення історії виникнення будь-якого інституту, 

дисертант логічно звертається до ретроспективного аналізу становлення 

інституту доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на території 

України. Аргументовано пов’язуючи його розвиток із розвитком державності, а 

також розвитком адвокатури як інституту, автор пропонує власний погляд на 

його періодизацію та виокремлює чотири етапи (с. 44).

Звертаючись до зарубіжного досвіду допуску іноземних адвокатів до 

здійснення професійної діяльності на території країни, дисертант цілком доречно 

застосовує метод типологізації та аналізує зарубіжну практику допуску 

іноземних адвокатів до професійної діяльності таким чином: у першу чергу 

звертається до досвіду США та Великобританії, що традиційно вважаються 

локомотивами глобалізації та надбали достатньо дієвий механізм організації
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адвокатури і адвокатської діяльності (с. 46-49), у другу -  країн європейського 

континенту (Франції, Німеччини, Італії та Австрії) (с. 49-58), в третю -  країн, що, 

як і Україна, входили до складу СРСР (РФ, Білорусь, Молдова)(с. 59-61).

На підставі узагальнення результатів аналізу особливостей організації 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в інших країнах, 

пропонується авторська класифікація відповідних практик (с. 61).

Крім того, резюмується, що найбільш перспективним напрямом для України 

виступає внутрішнє законодавство ЄС, яке відповідно до ідеї єдиного ринку 

забезпечує найбільший простір для адвокатів країн-членів союзу здійснювати 

професійну діяльність за кордоном (с. 62).

Констатуючи вагомий вплив глобалізації на розвиток сучасних інститутів, 

дисертант досліджує міжнародно-правові передумови здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами. Відштовхуючись від позиції, що 

міжнародний торговий оббіг неможливий без транскордонного надання 

юридичних послуг, він звертається до питання розмежування понять «правова 

допомога» та «правові послуги». У ньому автор аргументовано обстоює думку 

щодо можливості та доцільності характеристики адвокатської діяльності в 

сучасних умовах розвитку як надання послуг у широкому їх розумінні (с. 65-70).

Практично значимим є підрозділ, у якому аналізується порядок легалізації 

професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні, яка в авторському 

розумінні постає як «послідовність юридично значимих дій і процедур, 

пов’язаних із набуттям особою права здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги у правовому статусі адвоката згідно з 

вимогами національного законодавства» (с. 83). Саме в його межах дисертант 

формулює ключове для дисертаційного дослідження та національного 

законодавства поняття «іноземний адвокат» (с. 85).

8
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У результаті системного аналізу норм законодавства та локальних актів 

органів адвокатського самоврядування дисертантом сформульовано ряд 

доречних пропозицій, спрямованих на удосконалення процедури легалізації 

професійної діяльності іноземних адвокатів.

У підсумку зроблено відповідні висновки.

У розділі «Характеристика правового статусу іноземного адвоката в 

Україні», що складається з трьох підрозділів, послідовно досліджуються 

конститутивні елементи правового статусу іноземного адвоката.

Приймаючи до уваги, що усталеним у правовій доктрині є підхід, за якого 

права та обов’язки є ключовим елементом правового статусу будь-якого суб’єкта, 

дисертант закономірно зосереджує свою увагу в першу чергу на правах і 

обов’язках іноземного адвоката в Україні.

Заслуговує на підтримку позиція автора, що «норму про поширення на 

іноземного адвоката професійних прав, визначених законодавством України про 

адвокатуру та адвокатську діяльність, слід тлумачити не тільки у як урівнювання 

обсягу правих можливостей іноземного і вітчизняного адвоката, а й у якості 

безапеляційної вимоги створення належних умов для реалізації таких 

можливостей незалежно від країни походження адвоката» (с. 102).

Ураховуючи локальні норми, що містяться в актах РАУ, зроблено висновок 

про дискримінаційних характер обмеження повноважень іноземних адвокатів в 

Україні. Водночас наголошено на подвійному «підпорядкуванні» іноземних 

адвокатів етичним нормам професійної діяльності та констатовано відсутність 

узгодженого підходу до питання підвищення іноземними адвокатами 

кваліфікації.

Наступник кроком у дослідженні автора є аналіз гарантій професійної 

діяльності іноземних адвокатів, які він класифікує на міжнародно-правові та 

національні (с. 120). Слід підтримати його думку про те, що міжнародно-правові
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гарантії відзначаються декларативним і узагальненим характером, що вимагає 

конкретизації та законодавчого закріплення у національному законодавстві. Крім 

того, заслуговує на увагу аргументація дисертанта щодо обов’язків органів 

адвокатського самоврядування у процедурах дотримання прав іноземних 

адвокатів в Україні (с. 130-132).

Досліджуючи питання відповідальності іноземних адвокатів в Україні, 

дисертант робить слушний висновок про своєрідну подвійну дисциплінарну 

юрисдикцію стосовно іноземного адвоката (с. 135). Надавши адекватну оцінку 

існуючій процедурі притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, 

він також відмічає ряд чинників, які ускладнюють індивідуалізацію 

дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката, забезпечення співмірності 

застосовуваного дисциплінарного стягнення тій шкоді, яка завдана неналежною 

поведінкою адвоката. У результаті він формулює ряд пропозицій щодо внесення 

змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Розділ завершуються відповідними висновками з питань, що в ньому 

аналізувалися.

Розділ 3 «Особливості здійснення професійної діяльності іноземними 

адвокатами в Україні» налічує три підрозділи, в яких висвітлюється 

проблематика реалізації іноземними адвокатами окремих видів професійної 

діяльності в Україні.

Першочергово дисертант звертається до питання здійснення іноземним 

адвокатом захисту та представництва у різних видах судочинства. Він 

намагається з’ясувати зміст категорії «захист» в аспекті його співвідношення з 

категоріями «правовий захист», «захист прав», «охорона». Як результат, 

формулює висновок, що «під терміном «міжнародний захист» розуміти не тільки 

право на звернення до міжнародних судів (як, наприклад, ЕСПЛ), але також
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можливість використовувати професійні послуги іноземних адвокатів на 

території України» (с. 153).

Аналізуючи норми процесуального законодавства, автор припускає, що 

найбільш перспективним є такий напрямок як представництво іноземним 

адвокатом інтересів громадянина України, якого інша держава пропонує видати 

для вчинення певних слідчих дій чи покарання. Водночас малоймовірним є 

представництво ним інтересів фізичної особи у конституційному провадженні 

України.

Заслуговує також на увагу авторська класифікація представницької 

діяльності іноземних адвокатів в Україні, здійснена з урахуванням специфіки 

існуючих в Україні видів судочинства та юридичних процесів (с. 164-165).

Варто відмітити ретельність автора у дослідженні особливостей 

консультаційної діяльності іноземних адвокатів.

Звертаючись до природи інформаційної діяльності, різновидів інформації, 

дисертант пропонує розуміти під «діяльністю іноземного адвоката в Україні 

щодо надання правової інформації» сукупність дій відповідної особи у напрямку 

повідомлення споживача його (адвоката) послуг відносно: а) особливостей 

національного права (системи, джерел, реалізації, юридичних фактів тощо); 

б) питань квазіправового характеру, джерелами яких не виступає юридична 

норма; в) особливостей права іншої країни; г) змісту приватно-правових 

договорів; д) специфіки звичаїв ділового обігу (с. 170). Він також формулює 

поняття «роз’яснення із правових питань» (с. 172), «правовий супровід» (с. 175- 

176), «правовий супровід діяльності клієнта» (с. 176).

Аналізуючи такий напрямок як діяльність іноземного адвоката в Україні 

щодо складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру, дисертант припускає, що найбільшу перспективу має підготовка
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матеріалів для міжнародних судових органів -  ЄСПЛ, Міжнародного 

кримінального суду, Суду Європейського Союзу та інших.

У підсумку автором виокремлюються особливості консультаційної 

діяльності та інших видів правової допомоги, що надається іноземними 

адвокатами в Україні (с. 180-181).

Практичне значення мають результати авторського дослідження обмежень у 

сфері здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні.

Так, дисертант виокремлює ряд обставин лінгвістичного (с. 182),

політичного (с. 184-186), економічного (с. 186-189), організаційного (с, 189-193) 

та юридичного (с. 193-195) характеру. Всі вони розкриваються з належною 

ретельністю.

Цікавим є застосований автором підхід до класифікації доступу іноземців (у 

тому числі адвокатів) на територію України за критерієм доступності одержання 

візи для в’їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом 

відповідного строку (с, 185-186).

На завершення розділу узагальнено відповідні висновки за результатами 

здійсненого в його межах дослідження.

Зроблені дисертантом висновки є достатньо обґрунтованими та 

характеризуються високим ступенем достовірності. Крім розглянутих вище, в 

роботі містяться також й інші положення, висновки, пропозиції та рекомендації, 

які свідчать про цілісність проведеного дослідження.

Автореферат дисертації за, змістом і дентичний пол оженням дисертаційної 

роботи, відповідає зазначеній спеціалізації 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та 

адвокатура, а також встановленим вимогам.

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
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дискусійні положення, які, на наш погляд, потребують або додаткової 

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

1. Структура дисертаційного дослідження побудована таким чином, що 

очевидним є сповідування автором підходу, за якого до елементів правового 

статусу адвоката загалом відносять права та обов’язки, гарантії професійної 

діяльності та юридичну відповідальність адвоката (розділ 2 дисертації). Проте у 

вітчизняній доктрині існує та підтримується позиція, відповідно до якої 

елементом правового статусу адвоката є також умови та порядок набуття такого 

статусу, що в інтерпретації автора постає як легалізація професійної діяльності 

іноземних адвокатів в Україні (підрозділ 1.4). Тому доречно було б, на нашу 

думку, означити авторське розуміння саме поняття «правового статусу 

іноземного адвоката».

2. У підрозділі 1.4. дисертаційної роботи дисертант досліджує порядок 

легалізації професійної діяльності іноземних адвокатів в Україні. Відзначаючи 

цінність цього елементу, під час ознайомлення з роботою водночас виникло 

питання доцільності все таки вести мову про легалізацію статусу адвоката, а не 

його професійної діяльності. Адже діяльність є похідною від набутого особою 

професійного статусу. На користь цього свідчать і слова дисертанта, що 

«легалізація професійної діяльності іноземного адвоката в Україні є засобом 

підтвердження: 1) дійсності документів про відповідний професійний статус, 

отриманих іноземним адвокатом в своїй державі походження; 2) реєстрації 

іноземного адвоката в ЄРАУ згідно з вимогами чинного законодавства» (с. 84). 

Фактично йдеться про підтвердження іноземним адвокатом свого професійного

статусу.
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3. На с. 134 дисертаційного дослідження автор робить цілком слушний 

висновок про своєрідну подвійну дисциплінарну юрисдикцію дисциплінарних 

органів стосовно іноземного адвоката в Україні та переймається питанням 

дотримання принципу поп Ьіз іп ідеш. Однак відповіді на питання, які 

дисциплінарні органи (національні чи країни походження професійного статусу) 

мають перевагу у притягненні до відповідальності іноземного адвоката, який 

вчинив проступок під час здійснення професійної діяльності на території 

України, не дає.

4. Аналізуючи в межах підрозділу 3.3. обмеження, які ускладнюють 

здійснення іноземними адвокатами професійної діяльності в Україні, дисертант 

серед інших виокремлює чинники економічного характеру. Зокрема, він робить 

акцент на питаннях оподаткування та необхідності отримання дозволу на роботу 

для іноземця в Україні у разі залучення іноземного адвоката як найманого 

працівника. Безперечно, ці аспекти мають важливе значення в першу чергу 

безпосередньо для адвокатської спільноти. Проте поза увагою автора залишилася 

та економічна складова, яка є значимою для потенційного клієнта іноземного 

адвоката. Йдеться про подвійний фінансовий тягар, який «лягає на плечі» клієнта 

у випадку здійснення ним представництва його інтересів у суді, яке можливо 

здійснювати лише спільно з адвокатом України. Варто було б врахувати і цей 

фактор також.

Водночас варто зауважити, що висловлені нами критичні коментарі носять 

дискусійний характер і не відносяться до основних, концептуальних положень 

дисертації, таким чином не впливаючи на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження.
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15

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що тема дисертації актуальна, 

сформульовані автором висновки та рекомендації є достатньо аргументованими, 

характеризуються науковою новизною та мають не лише теоретичне, а й 

практичне значення.

Таким чином, рецензована дисертація є кваліфікованою науковою працею, 

що містить результати проведених автором досліджень. Ним отримано нові 

науково обґрунтовані результати, які сукупно розв’язують конкретне наукове 

завдання, що має істотне значення для розвитку вітчизняної науки про 

адвокатуру.

У підсумку слід зазначити, що дисертаційне дослідження на тему «Правовий 

статус іноземного адвоката в Україні» відповідає вимогам, передбаченим 

Порядком присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а його автор -  Гончаренко 

Володимир Сергійович на основі публічного захисту заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  

судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри правосуддя

±ВХІД, № _____ г ......-- - - -  л
бід “_ £ іу  Л 2 2 Ш Г З Ш -  

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

1
*

юридичного факультету 
Київського національного у 
імені Тараса Шевченка

Пі дпис
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.05 у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію Гончаренка Володимира Сергійовича 

на тему: «Правовий статус іноземного адвоката в Україні», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Процеси глобалізації істотно впливають на розвиток сучасних правових 

інститутів в тому числі й адвокатуру. Основними тенденціями такого впливу є 

розширення шляхів для співробітництва. Міжнародне співробітництво відіграє 

важливу роль в розбудові та зміцненні інституційної спроможності адвокатури 

України, адже масштаб та ефективність міжнародних зв’язків є невід’ємним 

атрибутом якості діяльності будь-якої інституції, а також показником ступеню 

включення її до міжнародного фахової спільноти. Крім цього, міжнародна 

співпраця дає можливість використання та долучення до кращого світового 

досвіду та вироблення перспективної моделі розвитку.

Водночас євроінтеграційні прагнення України потребують узгодження 

системи правових норм України та міжнародного співтовариства, зокрема, в 

сфері доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в України. За таких 

умов дослідження правового статусу іноземного адвоката в Україні є актуальним 

і своєчасним.

Про актуальність обраної теми дослідження також свідчить її зв’язок з 

науковими програмами, планами. Дослідження спрямоване на реалізацію 

положень Указу Президента України від 20 травня 2015 р. №276/2015 «Про 

Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015 -  2020 роки» та виконане у межах планів науково-дослідної 

роботи Академії адвокатури України «Конституційна функція адвокатури у

к
імені іарас-а Шевченка
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захисті прав і законних інтересів в контексті світових стандартів» на 2013-2016 

рр. (державний реєстраційний номер 0113Ш01431), «Захист конституційних 

прав і свобод людини і громадянина в Україні» на 2013-2018 рр. (державний 

реєстраційний номер 0113и001491), у межах планів науково-дослідної роботи 

кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики 

Академії адвокатури України «Історія і організація адвокатури» на 2013-2016 рр. 

(державний реєстраційний номер 0113Ш01424), «Конституційні гарантії 

надання адвокатом професійної правничої допомоги в Україні» на 2017-2022 рр. 

(державний реєстраційний номер 0117Ш00980), а також у межах планів 

науково-дослідної роботи кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Академії адвокатури України «Процесуальні та криміналістичні засоби 

забезпечення змагального і диспозитивного кримінального судочинства» на 

2017-2020 рр. (державний реєстраційний номер 0117Ш00783) та кафедри 

кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України 

«Кримінально та адміністративно правова охорона особи, суспільства та 

держави від протиправних посягань, гарантована Основним законом України» 

на 2017-2022 рр. (державний реєстраційний номер 0117Ш00979).

На цих підставах заслуговує схвалення визначення дисертантом метою 

його дисертаційного дослідження «розробка теоретичних засад реалізації 

правового статусу іноземного адвоката в Україні, виявлення теоретичних і 

практичних проблем, а також формулювання науково обґрунтованих пропозицій 

щодо його вдосконалення» (с.19).

В цьому контексті цілком виправданими є задачі, які здобувач поставив 

для досягнення вказаної мети: визначити основні етапи розвитку інституту 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні; на основі 

аналізу відповідного зарубіжного досвіду здійснити систематизацію основних 

підходів до практики забезпечення доступу іноземних адвокатів до професійної 

діяльності в іншій країні; визначити міжнародно-правові передумови здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні і світі;

охарактеризувати процедуру легалізації професійної діяльності іноземного
2
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адвоката в Україні; з ’ясувати особливості законодавчого закріплення прав та 

обов’язків іноземних адвокатів в Україні, а також гарантій їх реалізації в умовах 

вітчизняної правової системи; сформулювати вихідні позиції для формування 

прийнятної моделі дисциплінарної відповідальності іноземних адвокатів в 

Україні; визначити особливості та підстави припинення професійної діяльності 

іноземних адвокатів в Україні; охарактеризувати специфіку здійснення 

іноземним адвокатом захисту, представництва, консультаційної діяльності та 

інших видів правничої (правової) допомоги в Україні; з’ясувати потенційні 

обмеження у сфері здійснення професійної діяльності іноземними адвокатами в 

Україні; сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та практики його 

застосування в частині реалізації правового статусу іноземного адвоката в 

Україні (с. 19-20).

Відповідно до поставлених задач дисертаційної роботи об’єкт та предмет 

дослідження визначені правильно.

Обгрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Сформульовані в дисертації та публікаціях (наукових 

статтях, тезах наукових доповідей) В.С. Гончаренка наукові положення, 

висновки, рекомендації в цілому є обґрунтованими і переконливими. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, обумовлені чітким визначенням автором мети та завдань, об’єкта і 

предмета дослідження, забезпечені застосуванням загальнонаукових і 

спеціальних методів наукового дослідження, зокрема, порівняльно-правового, 

формально-логічного, системно-структурного, історико-правового,

статистичного та соціологічного, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, 

абстрагування, узагальнення, порівняння, аналогії, класифікації, моделювання 

тощо.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації 

ґрунтуються на чинному вітчизняному і зарубіжному законодавстві, 

міжнародних актах, актах нормотворчості органів адвокатського

З
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самоврядування національного та міжнародного рівня, емпіричній базі 

дослідження, яку становлять зведені дані анкетування 216 адвокатів.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у питаннях, 

що досліджувалися, та забезпечує належний рівень обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, що містяться в дисертації.

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

виносяться на захист не викликає сумнівів та полягає, перш за все, у тому, що 

дана дисертаційна робота є комплексним дослідженням, в якому розкрито 

теоретико-правові та практичні проблеми реалізації правового статусу 

іноземного адвоката в Україні. Положення дисертації ґрунтуються на 

об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є достовірними та базуються 

на теоретичних судженнях автора.

Також, про достовірність наукових положень висновків і рекомендацій, 

говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, одержаними дисертантом з 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних правників у сфері адвокатури, так і в 

інших галузях, зокрема: філософії, історії, філології, теорії держави і права, 

судоустрою, кримінального, цивільного, господарського та адміністративного 

судочинства, а також цивільного права; міжнародно-правових документів, 

законів та підзаконних нормативно-правових актів України та зарубіжних 

держав, актів нормотворчості органів адвокатського самоврядування 

національного та міжнародного рівня. В комплексі ці дані забезпечують 

достовірність одержаних результатів наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих моделей правових норм, прийняття й 

запровадження яких змогло б істотно вплинути на теоретико-правові та 

практичні проблеми реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні.

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних та

всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні положення та

висновки, які містяться в дисертації, повно і всебічно відображено у 8

публікаціях, серед яких 5 статей, які опубліковано у наукових фахових
4
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юридичних виданнях, у тому числі 1 -  у зарубіжному фаховому виданні, та З 

тезах доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях.

Публікації В.С. Гончаренка за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед в тому, що 

дисертант в цілому вирішив наукове завдання, що полягає у формулюванні 

теоретичних засад реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні.

Дисертантом систематизовано основні підходи до практики забезпечення 

доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності в іншій країні за такими 

критеріями як: а) характер правового зв’язку адвоката з країною надання 

правничої (правової) допомоги; б) строки здійснення професійної діяльності за 

кордоном; в) територіальна специфіка надання правничої (правової) допомоги;

г) межі свободи доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності;

д) характер самостійності здійснення професійної діяльності; є) коло країн, 

представники юридичної професії у яких допускаються до національної 

юридичної практики (с.22, 96-97, 198).

Автором сформульовано основні положення інституту легалізації 

професійної діяльності іноземного адвоката в Україні, який охоплює всю 

послідовність юридично значимих дій і процедур, пов’язаних із набуттям таким 

адвокатом права здійснення адвокатської діяльності у відповідному правовому 

статусі згідно з вимогами національного законодавства (с78-95).

Дисертантом здійснено розмежування доступу іноземного адвоката до 

професійної діяльності в Україні крізь призму існуючих правил в’їзду, 

транзитного проїзду або перебування в країні, що передбачає його поділ на: 

а) надспрощений; б) спрощений; в) умовно спрощений; г) ускладнений (с. 185- 

186).

Здобувачем сформульовані науково обґрунтовані пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність та

5
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практики його застосування в частині реалізації правового статусу іноземного 

адвоката в Україні, (с.202-203).

Дисертантом удосконалено наукові підходи до розуміння особливостей 

реалізації обов’язку іноземного адвоката щодо дотримання етичних норм при 

здійсненні адвокатської діяльності в Україні; класифікацію гарантій професійної 

діяльності іноземних адвокатів в Україні; теоретико-правову модель 

дисциплінарної відповідальності іноземних адвокатів в Україні.

У науковій роботі набули подальшого розвитку ідеї, що міжнародний 

захист представляє собою не тільки право на звернення до міжнародних судів, 

але також можливість використовувати професійну правничу допомогу 

іноземних адвокатів на території України; позиція щодо законодавчого 

закріплення на національному рівні посилених гарантій професійної діяльності 

іноземних адвокатів; положення, які передбачають обставини, що можуть 

виступати як законодавчі підстави припинення професійної діяльності 

іноземного адвоката в Україні.

Це основні, але далеко не повні наукові положення розроблені 

дисертантом стосовно розроблення теоретичних, правових і практичних засад, 

спрямованих на удосконалення теоретико-правових та практичних засад 

реалізації правового статусу іноземного адвоката в Україні. Немало з них 

удосконалюють та надають подальшого розвитку інституту іноземного адвоката 

в Україні, але не має необхідності на них зупинятися, оскільки вже 

вищеперелічених положень достатньо для характеристики дослідження як 

оригінального.

Структурно дисертаційна робота складається з анотації, списку 

публікацій за темою дисертації, вступу, трьох розділів, що містять у собі десять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Аналіз 

запропонованої дисертантом структури його дослідження дозволяє відмітити її 

внутрішню єдність та спрямованість на логічне послідовне розкриття обраної для 

дослідження проблематики на теоретичному, нормативному та 

правозастосовному рівнях.
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Перший розділ дисертації «Правові основи здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні та світі» присвячений 

дослідженню ґенези інституту доступу іноземного адвоката до здійснення 

професійної діяльності на території України, аналізу досвіду інших країн у сфері 

нормативного регулювання інституту допуску іноземних адвокатів до 

професійної діяльності, вивченню передумов розвитку інституту іноземного 

адвоката у світовому просторі, а також з’ясуванню питання легалізації в Україні 

професійної діяльності іноземних адвокатів

Автором прослідковано еволюцію розвитку інституту адвокатури в 

Україні та світі та виокремлено чотири основні етапи розвитку інституту доступу 

іноземних адвокатів до професійної діяльності в Україні: особистий, родинний, 

професійний, відкритий.

Заслуговує на увагу висновок про те, що адвокатську діяльність можливо 

та доцільно характеризувати як надання послуг, а отже правова (правнича) 

допомога, що надається адвокатами, підпадає під дію ОАТ8, правила якої 

забезпечують транскордонне надання послуг особами з однієї країни-члена СОТ 

особам з іншої країни-члена СОТ. Зважаючи на членство України в СОТ, вони 

можуть розглядатися як міжнародно-правові передумови здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні.

Дисертантом обґрунтовано, що в основі інституту легалізації професійної 

діяльності іноземного адвоката є ідея збереження розумного балансу між 

створенням сприятливих умов для вільного транскордонного руху юридичних 

послуг згідно з вимогами САТ8 з одного боку, і врахуванням національних 

особливостей здійснення адвокатської діяльності в приймаючій державі та 

інтересів її адвокатського співтовариства, з іншого.

В другому розділі «Характеристика правового статусу іноземного 

адвоката в Україні» проаналізовано комплекс прав і обов’язків, якими 

наділяється іноземний адвокат в Україні, професійні гарантії діяльності та 

специфіку відповідальність іноземних адвокатів в Україні..
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Здобувачем сформульовано три ключові принципи виконання іноземним 

адвокатом обов язку щодо дотримання етичних норм при здійсненні 

адвокатської діяльності: 1) принцип поширення дії українських Правил 

адвокатської етики на іноземного адвоката; 2) принцип збереження чинності на 

території України тих етичних норм, якими керується іноземний адвокат під час 

здійснення професійної діяльності в своїй країні походження; 3) принцип 

співвідношення та кореляції українських Правил адвокатської етики з іншими 

джерелами деонтологічних норм, що регламентують професійну діяльність 

іноземного адвоката.

Автором доведено, що особлива роль міжнародно-правових гарантій 

адвокатської діяльності у забезпеченні ефективної професійної діяльності 

іноземного адвоката в Україні зумовлена такими чинниками: 1) вони мають 

міждержавний характер, не прив’язані до кордонів та конкретних національних 

правових систем, їх дія поширюється в межах юрисдикцій всіх держав-сторін 

міжнародно-правової угоди, яка виступає джерелом розглядуваних гарантій;

2) виступають у якості стандарту, орієнтиру для побудови національних систем 

гарантування адвокатських прав та обов’язків в конкретній державі;

3) відзначаються декларативним і узагальненим характером, потребуючи 

конкретизації та законодавчого закріплення на національному рівні.

Дисертантом обґрунтовано, що особливістю правового статусу іноземного 

адвоката в Україні є своєрідна подвійна дисциплінарна юрисдикція, що 

актуалізує проблему дотримання принципу поп Ьіз іп ідеш.

Третій розділ «Особливості здійснення професійної діяльності іноземними 

адвокатами в Україні» присвячений висвітленню особливостей здійснення 

захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги іноземними 

адвокатами в Україні та характеристиці обмежень щодо здійснення професійної 

діяльності іноземними адвокатами в Україні.

Заслуговує на увагу встановлені дисертантом особливості консультаційної

діяльності та інших видів правничої (правової) допомоги, що надається

іноземними адвокатами в Україні, зокрема: а) не передбачає безпосередньої
8
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участі іноземного адвоката у жодному з судів України; б) юридична допомога 

такого роду може проявлятися як у вигляді юридичних дій (укладення договору), 

так і у вигляді дій фактичних (складення заяви); в) може здійснюватися як в усній 

(консультація, роз’яснення з правових питань), так і у письмовій формі 

(складення документів правового характеру); г) може мати як сингулярний 

(разовий) (складення скарги на дії органів державної влади), так і тривалий 

характер (правовий супровід діяльності клієнта); д) потенційні клієнти 

обов’язково зацікавлені у залученні до вирішення їх проблем саме іноземного 

адвоката, а не національного представника професії; е) найбільш перспективним 

напрямом для реалізації консультаційної діяльності та інших видів правничої 

(правової) допомоги, що надається іноземним адвокатом в Україні є сфера 

міжнародного права

Здобувачем окреслено теоретичні та практичні перешкоди, що 

ускладнюють доступ іноземним адвокатам до здійснення професійної діяльності 

в Україні, зокрема, політичні, економічні, організаційні, юридичні та мовні, а 

також запропоновано шляхи їх подолання.

Оцінюючи структуру дисертації В.С. Гончаренка та зміст структурних 

частин, слід відмітити, що дисертаційне дослідження побудоване як система, 

необхідна не лише для вирішення поставлених на початку дослідження завдань, 

але і для досягнення окресленої мети дослідження. Такий підхід дисертанта, на 

думку опонента, є цілком правильним і заслуговує схвалення.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження В.С. Гончаренка має теоретичне і практичне значення. 

Сформульовані й викладені в роботі висновки та пропозиції є значним внеском 

у розвиток сучасної науки про адвокатуру та адвокатську діяльність, 

кримінального, адміністративного, цивільного та господарського процесу та 

можуть використовуватись у таких сферах: нормотворчій — для вдосконалення 

чинного законодавства та в законопроектній роботі з питань регламентації 

адвокатської діяльності та здійснення судочинства, а також актів органів
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адвокатського самоврядування; правозастосовній -  для вдосконалення та 

підвищення ефективності професійної діяльності іноземних адвокатів, 

функціонування органів адвокатського самоврядування в Україні; науково- 

дослідній — для подальших доктринальних розробок проблематики організації та 

функціонування адвокатури; навчальному процесі -  при підготовці навчальних 

посібників, підручників, практикумів, а також під час викладання дисциплін: 

«Адвокатура України», «Судове право», «Кримінальний процес», «Цивільний 

процес», «Господарський процес», «Адміністративний процес» тощо.

Зрозуміло, що не зі всіма науковими положеннями і висновками у 

дисертації можна беззастережно погодитись. Це дисертаційне дослідження, як 

напевно будь-яке інше наукове дослідження, містить окремі недоліки, спірні, 

недостатньо аргументовані положення, в усякому разі -  з точки зору 

офіційного опонента. Це, власне, й стане предметом дискусії під час прилюдного 

захисту. Тож, звернемо увагу на окремі спірні положення, які на наш погляд, 

потребують або додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час 

захисту дисертації.

У авторефераті на стор.4 дисертант зазначає, що в науковій роботі 

обґрунтовано дискримінаційний характер правового статусу іноземного 

адвоката, що полягає в обмеженні сфери реалізації його повноважень в Україні 

виключно наданням інформації, консультацій і роз’яснень з питань 

законодавства держави, в якій він отримав право на здійснення адвокатської 

діяльності, та представництвом інтересів клієнтів в міжнародних та/або 

іноземних судових інстанціях, складанням пов’язаних із цим процесуальних 

документів. Водночас, на стор. 10 зроблено висновок про відсутність 

дискримінаційних чи протекційних положень в унормуванні правового статусу 

іноземного адвоката у кримінальному провадженні в Україні. Вважаємо, що під 

час прилюдного захисту слід уточнити як співвідносяться вказані положення та 

чи не має між ними суперечності.

2) У підрозділі 2.3. здобувач детально проаналізував специфіку

дисциплінарної відповідальності іноземного адвоката та зауважив, що саме цей
10

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


вид відповідальності іноземного адвоката найбільш концентровано відображає 

специфіку сфери його професійної діяльності. Водночас, в межах даного розділу, 

на нашу думку, все ж доречно було б дослідити питання пов’язані з можливостю 

притягнення іноземного адвоката до інших видів юридичної відповідальності як 

на території України так і держави-походження адвоката, в тому числі з 

урахуванням концепції професійної відповідальності адвоката.

3) У підрозділі 3.3. окреслено теоретичні та практичні перешкоди, що 

ускладнюють доступ іноземним адвокатам до здійснення професійної діяльності 

в Україні та констатовано, що існуючі обмеження у сфері здійснення 

професійної діяльності іноземними адвокатами в Україні умовно різняться 

політичними, економічними, організаційними, юридичними та мовними 

аспектами.

Разом з тим, вважаємо, що окрім вище наведених аспектів, також доречно 

виділяти психологічний аспект обумовлений зміною професійного середовища, 

в тому числі ментальності клієнтів і колег та теоретико-практичну складову 

перешкод, яка полягає у певній обмеженості знань, умінь та практичних навиків 

використання українського законодавства при здійсненні професійної діяльності 

на території України.

4) Дисертантом підтримано ідею щодо запровадження такого заходу 

дисциплінарного впливу на іноземного адвоката як штраф. Проте, питання 

розширення видів дисциплінарної відповідальності адвокатів у законодавстві 

України за рахунок введення грошового стягнення вже протягом тривалого часу 

залишається дискусійним. У зв’язку з цим вважаємо, що під час прилюдного 

захисту слід обґрунтувати необхідність запровадження вказано виду стягнення 

та додатково зосередити увагу на можливих ризиках, а також варіантах 

попередження та запобігання його необгрунтованого та масового застосування.

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації положення 

не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при оцінці та захисті 

дисертаційного дослідження. Разом з тим для нас є доведеним фактом, що

11

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


дисертаційне дослідження В.С. Гончаренка заслуговує уваги представників 

правової науки і освіти, адвокатів та інших представників юридичної професії.

Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Правовий статус іноземного адвоката в 

Україні» відповідає науковій спеціальності 12.00.10 -  судоустрій;

прокуратура та адвокатура. Воно є самостійним цілісним і завершеним 

монографічним дослідженням, яке вирішує актуальне для правової науки 

завдання, що полягає у формулюванні теоретичних засад реалізації 

правового статусу іноземного адвоката в Україні. Дане дослідження дало 

можливість одержати важливі науково-обгрунтовані результати, пов’язані 

з розробкою концептуальних теоретичних засад та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання правового 

статусу іноземного адвоката в Україні. Наукове дослідження відповідає 

вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року, а його автор -  Гончаренко Володимир Сергійович -  заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент-

кандидат юридичних наук,
помічник судді патронатної служби управління 
забезпечення роботи другої судової палати 
секретаріату Касаційного кримінального суду 
апарату Верховного Суду

Головний спеціаліст 
управління кадрової робот^ 
Верховного Суду

/Л
* . с і Ж

А.В. Біцай

/70с&угу о

ВХІД. № ж.
Відділ діловодства та архіву 1 

Київського національного універсипе^ • 
імені Тараса Шевченка
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