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ВІДГУК 
офіційного опонента 

на дисертацію Бірюкової Аліни Миколаївни
«Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті 
процесів глобалізації», поданої на здобуття наукового ступеня доктора

Актуальність теми дисертації. Глобалізація є не просто економічним 

процесом, а включає соціальний, політичний, екологічний, культурний та 

правовий аспекти, які впливають на здійснення у повному обсязі всіх прав 

людини і основних свобод.

Генеральна Асамблея 19 грудня 2016 року прийняла резолюцію 

«Глобалізація і її вплив на здійснення в повному обсязі всіх прав людини» 

A/RES/71/197. Але це був далеко не перший документ, який акцентував на 

важливості підсиленого захисту прав людини за доби глобалізації. Починаючи 

із Загальної декларації прав людини, Міжнародних пактів про громадянські і 

політичні права та про економічні, соціальні і культурні права методично в 

міжнародному праві закріплювався принцип універсальності прав людини, 

акцентувалося на їх неподільності, взаємозалежності і взаємопов'язаності. 

Міжнародне співтовариство має розглядати права людини глобально, на 

справедливій і рівній основі, за умов однакового підходу і однакової уваги.

Глобалізація зачіпає країни по-різному і підсилює їх схильність до впливу 

зовнішніх факторів, як позитивних, так і негативних, зокрема в сфері прав 

людини.

У процесі глобалізації слід керуватися фундаментальними принципами, 

що лежать в основі всієї сукупності прав людини, такими як справедливість, 

участь, підзвітність, недискримінація, прозорість, інклюзивність і рівність як

юридичних наук за спеціальністю 
12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет» 
_ _ _ _ _ імені Тараса Шевченка
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на національному, так і на міжнародному рівнях, що забезпечують повагу 

різноманіття, терпимість, а також міжнародне співробітництво і солідарність.

Люди прагнуть жити в такому світі, в якому користуються повагою права 

людини і культурне розмаїття, і що в зв'язку з цим вони вживають заходів до 

забезпечення того, щоб всі види діяльності, в тому числі і ті, які зачіпаються 

глобалізацією, відповідали цим цілям. Глобалізація в силу свого впливу, 

зокрема, на роль і місце держави, може зачіпати права людини, а тому 

заохочення і захист всіх прав людини с перш за все обов'язком держави.

Ключова роль у забезпеченні цієї функції в державі надано адвокатурі. 

Разом із тим, поєднання державної функції із статусом недержавної 

самоврядної інституції викликає чимало питань. Недосконалість правового 

регулювання інституту адвокатури лише підсилює цю проблему. 

Невідворотність глобалізаційних процесів ставить чимало викликів перед 

вітчизняною моделлю адвокатури, яка має обрати власний шлях 

трансформації та розвитку, що дозволить і конкурувати з іноземною 

адвокатурою і одночасно забезпечувати належний рівень захисту прав 

людини, не стримуючи вливання України у міжнародний глобальний простір. 

Це актуалізує питання системного теоретико-методологічного дослідження 

сучасної природи адвокатури, її функції та форми реалізації.

У зв'язку з викладеним, безумовно обрана тема дисертаційної роботи є 

вкрай актуальною.

Належна ступінь обґрунтованості та достовірності наукових 

результатів. Висновки та рекомендації, що містяться в дисертації, достатньою 

мірою аргументовані та достовірні, достатньою мірою апробовані та 

грунтуються на широкій науковій та емпіричній базі, власному досвіді роботи 

дисертантки. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та 

спеціальні методи, які є засобами наукового пошуку для отримання 

об’єктивних та достовірних результатів. Це забезпечується вдалим 

застосуванням широкого спектра фундаментальних принципів, законів і 

категорій діалектики; критичним аналізом вітчизняних і зарубіжних
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законодавчих та інших нормативних положень щодо статусу адвокатури та 

форм її реалізації; системним підходом до виявлення прогалин сучасного 

вітчизняного законодавства щодо правового статусу адвокатура та 

адвокатури. Слід відмітити методи системного аналізу, діалектичного 

заперечення, моделювання, логічний та ін., які надали змогу комплексно та 

всебічно дослідити проблемні питання нормативного визначення та 

практичної реалізації вітчизняної моделі адвокатури у контексті процесів 

глобалізації.

Особливістю роботи став застосований міждисциплінарний підхід, який 

дав можливість використати апробовані знання в галуззях: соціології, 

психології, філософії, історії, економіки, управління, права та ін. та отримати 

нові, унікальні для науки організації і функціонування адвокатури, знання та 

висновки, що, безспірно, значно збагатило її термінологічний апарат.

Поставлені задачі, визначення об'єкта, предмета та мети наукового 

пошуку відповідає загальним вимогам. Робота являє собою цілісну авторську 

концепцію моделі трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та 

адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації. 

Дисертанткою сформовано ряд пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

модернізацію національної нормативної бази організації та функціонування 

адвокатури.

Робота ґрунтується на солідній емпіричній базі. Зокрема, висновки 

дисертантки ґрунтуються на аналітичних та статистичних даних 

Швейцарського економічного інституту (KOF Swiss Economic Institute), 

проекту «Всесвітня справедливість» (The World Justice Project), Національної 

асоціації адвокатів України, Державної судової адміністрації України, 

Генеральної прокуратури України. Авторка використала практику Вищої ради 

правосуддя, Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Крім 

того, положення дисертації базуються на узагальнені результатів проведеного 

дисертантом анкетування 548 адвокатів, а також власному досвіді адвокатської 

діяльності, який складає понад 28 років.
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У дисертації комплексно опрацьовано широке коло важливих для теорії 

організації і функціонування адвокатури, зроблено ряд теоретичних 

узагальнень та визначень, запропоновано додаткову аргументацію до 

наукових позицій і тез, нові підходи та авторське бачення шляхів подальшого 

удосконалення законодавчої бази в частині трансформації правового статусу 

вітчизняної адвокатури та адвоката в умовах глобалізації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на 

основі доробку вітчизняної та зарубіжної науки розроблено модель 

трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з 

урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації.

Розділ 1 дисертації присвячено формулюванню теоретико- 

методологічних передумов всього наукового дослідження. Зокрема, 

охарактеризовано глобалізацію як феномен, що притаманний сучасному етапу 

суспільного розвитку, з урахуванням множинних теоретичних концепцій 

щодо її природи. Наголошено на її сисемному впливі, що зумовлює 

трансформацію у всіх сферах життєдіяльності соціуму. Зокрема, хотілось 

відмітити цитату за Іноземцевим В.Л.: «...Цінність і значення сучасних 

глобалізаційних процесів полягає, на мій погляд, першочергово в тому, що 

вони відкривають перед людьми нові рівні свободи у досягненні своїх цілей і 

змушують їх уряди «складати новий іспит» на зрілість. Критерієм 

ефективності влади стає захист власних громадян, а не досягнення сумнівних 

«національних інтересів», як вони визначалися в епоху геополітичних доктрин 

XIX ст...» (стор. 47 дис.) Досліджено способи глобалізації (стор. 63-67 дис.), 

на підставі чого зроблено висновок про розвиток вітчизняної адвокатури в 

умовах глобалізації шляхом уніфікації та стандартизації. Авторкою робиться 

справедливий висновок, що саме тенденції правової глобалізації 

(універсалізація, юридизація суспільних відносин, гуманізація права, стирання 

меж між публічним і приватним, політизація правових інститутів), зумовили 

трансформацію вітчизняної адвокатури.
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Визначено функції міжнародних стандартів організації адвокатури 

(сигнальна, ціннісна, стримуюча, допоміжна, інтегруюча, стимулююча, 

комунікатинва) (стор. 71-74). Наприкінці розділу приділено увагу аналізу 

правової природи адвокатури в умовах глобалізації. Аргументовано позицію 

щодо її полісистемного характеру та розвинуто положення про домінантність 

її публічної складової. Охарактерезовано адвокатуру як комунікативний 

феномен.

На наш погляд, наукову та практичну цінність цьому розділу надав 

міждисциплінарний підхід, який надав можливість системно дослідити роль 

адвокатури в державі та суспільстві за доби глобалізації.

Розділ 2 присвячено безпосередньо правовому статусу адвокатури в 

глобалізаційному вимірі. Аргументовано позицію щодо її полісистемного 

характеру та розвинуто положення про домінантність її публічної складової. 

Охарактерезовано адвокатуру як комунікативний феномен.

Рецензент роботи підтримує висновок дисертантки, що «Приватна 

складова адвокатури, яка розкривається крізь призму діяльності адвоката як 

суб’єкта приватного права, характеризує її статус як професії. Адвокат не 

повинен і не може реально зберігати баланс між суспільними та державними 

інтересами та інтересами окремих громадян. Так само як і адвокатура у своїй 

організаційній двоєдиності (як корпорація та як інститут), переслідує різні цілі 

та виконує різні функції. Як інститут адвокатура не надає професійної 

правничої допомоги, не здійснює адвокатської діяльності...Констатуємо, що 

ми прихильники позиції, відповідно до якої національна адвокатура 

відзначається яскраво вираженим публічно-правовим характером, що не 

заперечує в ній приватну складову.» (Стор 96-97 дис.) Цей висновок 

підтверджується і позицією правозастосувача, зокрема, наводиться приклад 

рішення Великої палати Верховного Суду від 29 травня 2018 р. у справі 

№ 640/12325/15-ц, в якому зазначено, що діяльність адвокатури, реалізація 

нею функцій щодо захисту прав невизначеного кола осіб свідчить про 

суспільний інтерес, а відтак і публічно-правовий характер правовідносин.
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(стор. 98 роботи) I справедливо робиться висновок про ключове питання у 

визначенні місця/місії адвокатури -  її функції.

Дисертанткою запропоновано авторську класифікацію функцій 

адвокатури з урахуванням виокремлення певних рівнів: макрорівня, мезорівня 

та мікрорівня, які відповідають статусу адвокатури як інституту, як корпорації, 

як професії. Критично оцінено законодавчі пропозиції щодо запровадження в 

адвокатській діяльності функцій фідуції та ескроу.

Зроблено справедливий висновок, що організація адвокатури у різних 

державах обумовлена загалом сукупністю таких чинників, як державний, 

адміністративно-територіальний і судовий устрій, а також історично сильні 

традиції певної спільноти/території, що у системному зв’язку зі 

спеціалізацією, яка є світовою тенденцією розвитку всіх «зрізів» адвокатури, 

формують оптимальну за певних умов модель цього правозахисного інституту 

правової системи.

З урахуванням аналізу прогресивного міжнародного досвіду організації 

адвокатури досліджено організацію вітчизняної адвокатури. Акцентовано 

увагу на потребі розвитку спеціалізації в адвокатурі (її функціональному 

аспекті). На підставі результатів вивчення архітектоніки системи адвокатури 

у різних країнах обгрунтовано, що оптимальною для України є монополярна 

система адвокатури.

В розділі 3 приділено увагу практиці регулювання правового статусу 

адвоката на міжнародному та національному рівні, що відображає відповідні 

рівні глобалізаційних процесів. Розкрито зміст понять «адвокат», 

«адвокатська діяльність», «правовий статус адвоката» та надано їм оцінку у 

контексті існуючих законодавчих пропозицій. Крізь призму світових 

тенденцій надано характеристику конститутивним елементам правового 

статусу адвоката: умовам його набуття, гарантіям адвокатської діяльності, 

юридичній відповідальності адвоката. Визначено поняття «міжнародно- 

правові гарантії адвокатської діяльності», «юридична відповідальність 

адвоката», «дисциплінарний проступок адвоката» тощо.
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Рецензент підтримує дисертантку, що адвокатура не повинна бути 

«запасним плацдармом» для представників інших професій. Статус «адвокат» 

повинен бути активним, тобто позначати особу, яка фактично здійснює 

адвокатську діяльність, а не лише формально володіє правом на її здійснення 

(стор. 172 дис.) і щодо неприйнятності існуючих законодавчих ініціатив, які 

передбачають можливість перебування особи зі статусом адвоката на 

державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, 

забороняючи при цьому здійснювати адвокатську діяльність, але зберігаючи 

за нею статус адвоката (стор. 173 дис.)

В якості побажання -  цей розділ значно виграв би, якщо авторкою було 

наведено класифікацію прав та обовязків адвоката.

Особливо заслуговує на підтримку запропонована дисертанткою 

приведена до міжнародних стандартів процедура набуття статусу адвоката з 

урахуванням висловлених і достатньо аргументованих позицій щодо 

недосконалості існуючої наразі в Україні цієї процедури.

Досить цікаві положення висловлені відносно інституту професійної 

відповідальності адвоката, проте, мабуть через обмеженість можливостей 

дисертаційної роботи для більш повного дослідження цього питання, 

недостатньо повно. Тому бажано, щоб науковець продовжила свої наукові 

розвідки цього питання у майбутньому, оскільки вони мають значний інтерес 

для науки та практики.

Розділ 4 присвячено специфічному регулятору професійної діяльності 

адвоката -  адвокатській етиці. При цьому автор слушно і з точки зуру суті 

питання, і точки зору теми дослідження проаналізував цей регулятор в 

глобальному вимірі, тобто незалежно від країни його походження, сфери чи 

території діяльності адвоката, національних особливостей законодавчого 

регулювання. Проаналізовано головні дилеми етичного характеру, які 

виникають в адвокатській діяльності в умовах глобалізації: конфлікт інтересів, 

конкуренція, реклама адвокатської діяльності. Зосереджено увагу на 

проблемних аспектах формування гонорарної політики в адвокатській
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діяльності, в тому числі питання «гонорару успіху».

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності загалом.

Архітектоніка роботи є логічною та цілком виправданною з огляду на 

поставлену мету дослідження. Отримані результати та висновки 

характеризуються теоретико-методологічною обгрунтованістю, а посилання 

на емпіричне підтвердження теоретичних припущень підкреслює високу 

вірогідність достовірності отриманих і викладених даних.

Авторка сформулювала категоріальний апарат дослідження на основі 

аналізу теоретико-методологічних передумов, дослідила існуючі на даний 

момент міжнародні стандарти організації і функціонування адвокатури та 

визначила ключові на даний момент проблеми правового регулювання 

вітчизняної моделі адвокатури та власне проблеми системного розуміння 

місця та ролі, функцій адвокатури в контексті глобалізаційних процесів, і 

запропонувала власне бачення шляхів правової та соціальної трансформації 

вітчизняної адвокатури в сучасному світі.

Робота характеризується системністю, послідовністю та логічністю 

викладення матеріалу, обґрунтованістю висновків та власної позиції, чіткістю 

формулювань, доступністю для сприйняття. Робота відзначається яскраво- 

вираженим авторським почерком, що свідчить про її високий рівень 

індивідуальності.

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам. 

Зміст дисертації та автореферату є ідентичними. Це свідчить про те, що 

авторка виконала поставлене завдання з посиланням на широку теоретичну 

базу, знання положень вітчизняного і зарубіжного законодавства, вміння їх 

всебічно аналізувати та поєднувати здобутки різних галузей науки, 

переконливо відстоювати власну точку зору, і головне -  формулювати 

науково-обгрунтовані пропозиції, важливі для практики організації та 

функціонування вітчизняної моделі адвокатури, а також закладає підвалини 

наукового прогнозування успішності вливання України у світовий правовий 

простір.
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Значення дисертаційної роботи для науки і практики та можливі 

конкретні шляхи використання результатів дослідження. Результати 

дисертації можуть бути використані для подальшого наукового опрацювання 

теорії адвокатури, а також враховані в процесі планування та проведення її 

нових заходів реформи адвокатури, конструювання програмних документів та 

проектів законодавчих змін в сфері удосконалення організації та 

функціонування адвокатури та оптимізації статусу адвоката.

Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, вже отримали належну 

оцінку щодо їх значимості для науково-практичної, правотворчої діяльності та 

навчально-методичної роботи, про що свідчать відповідні акти впровадження, 

що підтверджує цінність наукового дослідження для науки та практики.

Про повноту викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, свідчить те, що результати 

дисертаційного дослідження викладені в одній одноосібній монографії, яку 

завчасно видано та розповсюджено серед наукової спільноти для забезпечення 

належної апробації роботи; 25 статтях, які опубліковано в наукових фахових 

юридичних виданнях, у тому числі 2 - у  зарубіжних фахових виданнях, 1 2 -у  

виданнях України, внесених до міжнародних науково-метричних баз, а також 

15 тезах доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях.

Структура автореферату повністю відповідає структурі тексту 

дисертації, а його зміст відображає основні положення та результати 

дослідження, які наведені в тексті дисертації.

Текстових запозичень без посилання на джерело в роботі не виявлено.

У дисертації розв’язана конкретна наукова проблема, що має важливе 

значення для теорії і практики адвокатури і щодо якої здобувачка є суб’єктом 

авторського права, а саме, сформульовано на концептуальному рівні моделі 

трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з 

урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації. Сформульовано
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науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на модернізацію національної 

нормативної бази організації та функціонування адвокатури.

Разом із тим, дисертація, як і будь-яке наукове дослідження, містить 

окремі дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації або 

пояснень з боку здобувачки під час проведення захисту.

По-перше, на наш погляд досить спірною є позиція авторки щодо 

системи ознак інституту адвокатури, до яких, зокрема, віднесено 

квазіполітичність. Особливо спірним є спосіб виокремлення цієї ознаки -  

припущення. Стор. 74 дис.: «... .адвокатура, на нашу думку, є квазіполітичним 

інститутом. Таке твердження базується на припущенні щодо того, що 

політичні інститути пов’язуються з встановленням, підтриманням і 

виконанням влади. Проте сама історія і природа адвокатури максимально 

відштовхує її від держави як владної організації...» і далі стор. 75 дис.: 

«Безумовно адвокатура завдячує своєму існуванню державі як політичній 

організації, проте сама не є її частиною, адже у першу чергу спрямовує свою 

діяльність на захист прав та інтересів членів суспільства від неправомірних дій 

органів та посадових осіб такого роду об’єднання. Проте назвати її 

(адвокатуру) антиполітичним інститутом також не можна, тому що вона не 

протидіє державі, але сприяє спрямуванню діяльності останньої у русло 

дотримання основних прав та свобод людини та громадянина, будучи 

наділеною державою для цього необхідним знаряддям..». На наш погляд, така 

неоднозначність умовиводів дисертантки потребує додаткового 

аргументування, окрім «припущення», зокрема, бажано під час публічного 

захисту роботи почути конкретні ознаки квазіполітичного інституту, 

притаманного адвокатурі. Крім того, очевидним є конфлікт цієї ознаки 

інституту адвокатури з наступними, виокремленими авторкою, ознаками - 

слабоієрархічний характер та не державність. Співвідношення цих трьох ознак 

має бути додатково аргументовано під час захисту.

По-друге. Рецензент роботи не поділяє висловленої на стор. 97 дисертації 

і далі за текстом ідеї, що «адвокатура покликана виконувати діяльність.
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відмінну від діяльності корпорації, вона спроможна ефективно і професійно 

забезпечити демокурію (від лат. democ -  народ, kurij -  нагляд; народний 

нагляд) за забезпеченням не лише судовою, але й виконавчою та законодавчою 

владою конституційних прав і свобод людини як один із елементів 

пропонованого конституційно-правового механізму забезпечення прав і 

свобод, що передбачає систему правових способів, методів і засобів впливу на 

суспільні відносини з метою забезпечення реалізації конституційно 

гарантованих прав і свобод людини, громадянського суспільства та 

Конституції всіма суб’єктами суспільства, об’єднаними єдиною крос- 

культурною метою в розумінні істини як неминучості такого забезпечення». 

На наш погляд, все ж інтереси адвокатури є більш осяжними і конкретними. 

Ця професійна спільнота діє на самофінансуванні і на принципах правової 

допомоги клієнтам. Покладати на адвокатуру місію демокурії означає 

позбавляти життя інших громадських інституцій. На наш погляд, мета ж 

адвокатури абсолютно конкретна і відповідає її природі -  захисту прав та 

інтересів довірітеля, а не права як такого.

По-третє, досить неоднозначною є позиція авторки щодо оцінки 

правового статусу адвокатури в системі органів, що забезпечують реалізацію 

державної функції зі здійснення правосуддя (стор. 98-100 дисертації). Власне, 

на стор. 99, аналізуючи зміни Конституції України до розділу «Правосуддя», 

внесені в 2016 р., дисертантка замислюється, «Чи не є це намаганням 

інституалізувати адвокатуру як структурний елемент держави?» і хоча далі по 

тексту вона робить справедливий умовивід, що «відповідь на окреслене 

питання криється у розумінні правосуддя, підходи до якого досі є 

неоднозначними, а іноді й полярними. Правосуддя розглядають і як функцію 

судової влади, і як повноваження суддів, і як мету судової діяльності», проте 

далі робить логічний з її точки зору висновок: «логічним буде висновок про 

те, що адвокатура разом із судом і прокуратурою як інституції утворюють 

систему правосуддя, взаємодіючи та взаємообумовлюючи досягнення єдиної 

мети найвищого порядку -  захисту прав, свобод та інтересів людини в державі.
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яка означує певне суспільство» (стор. 100) А якщо людина порушує права та 

інтереси держави? Суспільства? Тут скоріше мову треба вести про матерію 

вищого порядку -  Право як таке. У адвоката ж задача одна -  захищати права 

та інтереси свого довіритерля і не обовязково це може бути лише людина, це 

може бути і юридична особа, і держава в особі державного органу.

По-четверте, на стор. 106-108 дисертації авторка робить досить спірні 

умовиводи: «...на прикладі інституту адвокатури, що реалізує суспільно 

значиму функцію та водночас характеризується сукупністю рис, які прийнято 

вважати ознаками інститутів громадянського суспільства (незалежністю, 

самоврядністю, здатністю впливати на державну владу, обмежуючи її), 

функціонування та розвиток якого скеровується державою шляхом 

законодавчого регулювання статусу...» До речі, на стор. 74-75 роботи було 

вказані дещо інші ознаки інституту адвокатури (ми на це звернули увагу в п. 1 

зауважень), однак в даному випадку хотілось би конкретизувати, яким чином 

адвокатура здатна «обмежувати» владу? І далі висновок -  «Наведене в межах 

цього підрозділу дозволяє дійти нам висновку, що сьогодні адвокатура є 

невід’ємним і необхідним елементом механізму реалізації судової влади, яка, 

у свою чергу, виступає функцією держави. Таким чином, публічний характер 

адвокатури зумовлюється не лише її контрольно-наглядовою функцією, на 

якій здебільшого акцентується увага дослідників, а й питомою вагою у 

забезпеченні державою покладеного на неї обов’язку щодо судового захисту 

прав, свобод та інтересів громадян. Інакше кажучи, адвокатура, якій 

притаманні всі риси інституту громадянського суспільства, органічно 

«вплітається» в механізм реалізації державної влади» (стор. 108) Тут треба 

пояснити, що авторка мала увазі -  яку функцію держави? Що таке контрольно- 

наглядова функція адвокатури (що є контролем, а що наглядом)? І нарешті -  

чи дійсно всі риси інституту громадянського суспільства притаманні 

адвокатурі? Чи є якісь в данному випадку загальні ознаки, а якісь -  специфічні, 

притаманні лише інституту адвокатури?
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По-п’яте. На стор. 204-208 дисертації авторка аналізує умови доступу 

до професії адвокат, і робить, з нашої точки зору, досить влучний, особливо в 

контексті теми дослідження, висновок, що мірилом допуску до професії має 

бути довіра до адвоката (стор. 206 роботи). В контексті глобалізації, 

поширення інноваційних продуктів і на сферу правових послуг, зокрема, все 

більше включення штучного інтелекту в цей процес, безумовно, людина буде 

програвати, оскільки машина здатна продемонструвати більшу швидкість, 

безпомилковість, а отже в більшій частині випадків -  більшу ефективність. 

Єдине, що машина ніколи не відніме від людини -  це довірливі відносини, які 

мають скластися між довірителем і адвокатом. І це, до речі, значна частина 

успіху. Звісно, якщо людина має сама судимість, вочевидь виникатиме сумнів, 

чи зможе ця людина захистити права іншої людини, якщо свої не змогла? Тому 

ми в даному разі підтримуємо дисертантку, що «Почесна діяльність з захисту 

прав та свобод осіб, надання професійної правничої допомоги має здійснювати 

особа, вільна від обмежень, які встановлюються до статусу осіб, котрі мають 

судимість. Особа, яка має судимість, не може бути адвокатом» (стор. 206 дис.) 

З цих же позицій цілком логічним виглядає і 4 розділ роботи. Проте, 

недостатньо аргументованою, з нашої точки зору, виглядає пропозиція 

авторки щодо змін у ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», зокрема щодо терміну недопуску до професії осіб, які мають 

певні порушення. Зокрема, аргументація пов’язана з «надто коротким для 

моральної реабілітації вказаної категорії осіб» і пропонується передбачені 

законодавцем терміни збільшити з 3 років до 5. У зв’язку з чим виникає 

питання, а чим саме обґрунтовується саме цей 5-річний термін? Можливо є 

якійсь наукові обґрунтування, що саме протягом такого терміну свідомість 

особи може бути перезавантажена, а особа перевихована?

По-шосте, аналізуючи питання дисциплінарної відповідальності 

адвоката, дисертантка наводить авторське визначення дисциплінарного 

проступку як «як підставу притягнення до дисциплінарної відповідальності 

адвоката, що передбачає винну (умисну або внаслідок недбалості)
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протиправну поведінку адвоката (дію чи бездіяльність) у сфері професійної 

діяльності та поза нею, що спричиняє порушення законодавства, етичних 

норм, шкодить інтересам особи, авторитету адвокатури та репутації високого 

звання адвоката» (стор. 279 дис.). В цьому контексті цікаво би почути від 

дисертантки, за які дії поза сфери професійної діяльності, на її думку, адвоката 

слід притягувати до дисциплінарної відповідальності? Чи може це бути, 

наприклад, ухиляння від сплати аліментів, укриття реального доходу для 

зменшення податків та інших соціальних платежів чи, наприклад, порушення 

ПДР? Чи не потягне це подвійну відповідальність за одну й ту ж 

противоправну дію?

Проте, незважаючи на певні дискусійні моменти та критичні 

зауваження (які можна вважати скоріше як рекомендаційними), необхідно 

зазначити, що вони не мають принципового характеру і загалом не впливають 

на позитивну оцінку поданої до захисту дисертації, виконаної в цілому на 

високому науковому рівні, а її результати та зроблені висновки є корисними 

для науки та практики.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Вивчення дисертації Бірюкової Аліни Миколаївни дає підстави 

стверджувати, що автором проведено ґрунтовний науково-правовий аналіз 

теми дослідження, актуальної в теоретичному та практично-прикладному 

плані, а сформульовані рекомендації, пропозиції і висновки, становлять 

наукову новизну і можуть бути предметом обговорення.

Отже, дисертація на тему «Правовий статус адвоката і адвокатури: 

вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації», є завершеною працею, 

в якій отримані нові наукові результати та висновки, що у сукупності 

пропонують варіант вирішення наукового завдання, яке полягає у 

формулюванні концепції трансформації правового статусу вітчизняної 

адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації.. 

Представлена робота відповідає вимогам присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня
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2013 року, а її автор, Бірюкова Аліна Миколаївна, заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  

судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, п 
завідувач кафедри 
та прокурорської 
Національного юридичного 
імені Ярослава Мудрого JI. М. Москвич
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Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсиїег^ 
імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Відгук

офіційного опонента на дисертацію 

Бірюкової Аліни Миколаївни

“Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті 

процесів глобалізації”, подану на здобуття наукового ступеня доктора

юридичних наук за спеціальністю

12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. -  Київ, 2019.

Актуальність теми дисертації. Глобалізація сьогодні перетворилася на 

процес, від якого не може сховатися жоден кваліфікований фахівець, адже він 

одразу ризикує опинитися на узбіччі розвитку цивілізації. Особливий вплив 

глобалізація має на адвокатуру, представникам якої не залишається іншого 

виходу, ніж адаптуватися до потреб своїх клієнтів, які давно визначили участь 

в економічній та технологічній глобалізації як фундаментальну стратегію 

свого успіху.

На початку XXI століття стало очевидним, що для забезпечення 

ефективної юридичної практики потрібно не стільки пасивне врахування 

тенденцій глобалізації, скільки перебування в авангарді змін, в епіцентрі 

глобалізаційних перетворень та інновацій, що зумовлює нагальну 

необхідність теоретичного аналізу цих складних явищ. У вітчизняній науці 

наявні лише поодинокі дослідження окреслених питань, що вочевидь замало 

для належного розуміння світових тенденцій та їх впливу на українську 

адвокатуру, забезпечення її конкурентоспроможності та впевненого руху у 

майбутнє. Викладене засвідчує актуальність представленої дисертації, авторка 

якої основним акцентом своєї доктриналі " " статусу
і

Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного ун ів е р сін е п  
! імені Т а раса Шевченка
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адвоката і адвокатури визначила дослідження впливу глобалізації на 

адвокатське співтовариство та розроблення перспективної моделі 

трансформації національної адвокатури відповідно до викликів нового 

тисячоліття.

Про своєчасність теми дисертації свідчить також її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами. Обраний дослідницею вектор наукового 

пошуку знаходиться у форватері Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, відповідає планам науково- 

дослідної роботи Академії адвокатури України «Конституційна функція адвокатури у 

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 0113Ш01491), а також планам 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 011711000980), планам 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 011711000979).

Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації. Обґрунтованість 
т ео р ет и ч н и х  напрацю вань автора п ід тв ер дж уєть ся  використанням  корек тн ої 

м ет о д о л о г ії, д о ст а т н ь о ї норм ати вн ої, т ео р ет и ч н о ї та ем п ір и ч н о ї бази
2
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дослідження, широкою апробацією результатів дослідження в Україні та за 

кордоном.

Емпіричним базисом роботи стали аналітичні та статистичні дані 

Швейцарського економічного інституту (КОР $ \уІ55 Е сопошіс Іпзіііиіе), 

проекту «Всесвітня справедливість» (ТЬе \Уог1с1 .Іизіісе Річфесі), Національної 

асоціації адвокатів України, Державної судової адміністрації України, 

Генеральної прокуратури України, практика Вищої ради правосуддя, 

Верховного Суду та Європейського суду з прав людини, матеріали 

узагальнення результатів анкетування 548 адвокатів, а також власний 

багаторічний досвід адвокатської діяльності здобувачки.

Сформульовані дослідницею мета й завдання дисертації логічно 

узгоджуються із об'єктом та предметом дослідження. Використання широкого 

спектру вітчизняних та іноземних джерел забезпечило достатню 

переконливість та аргументованість висновків рецензованої праці. 

Комплексне застосування загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пошуку визначило високий рівень наукової цінності отриманих результатів, їх 

всебічність, повноту та достовірність.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна праця є спеціальним комплексним монографічним дослідженням, 

у якому вперше на основі доробку вітчизняної та зарубіжної науки розроблено 

модель трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з 

урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації. Серед найсуттєвіших 

результатів, які здобуті докторанткою уперше й відбивають її внесок в 

розробку окресленої проблематики, слід, передусім, відзначити те, що 

здобувачкою запропоновано авторську дефініцію поняття «правова 

глобалізація» як відносно самостійного явища, яке виражає трансформаційні 

процеси, що на міждержавному рівні (макрорівні) сприяють формуванню 

загальносвітової системи правових норм, як необхідної умови та 

організаційної основи міждержавної взаємодії у різних сферах соціального 

буття, та під впливом яких на національному рівні (мікрорівні) відбувається
з

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/


модифікація правової системи держави; обґрунтовано висновок про те, що 

трансформація адвокатури зумовлена такими тенденціями правової 

глобалізації як універсалізація, юридизація суспільних відносин, гуманізація 

права, стирання меж між публічним і приватним, політизація правових 

інститутів, що пояснює, серед іншого, її дуальність і квазіполітичність; 

аргументовано, що фрагментарно глобалізований тип вітчизняної правової 

системи, пов’язаний із перехідним станом українського суспільства та 

держави, визначає транзитний стан вітчизняної адвокатури, яка 

«віддзеркалює» всі вади перехідного етапу суспільного розвитку, та 

розвивається шляхом найбільш розповсюджених способів, спричинених 

глобалізацією, якими є уніфікація та стандартизація; обґрунтовано, що однією 

з найбільш виражених тенденцій розвитку адвокатської професії в країнах ЄС 

стала уніфікація кваліфікаційних вимог до адвоката, зумовлена економічною 

глобалізацією, що сприяла формуванню єдиного вільного ринку правових 

послуг, акцентом якого стала якість правової допомоги адвоката незалежно від 

країни його походження.

Наведені наукові положення є основними, водночас за текстом 

дисертації міститься чимала кількість інших цінних висновків та 

рекомендацій, які удосконалюють вчення про правовий статус адвоката та 

адвокатури через призму глобалізації, збагачують його змістовні компоненти 

(стор. 25-27).

Структура, зміст та оформлення дисертації та автореферату.

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять 

тринадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Архітектоніка роботи є логічною та обґрунтованою, дозволяє охопити основні 

аспекти об’єкта дослідження.

Розділ 1 «Адвокатура України у парадигмі розвитку концепту глобалізації» 

складається з трьох підрозділів, які послідовно розкривають авторське уявлення 

про глобалізацію, трансформацію національної правової системи та розвиток 

адвокатури в її умовах.
4
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На початку свого дослідження здобувачка цілком обгрунтовано 

проводить сутнісно-термінологічний аналіз глобалізації як явища, процесу, 

феномену з урахуванням її чинників (стор. 35-36) та передумов (стор. 37-38). 

Відзначаючи полісемантичність вказаного поняття, дослідниця дотримується 

позиції, у відповідності до якої глобалізація постає як стан світової цивілізації, 

що характеризується багатоцільовими перетвореннями в різних сферах 

світових систем, інтенсифікацією процесів взаємодії держав, спрямованих на 

збереження рівноваги глобальної світової системи.

Авторка логічно аргументує, що правова глобалізація постає як 

комплексне багаторівневе та багатоаспектне явище, що видозмінює 

національну правову систему, пристосовуючи її до сучасних вимог 

суспільного розвитку, та «вплітає» її в закономірний процес формування 

єдиного світового правового простору (стор. 53).

На підставі аналізу типології правових систем в аспекті глобалізації 

(стор. 55-56) дисертантка доходить слушного висновку про те, що правова 

система України на сучасному етапі історії характеризується як фрагментарно 

глобалізована, що зумовлено загалом перехідним (транзитним) станом, в 

якому перебувають суспільство та держава, котрі є визначальними суб’єктами 

у формуванні траєкторії її розвитку.

Розвиваючи свою думку, здобувачка переконує, що для України правова 

глобалізація є: 1) складовою загального процесу суспільних перетворень, 

зумовлених чинниками історичного, політичного, економічного, 

соціокультурного характеру, сприяючи та супроводжуючи трансформацію 

суспільства, якісні зміни у ньому; 2) проявом неоднорідності та 

суперечливості динаміки соціальних процесів у середині держави та її 

політики у міжнародному просторі; 3) об’єктивним процесом, що виступає 

каталізатором для розвитку національної правової системи; 4) 

характеристикою взаємозв’язку та взаємодії національного й міжнародного 

права; 5) детермінантою формування якісного та збалансованого
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національного законодавства як необхідної умови суспільного розвитку (стор. 

57).

Аналізуючи критично прикладні аспекти глобалізаційних перетворень, 

дисертантка констатує, що в Україні тепер не йдеться про збалансовану 

множинність способів, форм інтернаціоналізації правової системи, оскільки 

очевидним є пріоритет її «агресивних» проявів -  уніфікації та стандартизації, 

об’єктивною основою яких є природне прагнення людей до кращих умов і 

стандартів життя. їх достатньою мірою конфліктогенний потенціал закладає 

високі ризики деструктивного вектору розвитку національної правової 

системи, адже беззастережне запровадження міжнародних стандартів не лише 

не завжди доцільно, але й не завжди можливо. Тому питання пошуку 

розумного балансу у взаємозв’язку «міжнародне -  національне» залишається 

актуальним для забезпечення ефективності правової системи держави, вести 

мову про яку можливо буде лише в тому випадку, коли імплементація норм 

міжнародного права та міжнародних стандартів відбуватиметься з 

урахуванням правосвідомості, правової культури та традицій, правового 

менталітету нашого суспільства, історичних особливостей його розвитку, 

наявних економічних ресурсів і політичного потенціалу (стор. 59-60).

За результатами аналізу юридичного напряму адаптації вітчизняного 

законодавства до міжнародних вимог у його вузькому розумінні докторантка 

аргументовано доводить, що структурно він складається з таких елементів: а) 

зовнішній, який включає у себе комплексне врахування міжнародних 

рекомендацій і стандартів у законодавстві України шляхом послідовного 

процесу їх імплементації; б) внутрішній, який з урахуванням того факту, що 

стандарт у сфері адвокатури становить собою ідеальне, загально виражене 

правило поведінки, передбачає можливість не механічного запозичення 

міжнародних норм, але творче їх переосмислення, з досить широкими 

правомочностями щодо автентичного розвитку і вдосконалення вітчизняного 

законодавства.
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Підсумовуючи свою думку, дисертантка слушно зауважує, що вектори 

розвитку адвокатури та адвокатської діяльності в Україні обумовлюються 

сукупністю факторів міжнародного та національного характеру, які передусім 

формуються у руслі існуючих тенденцій цивілізаційного розвитку, серед яких 

на сучасному етапі державотворення доцільно виокремлювати такі напрямки, 

як організаційний, освітній, лінгвістичний та юридичний, що структурно є 

неоднорідними і передбачають внутрішній розподіл на рівні чи окремі 

складові, проте реалізація заходів за окресленими напрямами у сукупності 

здатна забезпечити ефективність функціонування вітчизняного інституту 

адвокатури в суспільстві відповідно до його сучасних вимог і потреб (стор. 84- 

85).

Розділ 2 «Правовий статус адвокатури у глобалізаційному вимірі» містить 

три підрозділи, в яких аналізуються питання правової природи, функцій і 

організації адвокатури.

Досліджуючи правову природу адвокатури в контексті змін до 

Конституції України, дослідниця робить важливе застереження, що 

віднесення адвокатури до системи правосуддя додатково підкреслює 

домінантність публічної складової у її змісті, однак жодним чином не створює 

підстав для розгляду її в контексті належності до державного апарату. 

Швидше навпаки -  повертає нас до соціальної природи правосуддя та його 

витоків і змушує відійти від усталеного погляду на правосуддя як суто тільки 

виду державної діяльності (стор. 96).

У роботі справедливо звертається увага на те, що адвокатура є 

інститутом громадянського суспільства не стільки тому, що вона 

характеризується самоврядністю, незалежністю, можливістю впливу на владу 

(це важливе, але похідне), а тому, що в основі її інституціоналізації лежать ті 

ж самі фактори, що й в основі інституціоналізації громадянського суспільства: 

розширення і стабільність сфери приватних інтересів через визнання, гарантії 

та захист суб’єктивних прав індивідів (стор. 102).

Авторка правильно визначає ієрархію засадничих основ організації
7
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адвокатського співтовариства, підкреслюючи, що мета адвокатури, її завдання 

та функції знаходяться не тільки у нерозривному зв’язку, але й у 

субординаційній залежності, де вершиною є саме мета, заради якої вона була 

створена, а функції та завдання прямо залежать від неї та є підлеглими 

елементами цієї конструкції (стор. 108).

Науковий інтерес становлять виокремлені здобувачкою на макрорівні 

функції адвокатури -  правозахисна, контрольно-наглядова, комунікаційно- 

інформаційна, просвітницька (стор. 110) -  значення яких рельєфно 

проглядається як у сегменті глобалізаційних процесів, так й у сфері 

міжсистемної взаємодії адвокатури та інших суб’єктів національної правової 

моделі.

На підставі критичного аналізу ідеї нормативного закріплення 

адвокатури як інституту громадянського суспільства авторка робить 

аргументований висновок про передчасність такої пропозиції, адже сьогодні 

вона таким є аргіогі, при цьому надмірне втручання держави у розвиток 

інститутів громадянського суспільства може спотворити його траєкторію, 

позбавивши самостійності та самоврядності, зробивши цей процес 

підконтрольним і цілковито керованим владою (стор. 133-134).

Слід погодитися із дисертанткою, що запровадження спеціалізації в 

адвокатській діяльності зумовлює також потребу унормування статусу як 

спеціалізованої такої організаційної форми адвокатської діяльності, як 

адвокатське об’єднання. Зокрема, можливо передбачити, що адвокатське 

об’єднання вважатиметься спеціалізованим за наявності у його складі не 

менше двох третин спеціалізованих адвокатів за відповідним напрямом (стор. 

143).

Із цим кореспондується наступна позиція здобувачки, у відповідності до 

якої законодавче запровадження функціональної спеціалізації в адвокатурі 

України (можливості набуття статусу спеціалізованого адвоката) вимагає 

системного підходу, який повинен охоплювати заходи, спрямовані на 

розробку типологізації спеціалізації адвокатів, умов і механізму набуття
8
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такого статусу, а також організаційний зріз, який передбачає зміну 

відповідних структур органів адвокатського самоврядування (сгор. 155-156).

Розділ 3 «Міжнародна та національна практика регулювання правового 

статусу адвоката» охоплює чотири підрозділи, в яких послідовно 

проаналізовано елементи правового статусу адвоката в аспекті його 

регулювання на міжнародному та національному рівнях.

На підставі усебічного аналізу елементів правового статусу адвоката, до 

переліку яких авторка відносить права та обов'язки адвоката (права, 

обов’язки, заборони, обмеження), умови та алгоритм набуття статусу 

адвоката, його зупинення та втрати, гарантії адвокатської діяльності, 

дисциплінарну відповідальність адвоката (види, порядок накладення), у роботі 

сформульовано дефініцію правового статусу адвоката як системи 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, які на рівні нормативно 

закріплених положень концентровано виражають правові можливості 

адвоката у державі та суспільстві, характеризуючи різноманітні взаємозв’язки, 

що виникають у процесі здійснення ним адвокатської діяльності (стор. 173).

Висвітлюючи проблематику стажування в адвокатурі, дисертантка 

закономірно замислюється над запитанням, що робити зі стажером, який 

демонструє негативні результати як під час проходження основного 

стажування, так і під час строку, на який воно продовжено. Чинне 

законодавство не дає відповіді на це питання, звідси звучать пропозиції в 

подібних випадках надавати право раді адвокатів регіону відмовляти особі у 

видачі свідоцтва, встановивши для цього законодавчі підстави. Авторка 

небезпідставно звертає увагу на певну колізійність такого підходу, адже особа 

підтверджує свою професійну придатність під час атестації у формі 

кваліфікаційного іспиту, а потім така придатність ставиться під сумнів за 

результатами оцінки стажування, що з формального погляду дискредитує 

результати самого іспиту. З урахуванням цих міркувань робиться 

обгрунтований висновок, що розв’язання подібної колізії можливе лише за 

умови, коли кваліфікаційний іспит (атестація) буде проводитись після
9

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/


стажування як прикінцевий етап, результати якого і визначатимуть вирішення 

питання про присвоєння статусу адвоката (стор. 205-206).

Розкриваючи правову природу міжнародно-правових гарантій 

адвокатської діяльності, дослідниця переконливо аргументує, що останні 

утворені сформованою у світі системою конкретних правових засобів, 

визначених нормами міжнародного права, втілення яких на національному 

рівні забезпечує реальну та ефективну реалізацію професійних прав та 

обов’язків адвокатів, їх захист і відновлення у разі порушення (стор. 217).

Заслуговує на підтримку авторський підхід щодо виокремлення трьох 

основних напрямів імплементації міжнародних стандартів незалежності 

адвоката, недопущення стороннього впливу на нього та неналежного 

втручання у його професійну діяльність: по-перше, це закріплення у 

національному законодавстві необхідних гарантій адвокатської діяльності 

відповідно до вимог міжнародно-правових актів та прецедентної практики 

ЄСПЛ; по-друге, це робота з підвищення рівня правосвідомості та правової 

культури службових осіб, діяльність яких пов’язана із реалізацією 

професійних прав і обов’язків адвокатів; по-третє, це забезпечення 

ефективного та своєчасного реагування не тільки з боку органів адвокатського 

самоврядування, а й компетентних державних органів та службових осіб на 

факти порушень прав адвокатів, ігнорування гарантій їх реалізації, вжиття у 

зв’язку із цим необхідних та адекватних заходів до відновлення порушених 

прав і притягнення винних до передбаченої законом відповідальності (стор. 

240).

Не залишено без уваги й проблематику адвокатської таємниці, до 

предмету якої аргументовано віднесено інформацію двох видів: відомості, які 

повідомляються адвокату довірителем, і відомості, які в інтересах довірителя 

і у зв’язку з його дорученням отримуються адвокатом з інших джерел. Обидва 

різновиди інформації є професійно значимими, у зв’язку з чим їх 

конфіденційність забезпечується адвокатом в силу його професійного 

обов’язку зберігати адвокатську таємницю (стор. 244).
10
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Ми поділяємо позицію авторки щодо недоцільності розробки 

уніфікованого інституту професійної відповідальності адвокатів, який би 

інтегрував в собі всі види юридичної відповідальності адвокатів та охоплював 

всі можливі склади їх професійних правопорушень та відповідні їм санкції. 

Слідуючи такій логіці, необхідно буде розробляти подібні кодекси стосовно 

будь-якої професії, представники якої можуть розглядатися як суб’єкти 

вчинення правопорушень із додатковими ознаками (судді, прокурори, слідчі, 

державні службовці, лікарі тощо), а це вже виходить за межі раціональності та 

здорового глузду. За порушення адвокатами відповідних приписів наступає 

дисциплінарна відповідальність, атому немає необхідності та підстав вводити 

нове поняття «професійна відповідальність» замість вже існуючого 

«дисциплінарна відповідальність» (стор. 264-265).

Цілком виправдано дисертантка робить наголос на тому, що вітчизняна 

система дисциплінарних санкцій для адвокатів не сприяє повноцінній 

реалізації міжнародно-правового принципу пропорційності, у зв’язку з чим 

раціональним є законодавче запровадження такої шкали дисциплінарних 

санкцій (за ступенем їх суворості): 1) зауваження (попередження); 2) догана; 

3) грошове стягнення (штраф); 4) зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю; 5) позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю (сгор. 

281-282).

Не можна не погодитися із тим, що в Україні проблема реального 

забезпечення гарантій адвокатської діяльності лежить у площині 

правозастосування та вимагає комплексного підходу з боку держави (її органів 

і посадових осіб), органів адвокатського самоврядування та безпосередньо 

адвокатів (стор. 288).

Розділ 4 «Етика адвокатської діяльності в умовах глобалізації» 

складається з трьох підрозділів, в яких досліджено актуальні питання 

адвокатської етики, зумовлені глобалізацією.

Аналізуючи питання корпоративної моралі через призму приписів 

Кодексу поведінки європейських адвокатів, ухваленого ССВЕ 28 жовтня 1988
ї ї
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р., здобувачка доречно зауважує, що добровільність виконання правил 

адвокатської етики в контексті вимог цього Кодексу слід розуміти так, що 

особа, яка вступає в адвокатське співтовариство, добровільно бере на себе 

зобов’язання з дотримання специфічних етичних норм, які функціонують у 

цьому співтоваристві, а, в свою чергу, адвокатська організація залишає за 

собою право корпоративного контролю за дотриманням таких норм, в тому 

числі і можливість застосування дисциплінарних санкцій до особи як члена 

корпорації (стор. 309).

Звертаючи увагу на те, що більшість національних правил професійної 

етики адвокатів (деонтологічних кодексів) за своєю природою є 

нормативними, але не правовими актами (оскільки ухвалюються не 

законодавчими чи іншими уповноваженими державними органами, а 

органами корпоративного самоуправління), дисертантка доходить логічного 

висновку, що ця обставина жодним чином не применшує значення норм 

професійної етики у регулюванні адвокатської діяльності, адже маємо чимало 

прикладів, коли окремі етичні норми в силу своєї актуальності та важливості 

трансформувалися у площину законодавчого закріплення (в таких випадках 

йдеться вже не про етичні приписи, а про дотримання законності, що також є 

етичною вимогою).

На підставі вищенаведеного аргументовано, що як на міжнародному, так 

і на національному рівнях норми адвокатської етики є корпоративними 

нормами, котрі розробляються та ухвалюються професійними об’єднаннями 

адвокатів, поширюють свою дію винятково на членів професійної корпорації, 

їх дотримання забезпечується корпоративним контролем, а у разі порушення 

передбачена дисциплінарна відповідальність (стор. 312).

Аналізуючи різні стратегії регулювання конфлікту інтересів на 

законодавчому рівні (уникнення конфлікту шляхом абсолютної заборони 

надання правничої допомоги в ситуації конфлікту) та в корпоративному 

сегменті (управління конфліктом шляхом визначення передумов надання 

правничої допомоги в ситуації конфлікту), здобувачка слушно підтримує
12
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останній підхід, що є прогресивним й цілком узгоджується із міжнародним 

етичним принципом пріоритету інтересів клієнта, адже чи буде адвокат 

надавати правничу допомогу клієнту в умовах реального або потенційного 

конфлікту інтересів з іншим клієнтом, зрештою, має вирішувати сам 

довіритель, керуючись власними інтересами. Слід визнати, що з практичного 

погляду, іноді інтереси двох або більше клієнтів можуть бути захищені значно 

ефективніше, коли всі вони будуть користуватися послугами одного адвоката 

(стор. 336-337).

Цілком доречно у дисертації звертається увага на тому, що з Правил 

адвокатської етики 2017 року (порівняно із редакцією цього документа 2012 

року) зникли норми, які зобов’язували адвоката сприяти належному 

здійсненню судочинства та прямо забороняли намагатися вплинути на 

рішення суду позапроцесуальними засобами, робити свідомо неправдиві заяви 

стосовно фактичних обставин справи, подавати суду завідомо неправдиві 

докази або свідомо брати участь у їх формуванні, посилатися на такі докази у 

суді; схиляти підзахисного, сторін процесу та свідків до давання завідомо 

неправдивих пояснень та показань, а так само експертів -  до надання завідомо 

неправдивих висновків, повідомляти сторонам та іншим учасникам судового 

провадження свідомо неправдиву інформацію стосовно фактичних обставин 

справи, суті закону, обсягу прав та обов’язків сторін, або іншим чином 

намагатися схилити їх до зміни позиції, свідчень, здійснення інших дій, в яких 

зацікавлений клієнт адвоката. Безумовно, такий крок виглядає непослідовним 

на шляху імплементації міжнародних стандартів у вітчизняній моделі 

адвокатури (стор. 345).

Слід погодитися із дослідницею, що забезпечення розумного балансу

суспільних, корпоративних, особистих інтересів, інтересів правосуддя вимагає

не забороняти рекламу адвокатських послуг чи ігнорувати її потенціал, а

шукати ефективні шляхи її регламентації, в тому числі в частині встановлення 
чітких і п р о зо р и х  критеріїв  д о п у ст и м о ст і так ої реклам и в ід п о в ід н о  д о  високих  

стандартів  п р о ф ес ій н о ї д ія л ьн ості адвоката (стор . 3 8 9 ).
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Автореферат дисертації ідентичний змісту основних положень 

дисертаційного дослідження та відповідає науковій спеціальності 12.00.10 - 

судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Дисертаційна робота написана грамотною українською мовою з 

дотриманням вимог наукового стилю. Висновки, положення та рекомендації 

дисертації повно викладені в авторефераті та друкованих працях, отримавши 

відображення в індивідуальній монографії, 25 статтях, які опубліковано в 

наукових фахових юридичних виданнях, у тому числі 2 - у  зарубіжних 

фахових виданнях, 1 2 - у  виданнях України, внесених до міжнародних 

науково-метричних баз, а також 15 тезах доповідей на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. Поставлені в роботі 

завдання виконано. Оформлення дисертації та автореферату відповідає 

встановленим вимогам.

Теоретична та практична значимість результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що сформульовані автором висновки та 

положення можуть бути використані у науково-дослідній роботі (для 

подальших доктринальних розробок проблематики організації та 

функціонування адвокатури), нормотворчій сфері (для вдосконалення чинного 

законодавства України та в законопроектній роботі з питань регламентації 

адвокатської діяльності та здійснення судочинства, а також актів органів 

адвокатського самоврядування), правозастосовній діяльності (для 

вдосконалення та підвищення ефективності професійної діяльності адвоката, 

функціонування органів адвокатського самоврядування, а також діяльності 

судових і правоохоронних органів), 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), про що свідчать, зокрема, акти впровадження результатів дисертаційного

дослідження в додатках до дисертації (стор. 491-500).

Дискусійні положення та зауваження. Разом з тим, слід звернути
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увагу на окремі положення, що викликають зауваження або вимагають 

додаткових пояснень під час публічного захисту.

1. На стор. 69-70 дисертації дослідниця виокремлює ознаки адвокатури як 

інституту та в цьому контексті вказує на те, що адвокатура є квазіполітичним 

інститутом. Розкриваючи свою позицію, авторка звертає увагу на 

неможливість назвати адвокатуру антиполітичним інститутом, оскільки вона 

не протидіє державі, але сприяє спрямуванню діяльності останньої у русло 

дотримання основних прав та свобод людини та громадянина. Також 

аргументується, що віднесення адвокатури до квазіполітичних інститутів є 

проявом такої тенденції глобалізації у правовій системі, як політизація 

правових інститутів.

Із цим важко погодитися, оскільки в руслі такої тенденції до переліку 

квазіполітичних інститутів може бути віднесена прокуратура, судова влада, 

поліція тощо. Між політичною сферою та адвокатурою існують настільки 

чисельні й багатопланові зв’язки та відносини, що покладення політики в 

основу сутнісної характеристики адвокатури, як убачається, не забезпечить 

достатньої інформативності “квазіполітичної ознаки” досліджуваного 

інституту.

2. На стор. 207-209 дисертації докторанткою сформульовано 

рекомендації щодо реформування механізму доступу до адвокатської 

діяльності в Україні. Пропонується, зокрема, запровадження в Україні 

обов’язкової початкової професійної підготовки осіб, які мають намір 

займатися адвокатською діяльністю, та створення розгалуженої мережі 

спеціалізованих закладів, що здійснюватимуть таку підготовку. Тривалість 

підготовки, з точки зору дослідниці, повинна складати не менше одного року, 

а сама підготовка, швидше за все, повинна здійснюватись на платних засадах. 

Після успішного завершення такої підготовки здобувач адвокатського статусу, 

за задумом авторки, повинен направлятися радою адвокатів регіону на
стаж ування.
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Із тексту дисертації, на жаль, залишається незрозумілим, про який строк 

стажування йде мова. Між тим, таке питання є досить важливим. Якщо цей 

строк буде великим, наприклад, 2 чи 3 роки, як це передбачено у Польщі, 

Нідерландах чи Естонії, то загальний термін “практичного навчання” після 

отримання магістерського диплому у ЗВО може сягнути 5 (6) років (два роки 

отримання стажу роботи в галузі права, один рік проходження обов’язкової 

початкової професійної підготовки, два чи три роки стажування). Надто 

тривалий характер такої підготовки не виключає можливості ускладнення 

доступу до професії й актуалізує питання її фінансової доступності, адже й 

нинішнє стажування має платний характер. З огляду на це під час захисту 

хотілося б почути розгорнутий виклад позиції здобувачки з приводу 

окресленої проблематики.

3. На стор. 287 дисертації обгрунтовується існування інституту 

«імплементації іноземного адвоката». Найменування згаданого інституту, як 

убачається, є не досить коректним. Згідно усталеного в юриспруденції 

підходу, термін «імплементація» трактується через уведення, запровадження 

певних нормативних положень, у зв’язку з чим застосування цієї дефініції до 

одухотвореного іменника навряд чи можна визнати вдалим.

4. На стор. 75 дисертації авторка формулює поняття міжнародного 

стандарту організації адвокатури як нормативно закріпленого, обов’язкового 

правила поведінки суб’єкта міжнародного публічного права, яке визначає 

загальні (недеталізовані) напрями інтернаціональної стандартизації у сфері 

організації адвокатури як недержавного, самостійного, самоврядного 

інституту правової системи держави, що реалізує правозахисну функцію крізь 

призму забезпечення адвокатської діяльності на професійній основі, з метою 

утвердження та розвитку механізмів дієвого захисту прав людини на 

національному та глобальному рівні.

Спірним є зроблений докторанткою у своєму визначенні акцент на 

“суб’єкті міжнародного публічного права”, адже останній безумовно є 

основним адресатом відповідних правил поведінки, проте очевидно, що й
іб
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суб’єкти міжнародного приватного права не виключені із сфери 

імперативного впливу стандартів організації адвокатури.

5. Було б корисним приділити в роботі більше уваги організаційно- 

правовим аспектам побудови та функціонування глобальних суб’єктів 

надання адвокатської та правової допомоги, що в тому числі представлені в 

Україні. У підрозділі 4.2 дисертації авторка розглянула питання усунення 

конфлікту інтересів в діяльності таких об’єднань. Поряд з цим, дисертаційна 

робота збагатилася б, якби здобувачка розглянула проблеми використання 

організаційно-правових форм господарювання та організаційних форм 

адвокатської діяльності глобальними гравцями у цій сфері, особливості 

транскордонного (зокрема, віртуального) надання адвокатської допомоги, 

аутсорсингу.

6. Зі змісту анкети (Додаток В до дисертації) випливає, що основним 

соціально-демографічним параметром для диференціації опитаних 

респондентів став стаж адвокатської діяльності. Між тим, з метою всебічного 

тлумачення отриманих результатів дослідження авторці, як убачається, слід 

було б включити до анкети запитання щодо вікового, статевого та 

географічного представництва адвокатів. Окреслені позиції зазвичай 

дозволяють швидше виявити цільові групи носіїв професійно значущої 

інформації, прослідкувати динаміку впливу на них відповідних факторів та 

кореляційні залежності між ними.

Викладені зауваження переважно мають дискусійний характер й 

загалом не впливають на позитивну оцінку представленої до захисту 

дисертації, яка виконана на належному науковому рівні.

Дисертаційна праця А.М. Бірюкової характеризується цілісністю та 

єдністю змісту й свідчить про вагомий особистий внесок в розвиток 

правознавства, оскільки містить науково обґрунтовані результати, що є 

суттєвими для теорії адвокатури та в сукупності розв’язують важливу 

науково-прикладну проблему, щодо якої здобувачка є суб’єктом авторського 

права, й зміст якої полягає в розробці на концептуальному рівні моделі
17
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трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з 

урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації.

Загальний висновок. Дисертація "Правовий статус адвоката і 

адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації" відповідає 

вимогам, закріпленим у п.п. 9, 10 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р. (із змін.), а її авторка -  Бірюкова Аліна Миколаївна -  за результатами 

прилюдного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та 

адвокатура.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

Завідувач кафедри організації 

правоохоронних та судових органів 

Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 

доктор юридичних наук, доцент С.О. Іваницький

18
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Спеціалізованій вченій радіД26.001.05 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В І Д Г У К  
офіційного опонента на дисертацію 

Бірюкової Аліни Миколаївни

«Правовий статус адвоката і адвокатури: 
вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації», 

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

Вивчення рукопису та автореферату дисертації «Правовий статус 

адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації», 

ознайомлення з публікаціями дисертантки за темою дослідження дає 

підстави для попереднього висновку про те, що А. М. Бірюкова досягла 

поставлених цілей, роботу виконано на достатньому науковому й 

методологічному рівні. Цей висновок підтверджується низкою основних 

критеріїв, за якими оцінюються наукові розробки відповідного рівня.

Актуальність теми дослідження. У будь-який період розвитку 

суспільства стан адвокатури та здійснення діяльності з захисту основних 

прав і свобод людини має доленосне значення. В умовах викликів третього 

тисячоліття, становлення та розбудови в Україні демократичної, соціальної, 

правової держави необхідно, щоби адвокатура ефективно реалізовувала 
завдання, покладені на неї, а адвокатська діяльність здійснювалася 

відповідно до загальновизнаних стандартів у сфері надання правової 

допомоги.
У сучасному світі адвокатура переживає помітну кризу, 

переосмислюється її роль та місце у суспільстві, її багатовікові традиції. 

Розвиток новітніх технологій і глобалізація змінюють її обличчя. Суттєві 
зміни у функціонуванні української адвокатури відбулися із створенням

єдиної професійної організації адвокатів -  Національної асоціації адвокатів
МйГік # /?  ■'

ВіР \1 І Г . К Ї ,Л  
' Відділ діловодства та архіву 

й<8сысого національного університету 
імені Тараса Шевченка
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України, розвитком адвокатського самоврядування, прийняттям змін до 

Конституції України, відповідно до яких запроваджено виключне право 

адвокатів на здійснення представництва іншої особи в суді та захист від 

кримінального обвинувачення. Реформи, що відбуваються, призводять до 

нової парадигми української адвокатури та оновлення сфери надання 

правової допомоги. На теперішній час широко обговорюється нова редакція 

Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прийняття якої 

розглядається як наступний етап реформування адвокатури, що має вирішити 

цілий ряд проблемних питань адвокатури з урахуванням новітніх політико- 

правових змін, які мають місце в державі і суспільстві.

Дослідження впливу глобалізації на правовий статус адвоката і 

адвокатури та застосування результатів такого дослідження для підвищення 

ефективності реформи адвокатури є надзвичайно актуальним. Як правильно 

зазначає дисертантка, актуальність, доцільність і обґрунтованість тих чи 

інших поглядів, думок, пропозицій залежить від того, наскільки системно 

автор підходить до вирішення поставлених перед ним завдань, наскільки він 

спроможний спрогнозувати вектор розвитку адвокатури під впливом 

сукупності різноманітних факторів.

Не зважаючи на вагомий внесок окремих науковців у розробку різних 

аспектів проблематики правового статусу адвоката і адвокатури, до цього 

часу у вітчизняній науці ще не було сформовано концептуальної моделі 

трансформації правового статусу вітчизняної адвокатури та адвоката з 

урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації, що й обумовлює 

необхідність всебічної розробки даної проблематики.

Актуальність теми дисертації підтверджена її відповідністю планам 

науково-дослідної роботи Академії адвокатури України «Конституційна 

функція адвокатури у захисті прав і законних інтересів в контексті світових 

стандартів» на 2013-2016 рр. (державний реєстраційний номер 0113U001431), 

«Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» на 

2013-2018 рр. (державний реєстраційний номер 0113U001491)
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. У роботі А. М. Бірюкової 

досліджується широкий спектр проблем, пов’язаних із розробкою на 

концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу адвокатури та 

адвоката в Україні у контексті глобалізації. Дисертанткою з’ясовано сутність 

правової глобалізації та її вплив на вітчизняну адвокатуру; досліджено 

правову природу адвокатури в умовах глобалізації; проаналізовано 

міжнародний досвід організації адвокатури з позиції його використання у 

вітчизняній моделі; з’ясовано зміст та елементи правового статусу адвоката, 

визначено його специфіку у контексті глобалізації; розкрито сутність 

міжнародно-правових гарантій адвокатської діяльності; розглянуто роль 

адвокатської етики у глобальному світі та проаналізовано її міжнародні 

стандарти; досліджено національну та міжнародну практику формування 

гонорарної політики адвоката; сформульовано пропозиції теоретичного та 

практичного характеру щодо вдосконалення регулювання організації та 

функціонування вітчизняної адвокатури.

Викладені у вступі та розділах основної частини роботи положення, які 

стосуються постановки проблеми в цілому, окремих її аспектів, переконують 

в тому, що відповідні питання є теоретично і практично важливими, мало 

розробленими в юридичній науці і є перспективними для дослідження. 

Об’єкт та предмет дослідження визначені, в цілому, коректно: об’єктом 

обрано суспільні відносини, що виникають у процесі організації та 

функціонування адвокатури, а також при здійсненні адвокатом своєї 

професійної діяльності; предметом - вітчизняну модель правового статусу 

адвоката та адвокатури в контексті процесів глобалізації.

Об’єкт та предмет вдало співвідносяться з метою дослідження. Метою 

дисертаційного дослідження А.М.Бірюкова визначила розробку на

концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу вітчизняної 

адвокатури та адвоката з урахуванням природи, проявів і тенденцій глобалізації 

та формування на її основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на
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модернізацію нормативної бази організації та функціонування адвокатури в 

Україні. Для досягнення поставленої мети дисертанткою було сформульовано 

низку дослідницьких завдань: 1) з’ясування сутності правової глобалізації та 

її значення для розвитку адвокатури; 2) визначення способів впливу 

глобалізації на вітчизняну адвокатуру; 3) дослідження правової природи 

адвокатури в умовах глобалізації, з урахуванням чого запропонування нового 

погляду на її сутність, місце, роль і функції; 4) аналіз міжнародного досвіду 

організації адвокатури з позиції його реального та можливого використання у 

вітчизняній моделі; 5) з’ясування змісту правового статусу адвоката та 

визначення його специфіки в умовах глобалізації; 6) надання характеристики 

елементам правового статусу адвоката та визначення прогалин їх 

регулювання у вітчизняній моделі з урахуванням існуючих міжнародних 

стандартів; 7) розкриття сутності міжнародно-правових гарантій адвокатської 

діяльності та в контексті цього -  особливості юридичної відповідальності 

адвоката; 8) оцінка значення адвокатської етики у глобальному світі; 9) аналіз 

міжнародних стандартів етики професійних відносин в адвокатській 

діяльності; 10) дослідження національної та міжнародної практики 

формування гонорарної політики адвоката; 11) формулювання пропозицій 

теоретичного та практичного характеру щодо вдосконалення регулювання 

організації та функціонування вітчизняної адвокатури.

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Зібраний теоретичний та 

емпіричний матеріал опрацьовано дисертанткою з використанням комплексу 

загальнонаукових і спеціально-наукових методів наукового пошуку. 

Методологічною основою дисертації є положення теорії пізнання, які 

забезпечують належну аргументацію авторських суджень і висновків: 

філософський (діалектичний), системно-структурний, історико-правовий, 

порівняльно-правовий, соціологічний, статистичний, формально- 

догматичний, логіко-семантичний методи, методи прогнозування, аналізу та 

синтезу, аналогії та моделювання.
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Підтвердженням обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у наданій праці, є використання при 

написанні дисертації 522 джерел (серед них -  науково-теоретичні, 

нормативні, довідкові). Зроблені по тексту роботи посилання свідчать, що 

А.М. Бірюковою достатньо ретельно було вивчено праці попередніх 

дослідників обраної проблематики та суміжних проблем, проаналізовано 

відповідні нормативно-правові акти. Науково-теоретичну основу роботи 

становили праці із загальної теорії права, конституційного, міжнародного, 

процесуального права, науки про адвокатуру (адвокатології), довідково- 

енциклопедичні матеріали, пам’ятки права різних історичних періодів, 

законодавство зарубіжних країн.

Достатньою слід визнати і емпіричну базу дослідження: аналітичні та 

статистичні дані Швейцарського економічного інституту (KOF Swiss 

Economic Institute), проекту «Всесвітня справедливість» (The World Justice 

Project), Національної асоціації адвокатів України, Державної судової 

адміністрації України, Генеральної прокуратури України; дані, одержані в 

результаті вивчення практики Вищої ради правосуддя. Верховного Суду та 

Європейського суду з прав людини. Крім того, положення дисертації 

базуються на узагальнені результатів проведеного дисертанткою анкетування 

548 адвокатів, а також власному досвіді А.М. Бірюкової здійснення 

адвокатської діяльності, який складає понад 28 років.

Ці та інші показники свідчать про добросовісну, комплексну, цілісну, 

теоретично і практично значущу роботу, вказують, що сформульовані в 

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації мають достатній 

ступінь наукової обґрунтованості, є достовірними.

Повнота викладення матеріалів дисертаційного дослідження. 

Дисертацію надано у виді рукопису, загальний обсяг якого становить 496 

сторінок. Основна частина дисертації (383 сторінки) охоплює чотири розділи, 

що містять тринадцять підрозділів. Дисертаційний матеріал логічно
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побудований і викладений відносно виділених авторкою розділів у такій 

послідовності:

У Розділі 1 «Адвокатура України у парадигмі розвитку концепту 

глобалізації» авторкою створюються передумови розгляду більш конкретних 

питань дисертаційного дослідження: сформульовано наукові підходи до 

визначення сутності глобалізації, показано трансформацію національної 

правової системи та розвиток адвокатури в її умовах. У підрозділі 1.1 

«Глобалізація як феномен розвитку сучасного суспільства» з’ясовано зміст 

поняття глобалізації, яка, на думку дисертантки, не має сталого змісту та 

становить предмет наукової дискусії, оскільки позначає різні за обсягом і суттю 

явища, процеси та проблеми. Розглядаючи глобалізацію як явище сучасного 

суспільства, що пізнається (феномен), А.М. Бірюкова досліджує її як процес, як 

рівень інтеграційних процесів, ж  етап суспільного розвитку, що 

характеризується багатоцільовими перетвореннями в різних сферах світових 

систем, інтенсифікацією процесів взаємодії держав, спрямованих на збереження 

рівноваги глобальної світової системи (стор. 39-40 роботи). У роботі отримує 

подальший розвиток точка зору В. Л. Інозємцева про те, що, цінність і 

значення сучасних глобалізаційних процесів полягає у тому, що вони 

відкривають перед людьми нові рівні свободи у досягненні своїх цілей і 

змушують їх уряди «складати новий іспит» на зрілість (стор. 47).

Матеріал, узагальнений у підрозділі 1.2 «Трансформація національної 

правової системи в умовах глобалізації», дозволив зробити проміжний 

висновок про фрагментарно глобалізований тип правової системи України, що 

зумовлено загалом перехідним (транзитним) станом, в якому перебувають 

суспільство та держава, котрі є визначальними суб’єктами у формуванні 

траєкторії її розвитку.

Осмислюючи суть трансформаційних процесів у національній правовій 

системі, що відбуваються під впливом глобалізації, автор правильно зазначає, 

що така трансформація відкриває, з одного боку, нові можливості у пізнанні 

права та дозволяє побачити перспективу його розвитку зокрема та
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суспільства загалом, а з іншого, торкається такого важливого аспекту як 

питання ідентифікації нації (стор. ).

А.М. Бірюкова розглядає правову глобалізацію не як незалежний, але як 

відносно самостійний процес, що відбувається у загальному контексті 

розвитку суспільства, спрямований на забезпечення юридичного супроводу 

та легітимацію процесів, інститутів, елементів глобальної економіки та 

політичної влади, а також на створення нормативної основи міждержавної 

взаємодії для вирішення глобальних проблем сучасності (стор 55). Поряд з 

макрорівнем» (формуванням глобального права або загальносвітової системи 

правових норм), досліджується сутність «мікрорівня» правової глобалізації, 

під яким у роботі розуміється трансформація національної правової системи 

держави, що виражається не лише у модифікації права, а й охоплює набагато 

більше якісних і кількісних процесів в середині системи, що розвивається 

згідно з законами діалектики (стор.56-59).

У дисертації проаналізовано способи трансформації національної 

правової системи під впливом процесів глобалізації (рецепція, гармонізація, 

уніфікація, стандартизація) та тенденції у цій сфері (універсалізація, 

юридизація суспільних відносин, гуманізація права, активне використання 

принципів права як регуляторів суспільних відносин, вплив судової практики 

на формування права, примат міжнародного права, стирання меж між 

публічним і приватним, політизація правових інститутів, розвиток концепту 

інформаційного суспільства.

Результатом дослідження способів трансформації вітчизняних 

інститутів правової системи в умовах глобалізації у підрозділі 1.3 «Вплив 

глобалізації на розвиток адвокатури України» є висновок дисертантки, що 

найбільш властивим для України способом такої трансформації, є 

стандартизація (стор.71), у зв'язку з чим чимало сторінок дослідження 

присвячено аналізу змісту поняття «міжнародні стандарти права», їх ознакам. 

Авторка показує своє розуміння правової природи адвокатури, визначаючи її 

характерні риси, якими вважає: квазіполітичність; слабо виражену
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ієрархічність; формальність її як інституту; недержавний характер, що, однак, 

не заперечує можливість і наявність окремих механізмів контролю за її 

діяльністю; самоврядний характер; нормативне визначення, як основного її 

завдання, забезпечення здійснення діяльності особливого роду -  адвокатської 

діяльності; професійну основу реалізації передбаченого завдання; особливий 

суб’єктний склад (стор. 74-80).

Надано авторське визначення поняття «міжнародні стандарти організації 

адвокатури», виокремлено їх функції: сигнальну, ціннісну, стримуючу, 

допоміжну, інтегруючу, стимулюючу та комунікативну (crop. 81). 

Сформульовано основні напрями імплементації міжнародних стандартів у 

сфері організації та функціонування адвокатури: 1) організаційний;

2) освітній; 3) лінгвістичний; 4) юридичний. У свою чергу, на думку 

дисертантки, ці напрями розподіляються на рівні чи окремі складові, які 

також проаналізовано у роботі (стор. 87-90).

Розділ 2 «Правовий статус адвокатури у глобалізаційному вимірі» 

присвячено розгляду питань правової природи, функцій і організації 

адвокатури. У підрозділі 2.1.«Правова природа адвокатури в умовах 

глобалізації» викладено авторську позицію щодо дуальності адвокатури та її 

місця у парадигмі взаємовідносин держави та суспільства, а також з іншими 

інститутами національної правової системи. Авторка відштовхується від 

констатації яскраво вираженого публічно-правового характеру національної 

адвокатури, втім стверджує й наявність в ній приватно-правової складової 

(стор. 97 ). Наголошено, що адвокатура є складовою громадянського 

суспільства не стільки тому, що вона характеризується самоврядністю, 

незалежністю, можливістю впливу на владу (це важливе, але похідне), 

скільки тому, що в основі її інституціоналізації лежать ті ж самі фактори, що 

й в основі інституціоналізації громадянського суспільства: розширення і 

стабільність сфери приватних інтересів через визнання, гарантії та захист 

суб’єктивних прав індивідів (стор. 109).

А.М. Бірюкова вказує на комунікативну характеристику адвокатури, яку
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вважає особливістю її сучасного статусу, що визначає стан взаємодії соціуму 

та держави та слугує проявом процесу глобалізації (стор.110).

У підрозділі 2.2. «Функції вітчизняної адвокатури в контексті 

глобалізаційних процесів» досліджуються функції адвокатури як динамічні 

категорії, що розвиваються під впливом факторів різного роду (економічного, 

політичного, геополітичного та інших), зумовлюючи модернізацію 

адвокатури та забезпечуючи її відповідність тенденціям суспільного розвитку 

(стор. 135). Класифікація функцій здійснюється, виходячи із розуміння 

функцій адвокатури як основних напрямів її діяльності (впливу), що 

характеризують її місце і призначення в суспільстві та державі та зумовлені 

необхідністю досягнення визначених цілей. При цьому авторська 

класифікація функцій адвокатури здійснюється окремо стосовно: 1)

адвокатури як інституту громадянського суспільства, об’єктом впливу якого 

є держава та суспільство (макрорівень); 2) адвокатури як корпорації, 

об’єктом впливу якої є адвокати (мезорівень); 3) адвокатури як професії, 

об’єктом впливу якої є фізичні та юридичні особи (мікрорівень). На думку 

дисертантки, у першому випадку адвокатура реалізує правозахисну, 

контрольно-наглядову, комунікаційно-інформаційну та просвітницьку 

функції. До корпоративних функцій адвокатури віднесено самоврядну, 

кадрову, представницьку, корпоративного захисту та лобістську. Серед 

функцій адвокатури як професії авторка називає функції захисту, 

представництва та юридичного консалтингу.

У підрозділі 2.3. «Світовий досвід організації адвокатури та його 

вплив на вітчизняну модель» дисертанткою проаналізовано організацію 

адвокатури у країнах, досвід яких справив найбільший вплив на формування 

уявлень про ефективну побудову системи адвокатури з позиції особливостей 

розвитку нашої держави. Ураховуючи досвід країн західної Європи, 

зосереджено увагу на дослідженні спеціалізації в адвокатурі. Зокрема, 

зроблено висновок про виражену на міжнародному рівні тенденцію розвитку 

спеціалізації адвокатської діяльності за відповідною сферою (галуззю) права,
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осторонь якої залишається Україна.

Слід погодитись із тим, що спеціалізація вітчизняних адвокатів 

розвивається поза межами законодавчого регулювання, що робить її 

неконтрольованою. Негативним наслідком є неякісне надання адвокатських 

послуг, зумовлене дезінформацією клієнта про наявність спеціальних знань у 

певній сфері, або ж певних специфічних навиків. Як наслідок, обґрунтованим 

є висновок дисертації про необхідність законодавчо запровадити можливість 

набуття статусу спеціалізованого адвоката, а також унормувати статус 

спеціалізованого адвокатського об’єднання (стор.163).

Встановлюючи взаємозв’язок організації адвокатури з державним і 

адміністративно-територіальним устроєм держави, авторка визначає ризики, 

які несе в собі функціонування двох і більше конкуруючих між собою 

адвокатських асоціацій в Україні. Слід підтримати висновок про 

оптимальність функціонуючої в Україні моделі організації адвокатури, 

перспективою розвитку якої є законодавче запровадження принципу 

спеціалізації (стр.164).

Розділ 3 «Міжнародна та національна практика регулювання 

правового статусу адвоката» присвячено елементам правового статусу 

адвоката в аспекті його регулювання на міжнародному та національному 

рівнях. У підрозділі 3.1.«Зміст правового статусу адвоката» досліджено

категорію «правовий статус адвоката» та розвинуто положення, що поняття 

«адвокат» охоплює статусну та функціональну складові, при чому, на думку 

авторки, в Україні статусна складова домінує. Надано авторське визначення 

поняття адвокатської діяльності як правничої допомоги, що здійснюється на 

незалежній і професійній основі особами, котрі отримали таке право в 

порядку, передбаченому Законом, з метою реалізації та захисту прав, свобод 

та інтересів інших осіб.

Авторка відзначає транскордонний характер поняття «правовий статус 

адвоката» (стор. 182) та розкриває його зміст крізь призму обов’язкових 

елементів. Виключне право адвокатів у сфері судового захисту та
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представництва особи у суді, на думку А.М. Бірюкової, відображає різні 

вектори впливу глобалізації та може розглядатися у функціональному та 

суб’єктному аспектах. Функціональний аспект пов'язується із якістю 

правової допомоги, а суб’єктний розкриває питання трудової міграції -  

допуск на внутрішній ринок юридичних послуг країни іноземних адвокатів. 

Авторкою констатовано умовну відповідність обсягу та якості задекларованих у 

національному законодавстві прав і обов’язків адвокатів існуючим 

міжнародним стандартам.

У підрозділі 3.2. «Національні умови набуття статусу адвоката та 

їх відповідність міжнародним вимогам» надано оцінку існуючій в Україні 

системі допуску до адвокатської професії. Необхідними етапами процедури 

набуття статусу в Україні у роботі зазначаються: Дотримання вищої 

юридичної освіти не нижче магістерського рівня; 2) набуття стажу роботи в 

галузі права не менше двох років; 3) спеціальна професійна підготовка особи, 

що включає в себе: - початкову професійну підготовку в навчальному центрі, 

акредитованому ВКДКА; - стажування під керівництвом адвоката, який має 

стаж адвокатської діяльності не менше п’яти років; 4) складання 

кваліфікаційного іспиту; 5) складання присяги адвоката та отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 6) внесення даних 

до ЄРАУ. Авторкою сформульовано законодавчі пропозиції, спрямовані на 

удосконалення інституту допуску до адвокатської професії в Україні 

(стор.218).

На підставі узагальнення міжнародно-правових положень авторкою 

сформульовано загальні стандарти допуску до професії адвоката:

1) відповідність особи певним кваліфікаційним вимогам, 

загальнообов’язковими серед яких є наявність належної правової освіти та 

підготовки, високі моральні якості, знання етичних принципів і правил професії;

2) обов’язок із забезпечення високої кваліфікації і підготовки адвокатів 

покладається на урядові організації, професійні асоціації адвокатів та навчальні 

установи; 3) процедура повинна передбачати перевірку рівня кваліфікації

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/


претендента та прийняття відповідного рішення уповноваженим органом, який 

має бути повністю незалежним у вирішенні цих питань; 4) повинна існувати 

можливість судового оскарження рішень з питань допуску до професії; 5) 

заборона будь-яких обмежень доступу до професії за ознаками раси, кольору 

шкіри, статі, етнічного походження, віросповідання, політичних чи інших 

поглядів тощо (стор.296-297).

У роботі показано вплив інтеграційних процесів у світовій економіці на 

розробку та запровадження уніфікованих кваліфікаційних вимог до адвоката, їх 

сприяння формуванню єдиного ринку юридичних послуг.

У підрозділі 3.3. «Правове регулювання гарантій професійної 

діяльності адвоката на міжнародному та національному рівні» 

наголошено на значимості гарантій адвокатської діяльності. Авторка 

визначає міжнародно-правові гарантії адвокатської діяльності як сформовану 

у світі система конкретних правових засобів, визначених нормами 

міжнародного права, втілення яких на національному рівні забезпечує 

реальну та ефективну реалізацію професійних прав та обов’язків адвокатів, їх 

захист і відновлення у разі порушення. Вони досліджені з урахуванням їх 

умовного поділу на: 1) гарантії безперешкодного та ефективного здійснення 

адвокатом захисту, представництва та іншої правової допомоги у всіх видах 

проваджень; 2) гарантії незалежності адвоката, недопущення стороннього 

впливу на нього та неналежного втручання у його професійну діяльність; 

3) гарантії конфіденційності відносин адвоката з клієнтом та збереження 

адвокатської таємниці. Систему гарантій безперешкодного та ефективного 

надання адвокатом правової допомоги аналізується у роботі крізь призму 

положень щодо: - забезпечення доступу адвоката до своїх клієнтів, у тому 

числі тих, кого позбавлено свободи; - забезпечення безперешкодного 

консультування адвокатом клієнта про його права і обов’язки; - 

гарантування вільного пересування адвоката в своїй країні та за кордоном 

для здійснення своїх професійних функцій; - недопущення відмови адвокату 

з боку судових або адміністративних органів у праві представляти інтереси
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свого клієнта; - забезпечення адвокату можливості своєчасно знайомитись з 

інформацією, документами і матеріалами справ клієнтів; - забезпечення 

можливості адвокату вільно відшукувати, витребовувати, отримувати і 

згідно з професійними нормами поширювати інформацію, яка стосується 

його професійної діяльності. Слід погодитися із тим, що в Україні вирішення 

проблеми гарантування адвокатської діяльності відповідно до міжнародних 

стандартів у контексті доступності правової допомоги знаходиться не лише у 

площині нормативного регулювання, а й передбачає реалізацію цілого 

комплексу заходів організаційного та матеріально-технічного характеру.

Ефективність професійної діяльності адвоката та його незалежність 

реалізується, на думку авторки, завдяки гарантіям: а) особистої безпеки 

адвокатів у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; б) недопущення 

будь-якого втручання в адвокатську діяльність за умови, якщо вона 

відбувається в правових та етичних межах; в) недопущення переслідувань 

адвокатів, застосування до них правових, економічних чи інших санкцій за 

заяви, дії і рішення, здійснювані у зв’язку із виконанням професійного 

обов’язку відповідно до правових та етичних норм.

Дисертантка наголошує на стійкій негативній тенденції порушення 

професійних прав адвокатів, втручання в їх професійну діяльність, 

переслідування з професійних мотивів, посягання на особисту безпеку 

адвокатів у зв’язку з виконанням професійних функцій в Україні (стор. 245).

Особливу увагу при дослідженні гарантій адвокатської діяльності 

приділено питанню забезпечення конфіденційності в адвокатській діяльності. 

На підставі аналізу масиву рішень ЄСПЛ авторкою зроблено висновок, що 

гарантії конфіденційності в адвокатській діяльності стосуються не просто 

інформації як об’єкта, а загалом процесу спілкування адвоката з клієнтом у 

будь-якій формі його прояву та фіксації (стор.267-268).

У підрозділі 3.4. «Юридична відповідальність адвоката контексті 

інтеграційного розвитку суспільства» визначено юридичну 

відповідальність адвоката як специфічні правовідносин, що виникають між
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адвокатом, який вчинив професійне правопорушення, та юрисдикційним 

органом, уповноваженим належним чином реагувати на таке

правопорушення, змістом котрих є реалізація у визначеній процесуальній 

формі санкцій, що виражаються в обов’язку адвоката зазнати певних 

несприятливих для себе наслідків за порушення норм, які регламентують 

його професійну діяльність. Дисертантка здійснює оцінку вітчизняного 

інституту дисциплінарної відповідальності адвоката крізь призму 

відповідності його елементів міжнародним стандартам. Реалізація принципу 

пропорційності при визначенні санкції за вчинення адвокатом

дисциплінарного проступку у національній процедурі дисциплінарного 

провадження, на думку авторки, передбачає два аспекти: а) достатню 

варіативність вибору дисциплінарних санкцій; б) законодавче закріплення 

критеріїв, якими має керуватися дисциплінарний орган при обранні виду 

дисциплінарного стягнення (правотворчий рівень), та їх одноманітне 

застосування (правозастосовний рівень).

Розділ 4 «Етика адвокатської діяльності в умовах глобалізації» 

містить погляди авторки на актуальні питання адвокатської етики, які, з її 

точки зору, зумовлені глобалізацією. У підрозділі «Норми професійної 

етики як специфічний регулятор адвокатської діяльності» розглянуто 

значення та регуляторний потенціал етики в адвокатській діяльності та 

визначено зміст адвокатської етики.

Авторка справедливо наполягає на чіткому диференціюванні закону 

(права) та етичних правил як самостійних регуляторів професійної діяльності 

адвоката; на тому, що провідне місце у формуванні етичних правил 

адвокатської діяльності посідають саме професійні адвокатські об’єднання 

(асоціації); на тому, що правила адвокатської етики є обов’язковим 

структурним елементом професійної підготовки адвоката нарівні з фаховою 

освітою та підготовкою. Сформульовано тезу про те, що адвокатська етика 

постає як внутрішньо узгоджена система корпоративних норм, які 

розроблюються та ухвалюються органами адвокатського самоврядування або
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окремими адвокатськими організаціями на основі загальносуспільної моралі, 

міжнародних стандартів, національних традицій адвокатури, а також з 

урахуванням специфіки адвокатської діяльності, визначеної національним 

законодавством.

Підрозділ 4.2. «Міжнародні стандарти етики професійних відносин 

адвоката та їх імплементація у  законодавчу модель України» містить 

аналіз міжнародних та національних етичних норм як базису професійних 

відносин адвоката. Дисертанткою приділено належну увагу принципам 

конфіденційності, пріоритету інтересів клієнта, незалежності адвоката у 

взаємовідносинах із клієнтом, уникнення конфлікту інтересів. У роботі 

відзначено неузгодженість вітчизняного законодавчого та корпоративного 

підходу до стратегії регулювання конфлікту інтересів, підтримано позицію 

щодо необхідності управління ним, наведено приклади «інструментарію», що 

використовується з метою уникнення конфлікту інтересів при застосуванні 

стратегії його керованості.

На думку авторки, у відносинах адвоката з судом та іншими учасниками 

судочинства першочергового значення набувають інтереси правосуддя. У 

дисертації обґрунтовується теза про те, що необхідність нормативного 

закріплення етичних правил поведінки адвоката в судовому процесі в Україні 

зумовлена транзитним станом українського суспільства.

Слушною є точка зору дисертантки, що першоосновою корпоративних 

відносин в адвокатському середовищі є етична складова та корпоративний 

дух, який передбачає такий стан адвокатської спільноти, за якого кожний її 

представник духовно, психологічно, соціально на ціннісно-змістовному рівні 

асоціює себе з нею, поділяючи її ідеали та переймаючись її проблемами 

(стор.365). Розглянуто проблематику взаємовідносин між адвокатами та 

використання адвокатами такого інструментарію, як реклама.

У підрозділі 4.3. «Формування гонорарної політики адвоката на 

міжнародному та національному » авторка звертається до

актуальних теоретичних та практичних питань адвокатського гонорару.
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Авторка виходить з того, що єдиним і обов’язковим критерієм, якому 

повинна відповідати адвокатська винагорода, є критерій розумності. На 

підставі аналізу двох різних європейських моделей регулювання гонорарної 

політики, зокрема, ліберальної (Франція) та дирижистської (Німеччина), у 

роботі сформульовано правильний висновок, що український підхід тяжіє до 

французької моделі, яка передбачає свободу визначення гонорару (стор. 379- 

383).

Дисертанткою досліджується така важлива етико-соціальна проблема, як 

врахування при визначенні адвокатського гонорару фінансового стану 

клієнта, вирішення якої, на думку дисертантки, вимагає від адвоката 

забезпечення певного балансу відповідно до існуючих обставин.

Стосовно «гонорару успіху» у дисертації зроблено висновок про те, що 

його застосування в адвокатській практиці пов’язано з традиціями та 

особливостями національних правових систем і залежить безпосередньо від 

існуючих у державі підходів до регламентації таких питань, як: існування 

ставок адвокатських гонорарів; віднесення гонорару адвоката до складу судових 

витрат; типу адвокатської «монополії» в судовому процесі; особливостей 

системи безоплатної правової допомоги. Слушною є думка авторки, що 

«гонорар успіху» підлягає судовому захисту за умови його 

законодавчої/корпоративної регламентації, а судовий «імунітет» «гонорару 

успіху» має надважливе значення для практики його застосування та 

популяризації у контексті його позиціонування як інструменту доступу до 

правосуддя (стор.410).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Основні 

положення дисертаційної роботи знайшли відображення у підготовлених 

одноособово монографії, двадцяти п’яти статтях, які опубліковано в наукових 

фахових юридичних виданнях, у тому числі дві -  у зарубіжних фахових 

виданнях, дванадцять -  у виданнях України, внесених до міжнародних 

науково-метричних баз, а також п'ятнадцяти тезах доповідей на міжнародних

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/


і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У сукупності з 

авторефератом, друковані роботи А.М. Бірюкової достатньо повно 

відображають зміст основних положень і висновків її дисертаційного 

дослідження та дозволяють науковій громадськості ознайомитися із ними. 

Результати дисертації пройшли відповідну апробацію. Її основні положення 

було оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, а саме: «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. 

Київ, 20-21 травня 2016 р.), «Захист прав людини в парадигмі верховенства 

права Київ», (м. Київ, 17-18 травня 2017 р.), «Становлення та розвиток 

наукових досліджень» (м. Київ, 19-20 травня 2017 р.), «Криміналістичне 

забезпечення діяльності сторін кримінального провадження» (м. Київ, 29 

листопада 2017 р.), «Етичні засади адвокатської професії» (м. Київ, 12 грудня

2017 р.), «Актуальні проблеми адвокатури» (м. Харків, 14 грудня 2017 р.),

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та

перспективного розвитку» (м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р.), «Роль права та 

закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 9-10 лютого 2018 р.), 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 

(м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 р.), «Юридична наука нового часу: традиції 

та вектори розвитку» (м. Одеса, 9 березня 2018 р.), «Міжнародне та 

національне законодавство: способи удосконалення» (м. Дніпро, 30-31 

березня 2018 р.), «Актуальні проблеми судового права» (м. Харків, 23 квітня

2018 р.), «Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 18-19 

травня 2018 р.), «Доступ до правосуддя в контексті судової реформи» (м. 

Сєверодонецьк, 25 травня 2018 р.), «Законодавство України у світлі сучасних 

активних реформаційних процесів» (м. Київ, 12-13 жовтня 2018 р.).

Вивчення дисертації та автореферату до неї надає підстави для 

висновку про ідентичність змісту автореферату та основних положень 

рукопису дисертації «Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації». Дисертацію та її автореферат 

оформлено відповідно до встановлених МОН України вимог, викладено
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літературною мовою, науковим стилем, їх тексти практично позбавлені 

граматичних та орфографічних помилок.

Теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи. Наукові 

результати, отримані автором у процесі дослідження, можуть бути 

використані: 1) у науково-дослідній сфері -  для подальших доктринальных 

розробок проблематики організації та функціонування адвокатури; 2) у 

нормотворчій сфері -  для вдосконалення чинного законодавства України та в 

законопроектній роботі з питань регламентації адвокатської діяльності та 

здійснення судочинства, а також актів органів адвокатського 

самоврядування; у правозастосовній діяльності -  для вдосконалення та 

підвищення ефективності професійної діяльності адвоката, функціонування 

органів адвокатського самоврядування, а також діяльності судових і 

правоохоронних органів; у 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. Факт практичної апробації роботи підтверджують розміщені в 

Додатках акти впровадження (стор. 493-502).

Надаючи загальну позитивну оцінку роботі А.М. Бірюкової, слід 

вказати, що у дисертаційному дослідженні мають місце й окремі суперечливі 

або дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації або 

пояснень здобувана під час публічного захисту.

1. При наданні доктринального тлумачення глобалізації та її 

характеристик дисертантка формулює низку положень, спірний характер 

яких обумовлюються мабуть складністю глобалізації як феномену, зокрема: 

а) у дисертації є помітним змішування понять «глобалізація» та 

«інтернаціоналізація» стосовно дослідження питань правового статусу 

адвоката та адвокатури. Підтвердженням цього є запропоноване автором 

визначення поняття міжнародних стандартів організації адвокатури, 

визначення якого дано у контексті інтернаціоналізації (стор. 6 автореферату.
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стор. 80 роботи), втім авторка називає стандартизацію способом 

трансформації національної правової системи під впливом глобалізації (стор. 

10 автореферату). На стор. 91 у Висновках до Розділу 1 роботи визначено: 

« Інтернаціоналізація правової системи України відзначається 

домінантністю у цьому процесі таких її способів як уніфікація та 

стандартизація, що об’єктивно зумовлено природнім прагненням людей до 

кращих умов і стандартів життя. Проте серед інших ці способи правової 

глобалізації.... ». Проте кожне з цих понять має самостійний зміст та 

значення. Авторка у роботі наводить думки, відповідно до яких 

інтернаціоналізація (разом з лібералізацією, модернізацією та ін.) є однією з 

характеристик глобалізації (стор. 39, 64 роботи). Потребує пояснень, таким 

чином, з яких підстав феномен глобалізації ототожнюється з однією з його 

характеристик; б) одним з одержаних результатів дисертації зазначено 

положення про те, що фрагментарно глобалізований тип вітчизняної правової 

системи, пов’язаний із перехідним станом українського суспільства та 

держави, визначає транзитний стан вітчизняної адвокатури, яка 

«віддзеркалює» всі вади перехідного етапу суспільного розвитку, та 

розвивається шляхом найбільш розповсюджених способів, спричинених 

глобалізацією, якими є уніфікація та стандартизація (стор. 5 автореферату, 

стор. 27 роботи). Таке визначення свідчить про підтримання дисертанткою 

ідей Данкварта Растоу та його послідовників про транзит як період переходу. 

Проте використання терміну «транзитний» породжує питання про те, коли 

саме можна вважати стан адвокатури транзитним, адже транзитність вказує 

на тимчасовість, яка має привести до станціонарності. Проте чи можливо 

загалом вести мову про стаціонарність або транзитність стану адвокатури у 

контексті її історичного розвитку, чи не кожен етап розвитку явища є 

перехідним по відношенню до наступного? Крім того, потребує пояснень й 

те, чому, на думку авторки, адвокатура «віддзеркалює» виключно вади 

суспільного розвитку? Якщо адвокатура є індикатором процесів, які 

відбуваються у суспільстві, то у такому випадку вона має відображати й
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здобутки; в) вплив глобалізації безпосередньо на правовий статус адвоката і 

адвокатури в Україні дисертанткою розглядається виключно як позитивне 

явище. Разом з тим, проблемні аспекти та негативні наслідки глобалізації 

тривалий час обговорюються адвокатськім співтовариством, у зв'язку з чим 

важливо почути точку зору автора, наприклад, стосовно діяльності адвокатів 

у складі квазіадвокатських утворень, які об'єднують адвокатів з аудиторами, 

нотаріусами, медіаторами та іншими спеціалістами, професійні етичні 

правила яких значно відрізняються від адвокатських.

2. У підрозділі 1.3 вплив глобалізації на розвиток адвокатури 

розглянуто виключно крізь призму стандартизації. Втім висновку про те що 

стандартизація є найбільш властивим для України способом трансформації 

вітчизняних інститутів правової системи (стор. 10 автореферату, стор. 71 

дисертації) мав би передувати рівноцінний аналіз у тому ж обсязі й інших 

способів (рецепції, гармонізації, уніфікації), натомість, він у роботі відсутній.

3. Адвокатура у дисертації адвокатури розглядаєтьс авторкою як: 1) 

інститут громадянського суспільства, об’єктом впливу якого є держава та 

суспільство (макрорівень); 2) корпорація, об’єктом впливу якої є адвокати 

(мезорівень); 3) професія, об’єктом впливу якої є фізичні та юридичні особи 

(мікрорівень) (стор. 116). Таким чином, дисертантка продовжує тезу, що 

пропонується С. Е. Лібановой, М. Р. Аракеляном та іншими дослідниками 

стосовно множинності статусів адвокатури («триєдинство», «двоєдинство»). 

Проте такий погляд на адвокатуру здається надзивичайно дискусійним: 

розгляд адвокатури у різних статусах, виокремлення макро-, мезо- та мікро- 

рівнів пов’язаний з тим, що термін «адвокатура» ототожнюється за змістом із 

термінами «адвокатська діяльність» та «адвокатська корпорація», які мають 

самостійний зміст. Саме макрорівень у викладенні авторкою визначає 

адвокатуру - інститут громадянського суспільства. Адвокатська корпорація, 

як поняття, на доктринальному рівні не може ототожнюватися з поняттям 

адвокатури, адже різні історичні часи свідчать про те, що адвокатура 

існувала й без організації у професійні асоціації. Розуміння адвокатури як
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професії також викликає зауваження, адже професія має назву «адвокат», а не 

«адвокатура». Крім того, складові цього мікрорівня адвокатури, зазначені у 

роботі, відповідають поняттю «адвокатська діяльність».

4. Виходячи з ««хитросплетіння» публічних і приватних інтересів, що 

характеризує правову природу сучасної адвокатури в умовах глобалізації» 

(стор.121 роботи), як положення новизни, у роботі пропонується висновок 

про дуальність та квазіполітичність адвокатури (стор. 5 автореферату та стор. 

35 дисертації). Проте, по-перше, твердження, що дуалістична природа 

адвокатури не викликає жодних заперечень (стор.96 роботи) виглядає 

необгрунтованим, оскільки авторкою самостійно не доведено приватного 

характеру адвокатури. Дисертантка обмежується посиланням на окремі 

висновки інших науковців (стор.97) та наступну тезу: «Приватна складова 

адвокатури, яка розкривається крізь призму діяльності адвоката як суб’єкта 

приватного права, характеризує її статус як професії. Адвокат не повинен і не 

може реально зберігати баланс між суспільними та державними інтересами 

та інтересами окремих громадян. Так само як і адвокатура у своїй 

організаційній двоєдиності (як корпорація та як інститут), переслідує різні 

цілі та виконує різні функції. Як інститут адвокатура не надає професійної 

правничої допомоги, не здійснює адвокатської діяльності» (с.97-98). 

Наведену дисертанткою аргументацію навряд чи можливо вважати 

достатньою. Доцільно уточнити, у чому полягає приватний характер 

інтересів саме адвокатури, особливо враховуючи вагому аргументацію 

авторки про публічно-правовий характер адвокатської діяльності, яка 

міститься на стор.98-102 дисертації.

По-друге, не вбачається й вдалим твердження про квазіполітичність 

адвокатури. «Квазі» - ложний, мнімий, несправжній (лат). Чи дійсно це є 

визначальною рисою адвокатури? Фактично до висновку про 

квазіполітичність адвокатури дисертантка приходить на стор.74 роботи, 

виходячи з того, що політичні інститути пов’язуються з встановленням, 

підтриманням і виконанням влади. Належної аргументації з цього питання не
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спостерігається й у подальшому, крім вказівки, що віднесення адвокатури до 

квазіполітичних інститутів є проявом такої тенденції глобалізації у правовій 

системі, як політизація правових інститутів (стор.75). Політизація адвокатури 

вступає у протиріччя із основоположними засадами її організації та 

діяльності; з цих підстав авторка має розкрити зазначену тезу.

5. Такою ж сумнівною характерною рисою адвокатури, як 

квазіполітичність, є й запропонована автором «слабо виражена іерархічність» 

(стор. 11 автореферату, стор. 75 дисертації). Ієрархія (грец.

передбачає поділ на вищі й нижчі посади, чини, а також суворий порядок 

підлеглості, субординації. В ієрархічній організації кожен елемент організації 

підпорядковується єдиному іншому елементу. Це абсолютно не притаманно 

адвокатурі. Цікаво, що дисертантка на стор. 75 роботи відзначає: 1) 

незалежність і не підпорядкованість адвокатів один одному; 2) відсутність 

градації адвокатів залежно від посад, звань, чинів, вислуги років або інших 

факторів; 3) заборону втручання органів адвокатського самоврядування у 

професійну діяльність адвокатів. Вбачається, що іерархічность або 

притаманна певній організації, або ні, або має місце, або відсутня. Таким 

чином, із слабо вираженою іерархічністю як з характериною рисою 

адвокатури важко погодитися.

6. Досліджуючи міжнародні стандарти та їх імплементацію у 

національне законодавство, А.М. Бірюкова зосереджує свою увагу виключно 

на стандартах організації адвокатури. Відкритим залишається питання про 

функціональний аспект - стандарти здійснення адвокатської діяльності, 

надання правової допомоги. Такі стандарти діють на міжнародному рівні та 

активно запроваджуються Національною асоціацією адвокатів України, 

Координаційним центром з надання безоплатної правової допомоги. Авторка 

на стор. 27 автореферату вказує, що саме якість правової допомоги набуває 

особливого значення в умовах формування єдиного вільного ринку правових 

послуг, тому необхідно було дослідити й стандарти діяльності адвокатури.
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Дискусійною є й авторська класифікація напрямів імплементації 

імплементації міжнародних стандартів на: 1) організаційний; 2) освітній; 3) 

лінгвістичний; 4) юридичний (стор. 87 роботи). Наприклад, з яких підстав 

освітній напрямок не є частиною організаційного? Виходячи з того, що до 

організаційного напряму авторка включає систему адвокатського 

самоврядування та систему зв’язків адвокатури, відкритим залишається 

питання про те, чи можна розглядати освітній напрям окремо від 

організаційного, якщо, на думку автора, він охоплює підвищення кваліфікації 

адвокатів - повноваження органів адвокатського самоврядування та НААУ?

7. Визначаючи основу рекламування адвокатської діяльності та 

розглядаючи спеціалізацію в адвокатурі, автор використовує термін 

«адвокатські послуги" (стор.6, 15 автореферату). Цей термін не притаманний 

законодавству про адвокатуру та адвокатську діяльність, яким передбачено 

інші поняття - «правова допомога», «юридична допомога», «правнича 

допомога», які, на відміну від терміну «адвокатські послуги», проаналізовано 

у науково-правовому висновку, проведеному за зверненням дисертантки 

(Додаток А до роботи). Разом з тим, виникає логічне питання, як авторка 

розуміє термін «адвокатські послуги» та з яких підстав відносить адвокатську 

діяльність до сфери послуг? Доцільно під час захисту, враховуючи специфіку 

проведеного дослідження та спеціальності, за якою захищається дисертантка, 

відповісти на ці питання.

8. Низка дискусійних положень дисертації пов'язана із проблематикою 

правового статусу адвоката: а) на стор. 181 дисертації авторка визначає 

обов’язкові елементи, що становлять зміст правового статусу адвоката, до 

яких відносить: права та обов’язки адвоката (права, обов’язки, заборони, 

обмеження); умови та алгоритм набуття статусу адвоката, його зупинення та 

втрати; гарантії адвокатської діяльності; дисциплінарна відповідальність 

адвоката (види, порядок накладення). Втім, чи може те, що передує набуттю 

правового статусу, вважатися його змістом (умови та алгоритм набуття 

статусу адвоката)? Таке положення дисертаційного дослідження (стор. 16
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автореферату) є дискусійним; б) у роботі зазначено, що «статус «адвокат» 

повинен бути активним, тобто позначати особу, яка фактично здійснює 

адвокатську діяльність, а не лише формально володіє правом на її здійснення» 

(стор.174 ). Загалом погоджуючись з цією тезою, слід звернути увагу на її 

дискусійний аспект стосовно визначення належної активності адвоката та 

ставлення авторки до інституту «honorariat» у Франції?

9. «Авторитет судової влади є метою найвищого порядку, яка зумовлює 

правові та етичні рамки поведінки адвоката відносно суду та інших учасників 

судового процесу» - цей висновок формулюється дисертанткою на стор. 28 

автореферату, стор. 363 роботи. Вбачається, що захист прав людини слід 

розглядати як мету найвищого порядку, яка зумовлює правові та етичні рамки 

поведінки адвоката. Навіть для самого суду метою найвищого порядку 

вбачається справедливість, а авторитет судової влади доцільно розглядати як 

проміжну ціль.

10. У роботі сформульовано тезу про те, що адвокатська етика постає як 

внутрішньо узгоджена система корпоративних норм, які розроблюються та 

ухвалюються органами адвокатського самоврядування або окремими 

адвокатськими організаціями на основі загальносуспільної моралі, 

міжнародних стандартів, національних традицій адвокатури, а також з 

урахуванням специфіки адвокатської діяльності, визначеної національним 

законодавством (стор. 21 автореферату). Проте потребує уточнення, 

міжнародні стандарти формують адвокатську етику, або етика є основою 

формування міжнародних стандартів? Крім того, здійснюючи диференціацію 

норм адвокатської етики за суб’єктним критерієм, дисертанткою 

виокремлено: 1) етику відносин адвоката з клієнтом; 2) етику відносин 

адвоката з судом та іншими учасниками судочинства; 3) етику відносин між 

адвокатами. Втім нормативно врегульованими є й відносини адвоката з 

помічниками та стажистами, а також з іншими органами, особами (поза 

межами судового процесу; зазначене вимагає розширення запропонованої 

диференціації та її уточнення.
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Висловлені зауваження стосуються переважно дискусійних питань 

дослідження або окремих недостатньо чітко викладених позицій здобувана. 

Наявність окремих спірних положень не знижує достовірності основних 

наукових здобутків, висновків і рекомендацій, шо містяться в дисертації, не 

спростовує її загальної концепції та положень, що становлять наукову 

новизну дослідження й виносяться на захист. Більшість зауважень 

розглядаються як науковий фундамент для подальшої дискусії на засіданні 

спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації, в ході якої дисертантка 

має можливість спростувати їх, відстоявши власні позиції, чи навести 

додаткові аргументи шодо власних висновків.

Дисертація «Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель 

у контексті процесів глобалізації» є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримано нові науково обгрунтовані результати, що 

розв'язують конкретну, важливу для юридичної науки проблему розробки на 

концептуальному рівні моделі трансформації правового статусу адвокатури та 

адвоката в Україні у контексті глобалізації. Дисертаційне дослідження 

відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року №567, а її автор - Біркжова Аліна Миколаївна - 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Відділ діловодства та архіву 
Наського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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