


базису для відповідних процесів, зумовлюючи дотримання принципу 

науковості. 

Не зважаючи на появу достатньо великої кількості наукових робіт з 

проблематики правової, і зокрема безоплатної, професійної допомоги, про що 

слушно зазначає дисертантка у роботі, все ж таки комплексних монографічних 

робіт, в яких би аналізувалися галузеві гарантії надання такої допомоги, на 

жаль, немає, що й підтверджує значимість роботи для вітчизняної науки, 

зокрема адміністративно-правової науки та як складової нового, такого, що 

узгоджується із новітніми положеннями сучасної науки адміністративного 

права, базису для нормотворчості та для правозастосування. 

Все вищезазначене й зумовило вибір теми дослідження, її актуальність й 

практичну значимість у визначенні та розв’язанні важливого для науки 

проблемного завдання ‒ аналізу адміністративно-правових гарантій надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, виокремлення основних напрямів 

для удосконалення використання його ресурсу в сучасних умовах 

державотворчих та правотворчих процесів. 

Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-

2020 роки, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом 

Президента України 12 січня 2015 року № 5, Національної стратегії у сфері 

прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 

року № 591, Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 

509-VIII, Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р, 

Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 

1629-IV та Стратегії розвитку Національної асоціації адвокатів України до 2020 

року, затвердженого Рішенням Національної асоціації адвокатів України від 17 

листопада 2016 року № 199, Стратегічного плану діяльності Міністерства 



юстиції України на 2019-2021 роки, затвердженого Міністром юстиції України 

від 11 лютого 2019 р. та Стратегічного плану діяльності Міністерства юстиції 

України від 17 серпня 2020 р. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і реалізацій, 

сформульованих у роботі є належним та достатнім, що зумовлено 

використанням сукупності загальних та спеціальних методів, які 

використовуються в адміністративно-правових дослідженнях. Як основний 

метод в роботі використовувався діалектичний метод наукового пізнання, 

завдяки якому сформульовані висновки, пропозиції (розділи 1, 2, 3, висновки до 

роботи), й завдяки якому адміністративно-правові гарантії правової безоплатної 

допомоги адвокатами розглянуто у їх розвитку. За допомогою історико-

правового методу досліджено ґенезу відповідного правового явища, його 

закріплення у законодавстві та його дослідження у вітчизняній правовій науці 

(підрозділ 1.1). Використання порівняльно-правового методу дозволило 

з’ясувати співвідношення безоплатної правової допомоги адвокатами як об’єкта 

адміністративно-правового гарантування із суміжними правовими явищами 

(підрозділ 1.2), адміністративно-правових гарантій такого виду допомоги з 

правовими гарантіями, адміністративно-правовими гарантіями адвокатської 

діяльності та правової допомоги (підрозділ 1.3), а також порівняти відповідні 

гарантії із зарубіжними аналогами (підрозділ 3.1). Логіко-семантичний метод 

дозволив поглиблено проаналізувати відповідний понятійний апарат 

(підрозділи 1.2, 1.3, 1.4). Метод класифікації дозволив не лише проаналізувати 

різновиди адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатами, а й запропонувати різні варіанти їх розподілу, в т.ч. й «базовий» 

(підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3), а метод системного аналізу ‒ з’ясувати сутність 

системи суб’єктів такого гарантування й системи самих адміністративно-

правових гарантій відповідного різновиду професійної правової допомоги 

(підрозділи 1.4, розділ 2), метод моделювання ‒ запропонувати авторські 

варіанти вирішення проблемних питань вищезазначеного гарантування 

(підрозділ 3.2). 



Структура роботи логічна, повністю відповідає меті та завданням 

дослідження, що дозволило послідовно розглянути все явище, виокремити 

проблеми та сформулювати шляхи їх вирішення, складається із вступу, трьох 

розділів, що охоплюють підрозділи, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Об’єкт та предмет сформульовані коректно та відповідають 

встановленим вимогам. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

визначається тим, що робота Сакун Д.І. є однією із перших у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці робіт, безпосередньо присвячених 

адміністративно-правовим гарантіям безоплатної правової допомоги 

адвокатами, що має комплексний характер. Зі змісту зрозуміло, що її 

теоретичною основою слугували роботи з теорії права, історії адвокатури, 

правової допомоги, з конституційного, адміністративного, кримінального та 

інших галузей права, а також з історії, філософії та публічного управління. 

Достовірність та наукова новизна положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, не викликає сумніву. Положення роботи 

ґрунтуються на об’єктивних теоретичних дослідженнях, на аналізі нормативно-

правових положень, узагальнень правозастосування, статистичних даних про 

діяльність суб’єктів надання безоплатної правової допомоги адвокатами та 

суб’єктів координації такої діяльності, кількість та якість використаних джерел 

зумовили докладність їх аналізу й забезпечили достатній рівень відповідності 

та обґрунтованості результатів дослідження. 

У процесі дослідження автору вдалося досягти поставленої мети, яка 

набула конкретизований та аналізований вигляд у вирішенні основних завдань, 

що наведені у роботі та авторефераті. Автором сформульовано пропозиції щодо 

удосконалення чинного законодавства та практики його застосування. З 

урахуванням цього можна стверджувати. Що новизна дисертації, її цінність 

знаходять прояв як у самому підході до дослідження проблемного завдання, так 

і у запропонованому варіанті вирішення наукового завдання. 

Позитивно слід оцінити запропоновані автором періодизації ґенези 

доктринального дослідження та нормативно-правового закріплення 



адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами 

(підрозділ 1.2), із виокремленням тенденцій такої ґенези та формулюванням 

висновків щодо перспектив подальшого їх розвитку. 

Цікавим є підхід автора до формування суміжного понятійного ряду й 

з’ясування ролі і місця у ньому безоплатної правової допомоги адвокатами як 

об’єкту адміністративно-правового гарантування (підрозділ 1.2) й 

адміністративно-правових гарантій останньої у всьому багатоманітні правових 

гарантій в цілому (підрозділ 1.3). Що дозволило їй запропонувати авторське 

визначення такого виду професійної правової допомоги (підрозділ 1.3), її ознак, 

які й формують її зміст. Варто підтримати автора у прагненні запропонувати 

системний аналіз суб’єктів гарантування, зокрема галузевого гарантування 

такої допомоги, із виокремленням елементів та інших ознак такої (підрозділ 

1.4). Цікавим виглядає «базовий» варіант класифікації адміністративно-

правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами (розділ 2) й 

аналіз різновидів, із виокремленням проблемних питань їх реалізації. 

Слушними є пропозиції автора стосовно потреби запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду галузевого гарантування допомоги (підрозділ 

3.2) й конкретизовані рекомендації щодо запозичення досвіду конкретних 

країн. 

Варто підтримати автора у її прагненні запропонувати конкретні 

пропозиції щодо вирішення проблем галузевого гарантування надання такої 

допомоги у частині закріплення інституційних, організаційних та 

функціональних гарантій (врегулювання відносин допуску адвокатів до такого 

виду діяльності, відносин взаємодії адвоката і суб’єкта одержання такої 

допомоги, адвоката і центрів надання вторинної правової допомоги, відносини 

стимулювання та примусу стосовно адвокатів, щодо розширення кола суб’єктів 

одержання допомоги тощо). 

Дисертація написана відповідно до вимог наукового стилю української 

стилістики та лексики. Наукові положення, висновки та пропозиції викладені 

юридично грамотно, чітко та послідовно. 



Повнота викладених у публікаціях положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

 Основні положення дисертаційної роботи Сакур Д.І. достатньою мірою 

висвітлені у 9 опублікованих працях, з яких 4 ‒ наукові фахові статті, 

опубліковані у фахових виданнях, включених до категорії «Б», 1 науковій 

статті у зарубіжному науковому фаховому виданні та 4 тезах доповідей на 

наукових, науково-практичних конференціях. 

Оцінка ідентичності автореферату і основних положень дисертації.  

Аналіз змісту дисертації та автореферату дає підстави констатувати 

ідентичність автореферату та основних положень дисертації. Наведені в 

авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації достатньо повно 

розкриті в тексті дисертації. Дисертацію та автореферат оформлено відповідно 

до вимог МОН України. 

Практичне значення положень дисертаційної роботи полягає у тому, що 

вони представляють як науковий, так і практичний інтерес і вже 

використовуються у навчальному процесі, науково-дослідній, правотворчій та 

правозастосовній діяльностях, що підтверджується актами впровадження. 

При загальній позитивній оцінці дисертації Сакур Д.І. слід зазначити, що 

у роботі є положення, висновки, що викликають сумніви, відрізняються 

дискусійним характером й можуть бути підґрунтям для дисертації під час 

публічного захисту дисертації, вимагаючи додаткового обґрунтування та 

пояснення. 

Дискусійні положення та зауваження. 

1. У підрозділі 1.4 роботи дисертантка пропонує системний погляд на 

суб’єктів адміністративно-правового гарантування надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами, в той же час переважно увагу концентрує на 

елементах такої системи (самих суб’єктах) й меншою мірою ‒ на зв’язках між 

ними та ознаках системи, які й притаманні такій сукупності суб’єктів. 

Доцільним вбачається деталізувати позицію автора щодо цих ознак та зв’язків 

для того, щоб з’ясувати реальний погляд на проблему системності таких 

суб’єктів. 



2. У підрозділі 2.3 дисертації, при аналізі організаційних адміністративно-

правових гарантій надання безоплатної правової допомоги адвокатами, 

зазначається, що одним із проблемних питань реалізації таких гарантій є 

«дисбаланс» представництва адвокатів в адміністративно-територіальних 

одиницях й формулюється ця проблема як одна із ключових. Доцільно все ж 

таки уточнити позицію автора з урахуванням того, що процедура допуску 

адвокатів до відповідного виду діяльності все ж таки передбачає урахування 

т.зв. «територіального критерію». 

3. Схвально оцінюючи порівняльно-правовий аналіз галузевого 

гарантування надання такої допомоги в Україні та зарубіжних країнах, 

обґрунтування доцільності запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

врегулювання та реалізації цього питання, все ж таки необхідним є 

зосередження уваги на аналізі міжнародно-правових та європейських правових 

стандартів такого гарантування. Тим більше, що автор наголошує на їх 

важливості для вітчизняного законодавства. 

4. Дисертантка пропонує зобов’язати центри з надання безоплатної 

(зокрема вторинної) допомоги залучати до моніторингу дотримання адвокатами 

стандартів якості надання безоплатної правової допомоги суддів, прокурорів з 

метою отримання об’єктивної інформації стосовно такої якості. При цьому 

зроблено посилання на досвід Японії та обґрунтовується доцільність 

запозичення такого досвіду. Виникає питання щодо механізму такого залучення 

й доцільність «завантаження» цією діяльністю «сторонніх» суб’єктів, з огляду 

на облік та моніторинг такої діяльності суб’єктами координації надання 

зазначеної допомоги. 

5. Пропонуючи систематизувати законодавство про адвокатуру та 

адвокатську діяльність, автор пропонує систематизувати і засади гарантування 

відповідної професійної допомоги. Не заперечуючи проти систематизації 

законодавства як форми удосконалення його, втім спірним вбачається варіант 

систематизації з акцентом на суб’єкта діяльності. За таких умов варто було б 

пропонувати й систематизований акт про прокуратуру, Національну поліцію 

тощо. Не варто забувати і про наявні процесуальні акти. 




