


допомоги. Все це обумовлює нагальну потребу концентрації уваги 

законодавця на врегулюванні всіх цих проблемних за допомогою норм 

адміністративного права, тим самим забезпечивши гарантування реалізації 

особою права на правову допомогу. З огляду на зростаючу потребу значної 

кількості осіб в одержанні такої допомоги, та з акцентом уваги на 

забезпечення ефективності такої допомоги, оптимізації «завантаження» 

адвокатів відповідним видом професійної діяльності та своєчасністю 

цільового використання бюджетних коштів на оплату їх послуг актуальність 

галузевого гарантування надання правової безоплатної допомоги істотно 

зростає, підвищується його наукова та практична значимість. У цьому 

контексті роботу Сакун Д.І. цілком можна вважати такою, що відрізняється 

актуальністю, значимістю для доктринальних досліджень, правозастосування 

та нормотворення. Саме здійснення нових науково-обґрунтованих 

комплексних тематичних досліджень й є нагальним завданням для 

вітчизняної правової науки задля побудови базису для удосконалення 

правових засад існування інституту безоплатної правової допомоги 

адвокатами. Ці дослідження дозволяють з’ясувати сутність зазначеного 

правового феномену, проблемні аспекти ефективного існування й 

забезпечити наукове підґрунтя для діяльності по удосконаленню 

законодавства про зазначений вид професійної правової допомоги адвокатом. 

З огляду на зазначену роботу Сакун Д.І. можна розглядати в якості 

невід’ємної складової наукового підґрунтя для сучасної тематичної 

нормотворчості та правозастосування Це підтверджує актуальність, наукову 

та практичну цінність роботи Сакун Д.І., вдалий вибір теми, узгодженість її із 

пріоритетними напрямками розвитку правової, в тому числі й галузевої 

науки, нормотворчості і правозастосування. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, 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 положень дисертації, висновків і 

пропозицій, сформульованих у дисертації. Достатній рівень положень, 

висновків та рекомендацій, запропонованих у роботі, забезпечується завдяки 

опрацюванню достатньої кількості різноманітних джерел, в тому числі й 

різних наукових напрямів, які вийшли друком у різні періоди, нормативно-

правових актів, узагальнень практики правозастосування, а також вмілому 

використанню як загальнонаукових, так і спеціальних методів наукового 

пізнання. Це дозволило дослідження здійснювати на різних рівнях наукового 

пізнання, виокремлені проблемні питання закріплення та реалізації 

адміністративно-правових гарантій надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами й сформулювати конкретні рекомендації щодо їх вирішення. Всі 

теоретичні положення логічно доповнюється аналізом нормативно-правових 

положень, узагальнень правозастосування, обґрунтуванням позиції автора 

щодо вирішення питань. 

Структура роботи достатньо логічна, послідовна, дозволяє розкрити 

мету, виконати сформульовані завдання, складається зі вступу, трьох 



розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Формулювання 

мети, завдання, об’єкту, предмету дослідження є коректним.  

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 

обумовлюється тим, що робота Сакур Д.І. є першою у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці комплексним роботою, безпосередньо 

присвячена проблематиці галузевих гарантій надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами. Автором вперше запропоновано низку положень, 

наукова новизна яких цілком може бути підтримана, а саме: визначення 

адміністративно-правових гарантій надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами як особливого різновиду правових, галузевих гарантій, умовна 

періодизація ґенези дослідження та законодавчого закріплення 

адміністративно-правових гарантій надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, що дозволяє встановити певні тенденції подальшого 

використання їх ресурсу; системний аналіз таких гарантій та виокремлення 

«базового» класифікаційного розподілу їх для з’ясування їх повного ресурсу. 

Заслуговують на схвалення результати дослідження дисертаційного 

особливостей інституційних, організаційних та функціональних 

адміністративно-правових гарантій надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами й формулювання пропозицій щодо моделювання відносин з 

розподілу професійного навантаження, врегулювання «спірних» відносин 

між адвокатами та особами-споживачами допомоги, розширення кола 

останніх, забезпечення цільового використання бюджетних коштів для 

виплати гонорару адвокатам. 

Цікавими є положення стосовно розуміння безоплатної правової 

допомоги адвокатами як об’єкта правового, зокрема адміністративно-

правового регулювання та гарантування, їх співвідношення, ознак, які 

формують їх зміст. Цікавими і такими, що можуть підлягати підтримці, є 

положення роботи стосовно особливого правового статусу суб’єктів надання 

такої допомоги та ролі норм адміністративного права у його визначенні. 



Варто підтримати десерти дисертанта у його прагненні обґрунтувати 

доцільність запозичення конкретного досвіду окремих держав для України із 

акцентом на особливість національною нормотворчості. 

Дисертація містить й інші положення, які заслуговують на підтримку. 

Повнота викладення положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у роботі, у публікаціях. Основні положення, висновки, 

рекомендації достатньо повно висвітлені у 5 публікаціях, з яких: 4 ‒ у 

фахових виданнях категорії «Б», 1 ‒ у зарубіжному науковому фаховому 

виданні та 4 тезах доповідей на міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних конференціях. Автореферат і дисертація за змістом містять 

ідентичну інформацію, оформлені відповідно до встановлених 

законодавством вимог. 

Практичне значення положень дисертації полягає у тому, що вони 

становлять як теоретичний, так і практичний інтерес, вже використовуються 

у науково-дослідний, правозастосовній, нормотворчої діяльності та у 

навчальному процесі. 

Незважаючи на загальну позитивну оцінку роботи, вона містить певні 

положення дискусійного характеру, відрізняється спірним змістом, 

потребують уточнення авторської позиції. 

1. У підрозділі 1.4 роботи Ви аналізуєте систему суб’єктів 

гарантування надання безоплатної правової допомоги адвокатами, звертаєте 

увагу на КМУ, Президента України, Верховної Ради України Мінюст, а 

також т.зв. «спеціалізованих» суб’єктів. А чи не варто було б віднести до цієї 

ж системи і самих адвокатів, які безпосередньо і надають таку допомогу? 

2. Аналізуючи класифікації адміністративно-правових гарантій 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами (підрозділу 2.1), 

дисертантка виділяє в якості критерію ‒ акт, в якому ці гарантії 

закріплюються, й виокремлює «ті», що закріплені у міжнародно-правових, 

конституційних, законодавчих, підзаконних актах», при цьому виникає 

питання під гарантіями, які закріплені у конституційних актах, розглядається 



ті, що закріплені в Основному Законі держави чи й в інших актах? Якщо 

тільки в Основному Законі держави, чи є вони адміністративно-правовими? 

3. Формулюючи пропозиції щодо удосконалення організаційних 

адміністративно-правових гарантій надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, дисертантка пропонує врегулювати й заходи відповідальності до 

адвокатів у разі неналежного виконання ними своїх обов’язків по наданню 

такого виду допомоги, дублюючий наявні положення законодавства. Бажано 

уточнити позицію стосовно цього питання й зосередити увагу на її 

унікальності. 

4. Підтримуючи пропозицію здобувача стосовно можливості 

розширення кола осіб, які мають право отримувати безоплатну правову 

допомогу адвокатів, за рахунок тих, хто опинився у скрутному 

матеріальному становищі (із посиланням на досвід Великобританії та інших 

зарубіжних країн), в той же час виникає питання стосовно того, а чи не буде 

«надмірного» навантаження на цей різновид допомоги в аспекті державного 

фінансування, з огляду на «хаотичність» врегулювання відносин з 

кредитуванням, діяльністю колекторських інституцій? 

Разом із тим висвітлені зауваження, пропозиції суттєво не впливають 

на загальну позитивну оцінку роботи, а свідчать про актуальність, складність 

проблемного питання, що досліджується. 

Висновок 

Дисертація Сакун Дар’ї Ігорівни на тему «Адміністративно-правові 

гарантії надання безоплатної правової допомоги адвокатами», є самостійною 

завершеною науково-дослідною працею, в якій отримано нові науково-

обґрунтовані результати, що у сукупності важливе для науки 

адміністративного права завдання ‒ аналіз феномену адміністративно-

правових гарантій надання безоплатної правової допомоги адвокатами, 

розробка теоретичних положень та обґрунтування наукових пропозицій, 

спрямованих на удосконалення адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами. Дисертаційна робота Сакун Д.І. 




