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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію А. В. Боровика, Н. З. Деревянко  

«Іmplementation of the right to receive professional legal assistance in Ukraine 
(administrative and legal principles)» (Реалізація права на отримання професійної 

правничої допомоги в Україні (адміністративно-правові засади)1

Рецензована монографія «Іmplementation of the right to receive professional legal 
assistance in Ukraine (administrative and legal principles)» (Реалізація права на отримання про-
фесійної правничої допомоги в Україні (адміністративно-правові засади) без сумніву є акту-
альною, своєчасною та потрібною для науки адміністративного права, а також для вирі-
шення проблем, які виникають у сфері реалізації права на отримання правничої допомоги.

Сьогодні стан забезпечення державою реалізації права на отримання професійної 
правничої допомоги в Україні є вкрай низьким, адже відсутність спеціалізованого зако-
нодавства про правничу допомогу, наявність бюрократизованих процедур, не належний 
рівень цифрового супроводу та складність етапів та стадій її отримання свідчать не на 
користь держави.

Вказане підтверджується результатами проведеного авторами у монографії соці-
ологічного опитування думки громадян щодо оцінювання стану реалізації ними права на 
отримання професійної правничої допомоги в Україні, де 76 % опитуваних респондентів 
відмітили необхідність запровадження спеціалізованих відділів при центрах з надання адмі-
ністративних послуг, що консультуватимуть чи будуть надавати інші різновиди правової 
допомоги громадянам. Це зумовлено тим, що українці мало обізнані про процедури та спо-
соби реалізації цього права (67 % опитуваних), за браком фінансових ресурсів вимушені 
погоджуватись із фактом порушення їх прав, свобод чи інтересів з боку держави та приват-
них осіб, адже не мають змоги звернутись за професійною правничою допомогою (83 % 
опитаних) та й загалом вважають, що інформативна система про професійну правовому 
допомогу в Україні є не розвиненою, багато українців не знають місцезнаходження спеці-
алізованих центрів з надання правничої допомоги й не розуміють її призначення загалом 
(69 % опитуваних).

Комплексний підхід до розкриття проблематики забезпечив високий рівень моно-
графії, адже Боровиком А. В. та Деревянко Н. З. ґрунтовно проаналізовано роботи вітчиз-
няних вчених.

Авторами досить вдало у монографії запропоновано під суб’єктами забезпечення 
реалізації права на отримання професійної правничої допомоги розуміти органи державної 
влади, а також інші недержавні органи з делегованими повноваженнями, що покликані ство-
рювати надійні умови для реалізації вказаного права, захищати та охороняти конституційне 
право на отримання професійної правничої допомоги.

Крім того, авторами монографії класифіковано увесь масив нормативно-правових 
актів, що забезпечують реалізацію права на отримання професійної правничої допомоги 
в Україні на дві групи: загальні та спеціальні. До загальних віднесено акти, що визнача-
ють право на отримання професійної правничої (правової) допомоги не деталізуючи його. 

1 Borovyk A. V., Derevianko N. Z. Implementation of the right to receive professional legal assistance in Ukraine 
(administrative and legal principles) : monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2021. 248 p.
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До спеціальних віднесено акти, спрямовані на врегулювання окремого, спеціалізованого 
питання, такі, які безпосередньо стосуються забезпечення реалізації права на професійну 
правничу допомогу, а також діяльності суб’єктів, що покликані забезпечити реалізацію вка-
заного права.

Проведений аналіз монографічного дослідження «Іmplementation of the right to receive 
professional legal assistance in Ukraine (administrative and legal principles)» (Реалізація права 
на отримання професійної правничої допомоги в Україні (адміністративно-правові засади) 
також засвідчив, що досить змістовно авторами обґрунтовано висновок, що для підвищення 
рівня доступності до професійної правничої допомоги необхідно суттєво дебюрократизу-
вати адміністративні процедури у вказаній сфері, через спрощення процедури звернення 
осіб для її отримання, необхідно скоротити перелік необхідних документів і цифровізувати 
саму процедуру.

Особливої уваги привертає факт написання роботи на іноземній (англійській) мові, 
що надасть можливість ознайомитись з нею науковцям країн Європи та США.

Висновок: монографія А. В. Боровика та Н. З. Деревянко «Іmplementation of the right 
to receive professional legal assistance in Ukraine (administrative and legal principles)» (Реалі-
зація права на отримання професійної правничої допомоги в Україні (адміністративно-пра-
вові засади) є завершеною та такою, що в повній мірі відповідає вимогам МОН України, 
що пред’являються до такого виду робіт.


