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Автор 322 наукових праць, з них:

- 8 наукових статей в журналах Scopus та Web of Science;

- 60 наукових статей у закордонних виданнях;

- 122 наукові статті у фахових виданнях;

- 92 статті в збірниках матеріалів та тези доповідей.

Загальна кількість цитувань згідно бази даних Google Scholar – 888;      

h-індекс згідно Google Scholar – 12.



Основною метою дослідження є вирішення важливої наукової

проблеми, а саме: розкриття на концептуальному рівні теоретико-

правових положень правового статусу українського адвоката та

розробка на їх основі і впровадження у практику науково

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення норм чинного

законодавства та правил адвокатської етики, в аспекті забезпечення

належної реалізації права особи на професійну правничу (правову)

допомогу.



Представлена робота надала можливість вирішити наступні

теоретичні та практичні завдання:

- дослідити правову природу та визначити місце і роль інституту

адвокатури на сучасному етапі становлення громадянського

суспільства та формування правової держави в Україні;

- розкрити історію становлення та розвитку інституту

вітчизняної адвокатури насамперед в аспекті еволюції розуміння

термінів «адвокат» і «адвокатура»;

- сформулювати понятійно-категоріальний апарат

дисертаційного дослідження, зокрема запропонувати авторські

дефініції понять «адвокат» та «адвокатура», а також встановити

співвідношення між ними;

- на основі розкриття сутності поняття «правова допомога»

з’ясувати його кореляцію з такими поняттями як «юридична допомога»

та «правнича допомога», а також визначити критерії його

відмежування від поняття «правова послуга»;

- здійснити комплексне дослідження незалежності адвоката як

основоположної умови надання професійної правничої (правової)

допомоги;



- з’ясувати співвідношення між незалежністю та самостійністю

як властивостями правового статусу адвоката;

- проаналізувати дефініцію, структуру та види категорії

«правовий статус адвоката»;

- розкрити сутність взаємозв’язку між категоріями

«незалежність» та «правовий статус адвоката»;

- з’ясувати особливості та недоліки правового становища

адвоката в умовах реалізації процесуальної форми його діяльності, а

також визначити співвідношення між захистом та представництвом як

основними напрямами (функціями) такої його діяльності;

- розкрити теоретичні та практичні аспекти як набуття

правового статусу адвоката, так і оформлення його повноважень;

- здійснити комплексне дослідження сутності кожного із

структурних елементів професійного правового статусу адвоката

(прав і обов’язків, гарантій та відповідальності), на підставі якого

виявити найбільш значні недоліки в їх закріпленні та реалізації.



Емпіричною основою наукової роботи є аналітичні

узагальнення та статистичні дані:

- Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи

(CCBE);

- Міжнародної асоціації юристів (IBA);

- Міжнародної комісії юристів (ICJ);

- Європейської комісії «За демократію через право»

(Венеціанської комісії);

- Американської асоціації юристів (ABA);

- НААУ;

- ВКДКА тощо.



Практичне значення одержаних результатів полягає в тому,

що сформульовані в дослідженні положення, висновки та

рекомендації, маючи і науково-теоретичний, і прикладний інтерес,

можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері – матеріали роботи можуть становити

теоретичну основу для подальших наукових досліджень,

присвячених проблематиці вдосконалення правового статусу

адвоката, а також інших проблем адвокатології;

- правотворчій діяльності – сформульовані в поданій роботі

висновки та пропозиції можуть бути використані як для внесення

змін та доповнень до норм Закону України «Про адвокатуру та

адвокатську діяльність», процесуальних кодексів та інших правових

актів, що регламентують професійну діяльність адвоката, так і для

подальшого вдосконалення Правил адвокатської етики;



- правозастосовній роботі – прикладний характер дослідження

надає змогу безпосередньо використовувати його результати у

професійній діяльності адвоката, а також у практичній діяльності

органів адвокатського самоврядування;

- навчально-методичній діяльності – при викладанні в

навчальних закладах таких дисциплін як «Адвокатура України»,

«Адвокатура в Україні та правових системах інших країн»,

«Адвокатологія», «Організація і функції адвокатури», «Актуальні

проблеми адвокатури», «Цивільний процес», «Кримінальний

процес», «Господарський процес», «Актуальні проблеми цивільного

процесуального права», а також при підготовці підручників,

навчальних посібників, методичних рекомендацій із зазначених

дисциплін.



Результати роботи впроваджено в діяльності:

- Академії адвокатури України;

- Державного вищого навчального закладу «Ужгородський

національний університет»;

- Інституту законодавства Верховної Ради України;

- Ради адвокатів Закарпатської області;

- Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Закарпатської області.



КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА РОБОТОЮ

Всього 216 наукових праць, в тому числі :

- 6 монографій (1 – видана за кордоном);

- 2 підручники;

- 143 статті (59 – у провідних наукових виданнях інших держав,

в т.ч. 2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором, 84 у фахових

виданнях України);

- 65 тез доповідей на наукових конференціях, серед яких 19 тез

видані за кордоном.

Загальна кількість посилань на публікації автора, згідно бази

даних Google Shcolar – 771/11.

За даною тематикою автором захищено дисертацію на здобуття

наукового ступеня доктора юридичних наук.


