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ВТДГУІС ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
на дисертацію 

Цюри Вадима Васильовича
“Інститут представництва в цивільному праві України”, 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми, обраної для дослідження. Досвід провідних країн 

світу підтверджує, що важливу роль у забезпеченні розвитку держави і права 

відіграє ефективний механізм забезпечення здійснення та охорони прав людини і 

громадянина. Адже саме від цього залежить наскільки повно учасники цивільного 

обороту спроможні реалізувати увесь обсяг задекларованих правових 

можливостей. При цьому багатство форм реалізації прав є показником, який 

вказує на зрілість цивільного обороту, його готовність до саморозвитку та 

сприйняття нових викликів сучасного економічного життя.

Представництво є одним із тих інститутів, який покликаний обслуговувати 

цивільний оборот, надаючи ефективні інструменти здійснення, охорони і захисту 

цивільних прав та інтересів його учасників. Однак, дієвість таких правових 

інструментів у значній мірі залежить від того на скільки вони адекватно 

відображають існуючі потреби. Щодо потреб, то вони визначаються передусім 

підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

якою серед іншого передбачено сприяння поступовому зближенню Сторін на 

основі спільних цінностей і тісних привілейованих зв'язків, а також поглиблення 

зв’язку України з ЄЄ та наближення законодавства України до законодавства ЄЄ. 

Не менш вагомим є також впровадження ідей Стратегії сталого розвитку “Україна 

— 2020”, метою якої є запровадження європейських стандартів життя та 

виведення України на провідні позиції в регіоні і світі.

діловодства та архіву 
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З огляду на це, Україна наразі перебуває в стані зміни соціально- 

економічного устрою, запровадження нових ринкових форм провадження 

комерційної діяльності, розширення сфер торгівлі та реалізації принципів 

політики добросусідства. Усе це вимагає переоцінки існуючих правових 

інститутів та наближення їх до вимог сучасного життя. Не є виключенням й 

цивільно-правовий інститут представництва, значення якого зростає з огляду на 

розширення географії ведення бізнесу та розширення ринків. Освоєння нових 

видів комерційної діяльності, запровадження складних та багаторівневих форм 

організації бізнесу та управління активами вимагає залучення представник} в- 

посередників та здійснення окремих напрямів такої діяльності саме через 

професійних учасників. Не менш вагомою є роль представництва також у сфері 

реалізації сімейних прав та інтересів, охорони прав малолітніх, неповнолітніх 

осіб, а також осіб з дефектами дієздатності. Саме цим і відзначається суспільна 

потреба та актуальність представництва на сучасному етапі.

На сьогодні в Україні питання представництва не є достатньо 

дослідженими. Не зважаючи на наявність низки наукових робіт, які прямо чи 

опосередковано торкаються окремих проблем представницьких відносин, на разі, 

жодного повноцінного дослідження із зазначеного напряму в країні поки не було. 

Як наслідок — наявність невирішених теоретичних та прикладних проблем, як на 

рівні нормативного регулювання, так і на рівні правозастосовної практики. 

Проблеми нормативного регулювання виникають також через відсутність 

належного наукового підґрунтя. Адже вищевказані виклики, які сьогодні 

постають перед юридичною наукою вимагають розробки на рівні теорії 

г концептуальних підходів спрямованих на удосконалення законодавства України. 

Усе викладене свідчить про актуальність обраної теми та своєчасність звернення 

автора до її дослідження і вирішення відповідного наукового завдання.

Дисертація В. В. Цюри виконана як частина загального плану науково- 

дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за декількома державними бюджетними темами, що додатково свідчить про 

комплексність та складність проведеного дослідження.
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Оцінка обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації\ їх достовірності та повісти.

Слід погодитися з визначенням мети дисертаційного дослідження, яка, з 

точки зору автора, полягає у розробленні теоретичних засад вчення про інститут 

представництва в цивільному праві України, визначення його поняття, правової 

природи, мети, функцій і принципів, встановлення особливостей окремих видів 

представництва та ефективності їх реалізації в положеннях цивільного 

законодавства України, а також формування пропозицій і рекомендацій щодо 

вдосконалення законодавства у сфері регулювання представницьких відносин

Вірно були поставлені і завдання дисертаційної роботи, які автор визначив 

таким чином: дослідити еволюцію наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних 

учених щодо представництва у цивільному праві в різні часи, а також окреслити 

напрями розвитку нормативного регулювання зазначеного інституту в 

національному та зарубіжному праві; обґрунтувати дію механізму реалізації норм 

про представництво у національному цивільному законодавстві; визначити 

теоретико-методологічні засади інституту представництва, зокрема 

сформулювати його поняття, ознаки, мету, функції, принципи; запропонувати 

шляхи розв’язання проблем здійснення договірного представництва та виявити й 

обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності інституту 

представництва в цій частині; визначити цивільно-правові засади здійснення 

недоговірного представництва й обґрунтувати перспективи вдосконалення його 

правового регулювання та правозастосовчої практики; сформулювати пропозиції 

щодо вдосконалення законодавства стосовно інституту представництва в 

цивільному праві України.

Автор правильно, з нашої точки зору, визначив і об’єкт (суспільні 

відносини, що виникають, змінюються та припиняються в процесі реалізації норм 

інституту представництва в цивільному праві України) і предмет дослідження 

(положення, викладені в міжнародних актах, нормах чинного законодавства 

України та зарубіжних країн, правова доктрина та правозастосовча практика
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щодо інституту представництва, а також вітчизняні та зарубіжні наукові 

джерела).

У дисертації наведено низку нових положень, які відрізняються від раніше 

відомих і мають важливе науково-теоретичне та практичне значення.

Це в першу чергу: 1) надано авторське визначення поняття «інститут 

представництва», мета, функції та принципи інституту представництва, 2) 

доведено, що відносини представництва існують у формі цивільно-правових 

організаційних немайнових відносин, формою виразу яких є юридична 

процедура, спрямована на виникнення й упорядкування дій учасників цивільного 

обороту; 3) доповнено перелік ознак представництва двома новими ознаками, а 

саме: а) треті особи повинні бути проінформовані про те, що мають справу з 

представником; б) принципал повинен бути поінформований щодо вчинених 

представником правочинІв та інших юридично значимих дій; 4) удосконалено 

доктринальне розуміння нормативної мети иедоговірного представництва, під 

якою на погляд автора слід розуміти створення особливого юридичного стану, у 

межах якого представництво є засобом здійснення та захисту прав і законних 

інтересів принципала, а не одним із засобів досягнення наперед визначеного й 

об’єктивованого правового результату тощо.

Дисертантом здійснено систематизацію, узагальнення результатів наукових 

розробок вчених у сфері цивільного права та суміжних дисциплін з питань 

представництва, проаналізовано більше 700 наукових джерел, у тому числі 

зарубіжних, а також відповідних нормативно-правових актів різного рівня. Таким 

чином, можна прийти до висновку, що дисертаційне дослідження має достатню 

-теоретичну та нормативно-правову репрезентативність. Дисертація написана з 

дотриманням широковживаної наукової юридичної термінології, виклад змісту 

логічний, послідовний, бібліографію оформлено відповідно до встановлених 

вимог та чинних державних стандартів.

На користь проведеного дослідження слугує й вивчення зарубіжного 

досвіду правового регулювання відносин представництва. Комплексність 

дослідження забезпечується аналізом напрацювань різних наук з метою
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аргументації авторської позиції, зокрема наук, цивільного, трудового права, 

міжнародного приватного права тощо. Розглядаючи ті чи інші підходи автор 

критично оцінює їх з точки зору прийнятності для правової системи України.

Дисертант вміло використав загально наукові та спеціальні методи 

пізнання досліджуваних проблем, що дало змогу належним чином сформулювати 

теоретичні положення та висновки, що відрізняються новизною і є певним 

внеском до науки цивільного права. Достовірність проведеного дослідження 

забезпечується вірно обраною методологією, значною джерельною базою, 

апробацією дослідження, в тому числі публікаціями у виданнях України і 

зарубіжних країн.

Структура дисертаційного дослідження з логічною, що дозволило автору 

всебічно та послідовно висвітлити значне коло актуальних питань, що свідчить 

про цілісність дослідження. Викладення результатів дослідження здійснено на 

належному науковому рівні. Наукові висновки і рекомендації дисертаційної 

роботи належно обгрунтовані, чітко й логічно підсумовують проведене 

дослідження, узагальнюють положення кожного із розділів.

Аналіз положень дисертаційного дослідження дозволяє говорити про 

відповідність змісту роботи його назві. Автор здійснив розробку питань 

правового забезпечення відносин у сфері представництва, обґрунтував нові 

положення та висновки, а також сформулював пропозиції щодо вдосконалення 

чинного законодавства. В ході дослідження автор вміло та коректно полемізує, 

аргументує свої судження, органічно поєднує розгляд загальнотеоретичних 

проблем з аналізом законодавства та практики його застосування.

Наукова новизна отриманих результатів визначається насамперед тим, що 

ця робота є першим у вітчизняній науці системним глибинним дослідженням 

представництва як інституту цивільного права. В межах дослідження розглянуто 

теоретичні та практичні аспекти представництва. Проаналізовано доктринальні 

підходи вчених різних країн, міжнародно-правові документи, акти ЄС, модельні 

норми, які мають відношення до питань договірного та недоговірного 

представництва.
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Структурно дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Структура дисертаційної робити 

відповідає логіці проведення цього дослідження.

Перший розділ присвячений дослідженню історії становлення вчення про 

представництво у вітчизняних працях дореволюційного, пореволюційного, 

радянського та новітнього періодів. Оцінюючи історичну частину роботи, слід 

відмітити, що на сьогодні вона єдина де настільки детально аналізуються праці 

предметом яких є представництво. З роботи видно, що автор опрацював 

практично весь масив цих праць. Також детального аналізу зазнають нормативно- 

правові акти, які стосуються представництва і які діяли в різні періоди нашого 

часу. Таким чином автору вдалося повною мірою відслідкувати генезу 

становлення вчень та нормативних приписів щодо представництва на українських 

землях. Особлива увагу присвячена реалізації нормативних положень про 

представництво в чинному законодавстві, механізм субсидіарного застосування 

цивільно-правових норм тощо. На основі цього автор робить низку висновків.

У другому розділі дисертації її автор аналізує проблеми, пов’язані з 

теоретичним розумінням представництва як інституту та як правовідношення. 

Цікавим, з наукової точки зору, елементом дисертації є аналіз теорій правової 

природи представництва в сучасному цивільному праві, елементів 

представницьких правовідносин, суб’єктів, об’єкта представництва та змісту. 

Детальний аналіз автор здійснює також і щодо співвідношення представництва із 

суміжними правовими конструкціями такими як посередництво, комісія, 

агентський договір, довірче управління, рукоприкладництво, брокерська і 

'дилерська діяльність тощо.

Третій і четвертий розділи дисертації присвячені дослідженню реалізації норм 

про представництво в цивільному праві в контексті аналізу договірного 

представництва та недоговірного представництва. Автор детально аналізує 

підстави виникнення договірного та недоговірного представництва і проблеми 

його здійснення у сучасних умовах ділового обороту, розглядає особливості 

реалізації норм про представництво в розрізі різних його видів, а також досліджує
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припинення представницьких відносин. Детального аналізу зазнають питання 

здійснення повноважень, припинення та правових наслідків вчинення дій з 

перевищенням повноважень.

У заключному розділі дисертації сформульовано пропозиції щодо введення у 

чинні закони змін та пропозицій, у тому числі й у контексті євроінтеграції 

України. Окремо автор зазначає про необхідність виділення функцій 

представництва, зокрема функції юридичної трансмісії; юридичного забезпечення 

здійснення прав, виконання обов’язків і дотримання законних інтересів; охорони 

та захисту.

Цікавим елементом дисертації є положення щодо того, що організаційні 

цивільні відносини представництва перебувають у взаємозв’язку з іншими, 

неорганізаційними майновими й особистими немайновими цивільними 

відносинами і їм притаманні такі ознаки як: немайновий організаційний характер 

дій, що становлять зміст організаційно-правових цивільних відносин; похідний 

характер таких відносин; сприяють виникненню інших цивільно-правових 

відносин, забезпечуючи їх реалізацію, контроль за виконанням або інформування 

про існування таких основних відносин; складаються стосовно спеціального 

об’єкта -  юридичної процедури, сутність якої полягає в упорядкованості дій 

учасників організаційних відносин, спрямованих на досягнення певного 

правового результату; мають спеціальну мету -  упорядкування таких відносин; 

зміст таких відносин становлять організаційне суб’єктивне право й 

організаційний юридичний обов’язок

Заслуговує на увагу теза про те, що чинне законодавство серед 

найважливіших аспектів недоговірного представництва, що здійснюється 

батьками (усиновлювачами), виділяє: 1) процесуальне й адміністративне

представництво інтересів своїх дітей; 2) майнове представництво. Представницькі 

повноваження опікуна малолітньої та недієздатної особи насамперед охоплюють 

процесуальну та майнову сфери. Майнова сфера проявляється у можливостях 

опікуна впливати своїми юридично значимими діями на відносини, що
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опосередковують статику і динаміку майнового цивільного обороту, об’єктом 

якого є майно їх підопічних.

На наш погляд, дисертант справедливо визначив, що в разі конфлікту 

повноважень представника за договором доручення та довіреністю слід надавати 

перевагу тим повноваженням, іцо визначені в довіреності, оскільки остання 

видається після того, як було укладено договір. Це зумовлено правом довірителя 

або принципала змінювати повноваження, а також тим, що на підставі довіреності 

фіксуються зовнішні відносини представництва, які спрямовані на досягнення 

необхідного результату для довірителя чи принципала.

Автор справедливо зазначає, що хоча недоговірне представництво тісно 

пов’язане з відносинами батьківства, опікунства, усиновлення, діяльністю органів 

юридичної особи окремими юридичними фактами та джерелами нормативно- 

правового регулювання, воно виникає як самостійне правовідношення з огляду на 

наділення таких осіб повноваженнями на здійснення представництва.

Звичайно, що вищенаведені положення не відображають усіх позитивних 

результатів, отриманих у ході дослідження, але можуть свідчити про їхню 

новизну, актуальність та практичне значення для формування вітчизняної науки 

цивільного права.

Наукова і практична значимість результатів та основних положень 

дисертації. Варто відзначити, що заслуговує схвалення викладення автором 

власного авторського бачення ролі та місця інституту представництва, що в 

значній мірі, є орієнтиром для проведення подальших наукових розробок.

Практична цінність отриманих в дисертації результатів полягає в тому, що 

•• ряд пропозицій, зроблених автором, можуть бути використані для удосконалення 

чинного законодавства України, перш за все, при підготовці змін у законодавство 

України щодо здійснення та охорони прав принципала.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в ході 

підготовки програм навчальної дисципліни “Цивільне право”, “Договірне право”, 

“Сімейне право” спецкурсу “Представництво”, а також при написанні підручників 

і навчальних посібників з цих дисциплін.
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Наукові положення, сформульовані в дисертації В. В. Цюри, повністю 

висвітлені у 45 публікаціях, в тому числі, у одноосібній монографії. Результати 

роботи апробовані на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях.

Дискусійні положення та положення, що вимагають уточнення. 

Проте, поряд із зазначеними позитивними рисами дисертації Вадима Васильвича, 

в роботі містяться окремі дискусійні питання. До останніх слід віднести:

1. Дослідженням встановлено, що організаційні цивільні відносини 

представництва перебувають у взаємозв’язку з іншими, неорганізаційними 

майновими й особистими немайновими цивільними відносинами, що виявляється 

в їх можливості виступати або передумовою інших цивільних правовідносин, або 

одним з елементів існуючого цивільно-правового відношення (от. 167 дисертації). 

Вбачається, що така теза потребує уточнення на предмет визначення умов за яких 

організаційні цивільні відносини є передумовою, а в яких елементом уже 

існуючих правовідносин.

2. За результатами дослідження встановлено, що представництво в 

цивільному праві -  це організаційні немайнові відносини, в яких одна особа 

(представник) має можливість вчиняти правочини й інші правомірні юридично 

значимі дії в межах наданих йому повноважень від імені та в інтересах іншої 

особи (принципала) щодо третіх осіб (за умови поінформованості останніх про 

це), чим безпосередньо створює, змінює або припиняє цивільні права та обов’язки 

і несе відповідальність перед принципалом (с. 174 дисертації). У зв’язку з цим 

виникає запитання чи охоплюється поняттям представництва дії, які виходять за 

межі наданих повноважень, або ж за умов, коли треті особи не були
ч
поінформовані про те, що правочин вчиняється не правоволодільцем, а його 

представником.

3. Досліджуючи підстави та порядок субсидіарного застосування цивільно- 

правових норм про представництво, дисертанту вдалось дійсно глибоко і всебічно 

проаналізувати відповідні норми чинного законодавства та запропонувати 

напрями його удосконалення (с. 92-11 1, 527-528 дисертації). Разом з тим, на наш 

погляд, варто було б також чітко сформулювати правила вирішення колізій
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правових норм у випадку їх конкуренції, що надало б рекомендаціям та 

висновкам автора повноти та прикладного характеру.

4. Визначено, що об’єктом відносин представництва є юридично значимі дії, 

спрямовані на виникнення, зміну, припинення прав та обов’язків у межах 

юридичної процедури, і результат таких дій щодо осіб, інтереси яких 

представляють (с. 228 дисертації). Таким чином, на думку автора об’єктом 

виступають як самі дії представника, так і результат таких дії, який втілюється в 

правах та обов’язках принципала, які виникли внаслідок дій представника. 

Вбачається, що такий підхід потребує деталізації та додаткового обґрунтування 

під час публічного захисту. Зокрема, на якій теорії об’єктів цивільного права 

базуються висновки автора та як вони (висновки) узгоджується з теорією об’єкт- 

благо, закріпленою у ст. 177 Цивільного кодексу України?

5. Більш детального пояснення та обґрунтування потребує висновок про те, 

що вчинення дій від імені юридичної особи її органами та посадовими особами 

слід розглядати як квазіпредставництво, що за своїм змістом не наділене 

основними ознаками представництва як такого, але у зв’язку з наявністю в органів 

юридичної особи та посадових осіб певного обсягу повноважень і загальної 

спрямованості їх діяльності фактично (зовнішньо, а не внутрішньо) подібне до 

недоговірного представництва, але таким юридично не є.

Наведені зауваження не є принциповими і в цілому не впливають на загальну 

високу оцінку дисертаційної роботи Вадима Васильовича Цюри та не знижують 

загальної позитивної оцінки представленого дисертаційного дослідження.

В роботі на високому науковому рівні розглядаються складні проблеми 

"приватноправового характеру і представлені наукові висновки та пропозиції 

безперечно мають наукову цінність та є внеском у розвиток цивілістичної науки.

Окремо вважаємо за необхідне зауважити на високий рівень викладення 

дисертаційного матеріалу, ясну та зрозумілу мову, логічність та послідовність у 

формулюванні тезисів та їх обґрунтувань, що робить ознайомлення з 

дисертаційною роботою легким та цікавим.

В авторефераті точно і повно відображені основні положення дисертації.
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На основі викладеного можна зробити висновок про те, що дисертація Цюри 

Вадима Васильовича, на тему: «Інститут представництва в цивільному праві 

України», є самостійною роботою, в якій викладеш результати, які мають значне 

теоретичне й практичне значення і містять ознаки новизни. Подане на розгляд 

дисертаційне дослідження відповідає вимогам, що висуваються до робіт 

подібного роду, а його автор заслуговує присудження йому наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент
л

професор кафедри цивільно-правових дисциплін / /

Харківського національного університету вн)

доктор юридичних наук, професор

|р9>ення д о к у м е н т а л ь н о го  
'й зп е ч е н н я  В Р С Д З  ХНУБС

С  З А С В ІД Ч У Ю

О, Слінченко
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До спеціалізованої вченої ради 
Д. 26.001.06 при Київському 
національному університеті 

імені Тараса Шевченка 
01033, м. Київ, вул. Володимиреька, 60

ВІДГУК
о фі ці иного о нон єн та 

ЯРОЦЬКОГО Віталія Леонідовича, 
на дисертацію Цюри Вадима Васильовича на тему 

“ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ” 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції вимагають від усіх правників 

постійного пошуку нових способів вирішення існуючих теоретичних та 

практичних проблем. Не викликає сумнівів факт, що основним завданням 

правового регулювання цивільних відносин є забезпечення стабільних та 

зрозумілих правил гри для учасників цивільного обороту та встановлення 

правових гарантій безперешкодного здійснення їх суб’єктивних прав і 

дотримання законних інтересів. З іншого боку, процеси адаптації цивільного 

законодавства України до стандартів Європейського Союзу, а також 

необхідність уніфікації положень національного приватного права згідно 

вимог міжнародних актів та правозастосовної практики Європейського суду з 

прав людини вимагає системної та масштабної роботи щодо оцінки чинних 

положень вітчизняного цивільного законодавства па предмет їх ефективності 

у нових економічних реаліях та з огляду на сучасні виклики.

Актуальність представленого до захисту дисертаційного дослідження 

Вадима Васильовича Цюри визначається тим, що на сьогоднішній день 

Цивільний кодекс України діє уже більше 10 років, а тому з огляду на багату 

правозастосовчу практику, а також низку нових нормативних джерел

виникла потреба переосмислення ролі та зня шл.
В Х І Д У. 

і Ві д , і
Відділ діловодства та архіву 

Чеського національного університету 
імймі Тарана Шевченка

представництва
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у нових соціально-економічних реаліях. Значення такого висновку видається 

ще більш актуальним в контексті набрання чинності економічною частиною 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Адже останні 

наукові дослідження, які б стосувались представництва були розроблені ще 

за часів набуття чинності ЦК України, а комплексного дослідження інституту 

представництва наразі так і не проведено. Викладене дозволяє зробити 

висновок, що поставлені й виконані у дисертаційному дослідженні Вадима 

Васильовича Цюри завдання, відображають не лише потреби сучасного 

цивільного обороту, але й доктрини цивільного права.

Обґрунтованість наукових висновків та рекомендацій, 

запропонованих у дисертації. Вказане дисертаційне дослідження слід 

охарактеризувати як таке, що комплексно та всебічно досліджує інститут 

представництва в сучасному цивільному праві в нових соціально- 

економічних умовах. На сьогодні це єдина робота, у якій автор комплексно 

підійшов до аналізу представництва і, опираючись на праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, положення чинного законодавства та гіравозастосовної 

практики, а також міжнародні акти та акти ЄС, розробив цілісне вчення про 

інститут представництва, його функції, принципи, мету правового 

регулювання тощо.

Широке застосування порівняльно-правового методу дозволило автору 

виявити прогалини цивільно-правового регулювання представницьких 

відносин в Україні та визначити напрямки їх подолання. У зв’язку з цим 

дисертант сформулював відповідні пропозиції щодо вдосконалення 

вітчизняного законодавства у цій сфері, а також запропонував цілісне 

наукове уявлення про базові засади інституту представництва та визначив 

найбільш оптимальні умови застосування правових норм, які регулюють 

відносини представництва. Схвалення заслуговує запропонований 

дисертантом підхід, відповідно до якого пропонується поряд з поступовою 

адаптацією норм європейського законодавства одночасно зберігати дію

2
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перевірених часом і практикою норм вітчизняного законодавства, дієвість 

яких в сучасних умовах не викликає нарікань.

Зазначене дозволило автору отримати обгрунтовані теоретичні 

висновки та запропонувати шляхи вдосконалення чинного цивільного 

законодавства України. Зокрема, належним чином обґрунтованим є висновок 

про необхідність розширення змісту предмету представництва шляхом 

поширення його на вчинення інших юридично значимих дій. Концепція 

юридично значимих дій, які не охоплюються поняттям правочину не є новою 

для цивілістики, і свого часу отримала розробку у працях М.М. Агаркова та 

О.О. Красавчикова. Разом з тим, дослідження її в світлі відносин 

представництва, а також з урахуванням положень модельних актів 

європейського приватного права дозволило автору внести пропозиції по 

заповненню прогалин, існуючих у сфері чинного цивільно-правового 

регулювання та сформулювати науково обґрунтовані та практично значимі 

висновки.

Належний рівень теоретико-правового обґрунтування основних 

положень дисертації забезпечується також використанням автором 

термінологічного апарату, який відображає не лише поняття, розроблені в 

межах вчення про представництво, але й такі суміжні правові категорії як 

«посередництво», «комісія», «довірче управління» тощо. У роботі також 

детально аналізуються проблеми терміновживання у розрізі встановлення 

сутності понять «повноваження», «правомочність», «підстава», «умова» 

представництва тощо. Однак найбільш значимим досягненням автора варто 

відмітити розробку цілісного бачення представництва саме як інституту 

цивільного права, що й складає основу дослідження. Тут автору вдалося 

належним чином обґрунтувати базові концептуальні положення про 

представництво як інститут: визначити його поняття, мету та сферу 

нормативного регулювання відносин представництва, функції та принципи 

нормативного впливу на суспільні відносини тощо. Вказане свідчить про 

завершеність наукового дослідження, наявність цілісної концепції та
З
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повноту роботи. При цьому глибина наукового аналізу, використовувана 

методологічна база та рівень узагальнених наукових висновків дозволяють 

стверджувати про всебічне розкриття теми дослідження, ДОСЯГНЄІЇНЯ її мети і 

виконання поставлених завдань.

Структура дисертації визначається предметом дослідження і 

поставленою метою та включає: вступ, чотири розділи, 11 підрозділів, 

висновки, список використаних джерел та три додатки.

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету дослідження, його 

завдання, об’єкт, предмет, методи, емпіричну базу, викладено наукову 

новизну та практичне значення результатів дослідження, наведено дані про їх 

апробацію та публікації за темою дослідження.

Розділ 1 «.Розвиток інституту представництва в цивільному праві» 

складається з двох підрозділів і присвячений дослідженню генези 

теоретичних поглядів на інститут представництва та розвитку нормативних 

положень у джерелах правового регулювання представницьких відносин у 

цивільному праві в Україні та за кордоном. Окрему увагу присвячено аналізу 

реалізації норм про представництво в сучасному цивільному законодавстві 

України. На основі цього аналізу автор доходить висновку про те, що 

представництво є комплексним правовим інститутом, положення якого 

врегульовують відносини у межах не лише цивільного, а й інших галузей 

права: трудового, сімейного, земельного, міжнародного приватного, а також 

усіх основних галузей процесуального права. На основі цього автор детально 

аналізує нормативні підстави субсидіарного застосування положень ЦК 

України до регулювання відносин представництва, які виникають з підстав, 

передбачених нормами інших галузей права України.

У другому розділі у трьох підрозділах розкриваються теоретичні засади 

інституту представництва та представницьких правовідносин. Зокрема 

аналізується вчення про представництво в сучасному цивільному праві, його 

правова природа, сутність, ознаки та місце в цивільному праві та
4
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співвідношення з іншими суміжними поняттями. Засновуючись на 

авторському розумінні нормативної мети інституту представництва, 

дисертант формулює функції його норм: забезпечення юридичної трансмісії, 

а також здійснення прав, виконання обов’язків і дотримання законних 

інтересів; охорони та захисту. Як підсумок усього вищенаведеного в роботі 

зроблено висновок, що представництво в цивільному праві -  це організаційні 

немайнові відносини, в яких одна особа (представник) має можливість 

вчиняти правочини й інші правомірні юридично значимі дії в межах наданих 

йому повноважень від імені та в інтересах іншої особи (принципала) щодо 

третіх осіб (за умови поінформованості останніх про це), чим безпосередньо 

створює, змінює або припиняє цивільні права та обов’язки і несе 

відповідальність перед особою, яку представляє.

Третій розділ «Реалізація договірного представництва» досліджуються 

проблеми виникнення договірного представництва. Встановлено, що 

договірною формою, яка породжує представницькі відносини, є договір 

доручення, який спрямований передусім на посвідчення наявності 

внутрішніх відносин представництва, тоді як довіреність -  як внутрішніх, так 

і зовнішніх. Агентський договір за умови, що агент діє від імені особи, яку 

він представляє, також може породжувати настання представницьких 

повноважень і відповідно бути підставою виникнення договірного 

представництва. Окрема увага присвячена вчиненню правоминів з участю 

представників у із застосуванням сучасних електронних засобів зв’язку. В 

частині дослідження правових наслідків припинення договірного 

представництва, обґрунтовується, що припинення договірного 

представництва є стадією договірного зобов’язання, на якій припиняється 

подальший розвиток правовідносин, отже, правовий статус сторін 

змінюється.

Недоговірна модель представництва вивчається дисертантом у 

четвертому розділі. Зокрема, аналізуються підстави його виникнення,
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особливості здійснення в межах різних видів правовідносин, а також 

підстави та правові наслідки припинення недоговірного представництва.

У висновках за результатами комплексного дослідження теоретичних 

проблем інституту представництва сформульовано нові підходи до цивільно- 

правового регулювання представницьких правовідносин, місця та ролі 

інституту представництва загалом у системі цивільного права, визначено 

його функції, принципи, а також сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення національного цивільного законодавства.

Джерельна база дисертації включає 701 найменування, серед яких 

значну частину складають праці сучасних вчених, які займаються 

дослідженням проблем представництва. Також при підготовці дослідження 

дисертантом використано більше 80 іншомовних джерел, серед яких є як 

праці відомих вчених (В. Бовстед, Л. Макгрегор, К. Шміттгофф), так і судова 

практика, у тому числі практика Європейського суду з прав людини. Значний 

обсяг джерел становлять також матеріали судової практики українських 

судів, що свідчить про комплексний підхід до виконання поставлених у 

роботі завдань.

Усе сказане дозволяє зробити висновок, що у представленій роботі 

глибино та всебічно розкрито тему дослідження, повністю реалізовано 

поставлені завдання. Запропоновані автором наукові висновки та 

рекомендації мають високий рівень обґрунтованості, характеризуються не 

лише теоретико-правовим, але й прикладним значенням.

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Усі основні 

положення і висновки дисертації викладено в одноособовій монографії 

В. В. Цюри «Теоретичні питання інституту представництва в цивільному 

праві України», 24 наукових статтях, які опубліковані у фахових юридичних 

виданнях, у тому числі у 4 статтях, які опубліковані у фахових періодичних 

виданнях іноземних держав, 1 статті в інших виданнях та 17 матеріалах і 

тезах науково-практичних конференцій і круглих столів.
6
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Наукова новизна, практична і теоретична значимість отриманих 

результатів. Як відзначалося вище, новизна підготовленого дисертаційного 

дослідження визначається органічним поєднанням ґрунтовно розкритих 

доктринальних аспектів досліджуваної теми із всебічним застосуванням 

аналізу матеріалів правозастосовчої практики. При цьому, дослідження 

цивілістичних праць здійснюється із широким застосуванням дослідницького 

інструментарію та багатьох загально-наукових і галузевих спеціально- 

юридичних методів. Це дозволило розробити концептуальні засади вчення 

про інститут представництва, на основі яких вдалося по-новому дослідити 

представницькі відносини, правові підстави їх виникнення, здійснення та 

припинення, а також сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства та правозастосовчої практики. Комплексність та всебічність 

отриманих наукових висновків забезпечується також використанням у роботі 

не лише значної теоретичної та прикладної джерельної бази у галузі права, 

але й використанням напрацювань юридичної техніки, правової лінгвістики 

та нормативного моделювання.

Результативність дослідження забезпечується системним новаторським 

підходом до вирішення поставлених у дисертаційному досліджені завдань. 

Його зміст проявляється у поєднанні доктринальної розробки теоретико- 

методологічних засад про інститут представництва та його складові із 

наскрізним аналізом існуючих видів договірного та недоговірного 

представництва. При цьому важливо, що такі розробки ґрунтуються не лише 

на використанні цивілістичних напрацювань, але й наукових досягнень 

науковців інших галузей права, передусім цивільного процесуального, 

сімейного, трудового права тощо.

Варто відзначити також той факт, що проведений аналіз матеріалів 

правозастосовної практики дозволив не лише проілюструвати авторське 

бачення та обґрунтувати підхід дослідника до вирішення поставлених 

завдань, але й, засновуючись на сформованих у рішеннях Європейського 

суду з прав людини стандартах розробити пропозиції до вдосконалення
7
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чинного механізму правового регулювання представницьких відносин. 

Зокрема, йдеться про аналіз підстав виникнення недоговірного 

представництва та його сутності. І хоча, звичайно, такі пропозиції не можуть 

бути сприйняті беззастережно, однак в якості базової моделі покладеної в 

основу подальших наукових розвідок правової природи цього виду 

представництва, такий підхід заслуговує на увагу та має бути підтриманий.

Новаторський характер мають також положення дисертаційного 

дослідження щодо умов, за яких допускається субсидіарне застосування 

положень цивільного законодавства про представництво до регулювання 

відносин у межах інших галузей права. Зокрема пропозиції щодо 

необхідності урахування, щоб норма, яка використовується для регулювання 

відносин представництва, була запозичена з галузі права, яка визнається 

суміжною, спорідненою за предметом і методом з цивільним правом; 

відсутність прямої заборони на субсидіарне застосування правових норм та 

відсутність відповідної норми, яка б врегульовувала відносини тощо.

В якості найбільш важливих для цивілістики висновків та пропозицій 

автора варто відзначити перш за все грунтовність історичного екскурсу щодо 

розвитку інституту представництва, наданий у першому розділі дисертації, 

який за обсягом сягає майже ста сторінок (стор. 42 - 137 дис). Вагомим 

здобутком дисертанта є дослідження найбільш відомих праць цивілістів 

дореволюційного, пореволюційного, радянського періодів, досліджено 

сучасний стан розробки досліджуваної проблематики, а також висвітлено 

специфіку правового регулювання відносин представництва за 

законодавством зарубіжних країн, паром ЕС і модельними нормами. Варто 

відзначити особливу повагу автора до цивілістів-попередників, що знайшло 

вираз у зазначенні при першій згадці ім'я та по-батькові вченого (наприклад, 

Юрій Степанович Гамбаров, Нерсес Йосипович Нерсесов, Леонід 

Миколайович Казанцев тощо), і вже тільки в наступних висновках вказівки 

прізвища та ініціалів, а також аналізі їх праць крізь призму життєвого та 

творчого шляху науковця.
8
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Варто погодитись із висновком дисертанта про те, що відносини 

представництва є класичним прикладом організаційних відносин. їх 

наявність у сфері приватного права вперше обгрунтував Красавчиков 

Октябрь Олексійович, уродженець міста Харкова, який ЗО років (до самої 

смерті) очолював кафедру цивільного права Сверловського юридичного 

інституту, а продовжила його наукові пошуки Олена Львовна Невзгодіна. 

Дійсно, внаслідок представництва відбувається організація (виникнення, 

зміна чи припинення) інших правовідносин (зокрема, відносин між особою, 

яку представляють та третіми особами).

Доречними є висновки дисертанта щодо місця інституту 

представництва в системі цивільного права і системі права України.

Вагомим науковим здобутком дисертанта стало дослідження поняття, 

ознаки та види представництва, співвідношення представництва з суміжними 

правовими конструкціями.

Досить детально розглянуті елементи представницьких правовідносин, 

підстави їх виникнення та припинення.

Цікавим з теоретичної та корисним з практичної точок зору є доробок 

автора щодо проблем виникнення та здійснення договірного та 

недоговірного представництва.

Заслуговує схвалення ретельний аналіз правових наслідків припинення 

відносин представництва тощо.

Викладене свідчить про те, що представлена до захисту робота дала 

змогу здійснити дослідження з абсолютно нового ракурсу та по-новому 

поглянути на питання, багато з яких уже стали традиційними та 

хрестоматійними у цивільному праві. А тому дискусійність окремих із 

авторських положень свідчить про актуальність проблематики та її 

значимість у світлі євроінтеграційних процесів.

Поряд із загальною позитивною оцінкою проведеного дослідження, 

воно не позбавлене окремих спірних положень, які мають дискусійний
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характер та потребують уточнення або ж додаткової аргументації автора під 

час публічного захисту та в подальшій науковій діяльності.

1. У п. 7 наукової новизни першого рівня автор робить слушний

висновок про те, що з огляду на мету та предмет правового регулювання, 

методи і засоби нормативного впливу на відповідні відносини, функції та 

принципи, представництво є самостійним інститутом цивільного права. З 

цим висновком варто погодитись. Поряд з цим, у наступному, 8 пункті 

новизни першого рівня автор зауважує про те, що «інститут представництва 

становить систему правових норм, що мають міжгалузевий, комплексний 

характер...» Крім цього, у п. 1 положень новизни третього рівня (дістали 

подальшого розвитку) автор стверджує про те, що «інститут представництва 

в цивільному праві має універсальний, комплексний, полігалузевий характер, 

що підтверджується наявністю норм стосовно представництва як у галузях 

матеріального: трудовому, сімейному, земельному, так і процесуального 

права: цивільному процесуальному, господарському процесуальному,

кримінальному процесуальному праві, а також в адміністративному 

судочинстві» (стор. 36 дис.). Вбачається, що такі положення потребують 

уточнення авторської позиції щодо місця інституту представництва в 

цивільному праві, а також його місця та ролі в системі права України (у 

контексті субсидіарного застосування норм права інших галузей, 

міжгалузевої аналогії, застосування бланкетних норм тощо) (стор. 94 дис.) та 

співвідношення його норм із нормами про представництво, що закріплені на 

рівні нормативних приписів інших галузей вітчизняної системи права.

2. У дисертаційній роботі автор визначає основні функції інституту 

представництва, до яких відносить «функцію юридичної трансмісії, яка 

полягає в тому, що у представництві відбувається заміна однієї особи 

іншою»; функцію юридичного забезпечення здійснення прав, виконання 

обов’язків і дотримання, законних інтересів, яка полягає у тому, що 

представництво спрямоване на вчинення дій саме юридичного, а не 

фактичного характеру, чим досягається здійснення повноваження та
10
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досягнення правового результату, обумовленого сторонами; функцію охорони 

та захисту, що забезпечує юридичну можливість охорони та захисту 

майнових прав та інтересів принципала (стор. 157 дис.). В основному 

погоджуючись із цими висновками, водночас варто зауважити, що 

пропозиція ввести у цивільно-правовий вжиток термін «функція юридичної 

трансмісії» для позначення однієї з функцій інституту представництва 

видається не досить вдалою з термінологічної точки зору. Адже у цьому 

випадку варто враховувати наявність у термінологічному апараті цивілістики 

подібного терміну з усталеною сферою застосування. Широко відомий у 

цивілістиці термін "спадкова трансмісія" позначає механізм переходу права 

на прийняття спадщини від спадкоємця, який помер після відкриття 

спадщини і не вспів прийняти спадщину протягом встановленого строку. 

Розглядуваний термін позначає правову конструкцію, в межах якої одна 

особа внаслідок смерті повністю втрачає правосуб'єктність, а належне їй за 

життя суб’єктивне право (право на прийняття спадщини) переходить до 

іншої, визначеної у законі, особи. Очевидно, що спадкова трансмісія і 

представництво як правові конструкції, у контексті виконуваних ними 

функцій правопередачі («правонаділення» у термінології Ольги Георгіївни 

Ломідзе; див. О.Г. Ломідзе «Правонаделение в гражданском 

законодательстве России») істотно відрізняються. Адже в межах спадкової 

трансмісії внаслідок смерті однієї особи відбувається повний перехід 

належних їй за життя суб'єктивних прав до іншої особи. За своєю 

юридичною природою відносини представництва, перш за все, покликані 

забезпечити юридичне заміщення дієздатності однієї особи за рахунок 

реалізації дієздатності іншої особи шляхом делегування їй відповідних 

повноважень. У зв’язку з цим розглядувану функцію доречніше було б 

термінологічно визначити як функцію юридичного заміщення дієздатності 

принципала або функцію делегування повноважень.

3. У межах викладення положень новизни першого рівня автор 

слушно стверджує про те, що «правове регулювання в межах інституту
11
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представництва здійснюється різними правовими засобами» (стор. 32). В 

якості таких правових засобів надалі дисертант визначає норми-дозволи, 

норми-заборони і норми-зобов'язання. Віднесення вказаних норм до 

різновиду правових засобів не підлягає запереченню, адже категорія «правові 

засоби» є найбільш широкою і охоплює практичні всі інструменти правового 

регулювання, задіяні у механізмі правового регулювання цивільних відносин. 

У розглядуваному випадку йдеться про норми, які закріплюють найбільш 

поширені у праві (і цивільному праві зокрема) і визначені на рівні 

інструментальної теорії права основні способи правового регулювання - 

дозволи, заборони і зобов'язування. Останній з вказаних способів правового 

регулювання позначається терміном саме «зобов’язування», а не

«зобов’язання» (рос. обязьівание, а не обязательство). У зв’язку з цим 

зауваження викликає запропоноване автором термінологічне позначення 

норм інституту представництва, які зобов’язують учасників досліджуваних 

відносин узгоджувати свої юридично вагомі дії у відповідності з 

визначеними нормою права юридичними процедурами і правилами належної 

поведінки, як «норм-зобов'язань». Адже в інструментальній теорії права вони 

розглядаються як «норми-зобов'язування». Очевидно, що в цілях уніфікації 

правової термінології, що використовуються у галузевих наукових 

дослідженнях, вказаний термін повинен використовуватись в

термінологічному апараті цивілістики та інших галузей юриспруденції.

4. Варто підтримати зроблений дисертантом за результатами 

проведеного дослідження висновок про те, що під повноваженням як 

елементом відносин представництва слід розуміти складну категорію 

цивільного права, яка знаходить свій прояв у суб’єктивному праві 

представника на вчинення правочинів та інших юридично значимих дій від 

імені принципала, набуваючи на стадії реалізації повноваження ознак 

обов’язку стосовно принципала (стор. 387 дис.). Разом з тим, питання про 

правову природу повноваження, а також момент виникнення такого 

обов’язку, а також відповідальність за його неналежне виконання і
12
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невиконання підлягають уточненню. Адже вирішення цієї проблеми має 

важливе не тільки теоретичне, але і практичне значення, зокрема, з точки 

зору визначення належності та повноти чи, навпаки, неналежності чи 

неповноти реалізації доручених представнику повноважень.

5. Здійснюючи у п. 4.2.3. дослідження правових наслідків 

неналежного здійснення (виконання) недоговірного представництва, автор 

зупиняється на питанні схвалення правочину юридичною особою (стор. 424 

дис.). Механізм такого схвалення повинен відповідати правовій природі 

юридичної особи як складного структурно- організаційного утворення. А 

тому на практиці питання стосовно конкретного підрозділу або керівного 

органу юридичної особи, що схвалюватиме правочин, має вирішуватись на 

користь надання такого права органу управління, визначеному її 

установчими документами. Разом з тим, потребує уточнення питання щодо 

того, як бути у випадках, коли необхідно оперативно схвалити правочини, на 

вчинення яких виконавчому органу встановлено обмеження у статутних 

документах. Підходи до розв'язання цієї проблеми у правозастосовній 

практиці наразі неоднозначні, а тому її вирішення на доктринальному рівні є 

досить актуальним і може бути корисним і для сфери правозастосування.

Варто зазначити, що висловлені зауваження та рекомендації не 

стосуються концептуальних положень та висновків дисертації, а навпаки, 

визначаються дискусійним характером окремих аспектів в межах порушених 

автором проблем. Відзначені зауваження та уточнення визначають потребу 

здійснення деталізації автором обґрунтованих ним у дисертації положень під 

час подальшої його наукової діяльності. Враховуючи викладене, вони не 

впивають на високу оцінку дисертаційного дослідження В. В. Цюри і не 

применшують його наукову та практичні цінність.

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що вона може стати 

фундаментальною основою для подальших наукових розвідок з питань 

дослідження представницьких відносин не лише в межах цивілістики, але й 

інших галузей права. Також надзвичайно цінними висновки дисертаційного
13
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дослідженні виглядають у світлі розширення нормативних форм 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування та здійснення прав 

і законних інтересів осіб з обмеженими можливостями. Крім цього, окремі 

положення можуть бути використані у процесі викладання навчальних 

дисциплін нормативного блоку підготовки фахівців в галузі Право: 

«Цивільне право», «Сімейне право», «Договірне право» та спецкурсів, 

дотичних з проблематикою дисертаційного дослідження.

Підсумовуючи, варто відзначити, що дисертація Цюри Вадима 

Васильовича на тему «Інститут представництва в цивільному праві України» 

відповідає вимогам, які встановлено до докторських дисертацій (пункти 9, 

10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567), а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:

член-кореспондент НАПрН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України,

14
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До спеціалізованої вченої ради 
Д. 26.001.06 при Київському 
національному університеті 

імені Тараса Шевченка 
01033, м. Київ, вул. Володимиреька, 60

ВІДГУК
о фі ці иного о нон єн та 

ЯРОЦЬКОГО Віталія Леонідовича, 
на дисертацію Цюри Вадима Васильовича на тему 

“ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ” 
подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції вимагають від усіх правників 

постійного пошуку нових способів вирішення існуючих теоретичних та 

практичних проблем. Не викликає сумнівів факт, що основним завданням 

правового регулювання цивільних відносин є забезпечення стабільних та 

зрозумілих правил гри для учасників цивільного обороту та встановлення 

правових гарантій безперешкодного здійснення їх суб’єктивних прав і 

дотримання законних інтересів. З іншого боку, процеси адаптації цивільного 

законодавства України до стандартів Європейського Союзу, а також 

необхідність уніфікації положень національного приватного права згідно 

вимог міжнародних актів та правозастосовної практики Європейського суду з 

прав людини вимагає системної та масштабної роботи щодо оцінки чинних 

положень вітчизняного цивільного законодавства па предмет їх ефективності 

у нових економічних реаліях та з огляду на сучасні виклики.

Актуальність представленого до захисту дисертаційного дослідження 

Вадима Васильовича Цюри визначається тим, що на сьогоднішній день 

Цивільний кодекс України діє уже більше 10 років, а тому з огляду на багату 

правозастосовчу практику, а також низку нових нормативних джерел

виникла потреба переосмислення ролі та зня шл.
В Х І Д У. 

і Ві д , і
Відділ діловодства та архіву 

Чеського національного університету 
імймі Тарана Шевченка

представництва
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у нових соціально-економічних реаліях. Значення такого висновку видається 

ще більш актуальним в контексті набрання чинності економічною частиною 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Адже останні 

наукові дослідження, які б стосувались представництва були розроблені ще 

за часів набуття чинності ЦК України, а комплексного дослідження інституту 

представництва наразі так і не проведено. Викладене дозволяє зробити 

висновок, що поставлені й виконані у дисертаційному дослідженні Вадима 

Васильовича Цюри завдання, відображають не лише потреби сучасного 

цивільного обороту, але й доктрини цивільного права.

Обґрунтованість наукових висновків та рекомендацій, 

запропонованих у дисертації. Вказане дисертаційне дослідження слід 

охарактеризувати як таке, що комплексно та всебічно досліджує інститут 

представництва в сучасному цивільному праві в нових соціально- 

економічних умовах. На сьогодні це єдина робота, у якій автор комплексно 

підійшов до аналізу представництва і, опираючись на праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, положення чинного законодавства та гіравозастосовної 

практики, а також міжнародні акти та акти ЄС, розробив цілісне вчення про 

інститут представництва, його функції, принципи, мету правового 

регулювання тощо.

Широке застосування порівняльно-правового методу дозволило автору 

виявити прогалини цивільно-правового регулювання представницьких 

відносин в Україні та визначити напрямки їх подолання. У зв’язку з цим 

дисертант сформулював відповідні пропозиції щодо вдосконалення 

вітчизняного законодавства у цій сфері, а також запропонував цілісне 

наукове уявлення про базові засади інституту представництва та визначив 

найбільш оптимальні умови застосування правових норм, які регулюють 

відносини представництва. Схвалення заслуговує запропонований 

дисертантом підхід, відповідно до якого пропонується поряд з поступовою 

адаптацією норм європейського законодавства одночасно зберігати дію

2
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перевірених часом і практикою норм вітчизняного законодавства, дієвість 

яких в сучасних умовах не викликає нарікань.

Зазначене дозволило автору отримати обгрунтовані теоретичні 

висновки та запропонувати шляхи вдосконалення чинного цивільного 

законодавства України. Зокрема, належним чином обґрунтованим є висновок 

про необхідність розширення змісту предмету представництва шляхом 

поширення його на вчинення інших юридично значимих дій. Концепція 

юридично значимих дій, які не охоплюються поняттям правочину не є новою 

для цивілістики, і свого часу отримала розробку у працях М.М. Агаркова та 

О.О. Красавчикова. Разом з тим, дослідження її в світлі відносин 

представництва, а також з урахуванням положень модельних актів 

європейського приватного права дозволило автору внести пропозиції по 

заповненню прогалин, існуючих у сфері чинного цивільно-правового 

регулювання та сформулювати науково обґрунтовані та практично значимі 

висновки.

Належний рівень теоретико-правового обґрунтування основних 

положень дисертації забезпечується також використанням автором 

термінологічного апарату, який відображає не лише поняття, розроблені в 

межах вчення про представництво, але й такі суміжні правові категорії як 

«посередництво», «комісія», «довірче управління» тощо. У роботі також 

детально аналізуються проблеми терміновживання у розрізі встановлення 

сутності понять «повноваження», «правомочність», «підстава», «умова» 

представництва тощо. Однак найбільш значимим досягненням автора варто 

відмітити розробку цілісного бачення представництва саме як інституту 

цивільного права, що й складає основу дослідження. Тут автору вдалося 

належним чином обґрунтувати базові концептуальні положення про 

представництво як інститут: визначити його поняття, мету та сферу 

нормативного регулювання відносин представництва, функції та принципи 

нормативного впливу на суспільні відносини тощо. Вказане свідчить про 

завершеність наукового дослідження, наявність цілісної концепції та
З
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повноту роботи. При цьому глибина наукового аналізу, використовувана 

методологічна база та рівень узагальнених наукових висновків дозволяють 

стверджувати про всебічне розкриття теми дослідження, ДОСЯГНЄІЇНЯ її мети і 

виконання поставлених завдань.

Структура дисертації визначається предметом дослідження і 

поставленою метою та включає: вступ, чотири розділи, 11 підрозділів, 

висновки, список використаних джерел та три додатки.

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету дослідження, його 

завдання, об’єкт, предмет, методи, емпіричну базу, викладено наукову 

новизну та практичне значення результатів дослідження, наведено дані про їх 

апробацію та публікації за темою дослідження.

Розділ 1 «.Розвиток інституту представництва в цивільному праві» 

складається з двох підрозділів і присвячений дослідженню генези 

теоретичних поглядів на інститут представництва та розвитку нормативних 

положень у джерелах правового регулювання представницьких відносин у 

цивільному праві в Україні та за кордоном. Окрему увагу присвячено аналізу 

реалізації норм про представництво в сучасному цивільному законодавстві 

України. На основі цього аналізу автор доходить висновку про те, що 

представництво є комплексним правовим інститутом, положення якого 

врегульовують відносини у межах не лише цивільного, а й інших галузей 

права: трудового, сімейного, земельного, міжнародного приватного, а також 

усіх основних галузей процесуального права. На основі цього автор детально 

аналізує нормативні підстави субсидіарного застосування положень ЦК 

України до регулювання відносин представництва, які виникають з підстав, 

передбачених нормами інших галузей права України.

У другому розділі у трьох підрозділах розкриваються теоретичні засади 

інституту представництва та представницьких правовідносин. Зокрема 

аналізується вчення про представництво в сучасному цивільному праві, його 

правова природа, сутність, ознаки та місце в цивільному праві та
4
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співвідношення з іншими суміжними поняттями. Засновуючись на 

авторському розумінні нормативної мети інституту представництва, 

дисертант формулює функції його норм: забезпечення юридичної трансмісії, 

а також здійснення прав, виконання обов’язків і дотримання законних 

інтересів; охорони та захисту. Як підсумок усього вищенаведеного в роботі 

зроблено висновок, що представництво в цивільному праві -  це організаційні 

немайнові відносини, в яких одна особа (представник) має можливість 

вчиняти правочини й інші правомірні юридично значимі дії в межах наданих 

йому повноважень від імені та в інтересах іншої особи (принципала) щодо 

третіх осіб (за умови поінформованості останніх про це), чим безпосередньо 

створює, змінює або припиняє цивільні права та обов’язки і несе 

відповідальність перед особою, яку представляє.

Третій розділ «Реалізація договірного представництва» досліджуються 

проблеми виникнення договірного представництва. Встановлено, що 

договірною формою, яка породжує представницькі відносини, є договір 

доручення, який спрямований передусім на посвідчення наявності 

внутрішніх відносин представництва, тоді як довіреність -  як внутрішніх, так 

і зовнішніх. Агентський договір за умови, що агент діє від імені особи, яку 

він представляє, також може породжувати настання представницьких 

повноважень і відповідно бути підставою виникнення договірного 

представництва. Окрема увага присвячена вчиненню правоминів з участю 

представників у із застосуванням сучасних електронних засобів зв’язку. В 

частині дослідження правових наслідків припинення договірного 

представництва, обґрунтовується, що припинення договірного 

представництва є стадією договірного зобов’язання, на якій припиняється 

подальший розвиток правовідносин, отже, правовий статус сторін 

змінюється.

Недоговірна модель представництва вивчається дисертантом у 

четвертому розділі. Зокрема, аналізуються підстави його виникнення,
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особливості здійснення в межах різних видів правовідносин, а також 

підстави та правові наслідки припинення недоговірного представництва.

У висновках за результатами комплексного дослідження теоретичних 

проблем інституту представництва сформульовано нові підходи до цивільно- 

правового регулювання представницьких правовідносин, місця та ролі 

інституту представництва загалом у системі цивільного права, визначено 

його функції, принципи, а також сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення національного цивільного законодавства.

Джерельна база дисертації включає 701 найменування, серед яких 

значну частину складають праці сучасних вчених, які займаються 

дослідженням проблем представництва. Також при підготовці дослідження 

дисертантом використано більше 80 іншомовних джерел, серед яких є як 

праці відомих вчених (В. Бовстед, Л. Макгрегор, К. Шміттгофф), так і судова 

практика, у тому числі практика Європейського суду з прав людини. Значний 

обсяг джерел становлять також матеріали судової практики українських 

судів, що свідчить про комплексний підхід до виконання поставлених у 

роботі завдань.

Усе сказане дозволяє зробити висновок, що у представленій роботі 

глибино та всебічно розкрито тему дослідження, повністю реалізовано 

поставлені завдання. Запропоновані автором наукові висновки та 

рекомендації мають високий рівень обґрунтованості, характеризуються не 

лише теоретико-правовим, але й прикладним значенням.

Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Усі основні 

положення і висновки дисертації викладено в одноособовій монографії 

В. В. Цюри «Теоретичні питання інституту представництва в цивільному 

праві України», 24 наукових статтях, які опубліковані у фахових юридичних 

виданнях, у тому числі у 4 статтях, які опубліковані у фахових періодичних 

виданнях іноземних держав, 1 статті в інших виданнях та 17 матеріалах і 

тезах науково-практичних конференцій і круглих столів.
6
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Наукова новизна, практична і теоретична значимість отриманих 

результатів. Як відзначалося вище, новизна підготовленого дисертаційного 

дослідження визначається органічним поєднанням ґрунтовно розкритих 

доктринальних аспектів досліджуваної теми із всебічним застосуванням 

аналізу матеріалів правозастосовчої практики. При цьому, дослідження 

цивілістичних праць здійснюється із широким застосуванням дослідницького 

інструментарію та багатьох загально-наукових і галузевих спеціально- 

юридичних методів. Це дозволило розробити концептуальні засади вчення 

про інститут представництва, на основі яких вдалося по-новому дослідити 

представницькі відносини, правові підстави їх виникнення, здійснення та 

припинення, а також сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства та правозастосовчої практики. Комплексність та всебічність 

отриманих наукових висновків забезпечується також використанням у роботі 

не лише значної теоретичної та прикладної джерельної бази у галузі права, 

але й використанням напрацювань юридичної техніки, правової лінгвістики 

та нормативного моделювання.

Результативність дослідження забезпечується системним новаторським 

підходом до вирішення поставлених у дисертаційному досліджені завдань. 

Його зміст проявляється у поєднанні доктринальної розробки теоретико- 

методологічних засад про інститут представництва та його складові із 

наскрізним аналізом існуючих видів договірного та недоговірного 

представництва. При цьому важливо, що такі розробки ґрунтуються не лише 

на використанні цивілістичних напрацювань, але й наукових досягнень 

науковців інших галузей права, передусім цивільного процесуального, 

сімейного, трудового права тощо.

Варто відзначити також той факт, що проведений аналіз матеріалів 

правозастосовної практики дозволив не лише проілюструвати авторське 

бачення та обґрунтувати підхід дослідника до вирішення поставлених 

завдань, але й, засновуючись на сформованих у рішеннях Європейського 

суду з прав людини стандартах розробити пропозиції до вдосконалення
7
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чинного механізму правового регулювання представницьких відносин. 

Зокрема, йдеться про аналіз підстав виникнення недоговірного 

представництва та його сутності. І хоча, звичайно, такі пропозиції не можуть 

бути сприйняті беззастережно, однак в якості базової моделі покладеної в 

основу подальших наукових розвідок правової природи цього виду 

представництва, такий підхід заслуговує на увагу та має бути підтриманий.

Новаторський характер мають також положення дисертаційного 

дослідження щодо умов, за яких допускається субсидіарне застосування 

положень цивільного законодавства про представництво до регулювання 

відносин у межах інших галузей права. Зокрема пропозиції щодо 

необхідності урахування, щоб норма, яка використовується для регулювання 

відносин представництва, була запозичена з галузі права, яка визнається 

суміжною, спорідненою за предметом і методом з цивільним правом; 

відсутність прямої заборони на субсидіарне застосування правових норм та 

відсутність відповідної норми, яка б врегульовувала відносини тощо.

В якості найбільш важливих для цивілістики висновків та пропозицій 

автора варто відзначити перш за все грунтовність історичного екскурсу щодо 

розвитку інституту представництва, наданий у першому розділі дисертації, 

який за обсягом сягає майже ста сторінок (стор. 42 - 137 дис). Вагомим 

здобутком дисертанта є дослідження найбільш відомих праць цивілістів 

дореволюційного, пореволюційного, радянського періодів, досліджено 

сучасний стан розробки досліджуваної проблематики, а також висвітлено 

специфіку правового регулювання відносин представництва за 

законодавством зарубіжних країн, паром ЕС і модельними нормами. Варто 

відзначити особливу повагу автора до цивілістів-попередників, що знайшло 

вираз у зазначенні при першій згадці ім'я та по-батькові вченого (наприклад, 

Юрій Степанович Гамбаров, Нерсес Йосипович Нерсесов, Леонід 

Миколайович Казанцев тощо), і вже тільки в наступних висновках вказівки 

прізвища та ініціалів, а також аналізі їх праць крізь призму життєвого та 

творчого шляху науковця.
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Варто погодитись із висновком дисертанта про те, що відносини 

представництва є класичним прикладом організаційних відносин. їх 

наявність у сфері приватного права вперше обгрунтував Красавчиков 

Октябрь Олексійович, уродженець міста Харкова, який ЗО років (до самої 

смерті) очолював кафедру цивільного права Сверловського юридичного 

інституту, а продовжила його наукові пошуки Олена Львовна Невзгодіна. 

Дійсно, внаслідок представництва відбувається організація (виникнення, 

зміна чи припинення) інших правовідносин (зокрема, відносин між особою, 

яку представляють та третіми особами).

Доречними є висновки дисертанта щодо місця інституту 

представництва в системі цивільного права і системі права України.

Вагомим науковим здобутком дисертанта стало дослідження поняття, 

ознаки та види представництва, співвідношення представництва з суміжними 

правовими конструкціями.

Досить детально розглянуті елементи представницьких правовідносин, 

підстави їх виникнення та припинення.

Цікавим з теоретичної та корисним з практичної точок зору є доробок 

автора щодо проблем виникнення та здійснення договірного та 

недоговірного представництва.

Заслуговує схвалення ретельний аналіз правових наслідків припинення 

відносин представництва тощо.

Викладене свідчить про те, що представлена до захисту робота дала 

змогу здійснити дослідження з абсолютно нового ракурсу та по-новому 

поглянути на питання, багато з яких уже стали традиційними та 

хрестоматійними у цивільному праві. А тому дискусійність окремих із 

авторських положень свідчить про актуальність проблематики та її 

значимість у світлі євроінтеграційних процесів.

Поряд із загальною позитивною оцінкою проведеного дослідження, 

воно не позбавлене окремих спірних положень, які мають дискусійний
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характер та потребують уточнення або ж додаткової аргументації автора під 

час публічного захисту та в подальшій науковій діяльності.

1. У п. 7 наукової новизни першого рівня автор робить слушний

висновок про те, що з огляду на мету та предмет правового регулювання, 

методи і засоби нормативного впливу на відповідні відносини, функції та 

принципи, представництво є самостійним інститутом цивільного права. З 

цим висновком варто погодитись. Поряд з цим, у наступному, 8 пункті 

новизни першого рівня автор зауважує про те, що «інститут представництва 

становить систему правових норм, що мають міжгалузевий, комплексний 

характер...» Крім цього, у п. 1 положень новизни третього рівня (дістали 

подальшого розвитку) автор стверджує про те, що «інститут представництва 

в цивільному праві має універсальний, комплексний, полігалузевий характер, 

що підтверджується наявністю норм стосовно представництва як у галузях 

матеріального: трудовому, сімейному, земельному, так і процесуального 

права: цивільному процесуальному, господарському процесуальному,

кримінальному процесуальному праві, а також в адміністративному 

судочинстві» (стор. 36 дис.). Вбачається, що такі положення потребують 

уточнення авторської позиції щодо місця інституту представництва в 

цивільному праві, а також його місця та ролі в системі права України (у 

контексті субсидіарного застосування норм права інших галузей, 

міжгалузевої аналогії, застосування бланкетних норм тощо) (стор. 94 дис.) та 

співвідношення його норм із нормами про представництво, що закріплені на 

рівні нормативних приписів інших галузей вітчизняної системи права.

2. У дисертаційній роботі автор визначає основні функції інституту 

представництва, до яких відносить «функцію юридичної трансмісії, яка 

полягає в тому, що у представництві відбувається заміна однієї особи 

іншою»; функцію юридичного забезпечення здійснення прав, виконання 

обов’язків і дотримання, законних інтересів, яка полягає у тому, що 

представництво спрямоване на вчинення дій саме юридичного, а не 

фактичного характеру, чим досягається здійснення повноваження та
10
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досягнення правового результату, обумовленого сторонами; функцію охорони 

та захисту, що забезпечує юридичну можливість охорони та захисту 

майнових прав та інтересів принципала (стор. 157 дис.). В основному 

погоджуючись із цими висновками, водночас варто зауважити, що 

пропозиція ввести у цивільно-правовий вжиток термін «функція юридичної 

трансмісії» для позначення однієї з функцій інституту представництва 

видається не досить вдалою з термінологічної точки зору. Адже у цьому 

випадку варто враховувати наявність у термінологічному апараті цивілістики 

подібного терміну з усталеною сферою застосування. Широко відомий у 

цивілістиці термін "спадкова трансмісія" позначає механізм переходу права 

на прийняття спадщини від спадкоємця, який помер після відкриття 

спадщини і не вспів прийняти спадщину протягом встановленого строку. 

Розглядуваний термін позначає правову конструкцію, в межах якої одна 

особа внаслідок смерті повністю втрачає правосуб'єктність, а належне їй за 

життя суб’єктивне право (право на прийняття спадщини) переходить до 

іншої, визначеної у законі, особи. Очевидно, що спадкова трансмісія і 

представництво як правові конструкції, у контексті виконуваних ними 

функцій правопередачі («правонаділення» у термінології Ольги Георгіївни 

Ломідзе; див. О.Г. Ломідзе «Правонаделение в гражданском 

законодательстве России») істотно відрізняються. Адже в межах спадкової 

трансмісії внаслідок смерті однієї особи відбувається повний перехід 

належних їй за життя суб'єктивних прав до іншої особи. За своєю 

юридичною природою відносини представництва, перш за все, покликані 

забезпечити юридичне заміщення дієздатності однієї особи за рахунок 

реалізації дієздатності іншої особи шляхом делегування їй відповідних 

повноважень. У зв’язку з цим розглядувану функцію доречніше було б 

термінологічно визначити як функцію юридичного заміщення дієздатності 

принципала або функцію делегування повноважень.

3. У межах викладення положень новизни першого рівня автор 

слушно стверджує про те, що «правове регулювання в межах інституту
11
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представництва здійснюється різними правовими засобами» (стор. 32). В 

якості таких правових засобів надалі дисертант визначає норми-дозволи, 

норми-заборони і норми-зобов'язання. Віднесення вказаних норм до 

різновиду правових засобів не підлягає запереченню, адже категорія «правові 

засоби» є найбільш широкою і охоплює практичні всі інструменти правового 

регулювання, задіяні у механізмі правового регулювання цивільних відносин. 

У розглядуваному випадку йдеться про норми, які закріплюють найбільш 

поширені у праві (і цивільному праві зокрема) і визначені на рівні 

інструментальної теорії права основні способи правового регулювання - 

дозволи, заборони і зобов'язування. Останній з вказаних способів правового 

регулювання позначається терміном саме «зобов’язування», а не

«зобов’язання» (рос. обязьівание, а не обязательство). У зв’язку з цим 

зауваження викликає запропоноване автором термінологічне позначення 

норм інституту представництва, які зобов’язують учасників досліджуваних 

відносин узгоджувати свої юридично вагомі дії у відповідності з 

визначеними нормою права юридичними процедурами і правилами належної 

поведінки, як «норм-зобов'язань». Адже в інструментальній теорії права вони 

розглядаються як «норми-зобов'язування». Очевидно, що в цілях уніфікації 

правової термінології, що використовуються у галузевих наукових 

дослідженнях, вказаний термін повинен використовуватись в

термінологічному апараті цивілістики та інших галузей юриспруденції.

4. Варто підтримати зроблений дисертантом за результатами 

проведеного дослідження висновок про те, що під повноваженням як 

елементом відносин представництва слід розуміти складну категорію 

цивільного права, яка знаходить свій прояв у суб’єктивному праві 

представника на вчинення правочинів та інших юридично значимих дій від 

імені принципала, набуваючи на стадії реалізації повноваження ознак 

обов’язку стосовно принципала (стор. 387 дис.). Разом з тим, питання про 

правову природу повноваження, а також момент виникнення такого 

обов’язку, а також відповідальність за його неналежне виконання і
12
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невиконання підлягають уточненню. Адже вирішення цієї проблеми має 

важливе не тільки теоретичне, але і практичне значення, зокрема, з точки 

зору визначення належності та повноти чи, навпаки, неналежності чи 

неповноти реалізації доручених представнику повноважень.

5. Здійснюючи у п. 4.2.3. дослідження правових наслідків 

неналежного здійснення (виконання) недоговірного представництва, автор 

зупиняється на питанні схвалення правочину юридичною особою (стор. 424 

дис.). Механізм такого схвалення повинен відповідати правовій природі 

юридичної особи як складного структурно- організаційного утворення. А 

тому на практиці питання стосовно конкретного підрозділу або керівного 

органу юридичної особи, що схвалюватиме правочин, має вирішуватись на 

користь надання такого права органу управління, визначеному її 

установчими документами. Разом з тим, потребує уточнення питання щодо 

того, як бути у випадках, коли необхідно оперативно схвалити правочини, на 

вчинення яких виконавчому органу встановлено обмеження у статутних 

документах. Підходи до розв'язання цієї проблеми у правозастосовній 

практиці наразі неоднозначні, а тому її вирішення на доктринальному рівні є 

досить актуальним і може бути корисним і для сфери правозастосування.

Варто зазначити, що висловлені зауваження та рекомендації не 

стосуються концептуальних положень та висновків дисертації, а навпаки, 

визначаються дискусійним характером окремих аспектів в межах порушених 

автором проблем. Відзначені зауваження та уточнення визначають потребу 

здійснення деталізації автором обґрунтованих ним у дисертації положень під 

час подальшої його наукової діяльності. Враховуючи викладене, вони не 

впивають на високу оцінку дисертаційного дослідження В. В. Цюри і не 

применшують його наукову та практичні цінність.

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що вона може стати 

фундаментальною основою для подальших наукових розвідок з питань 

дослідження представницьких відносин не лише в межах цивілістики, але й 

інших галузей права. Також надзвичайно цінними висновки дисертаційного
13
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дослідженні виглядають у світлі розширення нормативних форм 

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування та здійснення прав 

і законних інтересів осіб з обмеженими можливостями. Крім цього, окремі 

положення можуть бути використані у процесі викладання навчальних 

дисциплін нормативного блоку підготовки фахівців в галузі Право: 

«Цивільне право», «Сімейне право», «Договірне право» та спецкурсів, 

дотичних з проблематикою дисертаційного дослідження.

Підсумовуючи, варто відзначити, що дисертація Цюри Вадима 

Васильовича на тему «Інститут представництва в цивільному праві України» 

відповідає вимогам, які встановлено до докторських дисертацій (пункти 9, 

10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567), а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:

член-кореспондент НАПрН України, 
Заслужений діяч науки і техніки України,
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