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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора

Клименко Оксани Михайлівни на дисертацію Цірат Ганни Віталіївни 
«Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного права: сучасний 

стан та тенденції», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. Повітряний транспорт є одним з 
найсучасніших та найзатребуваних видів транспорту, який використовується 
для перевезення пасажирів. За даними Державіаслужби України пасажиропотік 
з України збільшується щонайменше на 20% щорічно. Підписання Україною 
угоди з «відкритого неба» із США та майбутнє укладення угоди з Європейським 
Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір створює 
умови, за якими вітчизняні авіакомпанії зможуть збільшити кількість 
міжнародних повітряних перевезень, що, очевидно, вимагає від українських 
перевізників збільшення парку повітряних суден. Оскільки в Україні відсутнє 
серійне виробництво пасажирських літаків, вони набуваються у іноземних 
продавців, які використовують договори, положення яких є результатом 
звичаєвої та конвенційної уніфікації.

Така уніфікація мала на меті як створення уніфікованих положень договорів 
(купівлі-продажу, лізингу, забезпечення), так і механізмів, направлених на 
захист інтересів кредиторів (продавців, лізингодавців, фінансистів).

Хоча сучасні міжнародні повітряні перевезення є безпечними для здоров’я 
пасажирів, іноді виникають ситуації, що можуть мати наслідком заподіяння 
шкоди. Умови відповідальності перевізника у міжнародному перевезенні 
регулюються нормами міжнародних універсальних договорів (Варшавської або 
Монреальської конвенцій), особливості уніфікованого тлумачення яких до сих 
пір ґрунтовно не вивчалися українською правовою наукою.

і

Відділ ДІЛОВОДСТВА ЙОХІВу 
київською націоняльног? ^нівйрсігіету 

імені Тараса Шевченка























Дисертація відповідає вимогам, що встановлені пунктам 9, 10, 12, 13 
Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, для докторських дисертацій, а 
її автор - Цірат Ганна Віталіївна заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент,
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач відділу проблем розвитку 
національного законодавства 
Інституту законодавства 
Верховної Ради України О.М. Клименко
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До Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка МОН України 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13

ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора юридичних наук, доцента

Орел Лілії Василівни

на дисертацію Цірат Ганни Віталіївни 

на тему: 

«Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного права: 

сучасний стан та тенденції»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 -

цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право

Акутальність теми дослідження. Повітряний транспорт є одним з 

чинників глобалізації, саме завдяки йому відбувається вільний рух осіб, які 

можуть протягом нетривалого часу опинитися у іншій частині світу. 

Відповідно сфера повітряних перевезень є об’єктом уніфікації протягом 

тривалого часу, адже перша конвенція у сфері міжнародного повітряного права 

була підписана у 1919 р. Зусилля України протягом останніх дисятиліть 

направлені на інтеграцію країни у світову торгівлю і така інтеграція не може 

відбуватися без наявності можливості для вільного пересування людей та 

товарів.
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новизну та практичну цінність. В опублікованих працях автора повното мірою 

відображені основні положення дисертаційної роботи.

Обсяг та оформлення дисертації, в цілому, відповідають пп. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. із відповідними змінами.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу, можна зробити висновок, 

що дисертаційна робота «Уніфікація норм міжнародного приватного 

повітряного права: сучасний стан та тенденції» за своїм змістом повністю 

відповідає паспорту наукової спеціальності 12.00.03 - цивільне право та 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, а її автор Цірат 

Ганна Віталіївна присвоєння наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право».

Офіційний опонент,

доктор юридичних наук, доцент

завідувач кафедри публічного та приватного права
Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка
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До Спеціалізованої вченої ради

Д 26.001.10 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 

буд. 64/13

ВІДГУК

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора

Руслана Олексійовича Стефанчука на дисертацію Цірат Ганни Віталіївни 

на тему «Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного права: 

сучасний стан та тенденції», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. Тема, що досліджується, прямо та 

безпосередньо пов’язана із впровадженням євроінтеграційного курсу та 

імплементації: а) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 

16 вересня 2014 року № 1678-VII; б) Угоди про певні аспекти повітряного 

сполучення від 1 грудня 2005 року та парафованого проекту Угоди між ЄС та 

його державами-членами про спільний авіаційний простір; в) Стратегії сталого 

розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5, та реалізацією Національної транспортної стратегії України на 

період до 2030 року, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 430-р від 18.05.2018 року. Дослідження теми дисертації сприятиме вирішенню 

конкретних завдань, що поставлені у зазначених нормативних актах, та

ВІДДІІІ «МіОвОЛстк? ,я йохіву
і ПИіЄ^ьког<, національного ^нітерскиету 
і імені Гараса Шевченка





















теоретичні та практичні положення щодо уніфікації матеріальних та 

процесуальних норм міжнародного приватного повітряного права, що 

забезпечать наближення української науки в цій частині до світової. Роботу 

виконано на високому науково-методичному рівні. Дослідження логічно 

структуроване, є цілісним, носить завершений характер, містить наукову новизну 

та практичну цінність. В опублікованих працях автора повною мірою 

відображені основні положення дисертаційної роботи.

Обсяг та оформлення дисертації в цілому відповідають пп. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року з відповідними змінами.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота «Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного 

права: сучасний стан та тенденції» за своїм змістом повністю відповідає паспорту 

наукової спеціальності 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право, а її авторка Цірат Ганна Віталіївна заслуговує 

на присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрНУ,
залужений діяч науки і техніки України,
Представник Президента України 
у Верховній Раді України О. Стефанчук



I Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 
Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

04119, м. Київ, Мельникова, 36/1

ВІДГУК
офіційного опонента - доктора юридичних наук, старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника
Тимченка Геннадія Петровича

на дисертацію Цірат Ганни Віталіївни «Уніфікація норм міжнародного 
приватного повітряного права: сучасний стан та тенденції», 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 дослідження
У вітчизняній науці досліджувалися процеси уніфікації та їх закономірності в 

цілому (І. А. Діковська. А. С. Довгерт, В. І. Кисіль), однак уніфікація правил, що 
регулюють правовідносини сторін у міжнародному повітряному приватному 
праві (Надалі МПрПП) у масштабному вимірі не досліджувалася. Крім того, 
новітні, як їх визначає автор, конвенції МІІрПП про відповідальність (Конвенція 
про компенсацію шкоди, нанесеної повітряними суднами третім особам 2009 р. 
(надалі Конвенція про загальні ризики), Конвенцію про компенсацію шкоди, 
нанесеної повітряними суднами третім особам у випадку незаконного втручання 
2009 р. (надалі Конвенція про незаконне втручання), Конвенцію про боротьбу з 
незаконними актами у міжнародній цивільній авіації, яка була відкрита для 
підписання 10 вересня 2010 р. у Пекіні (надалі Пекінська конвенція) є фактично 
недослідженими українськими науковцями, а тому тема дисертації є актуальною, 
та такою, що містить інтерес для наукової спільноти.

Процеси уніфікації у МПрПП досліджуються автором у декількох умовно 
виділених сферах: 1) відповідальності перевізника перед пасажиром у разі 
заподіяння шкоди: 2) відповідальності експлуатанта перед третіми особами на 
поверхні у разі заподіяння шкоди: та 3) у зобов’язальній сфері, яка розділена 
автором на дві частини: уніфікація норм правочинів. в результаті яких 
виникають, змінюються та припиняються речові права на повітряні судна та 
двигуни, та уніфікація способів захисту прав кредиторів, що запропонована 
Конвенцією про міжнародні майнові права у рухомому обладнанні, підписаною 
16 листопада 2001 р. у Кейптауні (надалі Кейптаунська конвенція). Остання є

Відділ діловодства та архіву
Київської' чйціоняпьноп- уніадпсилету

















Отже, за своїм змістом, науковими результатами, ступенем новизни, 
обґрунтованістю положень, висновків і рекомендацій, їх науковою та 
практичною значущістю ця дисертація відповідає вимогам, що встановлені у 
пунктах 9, 10, 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор - 
Г.В. Цірат заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, провідний
науковий співробітник відділу 
проблем цивільного, трудового та 
підприємницького права Інституту
держави і права імені 
Корецького НАН України

Вілліq нілойодкгрл «я яохіяу 
китснчли чяціацяпьног'’ ¥ні«арсі»івту 

імені іараса Шевченка 
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