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Дисертація Карнауха Вадима Сергійовича є ретельним та повною 

мірою успішним системним дослідженням категорії цивільного 

переддоговірного правовідношення, що вдало поєднує теоретичний та 

порівняльно-правовий рівні пізнання.

Актуальність роботи пояснюється недостатньою увагою вітчизняних 

дослідників до осмислення місця та значення переддоговірних відносин у 

предметі правового регулювання, насамперед приватноправового. Крім 

цього, варто враховувати й вузьку за обсягом частину спеціальних праць, які 

б стосувалися аналізу права окремих європейських держав або інструментів 

регулювання Європейського Союзу на предмет змістовної наповненості їх 

нормативних механізмів у сфері регулювання переддоговірних відносин. У 

зв’язку з цим заслуговує на позитивну оцінку як розгляд дисертантом 

положень Німецького цивільного уложення (BGB), Принципів європейського 

договірного права (PECL), Проекту Спільних підходів (DCFR), Проекту



Єдиного європейського торгового права (CESL), так і формулювання 

автором обґрунтованих пропозицій по вдосконаленню ЦК України.

Робота виконувалося відповідно до наступних науково-дослідних тем: 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 

аспекти» № 11 БФ 042 - 01 (номер державної реєстрації 011 1U008337); 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

№ 16 БФ 0 4 2 -0 1 .

Метою дослідження, що визначена автором, є обґрунтування категорії 

переддоговірного правовідношення на основі традиційного вчення про 

сутність та структуру цивільного правовідношення, порівняльний аналіз 

підходів до правового регулювання переддоговірних відносин, а також 

розробка теоретичних положень та практичних пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення учення про переддоговірні правовідносини.

Відповідно з поставленою метою дисертантом сформульовано наступні 

завдання дослідження: окреслити стан розуміння юридичної природи 

цивільно-правового договору; проаналізувати категорії волі та волевиявлення 

як важливих чинників для формування вчення про переддоговірні 

правовідносини; з ’ясувати сутність та визначити види переддоговірних 

правовідносин; осмислити феномен переддоговірної відповідальності; 

виявити особливості вираження природи принципу свободи договору у 

контексті розуміння суті переддоговірного правовідношення; порівняти 

законодавчі, академічні та програмні моделі регламентації переддоговірних 

відносин; продемонструвати можливі шляхи гармонізації цивільного 

законодавства України у сфері регулювання переддоговірних відносин.

Аналіз змісту дисертації в цілому засвідчує високий рівень 

відповідності між метою та завданнями дослідженнями, а також логічність та 

узгодженість наукових висновків, якими вирішуються поставлені завдання.

Необхідно відмітити виправданість використання обраної методології 

дослідження при оформленні результатів роботи (методи аналізу і синтезу, 

сходження від абстрактного до конкретного, моделювання, системно-



структурний, порівняльно-правовий методи), критичність авторського 

мислення при теоретичному пізнанні проблематики доктрини, а також 

здатність дисертанта ретельно опрацьовувати значні масиви наукових 

досліджень, нормативно-правових актів, судової практики (усього -  31 1 

використаних джерел).

Структура дисертації є цілком логічною та відображає мету 

дослідження, яка розкривається у завданнях, які сформулював дослідник. 

Робота складається зі вступу, переліку умовних скорочень, трьох розділів, 

дев’яти підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Розділ 1 дисертації містить дослідження категорій “договір”, “воля”, 

“волевиявлення”, “свобода договору”, яке методологічно здійснюється 

автором у межах формування основних теоретичних положень щодо сутності 

переддоговірних правовідносин.

У Розділі 2 дисертації автор поглиблює виявлені у попередній частині 

роботи засади цивілістичного розуміння переддоговірного правовідношення, 

звертаючись до питання про структуру останнього. У даному контексті 

порівнюються норми права України та Німеччини. Виявляється модель 

переддоговірних відносин за DCFR, що безсумнівно необхідно визнати 

вагомим надбанням сфери порівняльно-правового аналізу дисертанта.

Розділ 3 роботи являє собою порівняння механізмів укладення 

договору, закріплених у PECL, DCFR та CESL, що супроводжується 

формулюванням автором пропозицій щодо вдосконалення окремих положень 

ЦК України, які регламентують порядок укладення договору.

Наукові висновки автора, отримані в результаті дослідження, у 

переважній більшості, є повною мірою обґрунтованими та належним чином 

оформленими в тексті роботи. Важливо констатувати й органічне поєднання 

відповідних узагальнень дисертанта з положеннями наукової новизни.

Серед теоретичних здобутків автора на особливу увагу заслуговують 

наступні положення.



Необхідно позитивно оцінити авторське визначення поняття 

переддоговірного правовідношення як цивільно-правового відношення, у 

якому належна поведінка суб’єктів безпосередньо спрямовується на 

укладення договору або сприяє його укладенню, а неналежна поведінка 

суб’єктів до моменту укладення договору визнається недобросовісною та 

обумовлює відповідальність, установлену договором або законом (стор. 43 

дис.). При цьому досить яскравим підтвердженням послідовності та 

виваженості авторських висновків є попередньо висловлена дисертантом 

думка про те, що права та обов’язки учасників переддоговірного 

правовідношення часто реалізуються в немайновому контексті, але гіри 

цьому не є особистими (наприклад, укладення попередньої угоди про 

ексклюзивність переговорів); можуть мати процедурний характер (права та 

обов’язки оферента та акцептанта); у поведінковому сенсі являють собою 

організайно-підготовче обслуговування сторонами кінцевої мети -  укладення 

договору в майбутньому, тобто виражають водночас немайнове та майнове 

цілепокладання осіб (стор. 41 дис.).

Інтерес викликає запропонована автором класифікація переддоговірних

правовідносин за наступними критеріями: 1) за функціональним

призначенням: організаційне (безпосередньо спрямовується на укладення

договору або сприяє його укладенню) та компенсаційне правовідношення

(має характер sui generis стосовно організаційного правовідношення та являє

собою зобов’язання, у змісті якого конструюється відповідальність

особливого роду -  culpa in contrahendo); 2) за підставою виникнення:

договірне (виникає, наприклад, із попереднього договору, переддоговірної

угоди про ексклюзивність переговорів, переддоговірної угоди про розподіл

витрат сторін під час ведення переговорів, порушення правила

добросовісного ведення переговорів за умови визначення відповідного

обов’язку сторін в переддоговірній угоді) та позадоговірне (виникає, зокрема,

із вступу у переговори, що визначається в законі як юридичний факт або з

початку процедури укладення договору, передбаченої законом, у тому числі
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під час проведення торгів, конкурсів або аукціонів) (стор. 44 дис.). Важливо, 

що здійсненню автором відповідної класифікації передували звернення до 

доктринального розуміння цивільних організаційних правовідносин (стор. 

41-43 дис.) та лаконічний, але влучний акцент на розмежуванні деліктних 

зобов’язань та переддоговірних компенсаційних правовідносин при 

виокремленні останніх в широкій інтерпретації змістовного наповнення 

поняття переддоговірного правовідношення (стор. 43 дис.).

Необхідно відзначити визначення автором оферти як одностороннього 

правочину, що безпосередньо спрямований на виникнення суб’єктивного 

цивільного права на акцепт оферти, а умовно направлений на виникнення 

прав та обов’язків за договором; а також визначення акцепту як 

одностороннього правочину, безпосередньо спрямованого на виникнення 

прав та обов’язків за договором, тобто припинення переддоговірного 

правовідношення та виникнення договірного правовідношення (стор. 48-49 

дис.). Заслуговує на підтримку також визнання автором відкликання 

оферти (ч. З ст. 641 ЦКУ) та відкликання акцепту (ч. З ст. 642 ЦКУ) 

односторонніми правочинами. Беззаперечно важливим аргументом на 

користь виправданості відповідних висновків дисертанта є посилання на 

підтвердження правочинної природи вищерозглянутих дій в PECL (ст. 1:303, 

2:107); DCFR (ст. 1.-1:109, ч. 2 ст. 11.-1:101, ч. 2 ст. 11.-1:103); CESL (ст. 10) 

(стор. 49 дис.).

Концептуальним необхідно визнати результат узагальнень автора, який 

виявився у твердженні щодо завершеності висновку про правочинну природу 

односторонніх волевиявлень учасника переддоговірного правовідношення 

шляхом доведення наявності суб’єктивних прав у межах переддоговірного 

правовідношення. Прикметною у зв’язку з цим стала констатація 

дисертантом недостатності змісту поняття суб’єктивного цивільного права з 

необхідним кореспондуючим йому обов’язком для вимог цивільного обороту 

(стор. 54 дис.).



Слушним є акцент автора на тому, що об’єктом зловживання має бути 

суб’єктивне право, а не принцип права. У зв’язку з цим важливо, що 

визнання свободи договору суб’єктивним правом, на думку дисертанта, 

необгрунтовано нівелює концепцію переддоговірного правовідношення та 

спричиняє проблему кількісного та якісного вимірювання правомочностей, 

які б утворювали структуру такого суб’єктивного права. Крім значної 

кількості правомочностей, спрямованість їх функціональності 

розщеплюється в переддоговірному та договірному правовідношеннях 

відповідно (стор. 61-62, 105 дис.). Цілком слушною тому є пропозиція автора 

розглядати зловживання автономно правом на укладення договору, правом 

на добросовісне ведення переговорів, правом на одержання переддоговірної 

інформації або іншим переддоговірним суб’єктивним правом. Необхідно 

погодитися, що такий більш виважений теоретично підхід можливий саме 

завдяки концепції переддоговірного правовідношення, яка не заперечує 

придатність норм щодо зловживання правом для використання у відповідній 

сфері, але яка є більш ефективною та ясною для правозастосування, у тому 

числі судового (стор. 105-106 дис.).

Поряд із схваленням переважної більшості наукових висновків 

дисертанта, необхідно звернути увагу на окремі положення в роботі, які є 

дискусійними, потребують авторського уточнення або додаткового 

обґрунтування. Зокрема,

1. Готуючи оформлення власного бачення сутності

переддоговірного правовідношення у вигляді наукового висновку (стор. 43

дис.), автор висловив думку про те, що факт укладення договору знаменує

собою перехід від переддоговірного правовідношення до конкретного

речового або зобов’язального правовідношення (стор. 25, 40 дис.). авторові

необхідно пояснити це твердження з урахуванням, зокрема,

запропонованої класифікації переддоговірних правовідносин (стор. 44

дис.), де переддоговірне компенсаційне правовідношення розглядається як

зобов’язання, а також з огляду на визнання автором факту узгодження
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сторонами умов договору саме в межах переддоговірного правовідношення - 

відносного правового зв’язку (стор. 60 дис.).

2. На стор. 32 дис. автор висловлює думку про те, що визнання 

договору джерелом цивільного права відображає ту тенденцію лібералізму в 

приватному праві, яка розмиває зміст базових ідейних елементів правової 

реальності та в цьому переплітається з постмодерністськими та 

глобалізаційними викликами для людства в цілому. Водночас указується на 

поступове знецінення держави як носія правової ідентичності, гаранта 

позитивного правопорядку, у нормах якого має апріорі легітимізуватись 

ідеальне право (стор. 33 дис.). Необхідно додатково обґрунтувати дані 

твердження як в аспекті пояснення сутності процесу правової глобалізації так 

і в частині розкриття значення постмодерністської філософії для розвитку 

юридичної ідеології. Потребує також доведення думка про ризик нігілізації 

на невизначений історичний період перспективи права, окресленої 

Й.О.Покровським (стор. 33 дис.).

3. На стор. 46 дис. автор зазначає, що в складній структурі договору 

як фактичного складу, є підстави розглядати оферту та акцепт як юридичні 

факти. На думку дисертанта, сприйняття даної позиції потребує відповідного 

обґрунтування природи оферти та акцепту. Такий підхід потребує пояснення 

у зв’язку з: по-перше, розумінням автором наявності договору як елементу 

фактичного складу (стор. 27 дис.); по-друге, визнанням оферти, акцепту, 

відкликання оферти та відкликання акцепту односторонніми правочинами, 

які виражають динаміку переддоговірних правовідносин (стор. 49-50, 54 

дис.).

4. Автору необхідно більш обачно використовувати юридичну 

термінологію при дослідженні переддоговірних угод. Так, на с. 76 автор 

зазначає, що в структуру переддоговірного правовідношення включається 

зміст, який складається з прав та обов’язків суб’єктів переддоговірних 

правовідносин, та може визначатися або положеннями переддоговірного

правочину, або нормами права. Далі розглядаються переддоговірні угоди
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(правочини), які є важливим компонентом вчення про переддоговірні 

правовідносини. Водночас автор відносить до основних об’єктів 

переддоговірного правовідношення, зокрема, формування умов та укладення 

переддоговірної угоди -  окремого договору (стор. 76 дис.), а серед підстав 

виникнення переддоговірного організаційного правовідношення називає, 

зокрема, укладення договору, який є переддоговірним правочином (стор. 74 

дис.). Необхідно мати на увазі, що значна частина дослідження автора 

стосується обґрунтування правочинної природи оферти, акцепту, 

відкликання оферти та відкликання акцепту в межах учення про 

переддоговірні правовідносини. Тому автору необхідно пояснити 

співвідношення між поняттями “переддоговірна угода” та “переддоговірний 

правочин” .

Висловлені зауваження не носять принципового характеру, не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації Карнауха B.C. та не 

мають на меті піддати сумніву наукову та практичну цінність дослідження, 

яке має самостійний та завершений характер.

Результати роботи дисертанта були достатньої мірою апробовані у 

фахових виданнях (5 наукових статей, з яких 4 вийшли друком у вітчизняних 

фахових юридичних виданнях, та 1 у науковому виданні іноземної держави). 

Зміст автореферату відображає структуру роботи, висновки та рекомендації, 

сформульовані в дисертації.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: - у  науково-дослідній діяльності -  як підґрунтя 

для подальшого наукового дослідження проблематики, що стосується 

переддоговірних правовідносин; - у  правотворчій діяльності - для 

вдосконалення положень чинного законодавства України, що регулюс 

переддоговірні відносини; - у  правозастосовній практиці, зокрема гіри 

вирішенні судами спорів, які виникають із переддоговірних правовідносин; -  

у навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін «Цивільне

право», «Міжнародне приватне право», спецкурсів «Теоретичні проблемі!
X



цивільного права», «Договірне право», «Актуальні проблеми загальної 

частини цивільного права» та інших навчальних дисциплін для студентів 

вищих навчальних закладів, а також для підготовки навчальних посібників, 

підручників із указаних дисциплін.

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що дисертація Карнауха 

Вадима Сергійовича «Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС 

та Україні» відповідає науковій спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та вимогам 

п. п. 9-11 "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 p., а її автор 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних 

наук.

Офіційний опонент,

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН 

заступник голови Приморс 

суду м. Одеси

. . .  і діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тарасі Шевченка^

С.О. Погрібний
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імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60 

ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПрН України Борисової Валентини Іванівни 
на дисертаційні дослідження Карнауха Вадима Сергійовича на тему 
«Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні», 
представлене на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Важко переоцінити 

ту роль, яку відіграє цивільно-правовий договір в розвитку цивільного 

обороту, займаючи в механізмі правового регулювання приватноправових 

відносин домінуюче становище. Однак стадії договірного регулювання 

зазначених відносин завжди передує попередній етап, на якому можливо не 

тільки обговорення умов майбутнього договору, а й, наприклад, здійснення 

інвестицій. Тому в умовах ускладнення цивільного обороту, ускладнення 

бізнес-процесів, існування етапу переддоговірних відносин вимагає вивчення 

з метою досконалого правового врегулювання.

У сучасній вітчизняній цивілістичній доктрині відсутнє цілісне та 

обґрунтоване вчення про переддоговірні правовідносини, хоча окремі 

проблеми правового регулювання цих відносин досліджувалися в роботах

Н.І. Майданник «Переддоговірні відносини у цивільному праві України: 

поняття, природа, реалізація», 2008 p., Преддоговорная ответственность в 

гражданском праве Украиньї», 2008 р„ «Переддоговірні відносини» у 

навчально-практичному посібнику «Аномалії в цивільному праві України», 

2010 p., Н.М. Квіта «Переддоговірна відповідальність або “culpa in 

contrahendo” як перспектива для України», 2015 p., І.А. Діковської 

«Принципи правового регулк ’ риватних договірних

Відділ діловодства та архіву 
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зобов’язань», 2014 p., «Міжнародні комерційні контракти: колізійне та 

матеріально-правове регулювання», 2016 р. та інших вітчизняних вчених. 

Проте зазначені роботи хоча деякою мірою і охоплюють окремі аспекти 

регулювання відносин сторін на переддоговірній стадії правових зв’язків, 

між тим не носять комплексного характеру, а це не сприяє цілісному 

розумінню правового регулювання переддоговірних відносин.

Тому дослідження проблем правового регулювання переддоговірних 

відносин в Україні і в ЄС виправдано як з точки зору подальшого розвитку 

науки цивільного права України, так і з точки зору вдосконалення цивільного 

законодавства і практики його застосування.

Достовірність сформульованих у дисертації положень, висновків і 

рекомендацій, зумовлена досягненням поставлених завдань.

Оцінка обґрунтованості та новизни наукових положень дисертації. 

Дисертаційна робота є першим в Україні системним дослідженням, що 

актуалізує значне коло теоретичних проблем динаміки цивільних 

правовідносин, властивих зокрема переддоговірній їх частині з урахуванням 

досвіду Німеччини та приватноправових проектів ЄС.

Аналіз змісту дисертації дозволяє зробити висновок про її 

самостійність та завершеність. Правильність використання автором 

методології наукової роботи (методи аналізу і синтезу, сходження від 

абстрактного до конкретного, моделювання, системно-структурний, 

порівняльно-правовий методи) засвідчується якісною відповідністю між 

метою та завданнями дослідження, а також наявними результатами роботи, у 

яких знайшли відображення належним чином виконані завдання, що їх 

сформулював дисертант. У свою чергу високий рівень критичного мислення 

та аналітичного пізнання автором теоретичних і практичних проблем 

підтверджується значною кількістю опрацьованих доктринальних розробок, 

правових актів, судової практики, європейських академічних та проектних 

положень щодо регулювання переддоговірних відносин у цілому та, зокрема,
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щодо укладення цивільно-правових договорів; законодавства України та 

Німеччини у сфері регламентації переддоговірних відносин.

Елементи змісту дисертації в цілому узгоджуються між собою, а 

структура роботи вдало виражає поступовий розвиток авторських 

міркувань. Дисертаційне дослідження Карнауха B.C. складається із вступу, 

трьох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Обсяг дисертації складає 226 сторінок, з яких 38 

сторінок - список використаних джерел, який становить 311 найменувань.

Всі розділи та підрозділи дослідження за своїм змістом і висновками, 

перспективами подальшого дослідження і використання для розвитку 

доктрини цивільного права і законодавства у сфері зобов’язального права, 

зокрема переддоговірних правовідносин, слід назвати вагомими і вдало 

викладеними.

У Розділі 1 роботи «Теоретичні передумови розуміння сутності 

переддоговірних правовідносин» (с. 15 -  с. 63) автор зосередився на 

осмисленні передумов пізнання сутності переддоговірних правовідносин, 

якими виступають природа цивільно-правового договору, категорії волі та 

волевиявлення, принцип свободи договору. Методологічно важливо, що 

відповідний аналіз являє собою водночас формування теоретичних основ 

вчення про цивільне переддоговірне правовідношення, які використовуються 

автором у подальшому при порівняльному дослідженні сфери правової 

регламентації переддоговірних відносин.

Підрозділ 1.1 «Юридична природа цивільно-правового договору» (с.15

-  с.34 дисертації) є змістовною ілюстрацією складної природи цивільно- 

правового договору, що проявляється в різних аспектах. Сприйняття за 

основу широкого категоріального наповнення поняття цивільно-правового 

договору (стор. 15, 17 дисертації) спрямувало науковий пошук дисертанта в 

послідовному виявленні недостатньо розроблених в доктрині аспектів 

пізнання договору. Так, аналізуючи договір у зв’язку з поняттями 

правовідношення та зобов’язання, автор на прикладах представництва,
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договору на користь третьої особи, відступлення права вимоги зафіксував 

можливе неспівпадіння суб’єктності в пов’язаних договорах та 

зобов’язаннях, фактично вказав на факультативність їх синхронності та 

кількісної й якісної відповідності (стор. 19-21). При розгляді договору як 

юридичного факту автор переконливо продемонстрував виправданість 

розуміння договору як складного юридичного факту (стор. 26-27). 

Прикметно, що при цьому дисертант уперше в роботі обережно торкається 

поняття переддоговірного правовідношення (стор. 25). Важливим є 

обґрунтування позиції автора щодо недоцільності визнання цивільно- 

правового договору джерелом права. Заслуговує на позитивну оцінку 

масштабність аналізу доктринальних положень щодо цієї проблеми (стор. 28- 

34).

Підрозділ 1.2 «Воля та волевиявлення в переддоговірному 

правовідношенні» (с.35 -  с.54) Розділу 1 є найбільш змістовним елементом 

дисертації за рівнем щільності теоретичних узагальнень та наукових 

висновків. Саме в межах даної частини роботи автор надає визначення 

поняття переддоговірного правовідношення з урахуванням концепції 

цивільних організаційних правовідносин та сутності переддоговірної 

відповідальності (стор. 43-44); пропонує класифікацію переддоговірних 

правовідносин (стор. 44); намагається довести правочинну природу оферти, 

акцепту, відкликання оферти та відкликання акцепту (стор. 46-49), а також 

наявність відповідних суб’єктивних цивільних прав у змісті 

переддоговірного правовідношення (стор. 49-50, 52-54). Слід підтримати у 

зв’язку з цим звернення до концепції секундарних прав. Схвалення 

викликають авторське бачення офертоздатності, яка може трансформуватися 

в суб’єктивне право (стор. 50-51), аргументація дисертанта щодо невизнання 

за правоздатністю якості суб’єктивного права (стор. 51-52).

Підрозділ 1.3 «Природа свободи договору в контексті вчення про

переддоговірні правовідносини» (с.54 -  с. 63) дисертації викликає інтерес

насамперед через ґрунтовну критику автором поглядів Ю.Л. Сршова щодо
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визнання свободи договору суб’єктивним правом (стор. 58-60). Цілком 

логічним та послідовним виглядає підхід дисертанта до уточнення природи 

свободи договору в контексті дослідження переддоговірних правовідносин, 

що полягає у визнанні за свободою договору одночасно якості абстрактної 

передумови правовідношення -  прояву правочиноздатності та властивостей 

складного поліфункціонального принципу права (стор. 57, 61).

Розділ 2 дисертації «Загальна характеристика переддоговірних 

правовідносин» (с.71 -  с. 129) містить порівняння підходів України та 

Німеччини у сфері законодавчого регулювання переддоговірних відносин, у 

тому числі регламентації переддоговірної відповідальності. Виявляється у 

загальному вигляді модель переддоговірних відносин за Проектом Спільних 

підходів.

Слід підтримати розвиток автором у підрозділі 2.1 дисертації 

«Особливості структури переддоговірних відносин за правом України та 

Німеччини» (с.71 -  с. 90) ідеї про цивільне переддоговірне правовідношення 

через перехід до визначення особливостей його структури на прикладі 

України та Німеччини. Позитивної оцінки заслуговує порівняльний аналіз 

тих норм права, у яких відображаються елементи структури 

переддоговірного правовідношення, що цілком вірно визначається за 

допомогою понять суб’єкт, об’єкт та зміст правовідношення (стор. 71-72). 

Цікавим є підхід дисертанта до огляду переддоговірних угод, які 

характеризуються в межах змісту переддоговірних правовідносин, що 

складається з прав та обов’язків суб’єктів переддоговірних правовідносин, та 

може визначатися не лише нормами права, але й положеннями 

переддоговірного правочину (стор. 76). Окремі рішення із вітчизняної 

судової практики використовуються автором для підтвердження низького 

рівня фактичної поведінкової динаміки учасників переговорів, а також для 

обґрунтування доцільності вдосконалення ст. 635 ЦК України. При цьому 

автор правильно звертає увагу на необхідність оновлення ст. 627 ЦК України

саме у зв’язку з формулюванням рекомендації по закріпленню можливості
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примушування до укладення основного договору у зобов’язанні, що виникає 

з попереднього договору (стор. 81).

У підрозділі 2.2 «Переддоговірна відповідальність за правом України 

та Німеччини» (с. 91 -  с. 108) Розділу 2 дисертації важливе значення має 

підтримка автором теорії “третього шляху” переддоговірної відповідальності, 

що послугувала основою для концептуального сприйняття переддоговірної 

відповідальності як переддоговірного компенсаційного правовідношення 

(стор. 101-102). Беззаперечним здобутком цього підрозділу є ретельний 

порівняльний аналіз положень ЦК України та Німецького цивільного 

уложення (BGB), у яких закріплюються переддоговірні порушення, що 

виступають підставами culpa in contrahendo. Пропозиція дисертанта по 

регламентації правил переддоговірної відповідальності у запропонованій ст. 

638-1 ЦК України (стор. 108) була висловлена після ґрунтовного 

розмежування між деліктами, переддоговірними порушеннями та 

зловживанням правом (стор. 102-107). Важливо, що при цьому автор додав 

завершеності своїй попередній аргументації відносно проблематичності 

визнання свободи договору суб’єктивним цивільним правом та 

переконливості власному баченню сутності цивільного переддоговірного 

правовідношення (стор. 105-106).

Новаторським у підрозділі 2.3 «Модель переддоговірних відносин за

Проектом Спільних підходів (DCFR) (с. 108 -  с. 129) є виявлення автором

моделі переддоговірних відносин згідно з DCFR (стор. 110-111). Слід

усвідомлювати складність роботи по систематизації положень Проекту

Спільних підходів, які мають різну інституційну приналежність. Не можна не

відзначити й критичну оцінку дисертантом методології розробників DCFR

(стор. 113-114, 121-123), яка стала можливою завдяки використанню автором

надбань вітчизняної теорії цивільних правовідносин. У контексті

розроблення об’єкта дисертаційного дослідження до визначальних положень

слід віднести висновок про оформлення у ст. 11.-3:301 DCFR базової

конструкції переддоговірного правовідношення, що може набувати значних
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змістовних ускладнень за наявності одиничних юридичних фактів або 

фактичних складів, що впливає на видову кваліфікацію переддоговірного 

правовідношення (стор. 114-115).

У Розділі 3 дисертації «Укладення договору в приватноправових 

інструментах ЄС» (с.136 -  с.170) автором порівнюються механізми 

укладення договору, закріплені у PECL, DCFR та CESL, а також 

формулюються пропозиції по вдосконаленню окремих положень ЦК 

України, що регламентують порядок укладення договору.

Аналіз положень PECL та DCFR у підрозділах 3.1 «Укладення 

договору згідно з Принципами європейського договірного права (PECL) 

(с.136 -  с.152) та 3.2 «Укладення договору за проектом Спільних підходів 

(DCFR)» (с.152 -  с.160) дисертації привів автора до правильного висновку про 

високий ступінь наступництва між DCFR та PECL, що є характерним для: 

визначення оферти (ст. 2:201 PECL та ст. 11.-4:201 DCFR); набуття офертою 

чинності (ч. 2 ст. 1:303 PECL та ч. З ст. І.- 1:109 DCFR); відхилення оферти 

(ст. 2:203 PECL та ст. 11.-4:203 DCFR); визначення акцепту (ст. 2:204 PECL 

та ст. 11.-4:204 DCFR); визначення моменту укладення договору (ст. 2:205 

PECL та ст. 11.-4:205 DCFR); визначення строку для акцепту (ст. 2:206 PECL 

та ст. 11.-4:206 DCFR); визначення акцепту, що містить зміни (ст. 2:208 PECL 

та ст. 11.-4:208 DCFR); правила щодо договорів, які укладаються без оферти 

та акцепту (ст. 2:211 PECL та ст. 11.-4:211 DCFR) (стор. 158, 160). При цьому 

важливими є авторські застереження, які підтверджують той факт, що 

дисертант дотримувався власних орієнтирів - контурів вчення про 

переддоговірні правовідносини, визначених у попередніх частинах 

дослідження (стор. 138-139, 152-153).

Підрозділ 3.3 «Укладення договору відповідно до Єдиного

європейського торгового права (CESL)» (с. 160 -  с. 170), у змісті якого

виявляється природа CESL та зіставляються його положення з правилами

PECL та DCFR, можна безсумнівно віднести до важливих компонентів

наукового доробку автора. CESL як загальноєвропейський інструмент
7



правового регулювання у доктрині не досліджувався. Про усвідомлення 

дисертантом значення політики права та, зокрема її ідеологічної складової 

для вибору шляхів оформлення правовідносин у PECL, DCFR та CESL 

свідчить висновок про методологічну та практичну недоцільність суцільного 

копіювання відповідних механізмів укладення договору для використання в 

ЦК України (стор. 169). Водночас автором сформульовано ґрунтовні 

пропозиції щодо: конкретизації в ст. 641 ЦК України моменту одержання 

адресатом повідомлення про оферту, повідомлення про відкликання оферти, 

повідомлення про відкликання відхилення оферти, а в ст. 642 ЦК України - 

повідомлення про акцепт та повідомлення про відкликання акцепту (стор. 

169); закріплення в ст. 642 ЦК України спростовної презумпції невизнання 

мовчання акцептом (стор. 170).

Позитивно оцінюючи актуальність і науковий рівень проведеного 

дисертантом дослідження, наукову новизну, обґрунтованість і достовірність, 

теоретичний рівень і теоретичну та практичну значимість його результатів 

для вирішення проблем переддоговірних відносин в Україні, слід зазначити, 

що дисертація містить положення, які є спірними, потребують уточнення та 

додаткового обґрунтування, характеризують власне ставлення дисертанта до 

теоретичних проблем, а тому спонукають до подальшої дискусії:

1. На стор. 5 дисертації автор при обґрунтуванні вибору права 

Німеччини як елемента предмета дослідження обмежується тим, що вказує 

на значну правову регламентацію переддоговірних відносин. Водночас у 

підрозділах 2.1. та 2.2 роботи відсутні акценти, які б додатково 

обґрунтовували здійснений автором вибір.

2. На стор. 34 дисертації автор слушно вказує на доцільність 

поглиблення вивчення регулятивних властивостей договору в контексті 

категорій “правове регулювання”, “механізм правового регулювання” 

“договірне правове регулювання” на базі новітніх загальнотеоретичних 

моделей як то, наприклад, інструментальної теорії права. Слід додатково

пояснити причини обрання такого підходу, особливо в частині звернення до
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категорій “правове регулювання” та “механізм правового регулювання” . 

Необхідність такої конкретизації обумовлюється також недостатньо повно 

розкритим смисловим зв’язком між змістом правового регулювання та 

проблемою визнання індивідуального договору джерелом цивільного права 

(стор. 29).

3. На стор. 36 автор висловлює думку про можливість розщеплення 

договірної волі на волю, спрямовану на укладення договору як окремий 

організаційний факт та волю, спрямовану на досягнення правового 

результату у формі належно виконаного договірного зобов’язання. Водночас 

на стор. 76 об’єкти переддоговірного правовідношення за ступенем 

юридичної визначеності класифіковано дисертантом на основні та додаткові. 

До основних віднесено: 1) порядок ведення переговорів; 2) формування умов 

та укладення переддоговірної угоди -  окремого договору; 3) формування 

умов та укладення майбутнього основного договору. Додатковими об’єктами 

визначено: 1) задоволення приватних інтересів, яке досягається із настанням 

наслідків майбутнього договору (наприклад, передання майна у власність, 

надання послуг, виконання робіт); 2) відшкодування, яке надається у випадку 

встановлення факту недобросовісної поведінки учасника переговорів до 

моменту укладення договору. Доцільно спробувати узгодити між собою дані 

твердження та, зокрема, співвіднести правовий результат у формі належно 

виконаного договірного зобов’язання й додаткові об’єкти переддоговірного 

правовідношення.

4. Досліджуючи в контексті структури переддоговірних правовідносин 

юридичні факти (підрозділ 2.1. роботи), автор зосереджується на підставах 

виникнення переддоговірних організаційних та переддоговірних 

компенсаційних правовідносин (стор. 74). Водночас виокремлення 

правозмінюючих та правоприпиняючих юридичних фактів автором 

здійснюється в підрозділі 1.2 роботи, причому видається, що виключно для 

переддоговірних організаційних правовідносин. Так, на стор. 49 дисертант

вказує на можливу правозмінюючу якість оферти в сенсі видозміни
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переддоговірного правовідношення - переходу його від елементарної моделі 

до більш складної, а також фіксує спрямованість відкликання оферти та 

відкликання акцепту на припинення переддоговірного правовідношення. 

Виникають питання щодо виключності даних дій серед відповідної групи 

юридичних фактів, а також щодо правозмінюючих та правоприпиняючих 

юридичних фактів для переддоговірного компенсаційного правовідношення.

5. У процесі доведення в межах вчення про переддоговірні 

правовідносини необґрунтованості визнання свободи договору суб’єктивним 

цивільним правом у зв’язку з категорією зловживання правом, автор 

констатує можливість зловживання автономно правом на укладення 

договору, правом на добросовісне ведення переговорів, правом на одержання 

переддоговірної інформації або іншим переддоговірним суб’єктивним 

правом (стор. 106) Слід уточнити, що слід розуміти під правом на укладення 

договору, правом на добросовісне ведення переговорів з огляду на 

висловлені автором міркування щодо права на оферту, права на акцепт, права 

на відкликання оферти, права на відкликання акцепту (стор. 51, 54).

Висловлені зауваження, тим не менш, не торкаються суті й основного 

змісту роботи B.C. Карнауха і не впливають на її позитивну оцінку, на 

привнесення ним свого вкладу в українську цивілістику. Положення, які 

містяться в роботі, відбиваються також в наведених публікаціях з 

досліджуваної теми, в яких повною мірою виражається позиція дисертанта з 

поставлених проблем і які є тотожними за змістом із дисертацією. 

Автореферат дисертації, публікації автора в достатній мірі й повноті 

відображають зміст дисертації.

Дисертацію оформлено згідно з установленими вимогами, що 

висуваються для кандидатських дисертацій.

Дисертація «Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та 

Україні» відповідає науковій спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та вимогам
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пунктів 9 та 11 "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 p., а її автор

-  Карнаух Вадим Сергійович заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня кандидата юридичних наук.

Офіційний опонент:

кандидат юридичних наук, професор, ,


