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Спеціалізована вчена рада Д 26.001.06 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В І Д Г У К
офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента 

БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКОЇ Надії Леонтіївни 
на дисертацію ПОЛИВА Ч Вікторії Олександрівни 

на тему: «Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних 
правовідносин в цивільному процесі України», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.03 -  і(ивільне право і цивільний процес; сімейне право;

міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. Новітній етап розвитку українського 
суспільства, прагнення держави створити ефективний механізм захисту прав та 
свобод її громадян, який би функціонував на засадах законності, змагальності, 
доступності та оперативності, обумовили необхідність реформування правової 
системи нашої держави. У процесі реформування судової системи України 
одним з пріоритетних напрямків стало підвищення якості процесуально- 
правової регламентації процедури цивільного судочинства, оскільки від цього 
багато в чому залежить виконання завдань цивільного судочинства в частині 
забезпечення повного і своєчасного розгляду та вирішення цивільних справ та 
законність й обґрунтованість кінцевих актів правосуддя.

Важливим кроком у означеному напрямку є забезпечення якісного 
законодавчого регулювання процесуального порядку судочинства в цивільних 
справах, зокрема у справах, що виникають із кредитних правовідносин. 
Водночас аналіз судової практики свідчить, що існуючий стан правового 
регулювання цивільного судочинства не в повній мірі дозволяє забезпечити 
реальний захист прав і законних інтересів учасників кредитних правовідносин в 
наслідок неоднакового підходу до тлумачення норм як матеріального, так і 
процесуального права, які підлягають застосуванню під час вирішення спорів, 
що виникають із кредитних правовідносин. А відсутність єдності судової 
практики розгляду цієї категорії справ, у свою чергу, негативно впливає на 
кредитні взаємовідносини їх учасників.

В юридичній доктрині чимало праць присвячено дослідженню проблем 
цивільного судочинства. Водночас, доводиться констатувати, що тематика 
кредитних правовідносин хоча і була предметом комплексних досліджень, 
проте розглядалась у матеріально-правовому аспекті. У дослідженнях вчених- 
процесуалістів особливості провадження у справах, що виникають з кредитних 
правовідносин в цивільному судочинстві України, на належному рівні не 
досліджувались.

Тому, вибір теми дисертаційного дослідження слід визнати правильним, 
науково сміливим, таким, що відповідає сучасним запитам науки цивільного 
процесуального права та нормотворчої і правозастосовної практики.
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Більше того, обрана дисертантом проблематика має безпосередній 
зв'язок не лише з темою державної бюджетної науково-дослідної теми 
комплексних наукових досліджень Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: 
теоретичний і практичний аспекти» № 11 БВ 042-01 (державний реєстраційний 
номер 011Ш008337), яка досліджувалась на юридичному факультеті 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 
року по 31 грудня 2015 року, але й відповідає Концепції удосконалення 
судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 
європейських стандартів, затвердженій указом Президента України від 
10 травня 2006 року № 361/2006, та Пріоритетним напрямам розвитку правової 
науки на 2011-2015 рр., затвердженим постановою Загальних зборів 
Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14- 
10.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій обумовлюється, перш за все, активною апробацією результатів 
дисертаційного дослідження у наукових публікаціях В. О. Поливам у фахових 
наукових виданнях України та закордоном, в опублікованих тезах доповідей 
дисертанта на науково-практичних конференціях та ін.

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, 
мають достатній ступінь обґрунтованості, про що свідчить опрацювання 
дисертантом чисельної кількості матеріалів судової практики та статистики 
судів, як першої, так і апеляційної та касаційної інстанцій, а також використано 
матеріали практики Верховного Суду України за 2012-2016 роки та рішень 
Конституційного суду України. Такий підхід свідчить про практичну 
спрямованість одержаних результатів дослідження.

Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел і 
правових норм, а також матеріалів практики, дали можливість дисертанту 
сформулювати власні наукові положення, висновки та рекомендації, що 
відзначаються достовірністю.

Науково-теоретичну базу дисертації склали праці відомих вітчизняних та 
зарубіжних фахівців у галузі права. Це, зокрема, праці А. В. Андрушка, 
М. І. Балюка, Ю. В. Білоусова, С. С. Бичкової, Є. В. Васьковського, М. А. Вікут, 
О. В. Гетманцева, В. М. Гордона, О. О. Грабовської, Г. О. Жиліна, 
П. П. Заворотька, І. М. Зайцева, О. С. Захарової, Н. О. Кіреєвої, В. В. Комарова, 
В. М. Кравчука, Д. Д. Луспеника, Ю. Д. Притики, Т. В. Рудої, Р. О. Стефанчука,
B. І. Тертишнікова, Г. П. Тимченка, О. С. Ткачука, О. І. Угриновської,
C. Я. Фурси, Н. О. Чечиної, Д. М. Чечота, М. С. Шакарян, М. Й. Штефана, 
К. С. Юдельсона, Т. М. Яблочкова, В. В. Яркова та ін.

Попри це, дисертація С. М. Петрової є першим комплексним 
дослідженням особливості провадження у справах, що виникають з кредитних 
правовідносин в цивільному судочинстві України, що ґрунтується на аналізі 
судової практики, а також порівняльному аналізі національного та зарубіжного 
права.

2Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


з
Особливо слід підкреслити потенційну практичну значущість одержаних 

результатів дослідження, оскільки ціла низка з них може бути використана в 
процесі розвитку теорії цивільного процесуального права та формування 
правозастосовчої практики судів при розгляді і вирішенні цивільних справ, а 
також удосконалення чинних нормативно-правових актів України та 
формування пропозицій щодо перспективного законодавства.

Безперечною є важливість великої кількості положень дослідження і для 
досягнення навчально-методичних цілей, оскільки вони повинні слугувати 
формуванню новітньої навчальної літератури, їх слід використовувати у 
навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють освітню 
діяльність за спеціальністю «Правознавство». У науково-дослідній сфері ця 
робота може стати відправною точкою подальших наукових досліджень.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Структура дисертації 
обумовлена завданнями дослідження та відповідає внутрішньому логічному 
зв’язку його етапів. Робота складається із вступу, трьох розділів, які поділено 
на вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел (237 
найменувань).

Перший розділ роботи автор присвячує дослідженню позову у справах, 
що виникають з кредитних правовідносин, права на пред’явлення позову у 
справах даної категорії та процесуальному порядку реалізації цього права. У 
другому розділі здобувач дослідила зміст підготовки до судового розгляду 
справ, що виникають з кредитних правовідносин, коло осіб, які беруть участь у 
таких справах, та коло обставин, що мають юридичне значення для справи. У 
третьому розділі проаналізовано зміст стадії судового розгляду справ, засобів 
доказування та рішення суду у справах цієї категорії.

Ознайомлення з дисертацією та її авторефератом дає підстави 
стверджувати, що робота містить основні для такого дослідження компоненти -  
критичний аналіз досягнень більшості попередніх дослідників цієї та суміжних 
проблем, ґрунтовний аналіз практичного досвіду, належну апробацію 
результатів дослідження.

Науковий апарат представленої дисертації та її автореферату є достатньо 
високим, матеріали викладено чітко, доступно та юридично грамотно. Позиції, 
які відстоює автор, ґрунтуються на глибокому аналізі значної кількості 
доктринальних джерел, положень національного цивільного процесуального та 
нотаріального законодавства, а також правозастосовної практики України. 
Також, вважаю за доцільне відмітити, що текст дисертації в повній мірі 
відповідає меті дослідження, яка співвідноситься із поставленими завданнями, а 
назва роботи відповідає її змісту.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, достовірність та наукова новизна здобутих результатів 
обумовлюється, перш за все, активною апробацією результатів дисертаційного 
дослідження, що свідчить про сумлінність дисертантки.

Комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел і 
правових норм в їх генезисному та порівняльно-правовому аспектах, а також 
матеріалів практики дозволяє зробити висновок про належний рівень
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обґрунтованості сформульованих у дисертації наукових положень, висновків і 
рекомендацій, а також їх доведеність та достовірність.

Представлене дисертаційне дослідження характеризується необхідними 
для такого виду робіт ознаками наукової новизни та практичної значущості. 
Елементи наукової новизни дослідження повною мірою відображені у змісті 
дисертації і підтверджені ґрунтовними висновками дисертанта. Особливу увагу 
варто звернути на наступні теоретичні положення та висновки, сформульовані 
автором.

Так, аргументи автора щодо того, що у разі пред’явлення юридичною 
особою позову, що виникає з кредитних правовідносин, одночасно як до 
фізичних, так і до юридичних осіб, справа підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства відносно вимог, пред’явлених до всіх відповідачів, 
якщо ці вимоги нерозривно пов’язані між собою (с. 34-38).

На нашу думку, вірними є й висновки автора про те, що у разі наявності 
третейської угоди, справи, що виникають з кредитних правовідносин, 
підвідомчі третейським судам, крім справ про захист прав споживачів послуг 
банків (кредитних установ) (с. 39-42), а також, що справами про захист прав 
споживачів є лише справи за позовами самих споживачів (с. 45).

Переконливими є аргументи автора про те, що під час введення та дії в 
банку тимчасової адміністрації процесуальним представником банку виступає 
уповноважена особа Фонду гарантування вкладів, проте, стороною в такій 
справі є безпосередньо банк, а не Фонд (с. 55).

Цікавою, хоча і небезспірною, є точка зору автора щодо необхідності 
надання можливості пред’явлення позовів, які виникають з діяльності не лише 
філії або представництва юридичної особи, а й відділення юридичної особи 
(банку) за їх місцезнаходженням (с. 56-58).

Повністю погоджуємося із аргументами автора про те, що обов’язок суду 
апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без руху, у випадку пропуску 
строку на апеляційне оскарження судового рішення та неподання заяви про 
його поновлення, з наданням тридцятиденного строку на подання заяви про 
поновлення строку не сприяє розгляду справи в розумні строки і надає 
можливість особам, які беруть участь у справі, зловживати своїми 
процесуальними правами (с. 64-65)

Зважаючи на існуючу судову практику, автор цілком вірно вказує на 
відсутність підстав для процесуального правонаступництва у разі встановлення 
під час судового розгляду факту пред’явлення позову до померлої особи, хоча 
неоднозначною видається пропозиція автора законодавчо закріпити можливість 
суду відмовити у відкритті провадження в такому випадку (с. 73-75).

На підтримку заслуговує і висновок про те, що залучення Національного 
банку України (НБУ) до участі у справах, що виникають з кредитних 
правовідносин, є безпідставним, оскільки вимоги за кредитними договорами не 
стосуються діяльності НБУ чи його територіальних управлінь, а прийняте 
рішення не може вплинути на його права чи обов’язки (с. 104-106).

Достатньо змістовним є аргументи автора щодо неможливості визначення 
загального предмету доказування, який є характерним для всіх спорів, що
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виникають з кредитних правовідносин, з огляду на те, що встановлення кола 
фактів, які підлягають доказуванню, по кожній конкретній справі залежить від 
правової норми, на підставі якої повинен бути вирішений спір (с. 110-113).

Слід визнати справедливою авторську позицію щодо повідомлення осіб, 
які беруть участь у справі, та проживають (перебувають) в районі проведення 
антитерористичної операції та на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим, про час та місце судового розгляду через оголошення про 
виклик у пресі (с. 130-131).

Переконливими є аргументи автора щодо того, що у справах, які 
виникають з кредитних правовідносин, пояснення сторін, третіх осіб, їхніх 
представників, допитаних як свідків, та показання свідків не мають 
вирішального значення без їх підтвердження належними письмовими доказами 
чи висновками експерта, які є основними засобами доказування при розгляді 
справ даної категорії. При цьому довідки та розрахунки, які часто надаються 
банками, для підтвердження виконання умов видачі кредиту, розміру 
заборгованості, не є касовими документами, а тому не можуть бути належними 
доказами у досліджуваній категорії справ (с. 140-143).

Методологічно правильним вбачається підхід автора до застосування та 
визначення дії в часі нормативно-правових актів, які змінюють регламентацію 
кредитних правовідносин (с. 156-159).

Слід підтримати й інші положення, які містяться в основному змісті 
роботи.

У висновках до кожного з розділів та до дисертаційного дослідження в 
цілому дисертантка чітко та повно виклала основні „ здобутки авторського 
дослідження. Актуальність висновків дисертантки підтверджується аналізом 
матеріалів судової практики (наприклад, стор. 30, 34, 45-47, 78, 86, 94, 105, 112, 
158 та ін.).

Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження та 
наукових положень в опублікованих працях. Наукові здобутки дисертанта 
підтверджуються та повною мірою відображаються в її наукових публікаціях, 
їх кількість відповідає встановленим вимогам. Про сумлінність дисертанта при 
підготовці дисертаційного дослідження свідчить і те, що кількість 
опублікованих за темою дисертації наукових праць значно перевищує 
встановлені нормативи. Так, лише у фахових виданнях авторка опублікувала 
шість наукових статей (у тому числі 2 -  в міжнародних наукових виданнях); тез 
конференцій опубліковано тринадцять.

Дискусійні положення дисертації та зауваження щодо її змісту.
Дисертаційному дослідженню, що рецензується, притаманні і деякі дискусійні 
положення, з якими важко чи не можливо погодитись.

1. Додаткової аргументації потребує позиція автора щодо використання 
досвіду зарубіжних країн, які розглядають справи, що виникають з кредитних 
правовідносин, не в позовному провадженні, а в порядку наказного 
провадження (стор. 21-23, 66), адже такий порядок вже застосовувався до даної
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категорії справ з 2004 по 2010 роки, і досвід його застосування не був 
визнаний вдалим.

2. Зважаючи на існуючу судову практику, автор цілком вірно вказує на 
необхідність усунення можливості особам, які беруть участь у справі, 
зловживати своїми процесуальними правами шляхом подання повторної 
апеляційної скарги на ухвалу про відкриття провадження у справі при наявності 
ухвали апеляційного суду про залишення такої ухвали без змін за апеляційною 
скаргою цієї ж особи або її представника. Водночас, складно погодитись із 
пропозиціями щодо надання в такому випадку суду першої інстанції права 
повернення заявникові повторної апеляційної скарги (стор. 61-62). На нашу 
думку, в даному випадку доцільніше було б говорити про поширення на такі 
випадки порядку закріпленого ч. З ст. 293 ЦПК, якою передбачено можливість 
передачі апеляційному суду не всієї справи, а лише копій матеріалів, 
необхідних для розгляду скарги.

3. Враховуючи складність досліджуваної категорії справ та їх суспільну 
значущість, на підтримку заслуговує висновок дисертантки про розширення 
переліку підстав залишення позову без розгляду або закриття провадження у 
справі під час проведення попереднього судового засідання. Утім, автор не 
конкретизує, якими додатковими підставами слід доповнити існуючий перелік 
(стор. 81-83).

4. Додаткової аргументації на предмет відповідності принципу 
диспозитивності вимагають, на наш погляд, пропозиції автора щодо 
необхідності відмовитись від можливості залишення за ініціативною позивача 
позовної заяви без розгляду на стадії апеляційного розгляду (с. 177-181).

Наведений перелік зауважень та спірних положень жодним чином не 
впливає на загальну позитивну оцінку роботи, не посягає він і на визначений 
рівень наукової новизни та практичної значущості отриманих у ході 
дослідження результатів. Спірність окремих положень, про які мова йде вище, 
притаманна будь-якій творчій роботі порівняльно-правового напрямку. Окремі 
з цих висновків та тверджень можуть бути уточнені під час прилюдного 
захисту, стати предметом дискусії під час роботи спеціалізованої вченої ради 
або бути підґрунтям для подальших наукових пошуків здобувана.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 
встановленим вимогам. Дисертація та автореферат як за змістом, так і за 
оформленням відповідають основним вимогам, встановленим для такого виду 
робіт. Зміст автореферату відображає основні положення дисертації.

На підставі вивчення дисертації та праць здобувача, опублікованих за 
темою дисертації, необхідно зробити висновок, що представлена робота є 
завершеною самостійною науковою працею, в якій отримано нові науково 
обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують наукову задачу, яка має 
істотне значення для науки цивільного процесуального права: формування 
концепції правового регулювання провадження у одній із найпоширеніших 
категорій цивільних справ (справ, що виникають з кредитних правовідносин) в 
цивільному процесі України. На основі чого визначаються напрямки 
удосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики.
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7

Виходячи з наведеного, маємо змогу констатувати, що дисертаційне 
дослідження «Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних 
правовідносин в цивільному процесі України», подане на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, відповідає 
вимогам, встановленим Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор, Поливач 
Вікторія Олександрівна, заслуговує на присвоєння їй спеціалізованою вченою 
радою наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Офіційний опонент —
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права та процесу
Хмельницького університету управління та права

Н. Л. Бондаренко-Зелінська

Підпис Н. Л. Бондаренко-Зелінсі 
вчений секретар Хмельницького 
університету управління та прав
канд. юрид. наук, доц. /І С. В. Лозінська

імені Тараса Шевченка
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