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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.06 

у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 

Гринько Світлани Дмитрівни на дисертацію
Чиж Поліни Олександрівни на тему 

«Право на життя в цивільному праві України»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.03 -  цивільне право та цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. Дисертаційне дослідження Чиж 

Поліни Олександрівни на тему «Право на життя в цивільному праві України» 

виконане на актуальну тему. У ст. З Конституції України закріплено 

положення, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, недоторканість і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з 

цим встановлюється пряма заборона щодо позбавлення чи обмеження цих 

прав як з боку інших осіб, так і самого правоволодільця. Зокрема, у гл. 21 ЦК 

України встановлюються межі реалізації особистих немайнових прав, що 

забезпечують природне існування фізичної особи, а щодо деяких прав існує 

пряма заборона їх здійснення. Користуючись за життя правом на особисту 

недоторканість, фізична особа не позбавлена можливості на повагу до її 

пам’яті, тіла, місця поховання і після настання фізіологічної смерті.

Розробці конструкції особистих немайнових прав фізичної особи в 

юридичній літературі завжди приділялася посилена увага. Проте наявна 

низка достатньо не розроблених питань, пов’язаних із цивільно-правовим 

аспектом початку життя, права на переривання вагітності, а також

правомочності розпоряджатися життям.
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Відсутність належного теоретичного підґрунтя призводить до 

відсутності ефективного законодавчого забезпечення, адже останнє завмирає 

та породжує проблеми судового правозастосування -  суди не мають 

належного інструментарію для прийняття обґрунтованого рішення, що, у 

свою чергу, призводить до виникнення не уніфікованої судової практики. 

Усе наведене може мати наслідком відмову в захисті особистих немайнових 

прав фізичної особі.

Отож теоретичні напрацювання у цій царині затребувані не тільки 

доктриною цивільного права, а й практикою.

На підставі вищезазначеного слід визнати актуальним дисертаційне 

дослідження Чиж Поліни Олександрівни на тему «Право на життя в 

цивільному праві України», метою якого є комплексний аналіз теоретичних 

та практичних проблем права на життя в цивільному праві України та у 

відповідній практиці ЄСПЛ, співставлення змісту цих двох регулятивних 

систем та визначення основних напрямів вдосконалення регулювання права 

на життя в Україні.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота 

П. О. Чиж характеризується оптимальною, продуманою дослідницькою 

стратегією та логікою розв’язання проблем, що підлягають науковому 

аналізу. Змісту дисертації притаманна методична і концептуальна цілісність, 

гармонійність наукового викладу, в цілому позбавленого однобічних чи 

категоричних висновків. Авторка показала себе вдумливим, принциповим, 

уважним до деталей науковцем.

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації 

мають достатній ступінь обґрунтованості, оскільки базуються на теоретичних 

працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених -  представників, насамперед, 

науки цивільного права. Зокрема, теоретичною основою дисертаційного 

дослідження є наукові праці українських і зарубіжних учених із
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загальнотеоретичної юриспруденції, цивільного права, міжнародного 

приватного права, інших галузей права.

Нормативну основу дисертації становлять Конвенції та інші 

міжнародні документи, законодавство України, підзаконні нормативно- 

правові акти, звіти та роз’яснення. Окрему важливу роль відіграли конкретні 

рішення ЄСПЛ.

Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки та 

рекомендації є обґрунтованими. Вони зроблені з використанням 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. На увагу 

заслуговує характеристика метафізичний метод, що слугував основою для 

осмислення ключових незмінних понять та їх сутності, крізь призму яких 

розкривалося право на життя як загальнолюдське благо, що потребує 

правового регулювання та захисту. Діалектичний метод дозволив розглядати 

розвиток та становлення права на життя як динамічної категорії, 

виокремлення та знаходження балансу між протиріччями 

загальносуспільного та індивідуального інтересу й блага, яким є життя та 

відповідне визнане державою суб’єктивне право. Серед наукових методів 

використовувалися історичний метод, метод аналізу та синтезу метод 

класифікації та порівняння, метод системного структурування та інші 

загальнонаукові методи, які стали основою здійснення нашого дослідження. 

Важливу роль відіграли формально-юридичний метод та метод тлумачення, 

на основу яких було визначено зміст права на життя та основні проблеми 

цього субінституту цивільного права. При формулюванні пропозицій щодо 

зміни законодавства були використані основні методи законодавчої техніки 

та метод нормативного моделювання.

Комплексне використання різноманітних методів наукового 

дослідження дозволило дисертантці для досягнення поставленої мети 

виконати такі завдання: дослідити основні етапи становлення та розвитку 

права на життя як об’єкта сучасних правових досліджень у національній 

доктрині, охарактеризувати особливості цих етапів; визначити основні
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тенденції досліджень права на життя як предмета наукових правових 

досліджень; розмежувати право на життя як об’єкт правового регулювання 

різних галузей права; дослідження поняття права на життя як суб’єктивного 

особистого немайнового цивільного права особи; визначити основи та 

особливості правового регулювання права на життя як немайнового права; 

встановити основні функції права на життя як субінституту цивільного 

права; окреслити мету цивільно-правового регулювання права на життя в 

цивільному праві України; визначити основні завдання регулювання права на 

життя цивільним правом України; дослідити спеціальні функції та мету 

правового регулювання права на життя практикою ЄСПЛ у правовій системі 

України; вирішити проблематику визначення змісту права на життя 

відповідно до законодавства України та окреслити основні правомочності 

особи, які випливають із цього права; розкрити та деталізувати зміст права на 

життя відповідно до сучасної практики ЄСПЛ та визначити основні 

правомочності, що з нього випливають; дослідити основні проблеми 

правового регулювання права на життя як особистого немайнового права 

особи; запропонувати практичне вирішення основних проблем права на 

життя особи, зокрема щодо внесення змін до законодавства України; 

визначити відповідність практичної реалізації та захисту права на життя в 

Україні крізь призму практики ЄСПЛ, встановити основні проблемні аспекти 

законодавства України та/або практики його реалізації у сфері права на 

життя, які б не відповідали системі міжнародних стандартів права на життя 

відображених у практиці ЄСПЛ, визначити можливі правові заходи щодо 

приведення у відповідність практики захисту права на життя у відповідність 

із засадами його регулювання та захисту відповідно до практики ЄСПЛ.

У дисертації чітко сформульована мета. Об’єкт та предмет 

дослідження визначені відповідно до встановлених вимог та дозволяють 

всебічно проаналізувати поставлену проблему, не виходячи за межі наукової 

спеціальності.
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Дисертація П. О. Чиж написана грамотно, сприймається легко і з 

інтересом.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що 

дисертація є першим в Україні науковим дослідженням, в якому комплексно 

здійснено порівняльний аналіз права на життя в цивільному праві України та 

практиці ЄСПЛ.

Підтримуємо позицію дисертантки щодо дослідження права на життя 

через призму механізму цивільно-правового регулювання. При цьому, у 

роботі до основних завдань цивільно-правового регулювання права на життя 

віднесено: визнання права на життя однією з найбільш пріоритетних 

цінностей у системі цивільно-правової охорони та захисту; упорядкування 

суспільних відносин, що прямо пов’язані з охороною життя як суспільною 

цінністю, його цивільно-правовим захистом; визначення змісту права на 

життя; упорядкування суспільних відносин пов’язаних із життям та його 

захистом; створення правової бази для ефективного захисту права на життя; 

створення чітких та зрозумілих правил отримання належної компенсації у 

разі порушення права на життя; забезпечення виконання обов’язків, зокрема, 

але не виключно, державою в особі її уповноважених органів щодо 

гарантування дотримання права на життя; створення правових механізмів, 

використовуючи які особа зможе вимагати усунення загроз її життю.

Заслуговує на інтерес характеристика права на корекцію статі щодо 

проблеми його включення до елементів права на життя. Вона приходить до 

висновку про те, що здійснюючи корекцію статі особа-пацієнт, у першу 

чергу, реалізує своє право на отримання медичної допомоги/послуги від 

держави чи медичної приватної установи, а стерилізація у даному випадку 

має супровідний характер. Тобто вона правильно пропонує віднести право 

на зміну (корекцію) статі до змісту права на охорону здоров’я. Крім того, 

вона вбачає у ближчому майбутньому навіть можливість народжувати 

особам, які у повній мірі пройшли операції зі зміни (корекції) статі.
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Велику увагу у дисертації приділено проблемі визначення права на 

штучне переривання вагітності та його співвіднесення із правомочностями, 

пов’язаними з життям. Дисертанка правильно розглядає право на життя, 

пов’язане з перериванням вагітності крізь подвійну призму: як суб’єктивне 

право жінки та як суб’єктивне право зародка.

Вона обґрунтовує позицію про те, що захищається інтерес зародка до 

прийняття спадщини (як це випливає із концептуальних положень ст. 25 ЦК), 

а вже лише з моменту народження живою, у фізичної особи виникає 

відповідне право. Крім того лікарі та медична система будуть вживати усі 

можливі заходи для того, щоб врятувати ще ненароджену життєздатну 

дитину. Це підтверджує тезу про наявність цивільно-правового інтересу 

щодо життя ненародженої дитини. Так, на її думку, інтерес принагідно 

забезпечується забороною здійснювати аборти після 12 тижневого строку 

вагітності без наявності для цього законодавчих підстав.

Окремо варто оцінити характеристику у дисертації права на 

евтаназію. Дисертанкою було зроблено висновок, що за законодавством 

України, право на життя не включає у себе право на евтаназію, а навпаки 

забороняє її вчинення. Інші форми самостійного позбавлення особою себе 

свого життя хоч і прямо не заборонені законом, однак не можуть випливати 

із права людини на життя. Останні можуть розкриватися виключно на 

теоретичному рівні та у контексті свободи вчиняти будь-які дії не заборонені 
законодавством.

Науковий і практичний інтерес становить висновок у роботі про те, 

що за цивільно-правовим законодавством, зміст права на життя складають 

наступні правомочності: можливість здійснювати самозахист життя,

вимагати захисту від інших осіб та держави щодо себе та інших осіб, 

вимагати припинити дії чи усунути небезпеку, яка безпосередньо загрожує 

життю правоволодільця чи інших людей; наявність захисту від 

неправомірних медичних дослідів, клінічних випробувань, якщо такі 

становлять істотну загрозу для життя; можливість отримувати медичну

Clic
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/


7

допомогу у випадках загрози життю та отримувати допомогу зі сторони 

будь-якої особи, яка має можливість вберегти життя правоволодільцю у 

небезпечній ситуації; можливість вимагати створення умов, які мінімізують 

ризики для життя; можливість народжувати (здійснювати зачаття) дітей, у 

тому числі за допомогою сучасних репродуктивних технологій; можливість 

вимагати відшкодування майнової та моральної шкоди, яка випливає із 

завдання смерті чи поставлення особи у ризик для життя.

На особливу увагу заслуговує співвідношення змісту права на життя у 

національному законодавстві та відповідно до положення Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, це стосується таких 

елементів його змісту як сукупності репродуктивних прав, прав захисту від 

медичних дослідів, які не відносяться до концепції права на життя 

виробленій ЄСПЛ, на відміну від змісту права на життя передбаченого 

національним законодавством.

Важливим для досягнення поставленої дослідницької мети у 

дисертації є підрозділ 4.1, де охарактеризовано цивільно-правовий аспект 

початку життя та його захисту та антагонізм права на переривання вагітності. 

Дисертанткою зроблено висновок про те, що цінність ембріона як можливої 

майбутньої особи -  індивідуума в будь-якому випадку охороняється. На її 

думку, такий підхід відповідає моралі суспільства та почуття поваги до будь- 

якого людського організму, який може стати життєздатним та розвинутись в 

людину. Таким чином, дисертантка зробила висновок, що йдеться про захист 

обидвох цінностей, однак однозначно не можна зазначати, що у ембріона 

виникатиме право на життя зважаючи на регулятивні обмеження 

репродуктивних.

Науковий та практичний інтерес становить характеристика у 

дисертації судової практики зарубіжних країн та ЄСПЛ щодо вирішення 

проблеми про виникнення у ембріона права на життя, можливості 

прирівнення ненароджених дітей до інших осіб за правовим захистом їхнього

життя.
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Слід підтримати дисертантку у висновку, що право на життя та 

удосконалення його правового регулювання лежить у двох площинах 

діяльності держави: організаційно-виконавчій та правотворчій. Зокрема 

правильним вважаю позицію про підтримку практики ЄСПЛ, де передбачено 

відшкодування шкоди державою у випадку не усунення державою загрози 

життю особи, якщо у державних органах була достовірна та обґрунтована 

інформація про загрозу життю особи. Відповідно нею слушно запропоновано 

доповнити ЦК новою статтею 1207-1 під назвою «Обов'язок держави 

відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 

смертю внаслідок ухилення від усунення небезпеки».

Вважаємо слушною пропозицію дисертантки щодо забезпечення 

державою відшкодування шкоди тим особам, по відношенню яких судовим 

рішенням у позовному порядку встановлено, що органи досудового 

розслідування та суд допустили бездіяльність, або ж неефективно 

здійснювали розслідування та судочинство, внаслідок чого не вдалося 

встановити обставини смерті, винних у її завданні, чи притягнути їх до 

кримінальної та/або цивільної відповідальності. Такі заходи матимуть 

значний позитивний вплив на систему захисту права на життя з огляду на 

наступне: особи зможуть отримати належний захист; встановлення цього 

інституту дасть державі Україні додатковий захист від відповідних позовів у 

ЄСПЛ, оскільки вагомим аргументом буде те, що у державі є встановлений 

належний механізм захисту прав особи; можливість перегляду незалежним 

складом суду справ, які розглядалися іншими судами та/або органами 

досудового розслідування, що, безумовно, сприятиме покращенню системи 

досудового розслідування злочинів проти життя та відповідних судових 

проваджень щодо розгляду цієї категорії справ.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 
Враховуючи викладене, можна констатувати високий теоретичний рівень 

представленої дисертації та її практичне значення. При цьому, як і будь-яке 

оригінальне дослідження, воно має окремі дискусійні положення. У зв’язку з
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цим, слід звернути увагу наукової громадськості на деякі дискусійні моменти 

та спірні положення дисертаційного дослідження Чиж Поліни 

Олександрівни.

1. У дисертації значну увагу приділено характеристиці права жінки на 

штучне переривання вагітності. Хотілося б почути думку дисертантки на 

питання про можливість обмежити жінку у такому праві, закріпивши у 

Сімейному кодексі України правило про необхідність отримати згоду 

чоловіка на штучне переривання вагітності своєї дружини.

2. Бажано було б у дисертації приділити увагу змісту права на життя 

осіб, котрі перебувають у стані летаргічного сну, зокрема запропонувати 

способи цивільно-правового захисту таких осіб.

3. Дисертантака віднесла право на зміну (корекції) статі до змісту 

права на охорону здоров’я, що становить один із елементів права на життя. 

Водночас виникає питання щодо можливості встановлення обмеження у 

праві на корекцію статі для окремої категорії осіб, зокрема державних 

службовців, військовослужбовців та ін.

4. У дисертації велику увагу приділено характеристиці цінності 

ембріона як можливої майбутньої особи та законодавчим і судовим позиціям 

зарубіжних країн. Хотілося б почути думку дисертанки на такі питання:

а) про можливість та умови вилучення генетичного матеріалу від 

померлого чоловіка після його смерті;

б) якщо дитина народилася завдяки штучному заплідненні після 

смерті чоловіка, то чи виникає у неї право на спадщину як після смерті 

батька, а це призведе до необхідності перерозподілу спадщини.

5. Потребує пояснення пропозиція дисертантки щодо законодавчого 

закріплення у 1168 ЦК України розміру моральної шкоди у випадку смерті 

фізичної особи внаслідок вчинення умисного вбивства, у розмірі 50 розмірів 

мінімальної заробітної плати, а внаслідок інших злочинів - у розмірі 25 

розмірів мінімальної заробітної плати. Виникає питання: «Чому 50 та 25, а не 

інший розмір мінімальної заробітної плати?».

Clic
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/


10

Слід зазначити, що викладені зауваження переважно мають 

дискусійний характер і тому суттєво не впливають на позитивну оцінку 

дисертаційної роботи. Вони викликані інтересом до цього дослідження, 

новизною та актуальністю питань, що розкриваються автором.

Висновок щодо рецензованого дослідження. Зміст автореферату 

дисертаційного дослідження Чиж Поліни Олександрівни відображає основні 

положення дисертації, її структуру та отримані результати. Дисертаційна 

робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке містить нові 

теоретичні положення й висновки, результати необхідних наукових 

узагальнень предмета, що досліджується, практичні рекомендації, які в 

сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має суттєве 

значення для науки сімейного та цивільного права.

Таким чином, дисертаційне дослідження «Право на життя в цивільному 

праві України та практиці ЄСПЛ» підготовлено відповідно до нормативних 

вимог до дисертаційних робіт, а її авторка -  Чиж Поліна Олександрівна -  

згідно з п. 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

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

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

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

міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри цивільного права та процесу
Хмельницького університету управління та права

імені Леоніда Юзькова

Підпис ( - 1)

ЗАСВІДЧУЮ: ^
Вчений секретар університету

С°. с

С.Д. Гринько

'Ш ? «Ж
ВІДДІЛ ДІЛОИОДі'ТВй 18 дохіву

ЧЙЦІПНЯГІЬНПГО УНІг̂ Г^Я ї ЄТУ
імені 'араи Шеаченм
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук,
Стефанчука Миколи Олексійовича, 

на дисертацію
Чиж Поліпи Олександрівни

«ПРАВО НА ЖИТТЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ТА ПРАКТИЦІ ЄСПЛ»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне право;

міжнародне приватне право

Вивчення тексту рукопису дисертації П.О. Чиж «Право на життя в 

цивільному праві України та практиці ЄСПЛ», що подана на захист до 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук зі спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право, дає підстави зробити наступні висновки.

Хоча право на життя було закріплене у праві України з початку набуття 

незалежності, дослідження вказаного об’єкта не втратило своєї актуальності як 

і вивчення усієї системи особистих немайнових прав. Розвиток правової 

системи України зумовив наділення особистих цивільних прав не лише 

декларативною та захисною функцією, але й регулятивним змістом. Не було 

виключенням також і право на життя, яке через свою специфіку зумовлює 

особливий теоретичний та практичний інтерес науковців.

Визнання Україною на законодавчому рівні практики Європейського суду 

з прав людини джерелом права в Україні зумовило те, що право на життя не 

лише підлягало регулюванню нормами національного законодавства та 

відповідної Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, але й
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в процесі застосування норм Конвенції враховувалася та її інтерпретація, яку 

використовує ЄСПЛ у процесі розгляду конкретних справ щодо порушення ст. 

2 Конвенції. Тому із розглядом справ щодо порушення Україною положень ст. 

2 Конвенції справді виникала доцільність у дослідженні тих проблемних 

моментів, що пов’язані із практичною реалізацією права на життя в Україні та 

відповідних проблем, що можуть бути з цим пов’язані.

Аналіз наукових робіт, що в тій чи іншій мірі пов’язані із правом на 

життя, дає підстави зробити висновок про доцільність й актуальність 

здійснення комплексного дисертаційного дослідження за обраною темою, 

оскільки нею охоплюється ряд невирішених в науці актуальних проблем 

теоретичного й практичного характеру. В практичній площині дисертація 

покликана надати наукове обґрунтування необхідності захисту права на життя 

у правовій системі України.

Все вищенаведене дає підстави погодитись з автором, що дослідження 

права на життя у цивільному законодавстві України з урахуванням нової 

практики ЄСПЛ є актуальним.

Автор поставив за мету дисертаційного дослідження здійснити 

комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем права на життя в 

цивільному праві України та у відповідній практиці ЄСПЛ, співставлення 

змісту цих двох регулятивних систем та визначення основних напрямів 

вдосконалення регулювання права на життя в Україні. Для досягнення вказаної 

мети було сформульовано теоретичні та практичні завдання дослідження, 

виконання яких відображено у структурних елементах роботи. Беручи до уваги 

зроблені в результаті дисертаційного дослідження висновки, можна 

стверджувати, що поставлена мета була досягнута автором.

У процесі роботи автор використовував методологічний інструментарій, 

який характерний під час виконання такого типу робіт, зокрема було 

використано методи класифікації, порівняння, аналізу, синтезу, тлумачення та

інші методи.
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Емпіричну основу дослідження становлять акти цивільного законодавства 

України та міжнародні договори України. Особливу роль у дослідженні 

відіграли рішення ЄСПЛ, серед яких зокрема рішення по справах «Арская 

проти України», «Калвеллі і Чільйо проти Італії», «Мак-Канн та інші проти 

Сполученого Королівства», «Валерій Фуклєв проти України», «Биржиковськи 

проти Польщі», «Додов проти Болгарії», «Михалкова та інші проти України», 

«Меркулова проти України», «Качурка проти України», «Прітті проти 

Сполученого Королівства», «Во проти Франції», «Бучинська проти України», 

«Ігор Шевченко проти України», «Матушевський і Матушевська проти 

України», «Горовенки та Бугара проти України», «Цєхоньська проти Польщі», 

«Кац та інші проти України» та багато інших. Крім самих рішень ЄСПЛ 

автором у дослідженні проаналізовано окремі думки суддів, експертні 

висновки, матеріали та позиції, що стали основою для прийняття тих чи інших 

висновків.

Наукову основу дослідження склали праці національних та іноземних 

науковців в галузі цивільного права, теорії держави та права, міжнародного 

приватного та міжнародного публічного права, інших правових дисциплін.

Дисертація П.О. Чиж безпосередньо пов'язана з відповідними науковими 

темами, програмами, планами державного рівня, державними та галузевими 

науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки і 

законодавства.

Структура роботи вдала і обумовлена, перш за все, метою і предметом 

дослідження. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, які 

поділяються на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації складає 256 сторінок друкованого тексту з
і

урахуванням списку використаних джерел та без врахування додатків.

Всі розділи та підрозділи за своїм змістом і висновками, перспективами 

подальшого дослідження і використання для розвитку доктрини цивільного 

права і законодавства слід назвати вагомими і вдало викладеними.

Розділ 1 «Теоретичний аспект права на життя як особистого немайнового
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права» містить 2 підрозділи, які розкривають базовий теоретичний аспект права 

на життя, його становлення та розвитку, а також дослідження у правовій науці.

Розділ 2 «Правове регулювання права на життя та його функції мета і 

завдання» присвячений дослідженню правовому регулюванню права на життя 

та його особливостям.

Цікавим є Розділ 3 «Зміст права на життя». У цій частині дослідження 

приділена увага проблематиці визначення змісту права на життя на основі 

аналізу законів України та окремо практики ЄСПЛ як джерела права.

Вагоме значення має Розділ 4 «Проблеми правового регулювання права 

на життя та шляхи їх вирішення», який має більш практично-прикладне 

значення. Розділ складається із трьох підрозділів та стосується найбільш 

суттєвих і нерозкритих проблем права із поставленим автором акцентом саме 

на практично-прикладному аспекті проблематики досліджуваного права.

Вважаємо, що така побудова дисертаційного дослідження в цілому надала 

змогу запропонувати структурний аналіз теми дослідження, виявити проблеми 

та недоліки у правовому регулюванні права на життя.

Тим не менше варто зазначити що певні назви підрозділів не позбавлені 

недоліків. Так у назві підрозділу 2.1 «Правове регулювання права на життя як 

немайнового права» автор підкреслює, що в подальшому буде здійснено акцент 

на тому, що досліджуватиметься правове регулювання права на життя як 

елемента системи особистих немайнових прав. Тим не менше, у змісті роботи 

досліджується уся система правового регулювання права на життя, що є 

логічним для поставлених завдань дослідження. Тому вказівка на «немайнове 

право» видається лишньою у назві підрозділу.

Проведене дисертантом дослідження є ґрунтовним аналізом теоретичних 

та практичних проблем за обраною темою. Автор творчо та інноваційно 

підходить до вирішення поставлених завдань. Викладення думок здійснено

послідовно та логічно.
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Робота написана науковою мовою, структурована, легко читається, 

викладені висновки пов’язані із авторським аналізом та логічно виведені у 

тексті рукопису.

В першу чергу варто погодитися з проведеним автором визначенням 

права на життя та його змісту. Зміст права на життя виведено на основі 

ґрунтовного аналізу законодавства України та відповідної практики ЄСПЛ, з 
якого виводяться правомочності, що належать суб’єкту права на життя. Окремо 

необхідно підкреслити якісно проведене автором групування цих 

правомочностей.

Правильною є пропозиція дисертанта щодо закріплення у цивільному 

законодавстві обов’язку держави забезпечити розслідування смерті. Цікавими є 

пропозиції щодо відшкодування шкоди родичам загиблих осіб в окремих 

випадках. І хоча пропоновані положення повинні підлягати більш ґрунтовному 

обговоренню та аналізу, наведені пропозиції свідчать про новаторський підхід 

автора до вирішення практичних проблем.

Ґрунтовним також видається аналіз такої теоретичної та практичної 

проблеми як момент виникнення права на життя. Автор слушно робить 

висновок, що ненароджена дитина не вважається суб’єктом права, однак її 

інтерес, що пов’язаний із життям, підлягає законодавчому захисту. Окремо 

хочеться підкреслити те, що у межах вказаної проблематики було ґрунтовно 

проаналізовано і практику ЄСПЛ і законодавство зарубіжних країн.

Автором зроблено низку пропозицій із внесення змін до Цивільного 

кодексу України.
Водночас дисертаційне дослідження містить низку дискусійних моментів, 

до яких можна висловити зауваження, або ж які потребують додаткового 

обгрунтування.

1. Так, автор аргументує, що право на життя можна розглядати як у 

вузькому, так і в широкому розумінні як збірну категорію, припускаючи 

доцільність існування обидвох категорій. Не в повній мірі зрозуміло, який сенс 

наділяти певний юридичний термін двозначністю і припускати доцільність його
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використання у різних значеннях. Тим більше не в повній мірі можна 

погодитися із включенням до змісту права на життя ряду соціальних благ таких 

як право на освіту, на охорону здоров’я, на свободу від принизливого або 

нелюдяного поводження, на повагу до приватного і сімейного життя тощо. Ми 

вважаємо, що ці блага відносяться до окремих прав. Тим паче, автор у 

подальшому в роботі використовує окреслене ним вузьке розуміння права на 

життя, а тому доцільність паралельного виділення широкого розуміння цього 

поняття викликає певні сумніви.

2. Значну увагу автор приділяє кримінально-правовим нормам, з яких 

опосередковано виводить цивільні права людини. Хоча такий підхід додає 

роботі унікальністю та загалом не є недоліком, однак взаємозв’язок положень 

цивільного законодавства та кримінально-правових норм, на нашу думку, 

потребує більш ґрунтовного доведення. Крім цього автор використовує обидва 

поняття -  «кримінально-правовий захист» та «цивільно-правовий захист», 

однак не аналізує співвідношення між ними у частині права на життя. Від 

проведення цього аналізу робота тільки б виграла в якості.

3. Виділяючи основну мету цивільно-правового регулювання автору 

слід було більш детально підійти до аналізу вказаного питання. Не до кінця 

зрозуміло, чому саме охорона життя виявилася основною метою цивільно- 

правового регулювання і яке місце в окресленій меті відведене іншим функціям 

цивільно-правового регулювання, виділених актором, наприклад 

компенсаційній функції, регулятивні функції тощо.

4. Виділені автором функції правового регулювання права на життя в 

Україні за практикою ЄСПЛ є занадто насиченими текстом. їх більш просте 

подання дозволило б лаконічно викласти основну суть висновків автора в 

наведеній частині.

5. Автор у процесі роботи не прийшов до власного висновку щодо 

ставлення до евтаназії і ніби-то уникає прямої відповіді на питання, дозволяти 

евтаназію в Україні, чи ні. Хоча не вимагається у межах дисертаційної роботи 

надавати висновки з приводу усіх питань, що виникають, а тим паче щодо
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питань, які лежать в політичній та моральній площині, однак у такому разі 

надання пропозицій змін до законодавства щодо можливості дозволу евтаназії 

не зовсім співвідноситься із зробленими автором висновками.

6. Автор наводить пропозиції змін до законодавства, які значні за 

обсягом. Загалом це не є недоліком, однак в окремих місцях текст рукопису 

виглядає перенасиченим. В першу чергу варто зазначити, що від автора не 

вимагається надавати ґрунтовні положення щодо змін у законодавство у формі 

характерній для готового законопроекту. Якщо ж автор вважає за необхідне 

надати такі пропозиції, на нашу думку, їх більш доцільно розміщувати у 

додатках до роботи, натомість у тексті вказувати основну суть пропозицій. Це 

робить роботу менш перевантажену додатковим текстом і легшою для 

сприйняття.

Наведені зауваження носять здебільшого формальний або дискусійний 

характер, істотно не впливають на якість роботи і не знижують її загальної 

позитивної оцінки. Основні положення дослідження, розроблені 

рекомендації та сформульовані висновки дозволили в достатній мірі 

розкрити обрану тему. Зміст роботи свідчить про здібність автора до 

наукових пошуків, ґрунтовного аналізу складних та спірних питань, вміння 

раціонально відбирати, кваліфіковано узагальнювати та аналізувати 

різнобічні джерела, формулювати на цій підставі практичні висновки й 

рекомендації.

Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у 10 наукових публікаціях автора, з яких 6 наукових статей 

опубліковано у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

МОН України, або у фахових виданнях іноземної держави, 4 тез опубліковано у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Автореферат дисертації та публікації автора оформлені відповідно до 

встановлених Міністерством освіти і науки України вимог і повністю 

відображають основні положення, зміст та результати дисертаційного

дослідження.
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На підставі аналізу дисертації та автореферату можна зробити 

висновок, що подана до захисту дисертаційна робота Чиж Поліни 

Олександрівни на тему «Право на життя в цивільному праві України та 

практиці ЄСПЛ» відповідає вимогам, встановленим Порядком присудження 

наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. №567, а її автор Чиж Поліна Олександрівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

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

приватне право.

Офіційний опонент:
кандидат юридичних наук, доцент, 

Заслужений юрист України, 

народний депутат України
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