
ВІДГУК

офіційного опонента Борисової Валентини Іванівни на дисертацію Пишної 
Людмили Георгіївни на тему: «Цивільно-правові аспекти діяльності 

громадських об’єднань в умовах формування громадянського суспільства 
в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес;

З часу набуття Україною незалежності і в процесі формування 

громадянського суспільства в нашій країні значну підтримку отримала 

діяльність різного роду громадських об’єднань, які стали уособленням 

прагнення окремих людей та утворюваних ними груп об’єднуватися задля 

відстоювання своїх прав та інтересів. Суттєвим поштовхом для розвитку 

громадянського суспільства в Україні стало зростання кількості громадських 

об’єднань і активне включення у здійснення ними своєї діяльності. Здатність 

цих об’єднань бути учасниками цивільно-правових відносин була закріплена на 

рівні ЦК України 2003 року, в якому законодавець визнав громадські 

організації непідприємницькими товариствами. Саме це сприяло швидкому 

розвитку цивільних відносин за їх участі і утвердженню їх особливого місця 

серед суб’єктів цивільного права.

Слід, між тим, враховувати, що відносини за участю непідприємницьких 

юридичних осіб закріплено у ЦК України лише у двох статтях, присвячених 

непідприємницьким товариствам, але жодної - громадським об’єднанням. 

Дисертаційне дослідження Л.Г. Пишної можна назвати актуальним, 

враховуючи вищезазначене і з огляду на те, що не тільки ЦК України, але і 

спеціальне законодавство, зокрема Закон України «Про громадські 

об’єднання», не дали відповіді на питання правового становища громадських 

об’єднань як учасників цивільно-правових відносин, реалізації ними права 

власності та інших речових прав, а також участі громадських організацій у 

договірних відносинах і захисту їхніх майнових прав. Всі названі проблеми і 

ряд інших, які аналізуються автором у дисертаційному дослідженні,

сімейне право; міжнародне приватне право

підкреслюють його актуальність і витребуваніст

права, але й практикою правозастосування.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка_______
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Актуальність дисертаційного дослідження Л.Г. Пишної полягає не лише у 

формуванні особистої позиції по ряду сучасних проблем у сфері цивільно- 

правових аспектів діяльності громадських об’єднань, але й у тому, що в ньому 

детально аналізується комплексна проблема здатності правової системи 

України ефективно забезпечити на сучасному етапі розвитку громадянського 

суспільства реалізацію, охорону та захист прав та інтересів окремих осіб, які 

його утворюють.

Усі вищенаведені аргументи, а також складні і дискусійні як в теорії 

права, так і на практиці, проблеми реалізації громадськими об’єднаннями 

відносин прав власності і інших речових прав, які послідовно і повно досліджує 

автор на сторінках дисертаційного дослідження, також доводять його 

актуальність.

Актуальність теми дослідження, крім вищезазначеного, підкреслюється 

також і тим, що це одне з перших в юридичній науці України комплексне 

монографічне дослідження проблем діяльності громадських об’єднань в 

процесі формування громадянського суспільства в нашій країні. Послідовний і 

виважений науковий аналіз зазначених проблем в такому обсязі і в такому 

контексті, як він представлений в дисертаційній роботі Л.Г. Пишної, можна 

визнати не лише актуальним, але і вельми витребуваним наукою цивільного 

права і суспільством.

Визначивши об'єкт дослідження, а саме -  цивільно-правові відносини, що 

виникають під час створення, діяльності та припинення громадських об’єднань 

як визначального інституту громадянського суспільства (с.8 дисертації, с.З 

автореферату) і предмет наукового дослідження -  міжнародні акти, норми 

українського законодавства, що регулюють цивільно-правові відносини у сфері 

створення, діяльності та припинення громадських об’єднань, а також наукові 

погляди, ідеї, концепції і теорії, матеріали судової практики, що сформувалися 

у зазначеній сфері (с.8 дисертації, с.З автореферату), - авторка поставила за 

мету формування власних наукових та практичних висновків у процесі 

поглибленого цивільно-правового аналізу поняття громадянського суспільства, 

етапів його розвитку, ознак та структури, способів забезпечення балансу
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приватних і публічних інтересів у процесі функціонування і посилення його 

ролі в Україні, місця і значення громадських об’єднань у сучасному 

українському суспільстві, поняття громадських об’єднань як 

непідприємницьких товариств, порядку створення, управління та їх 

припинення, особливостей реалізації права власності та інших речових прав, 

участі у договірних відносинах та захисту майнових прав громадських 

об’єднань, а також у розробленні пропозицій щодо вдосконалення сучасного 

законодавства і рекомендацій щодо практичного застосування відповідних 

норм законодавства у цій сфері (с.7 дисертації, с.2 автореферату). Мета, 

поставлена дисертанткою, досягнута завдяки вдалому вирішенню комплексу 

сформульованих нею у вступі до роботи завдань (с.7 дисертації,' с.2 -  З 

автореферату), щляхом використання низки загальнонаукових і спеціальних 

методів пізнання (с.8 дисертації, с.З автореферату).

Емпіричну основу дисертаційного дослідження традиційно становлять 

норми цивільного законодавства України та законодавства зарубіжних країн, 

міжнародні акти та судова практика.

Робота виконана відповідно до державної бюджетної науково-дослідної 

теми "Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 

аспекти" № 11 БФ 042-01 (номер державної реєстрації 011Ш008337), яка 

досліджувалась на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (с.6 дисертації, с.2 автореферату).

Науково-теоретичну базу дослідження склали праці відомих українських і 

зарубіжних вчених-цивілістів, правознавців, спеціалістів у сфері цивільного 

права. Досліджувані в дисертації Л.Г.Пишної проблеми безпосередньо, але 

фрагментарно ставали об’єктом уваги в науці цивільного права в межах 

дослідження проблем громадських об’єднань і їх видів вітчизняними та 

іноземними науковцями. їх перелік досить повно наданий автором у вступі до 

дисертації (с.9 дисертації, с.1 -  2 автореферату). Так, безпосередньо цивільно- 

правовому статусу громадських об’єднань присвячені дисертаційні 

дослідження М.В. Менджул «Громадські організації як суб’єкти цивільного 

права» (Київ, 2011), Ю.І. Парути «Громадські об’єднання як учасники
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цивільних правовідносин» (Київ, 2015), Л.В. Ущапівської «Цивільно-правовий 

статус громадських об’єднань» (Київ, 2015). Втім, ці роботи не відображають 

взаємозв’язок громадських об’єднань та громадянського суспільства як 

особливої приватної цивільно-правової сфери реалізації прав та інтересів 

окремих індивідів і їх об’єднань, не досліджують взаємозв’язок і взаємний 

вплив розвитку громадянського суспільства і громадських об’єднань, 

залишаючи поза увагою проблеми реалізації та захисту громадських об’єднань 

як учасників цивільних правовідносин на сучасному етапі високого рівня 

громадянської ініціативи і суспільної активності.
Робота відрізняється від вищезазначених робіт за змістом і* обсягом 

питань, які в ній досліджуються, так само як і за висновками і пропозиціями, 

літературними джерелами тощо. Проте, вищезазначені роботи достатньо повно 

досліджені автором на сторінках дисертації, що знайшло відображення у 

списку літератури.

Дисертація підготовлена Л.Г. Пишною на сучасному рівні, враховує 

вітчизняне і зарубіжне законодавство, судову практику, міжнародний досвід. 

Можна констатувати, що у такому обсязі і у такому контексті як це здійснено у 

представленій роботі теоретичних розробок цивільно-правових аспектів 

діяльності громадських об’єднань в умовах формування громадянського 

суспільства в Україні у вітчизняній науковій літературі досі не було.

Структура роботи вдала і обумовлена метою і предметом дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на десять 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел (305 найменувань).

Всі розділи та підрозділи за своїм змістом і висновками, перспективами 

подальшого дослідження і використання для розвитку доктрини цивільного 

права і законодавства слід назвати перспективними і вдало викладеними.

Розділ 1, присвячений правовим засадам формування громадянського 

суспільства в Україні (с.15 -  77 дисертації, с. 7 -  10 автореферату), складається 

з чотирьох підрозділів, в яких аналізуються дослідження правових аспектів 

розвитку громадянського суспільства в Україні та діяльності громадських 

об’єднань у науковій літературі; досліджується поняття, розвиток, ознаки та
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структура громадянського суспільства; механізм забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів у функціонуванні громадянського суспільства; 

аналізується місце і роль громадських об’єднань у сучасному українському 

суспільстві, що викликає значний теоретичний інтерес.

Розділ 2, який присвячений аналізу цивільно-правового статусу 

громадських об’єднань за законодавством України (с.78 -  147 дисертації, с. 10 -  

11 автореферату), складається з трьох підрозділів, в яких дається 

характеристика громадських об’єднань як непідприємницьких товариств; 

висвітлюються особливості їх створення та державної реєстрації, 

досліджуються особливості процедури припинення, а також питання 

управління ними. Усі підрозділи Розділу 2 мають крім теоретичного також і 

практичний інтерес, особливо в умовах швидкого формування громадянського 

суспільства в Україні.
Розділ 3 дисертації охоплює низку питань, об’єднаних під єдиною 

проблемою участі громадських об’єднань у цивільному обороті (с. 145 -  208 

дисертації, с. 12-13 автореферату), а саме особливості реалізації права власності 

та інших речових прав громадськими організаціями, участі у договірних 

відносинах, а також в ньому досліджуються можливі способи' захисту 

громадськими об’єднаннями своїх майнових прав. Цей Розділ вирізняється 

цікавими пропозиціями удосконалення законодавства України в сфері 

функціонування громадських організацій.

Аналіз змісту дисертації Л.Г. Пишної дозволяє більш чітко зрозуміти ідеї, 

які нею формуються в процесі наукового пошуку, оцінити найбільш 

переконливі аргументи і питання, які потребують подальших досліджень. Так, 

зокрема, заслуговує на увагу підрозділ 1.1 Розділу 1 роботи, присвячений 

теоретико-правовим дослідженням особливостей розвитку громадянського 

суспільства в Україні та правових аспектів діяльності громадських об’єднань і 

висновок про те, що більшість науковців надає перевагу дослідженню 

політичної та публічно-правової сторін громадянського суспільства як 

суспільного явища. Однак, можна погодитись з автором в тому, що на сьогодні 

вже неможливо виключно політичними та публічно-правовими засобами
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пояснити природу громадянського суспільства. При цьому дисертанткою 

робиться правильний висновок, що приватні інтереси у сфері правового 

регулювання функціонування громадських об’єднань забезпечуються шляхом 

надання ним свободи у задоволенні економічних, соціальних, культурних, 

екологічних та інших інтересів їх учасників, для чого їм гарантується державою 

дотримання принципів добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору 

території діяльності, забезпечується рівність перед законом, прозорість, 

відкритість та публічність, а також надається широкий обсяг прав,, до яких, 

зокрема, належать право бути учасниками цивільно-правових відносин, 

набувати майнові та немайнові права, здійснювати відповідно до закону 

підприємницьку діяльність, засновувати з метою досягнення своєї статутної 

мети засоби масової інформації тощо (с. 15 — 23 дисертації).

Розглянувши детально місце і роль громадських об’єднань у сучасному 

українському суспільстві (підрозділ 1.4, с.57 -  75 дисертації, с.10

автореферату), дисертанткою обґрунтовується висновок про те, що дія Закону 

України «Про громадські об’єднання» не поширюється на суспільні відносини 

у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення, зокрема, політичних 

партій, релігійних та саморегулівних організацій і це є виправданим, оскільки, 

незважаючи на те, що зазначені організації є видами об’єднань громадян, 

правовий статус кожної із цих організацій є особливим, що пов’язано зі 

специфічною сферою їх діяльності, а тому правове регулювання відносин у 

сфері їх утворення, діяльності та припинення доцільно здійснювати на рівні 

окремих відповідних їм законодавчих актів.

Досягнення автора поширюються і на положення інших розділів 

дисертації, але їх перелік склав би значний обсяг відгуку, тому є сенс звернути 

увагу на висновки до дисертації, які у стислому вигляді підсумовують 

досягнення дисертантки (с.208 -  214 дисертації, с.13 -  16 автореферату).

Найбільш ґрунтовними і доведеними слід назвати наступні висновки 

автора: - реалізація публічних інтересів у сфері функціонування громадських 

об’єднань забезпечується шляхом законодавчого встановлення порядку 

утворення та державної реєстрації громадських об’єднань; - на рівні закону
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запроваджено принцип відсутності майнового інтересу членів (учасників) 

громадського об’єднання; встановлено обмеження щодо утворення і діяльності 

громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави та ін.; - 

встановлення вимоги про те, що підприємницька діяльність громадського 

об’єднання повинна відповідати меті (цілям) об’єднання та сприяти її 

досягненню; - поєднання публічних та приватних інтересів у правовому 

регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), діяльності та 

припинення громадських об’єднань спрямоване на забезпечення балансу таких 

інтересів у функціонуванні громадянського суспільства в цілому; - громадська 

організація є непідприємницьким товариством, створеним для задоволення і 

захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, спортивних, 

національно-культурних та інших спільних інтересів осіб, яке набуває статусу 

юридичної особи з моменту державної реєстрації, проведеної у встановленому 

законом порядку; - сучасна система об’єднань громадян в Україні має досить 

розгалужену систему та інші.

Слід окремо відзначити, що низка висновків і пропозицій Л.Г. Пишної 

заслуговують не лише уваги науковців, але і законодавця, судових органів, 

оскільки містять перспективні практичні пропозиції і чіткі формулювання змін 

до чинного законодавства.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлюється, як вже 

зазначалося, тим, що представлена дисертація є одним з перших в юридичній 

науці України комплексним монографічним дослідженням цивільно-правових 

аспектів діяльності громадських об’єднань. Автор послідовно і аргументовано 

відстоює положення про особливості цивільно-правових аспектів діяльності 

громадських об’єднань в умовах формування громадянського суспільства в 
Україні.

Наукова новизна визначається також сучасною постановкою проблеми, 

поглибленим дослідженням нових ідей, міжнародних і зарубіжних тенденцій в
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аспекті теми дисертації, хоча в роботі дістали подальший розвиток ряд 

проаналізованих іншими авторами положень.

Серед нових наукових положень і висновків, які запропоновані автором 

особисто і винесені нею на захист, найбільш вагомими і важливими для теорії і 

практики слід визнати наступні: - громадські об’єднання як добровільні 

ініціативні форми самоорганізації громадян та юридичних осіб приватного 

права становлять основу сучасного громадянського суспільства, забезпечуючи 

ефективну та комплексну взаємодію вільних та автономних учасників 

суспільних відносин, а також реалізацію і захист прав, свобод та інтересів таких 

учасників; - поєднання публічних та приватних інтересів у правовому 

регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), діяльності та 

припинення досліджуваних об’єднань спрямовано на забезпечення балансу 

таких інтересів у функціонуванні громадянського суспільства в цілому (с.10 

дисертації, с.4 автореферату); - приватні інтереси у сфері правового 

регулювання функціонування громадських об’єднань забезпечуються шляхом 

надання ним свободи у задоволенні економічних, соціальних, культурних, 

екологічних та інших інтересів їх учасників, для чого їм гарантується 

дотримання принципів добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору 

території діяльності, забезпечується рівність перед законом, прозорість, 

відкритість та публічність, а також надається широкий обсяг прав (с. 10 -  11 

дисертації, с.4 -  5 автореферату); - реалізація публічних інтересів у сфері 

функціонування громадських об’єднань забезпечується шляхом законодавчого 

встановлення порядку утворення та державної реєстрації (легалізації) 

громадських об’єднань, забезпечення переваг принципу відсутності Майнового 

інтересу членів (учасників) громадського об’єднання, встановлення обмежень 

щодо утворення і діяльності громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких 

спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави тощо, а також встановлення вимоги про те, що підприємницька 

діяльність громадського об’єднання повинна відповідати меті (цілям) 

об’єднання та сприяти її досягненню (с. 11 дисертації, с. 5 автореферату); -
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громадянське суспільство є особливою приватною (цивільною) сферою 

правовідносин, у якій, окрім офіційних інститутів, існують власні інститути, 

сформований певний уклад життя. Це сфера реалізації прав і інтересів окремих 

індивідів і їх об’єднань, сфера задоволення найнеобхідніших, суттєвих потреб 

людини, громадян і суспільства в цілому; - статут громадського об’єднання має 

містити також відомості про порядок встановлення розміру та умови сплати 

членських внесків; - положення про способи захисту майнових прав 

громадських об’єднань. Так, пропонується до способів захисту майнових прав 

цих об’єднань відносити визнання права, визнання незаконними рішення, дій 

чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 

Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; 

повернення майна із чужого незаконного володіння; усунення перешкод у 

здійсненні повноважень з користування та розпорядження майном, а також 

будь-які інші способи захисту, передбачені як ст. 16 ЦК України, так і 

спеціальними нормами цивільного законодавства; - визнання засновниками 

громадської спілки будь-яких юридичних осіб приватного права є занадто 

широким, а оскільки ЦК України розрізняє дві основні організаційно-правові 

форми юридичних осіб приватного права -  товариство (як об’єднання осіб) та 

установу (як об’єднання майна), засновниками громадської спілки можуть бути 

лише об’єднання осіб -  товариства та інші.

Таким чином, оцінюючи обґрунтованість наукових положень дисертації, 

слід наголосити на тому, що висновки, положення і пропозиції дисертантки є в 

цілому належно обґрунтованими, достовірними, вдалими як за формою, так і за 

змістом, а також новими.

Позитивно оцінюючи актуальність і високий науковий рівень 

проведеного Л.Г. Пишною дослідження, його обґрунтованість і достовірність, 

наукову новизну, теоретичну та практичну значимість його результатів для 

вирішення низки правових проблем, можна звернути увагу на певні дискусійні 

моменти і висловити наступні зауваження щодо окремих положень роботи:

1. Досліджуючи у підрозділі 1.2 дисертаційної роботи положення Закону 

України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
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на 2007-2015 роки», дисертантка звертає увагу на те, що перелік організацій 

громадянського суспільства у ньому наведений недостатньо чітко і порівнює ці 

положення із положеннями, що містилися в такому, що нині втратило чинність, 

розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції сприяння 

органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства». В 

останньому документі свого часу було наведено більш конкретний перелік 

інститутів громадянського суспільства (сторінка 40 дисертації). Однак автор не 

робить переконливого висновку з цього порівняння. Зокрема, потребує 

уточнення позиція Л.Г. Пишної щодо, по-перше, можливості і практичного 

сенсу закріплення на законодавчому рівні детального переліку інститутів 

громадянського суспільства; по-друге, такий підхід не дає відповіді на питання 

-  відкритим чи закритим має бути такий перелік і взагалі чи потрібно 

закріплювати його на законодавчому рівні. У контексті питання про структуру 

громадянського суспільства потребує пояснення також і згадане в роботі 

поняття «третій сектор» (сторінка 41 і наступні дисертації).

2. На сторінці 52 дисертації Л.Г. Пишна достатньо багато уваги приділила 

проблемам поєднання і балансу публічних та приватних інтересів у правовому 

регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), діяльності та 

припинення громадських об’єднань. Такі дослідження слід привітати, особливо 

враховуючи, що зазначене поєднання забезпечує баланс інтересів у 

функціонуванні громадянського суспільства в цілому. Втім, якби дисертантка 

одночасно визначила механізм і конкретні способи забезпечення, балансу 

приватних та публічних інтересів у функціонуванні громадянського 

суспільства, це, на наш погляд, допомогло б їй більш глибоко розкрити тему 

дослідження.

3. Додаткового обґрунтування потребує зроблений дисертанткою 

висновок про специфіку релігійних організацій як громадських об’єднань, що 

створюються з метою гарантування права на свободу совісті особи. Так, автор 

аналізуючи правовий статус релігійних організацій, висловлює припущення, що 

положення Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

спрямовані, перш за все, на регулювання відносин щодо утворення, діяльності
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та припинення релігійних організацій, з метою гарантування права на свободу 

совісті громадянам України та здійснення цього права (сторінка 68 дисертації). 

З цього дисертантка робить висновок, що правове регулювання відносин у 

сфері утворення, діяльності та припинення релігійних організацій доцільно 

здійснювати на рівні окремого відповідного їм законодавчого акту (сторінки 65 

- 68 дисертації). При цьому в роботі звертається увага на те, що за Законом 

України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання - це добровільне 

об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 

економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Отже, 

недостатньо аргументованим виявляється в результаті положення про те, у 

чому саме автор вбачає специфіку релігійних організацій як громадських 

об’єднань. На наш погляд, за організаційно-правовою формою релігійні 

організації не можна віднести ні до товариств, ні до установ. За своєю суттю 

релігійна організація -  це організаційно сформоване утворення, яке є 

«непрофесійним» учасником майнових відносин, для участі в яких їй тільки і 

потрібна форма юридичної особи. Тому цілком виправдано існування 

релігійних організацій як квазісуб’єктних утворень.

4. Додаткових пояснень під час захисту дисертації потребує висновок 

автора про можливість розглядати як синонімічні ряд понять, а саме такі як 

«об’єднання громадян», «громадська організація», «громадське об’єднання» 

(сторінка 84 дисертації). Зокрема, слід пояснити, чи можна ці поняття вживати 

як синоніми тільки в теорії права, чи також і в законодавств, і на практиці.

5. Автору слід приділити більшу увагу під час захисту поясненню

системи побудови органів управління громадського об’єднання (с. 136

дисертації), зокрема, пояснити так звану «складну» побудову органів 

управління цими організаціями і уточнити -  які органи управління прийнято 

називати «зовнішніми».

6. Додаткового обґрунтувати потребує позиція автора щодо притаманних 

громадським об’єднанням специфічного порядку і підстав набуття права 

власності (підрозділ 3.1 дисертаційного дослідження).
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Разом із тим висловлені зауваження спрямовані, переважно, на 

поглиблення і уточнення позицій автора і не торкаються концептуальних 

положень дисертації, а тому не впливають на її загальну позитивну оцінку.

Результати дисертаційного дослідження Л.Г. Пишної мають як 

теоретичне, так і практичне значення, оскільки розвивають теорію цивільних 

правовідносин, зокрема у сфері діяльності громадських об’єднань в умовах 

формування громадянського суспільства в Україні, і можуть бути використані у 

подальших теоретичних дослідженнях у цій сфері. Результати дисертаційного 

дослідження Л.Г. Пишної можуть бути використані і у правотворчості, оскільки 

нею запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України, зокрема, 

норм ЦК України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших 

нормативно-правових актів, які пов’язані з проблемами діяльності громадських 

об’єднань.

Висновкам, зробленим у дисертації, властиві необхідні ознаки новизни. 

Автор веде наукову полеміку у конструктивному руслі, чітко визначає власну 

позицію з кожного питання, покладається у своїй роботі на аналіз 

законодавства і спеціальної літератури.

Враховуючи вищевикладене, можна сказати, що робота Л.Г. Пишної є 

самостійною завершеною науковою працею. Отримані в процесі підготовки 

дисертації нові науково обґрунтовані теоретичні результати і висновки в 

сукупності вирішують важливі наукові проблеми в цивільному праві.

Зміст автореферату повною мірою відображає структуру, хід 

дослідження, основні положення і висновки дисертації. Автореферат не містить 

положень, що не ввійшли до основного змісту дисертації.

За темою дисертації та відповідно до її змісту автором опубліковано 

тринадцять праць, п’ять з яких вийшли друком у фахових для юридичних наук 

виданнях України і дві статті -  у фахових виданнях іноземної держави, 

визначених як такі, в яких можуть публікуватися результати наукових 

досліджень, а також тези п’яти доповідей, оприлюднених на .науково- 

практичних конференціях і 1 стаття -  у колективній монографії. Основні 

теоретичні положення, що виносяться на захист, висновки і пропозиції,
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сформульовані у дисертації, викладені у зазначених публікаціях з достатньою 
повнотою. У належній за кількістю і якістю роботах також висвітлена ідея 
проведеного дослідження.

Дисертаційне дослідження пройшло необхідну апробацію.
Робота оформлена у повній відповідності із вимогами, які ставляться до 

такого роду робіт МОН України, написана грамотною юридичною мовою з 
використанням професійної лексики і термінології, стиль подання матеріалу 
автором логічний і доступний для сприйняття.

Таким чином, дисертація Л.Г. Пишної «Цивільно-правові» аспекти 
діяльності громадських об’єднань в умовах формування громадянського 
суспільства в Україні» є самостійною завершеною кваліфікованою науковою 
працею, що містить результати проведених автором досліджень, які є важливим 
внеском у науку цивільного права і регулювання чинним законодавством 

України відносин у названій сфері.
Проведений аналіз дає підстави для висновку, що дисертація Л.Г. Пишної 

на тему «Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об’єднань в умовах 
формування громадянського суспільства в Україні» відповідає вимогам МОН 
України, «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 року № 567, а її автор Пишна Людмила Георгіївна 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, професор, 

член -  кореспондент НАЩіН України, завідуюча кафедрою 

цивільного прав 

імені Ярослава

ого юридичного університету

«22» вер

Відділ діловодства та архіву _  
иівського національного університету 

імешДагшса Шевченка __ |

В.І. Борисова
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, члена- 
кореспондента Національної академії правових наук України 

ХАРИТОНОВА ЄВГЕНА ОЛЕГОВИЧА 
на дисертацію ПИШНОЇ ЛЮДМИЛИ ГЕОРГІЇВНИ 

«Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об’єднань в 
умовах формування громадянського суспільства в Україні», подану на 

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

міжнародне приватне право

Винятково важливого значення для належного функціонування 

громадянського суспільства набуває сьогодні закріплення в українському 

законодавстві та правовій доктрині пріоритету прав людини, визначення в 

якості основних засад цивільного законодавства неприпустимість 

свавільного втручання у сферу особистого життя людини або позбавлення 

права власності, крім випадків, встановлених законом; справедливості, 

добросовісності і розумності тощо.

Тому дослідження питань формування та діяльності громадських 

об’єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні, 

визначення у зв’язку із цим тенденцій та перспектив розвитку цивільного 

права та його інститутів має значний теоретичний та практичний інтерес. В 

цьому аспекті дисертація Л.Г.Пишної, присвячена дослідженню цивільно- 

правових аспектів розвитку громадянського суспільства та діяльності 

громадських об’єднань, безумовно, є актуальною, а звернення дисертантки 

до зазначеної проблематики слід визнати доцільним і своєчасним.

відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка
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На користь обрання теми дослідження свідчить також та обставина, що 

попри появу в останні роки низки дисертаційних робіт, присвячених 

цивільно-правовому статусу громадських об’єднань (дисертаційні 

дослідження М.В. Менджул, Ю.І. Парути, Л.В. Ущапівської), у них не 

знайшов відображення взаємозв’язок громадських об’єднань та 

громадянського суспільства.
Свідченням актуальності дисертаційного дослідження є й те, що ця 

наукова розвідка є частиною плану науково-дослідної роботи юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

зокрема, бюджетної теми «Доктрина права у правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01) і плану науково- 

дослідної роботи кафедри цивільного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, яка досліджувалася з 1 січня 2011 р. по 

31 грудня 2015 р.

Авторка з метою формулювання власних наукових та практичних 

висновків у процесі поглибленого цивільно-правового аналізу поняття 

громадянського суспільства в Україні вирішувала наступні завдання: 

проаналізувати розвиток, визначити поняття, ознаки та структуру 

громадянського суспільства; встановити способи забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів у функціонуванні громадянського 

суспільства за участі громадських об’єднань; визначити місце і роль 

громадських об’єднань у сучасному українському суспільстві; розкрити 

поняття громадських об’єднань як непідприємницьких товариств; встановити 

особливості створення та припинення громадських об’єднань як юридичних 

осіб; визначити особливості управління громадськими об’єднаннями; 

проаналізувати механізм реалізації права власності та інших речових прав 

громадськими об’єднаннями; встановити особливості участі громадських 

об’єднань у договірних відносинах та ряд інших (с.7 дисертації, с.З 

автореферату).

Досягненню поставленої мети сприяло використання низки 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження, зокрема,
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діалектичного, історичного, системно-структурного тощо. Зокрема, за 

допомогою діалектичного та історичного методу досліджувалися 

загальнотеоретичні аспекти поняття громадянського суспільства та 

громадських об’єднань, історичного становлення та розвитку концепції 

громадянського суспільства. Використання системного підходу та системно- 

структурного методу дало дисертантці можливість розглядати громадські 

об’єднання як окремий інститут у системі інститутів громадянського 

суспільства, визначити місце і роль громадських об’єднань у сучасному 

українському суспільстві, а також дослідити способи забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів у функціонуванні громадянського 

суспільства. Формально-логічний метод був застосований для з’ясування 

особливостей правового статусу громадських об’єднань як учасників 

цивільних відносин, а також дослідження механізму реалізації права 

власності та інших речових прав громадських об’єднань та визначення 

особливостей участі громадських об’єднань у договірних відносинах, а також 

для визначення методологічних засад та гарантій цивільно-правового захисту 

майнових прав громадських об’єднань. Порівняльно-правовий метод 

виявився найбільш ефективним для порівняльного аналізу відповідних 

положень про поняття громадянського суспільства та громадських об’єднань 

у теоретичних розробках представників різних галузей права та положень 

Цивільного кодексу України, а також для порівняння положень раніше 

чинного та сучасного законодавства, що стосуються громадських об’єднань, 

передусім, цивільно-правових аспектів утворення та діяльності останніх, (с.8 

-  9 дисертації, с.З -  4 автореферату).

Структура дисертаційного дослідження може бути визнана цілком 

прийнятною, хоча, можливо, у деяких випадках потрібні пояснення щодо 

чинників її обрання (наприклад, стосовно залишення поза увагою питань 

відшкодування шкоди, завданих громадському об’єднанню або громадським 

об’єднанням).

Переходячи до аналізу змісту дисертації Л.Г.Пишної, слід зазначити, 

що її наукова розвідка являє собою ґрунтовний науковий аналіз низки
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теоретичних та практичних проблем, положень норм чинного законодавства, 

передусім цивільного, та судової практики.

Особливо слід відзначити детальне висвітлення авторкою питань, 

пов’язаних з дослідженням генезису уявлень про громадянське суспільство, 

концептуальних підходів до розуміння його природи і проблем формування. 

Критична оцінка існуючих у літературі концепцій громадянського 

суспільства: корпоративно-групової (корпоративістської) концепції

розуміння взаємодії держави і громадянського суспільства, заснованої на 

визнанні єдності і взаємодії громадянського суспільства і держави, 

індивідуально-особистісної, корпоративно-групової, індивідуально-групової 

дозволила дисертації встановити як позитивні моменти, так і ваги 

досліджуваних концепцій (с. 29-33 дисертації).

Здійснений аналіз цивільно-правових аспектів діяльності громадських 

об’єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні, 

критичне осмислення праць представників вітчизняної науки, що займаються 

проблематикою в галузі цивільного права і громадянського суспільства, 

застосування сучасних методів пізнання дозволили дисертантці

сформулювати і обґрунтувати ряд нових в теоретичному і практичному 

значеннях висновків, серед яких на особливу увагу заслуговують наступні.

Зокрема, висновок про те, що громадянське суспільство є особливою 

приватною, цивільною сферою відносин, сферою реалізації прав і інтересів 

окремих індивідів і їх об’єднань, а громадські об’єднання як добровільні 

ініціативні форми самоорганізації громадян та юридичних осіб приватного 

права становлять основу громадянського суспільства, забезпечуючи їх 

взаємодію, реалізацію і захист прав, свобод та інтересів таких учасників.

В якості позитивного моменту слід відмітити тезу про те, що у сфері 

правового регулювання функціонування громадських об’єднань приватні 

інтереси забезпечуються шляхом надання громадським об’єднанням свободи 

у задоволенні економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших 

інтересів їх учасників, для чого їм гарантується дотримання принципів 

добровільності, самоврядності, свободи вільного вибору території діяльності,
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забезпечується рівність перед законом, прозорість, відкритість та 

публічність, а також надається широкий обсяг прав, до яких, зокрема, 

належать право бути учасником цивільно-правових відносин, набувати 

майнові та немайнові права, здійснювати відповідно до закону 

підприємницьку діяльність, засновувати з метою досягнення своєї статутної 

мети засоби масової інформації та ін.

Цікавим і таким, що заслуговує на підтримку, є розуміння громадських 

об’єднань як добровільних ініціативних форм самоорганізації громадян та 

юридичних осіб приватного права, які становлять основу сучасного 

громадянського суспільства, оскільки забезпечують ефективну та 

комплексну взаємодію вільних та автономних учасників суспільних 

відносин, а також реалізацію і захист прав, свобод та інтересів таких 

учасників. При цьому поєднання публічних та приватних інтересів у 

правовому регулюванні відносин у сфері утворення, реєстрації (легалізації), 

діяльності та припинення громадських об’єднань спрямоване на 

забезпечення балансу таких інтересів у функціонуванні громадянського 

суспільства в цілому.

Обґрунтованим з теоретичної точки зору є висновок про те, що 

реалізація публічних інтересів у сфері функціонування громадських 

об’єднань забезпечується шляхом законодавчого встановлення порядку 

утворення та державної реєстрації (легалізації) громадських об’єднань, 

забезпечення переваг принципу відсутності майнового інтересу членів 

(учасників) громадського об’єднання, встановлення обмежень щодо 

утворення і діяльності громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких 

спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави тощо, а також встановлення вимоги про те, що підприємницька 

діяльність громадського об’єднання повинна відповідати меті (цілям) 

об’єднання та сприяти її досягненню (с.10 -  11 дисертації, с.4 -  5 

автореферату).
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Варто погодитися також з позицією авторки стосовно того, що 

перетворення всеукраїнського статусу громадського об’єднання є 

формальним і підтвердження громадським об’єднанням свого 

всеукраїнського статусу не супроводжується для організації жодними 

правовими наслідками (с. 11 дисертації).

Заслуговує на увагу і висновок про те, що введення спеціальної 

правоздатності на основі конструкції відповідності суб’єктивних цивільних 

прав та юридичних обов’язків громадських об’єднань меті (цілям) таких 

об’єднань є недостатньо обґрунтованим та перспективним, оскільки 

вирішення питання про відповідність чи невідповідність кожного 

конкретного договору тієї чи іншої громадської організації її меті та цілям 

породжує значну кількість проблем через відсутність критеріїв для 

встановлення такої відповідності (с. 12 дисертації).

Заслуговує на підтримку висновок дисертантки про те, що визнання 

засновниками громадської спілки будь-яких юридичних осіб приватного 

права є занадто широким. Оскільки Цивільний кодекс України розрізняє дві 

основні організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права -  

товариство (як об’єднання осіб) та установу (як об’єднання майна), 

засновниками громадської спілки можуть бути лише об’єднання осіб -  

товариства.

Авторкою творчо і ґрунтовно опрацьовано значний масив спеціальної 

юридичної літератури, актів законодавства, матеріалів судової практики. В 

дисертації розглянуто чимало дискусійних проблем, при цьому авторка 

пропонує не тільки власне бачення цих проблем, але і шляхи їх вирішення, 

дискусія ведеться коректно відповідно до правил наукової етики.

У цілому схвально оцінюючи наукові здобутки авторки, слід водночас 

зазначити, що дисертаційне дослідження Пишної Л.Г. містить певні 

дискусійні положення, що потребують додаткової аргументації, більш 

змістовних та вагомих пояснень.

До них, зокрема, можна віднести наступні.
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1. Недостатньо аргументованим виглядає твердження авторки стосовно 

того, що є виправданим підхід законодавця, який не поширює дію Закону 

України «Про громадські об’єднання» на суспільні відносини у сфері 

утворення, реєстрації, діяльності та припинення політичних партій, 

релігійних та саморегулівних організацій тощо (с. 65-66, 77 дисертаційного 

дослідження). Таке рішення мотивується тим, що вказані організації є 

настільки специфічними видами об’єднань, що їх правове регулювання 

доцільно здійснювати на рівні окремих законодавчих актів.

Однак така аргументація здається недостатньо вагомою, оскільки за 

визначальними своїми ознаками названі і подібні їм організації цілком 

відповідають вимогам до фігурантів громадянського суспільства, 

забезпечуючи можливість прояву активності членів такого суспільства (така 

аргументація, як здається, дещо нагадує підходи представників 

«господарського права», які наголошують на тому, що специфіка відносин у 

сфері господарювання є підставою виведення їх за сферу дії Цивільного 

кодексу).

2. Дуже спірною видається позиція, яку обстоює дисертантка щодо 

можливості поділу цивільних правовідносин при створенні 

непідприємницького товариства на такі етапи, як: 1). визначення мети 

діяльності; 2). формування ознак юридичної особи; 3). відображення волі на 

створення юридичної особи в її установчих документах (с. 106, 143 

дисертаційного дослідження). По-перше, тому що визначення мети 

діяльності не є цивільними правовідносинами, по-друге, тому, що ознаки 

юридичної особи визначають не засновники, а закон і цивілістична доктрина.

3. Потребує додаткової аргументації теза, що в умовах ринкової 

економіки застосовуються лише розпорядчий та нормативно-явочний 

способи створення юридичних осіб, яку дисертантка обрала методологічним 

підґрунтям свого дослідження у п.2.2. (с. 105 та наступні дисертації). Такий 

поділ способів створення юридичних осіб порушує принцип єдності 

критеріїв класифікації, оскільки вираз «розпорядчий» характеризує вольовий
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момент (ініціативу засновника), а нормативно-явочний -  порядок 

конституювання (легалізації) юридичної особи.

4. Характеризуючи громадянське суспільство і використавши чималу

кількість літератури, дисертантка чомусь залишила поза увагою низку праць, 

положення яких мають безпосередній стосунок до характеристики значення 

приватної особи та об’єднань громадян у визначенні сутності громадянського 

суспільства. Передусім, мається на увазі концепція Е. Геллнера стосовно 

«модульної людини», формування якої є, на його думку, умовою існування 

такого суспільства, відображаючи перехід від статусних взаємин до 

договірних.(Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его 

исторические суперники. -  М.: Москов. шк. полит, исслед., 2004. -  240 с.). 

Крім того, для з’ясування особливості формування та розвитку 

громадянського суспільства в Україні авторці стала б у нагоді праця: Пасько 

І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея. (Україна на тлі 

європейських процесів. Компаративні нариси). -  Донецьк: ЦГО НАН 

України, УК Центр, 1999. -  184 с. Викликає також подив та обставина, що 

дисертантка чомусь не використала дуже корисну у контексті проблематики 

дисертаційного дослідження публікацію Н.С. Кузнєцової «Громадянське 

суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та

взаємодії» //Право України. -  2014. - № 4.

5. Розглядаючи у розділі третьому дисертаційного дослідження участь 

громадських об’єднань у цивільному обороті, авторка аналізує реалізацію 

ними права власності та інших речових прав, участь у договірних відносинах 

та питання захисту майнових прав громадських об’єднань. Однак при цьому 

чомусь поза увагою дослідниці залишаються питання відшкодування шкоди, 

завданої як громадським об’єднанням, так і шкоди, завданої громадськими 

об’єднаннями. І якщо стосовно недоговірних відносин відшкодування шкоди 

такий підхід ще якось можна пояснити тим, що дисертантка мала на меті 

розглянути лише регулятивні цивільні правовідносини, пов’язані з участю у 

цивільному обігу, то залишення поза увагою підстави та умови 

відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням чи невиконанням
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договорів, здається невиправданим. Тим більше це можна було зробити у 

межах як підрозділу 3.2, так і підрозділу 3.3. дисертаційного дослідження.

6. У деяких випадках потребує уточнення авторське ставлення до 

позицій інших правознавців, які наводяться у дисертаційному дослідженні. 

Так, на с. 58 дисертації йдеться про те, що рисою недержавних організацій є 

«неприбутковість» (члени таких організацій не мають ніякої особистої 

вигоди або прибутку, хоча співробітники можуть отримувати відшкодування 

за свою працю; організація може проводити певну прибуткову діяльність 

лише в тому разі, якщо прибутки не розподіляються між членами або 

засновниками організації, а використовуються для реалізації завдань 

організації)».

При ознайомленні з наведеною цитатою створюється враження, що 

викладене стосується будь-якої недержавної організації (а не тільки 

громадських об’єднань). Однак, підприємницькі товариства, створені 

приватними особами, які є недержавними організаціями, можуть бути 

прибутковими, можуть мати на меті отримання прибутку тощо і це повністю 

відповідає їх сутності. Тому й виникає питання, які організації має на увазі 

авторка, викладаючи згадане положення: недержавні громадські об’єднання 

(організації), чи недержавні організації взагалі ?

Наведені зауваження мають здебільшого дискусійний характер, 

суттєво 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, до аналізу складних та спірних питань, вміння 

раціонально відбирати, кваліфіковано узагальнювати та аналізувати 

різноманітні джерела, формулювати на цій підставі практичні висновки й 

рекомендації.

Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у тринадцяти опублікованих автором працях за темою 

дисертації, з них -  п’ять у наукових фахових виданнях України та дві -  у
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наукових зарубіжних фахових виданнях, 1 -  у колективній монографії, а 

також у п’яти публікаціях тез доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських науково -  практичних конференціях.

Автореферат дисертації та публікації автора оформлені відповідно до 

встановлених МОН України вимог і повністю відображають основні 

положення, зміст та результати дисертаційного дослідження.

Дисертація Пишної Людмили Георгіївни «Цивільно-правові аспекти 

діяльності громадських об’єднань в умовах формування громадянського 

суспільства в Україні» є завершеною науковою працею, в якій містяться 

наукові положення та науково обґрунтовані результати, що розв’язують 

важливу науково-прикладну проблему цивільно-правового регулювання 

відносин у сфері діяльності громадських об’єднань в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні.

Дисертація виконана на належному науково-теоретичному рівні, 

відповідає вимогам МОН України, «Порядку присудження наукових ступенів 

і присвоєння вченого звання», затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор -  Пишна 

Людмила Георгіївна - заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
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