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господарсько-процесуальне право

Актуальність обраної теми. У процесі соціально-економічного розвитку 

вагоме значення відіграє співробітництво держави (у широкому сенсі) з 

бізнесом, а враховуючи складні політичні та економічні умови, питання 

відносин партнерства між органами державного управління і суб’єктами 

господарської діяльності, набуває особливої актуальності, адже державі або 

органам місцевого самоврядування слід ефективно використовувати своє право 

на управляння власністю народу України.

Господарсько-правова концепція передбачає встановлення зобов’язальних 

(договірних) відносин між державою та суб’єктами господарювання в межах 

інвестиційних договорів підпорядковуючи їх суспільному господарському 

порядку. І незважаючи на різні форми державно-приватного партнерства, 

співробітництво органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

знаходить свій прояв у різних видах інвестиційних договорів метою яких є 

вирішення питання ефективного управлінського менеджменту, контролю за 

державно власністю та власністю територіальної громади.

На сьогодні, до одних із першочергових пріоритетів реалізації Стратегії 

сталого розвитку "Україна - 2020" затвердженої Указом Президента від 12.01.2-

Піл ' ' / ' Ґ
Відділ діловодства та архіву 
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15 р. № 5/2015 віднесені реформування державного управління, підтримки 

інвестиційної активності та захисту прав інвесторів. Між тим, підтримка 

інвестиційної активності можлива лише вразі посилення ролі Господарського 

кодексу. України, модернізації та нарощування його норм, оскільки 

спрямованість на партнерські відносини та регуляторні можливості ГК України 

співпадають із світовими тенденціями правового забезпечення функціонування 

змішаної економіки.

Безумовно, радикальне поліпшення інвестиційного клімату, залежить не 

тільки від удосконалення господарського законодавства, а від державної 

політики, направленої на стійке зниження інфляції і інфляційних очікувань, 

врегулювання проблем державного боргу і поліпшення іміджу України в очах 

іноземних інвесторів, від простої і зрозумілої система оподаткування та 

стабільності податкового законодавства і ефективної реалізації програми 

реструктуризації банківської системи. Залучення іноземних інвестицій, 

покращення інвестиційного клімату залежить від комплексного підходу, що 

вимагає поряд з прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" вирішити 

проблемні питання пов’язані з укладенням та реалізацією інвестиційних 

договорів. Адже реалізації інвестиційних проектів залежить від прозорості 

процедур, персоніфікованої відповідальності учасників конкурсної комісії, 

державної підтримки, стимулів, дієвих гарантій та контролю за реалізацію 

інвестиційних договорів.

Саме на вирішення цих та інших питань спрямоване дисертаційне 

дослідження Гуренко Мар’ї Анатоліївни, що й обумовлює актуальність теми та 

заслуговує підтримки намагання авторки обґрунтувати та розробити практичні 

рекомендації господарсько-правового регулювання укладення, виконання, 

забезпечення, державного впливу на реалізацію інвестиційних договорів за 

участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
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Наукова новизна наукових положень полягає у тому, що інвестиційний 

договір за участю органів влади та органів місцевого самоврядування віднесено 

до інвестиційних договорів публічного характеру за критерієм наявного 

переважаючого публічного інтересу (с.36 дисертації) . У зв’язку з чим авторці 

вдалося дійти системних висновків при визначені наукових узагальнень і 

обґрунтуванні низки нових положень, щодо системи спеціальних ознак 

інвестиційного договору публічного характеру (концесійні договори, угоди про 

розподіл продукції, договори про спільну діяльність, договори про реалізацію 

інвестиційного проекту в спеціальній економічній зоні), його співвідношення з 

договорами, що укладаються у рамках державно-приватного партнерства та 

відмежування інвестиційного договору від договору публічної закупівлі. У 

зв’язку з цим запропоновано інвестиційний договір публічного характеру 

розглядати як родове (загальне) поняття, яке включає в себе договори 

державно-приватного партнерства (с. 68 дисертації), адже окремі види 

інвестиційних договорів можуть укладатися поза рамок інституту державно- 

приватного партнерства.

Поряд з цим, зважаючи на дискусію щодо правової природи 

інвестиційного договору саме через його ознаки, спрямованість інвестицій на 

реалізацію економічних проектів, підпорядкування господарському порядку 

вдалося обґрунтувати галузеву належність зобов’язальних відносин між 

державою і суб’єктом господарювання в межах інвестиційних договорів до 

господарського права.(с. 57-58 дисертації)

Слід виділити, як безумовно позитивні та схвальні положення дисертації 

щодо запровадження громадського моніторингу, що стане запорукою прозорого 

проведення конкурсу на визначення приватного партнера і виключить можливі 

маніпуляцій, які відбуваються при використанні поняття «комерційна 

таємниця». Враховуючи відсутність в законодавстві положень щодо здійснення 

громадського контролю, а положення щодо можливості бути присутнім лише на 

етапі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу та
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:-:ших осіб не являється належною формою контролю, доцільними є пропозиції 

авторки стосовно закріплення положення про громадський моніторинг в базових 

законах та введення його на всіх етапах конкурсного процесу, не обмежуючи 

виключно розкриттям конвертів з конкурсними пропозиціями (с. 168-171 

дисертації).
Слід підтримати авторку в необхідності створення єдиної електронної бази 

інвестиційних проектів, адже конкурентний спосіб укладення інвестиційних 

договорів публічного характеру вимагає прозорості на всіх етапах конкурсу, між 

тим система РІЮХСЖО покриває лише відносини публічних закупівель, а 

електрона база інвестиційних проектів взагалі не створена ( с.88 дисертації).

Не можна залишити поза увагою запропоноване визначення поняття 

інвестиційного договору публічного характеру як господарського договору, 

який укладається між органом державної влади/органом місцевого 

самоврядування, з однієї сторони, та приватним інвестором -  суб’єктом 

господарювання з іншої сторони, змістом якого є взаємні права та обов’язки 

сторін, спрямовані на їх співпрацю щодо використання певного об’єкта 

державної чи комунальної власності або власності Українського народу, в який 

здійснюється вкладення інвестицій, за наявності переважаючого публічного 

інтересу щодо результатів реалізації такого договору. Саме запропоноване 

визначення усуває дискусію щодо галузевої невизначеності інвестиційного 

договору за участю органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.

Робота містить багато інших аргументованих і слушних пропозицій 

теоретичного і практичного спрямування що допомагають удосконалити 

положення щодо порядку укладання інвестиційних договорів публічного 

характеру, державної підтримки та запровадження реєстру інвестиційних 

договорів публічного характеру. Розгорнутий аналіз способів укладення 

інвестиційних договорів дозволив впровадити процедуру укладання 

інвестиційного договору через процедуру конкурентного діалогу. На підставі
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аналіз законодавства Німеччини запропоновано низку критеріїв за наявності 
яких приватні інвестори не можуть бути допущені до участі у конкурсі. 

Слушними є пропозиції стосовно персоніфікованої відповідальності членів 

конкурсної комісії за порушення своїх службових обов’язків під час проведення 

конкурсу з визначення приватного партнера, які направлені в першу чергу на 

зменшення зловживань органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування правом на якісне управління господарськими процеси (с. 

91 дисертації).

Все це дозволяє дійти висновку, що дисертаційна робота Гуренко Мар’ї 

Анатоліївни виконана на достатньо теоретичному рівні, має наукову та 

практичну цінність, характеризується послідовністю та єдністю змісту. 

Авторкою сформульовані важливі положення щодо договірного інституту за 

участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що мають 

істотне значення для науки господарського права.

Наукові результати, рекомендації та висновки викладені в дисертаційному 

досліджені є обґрунтованими, що, зокрема, підтверджується достатнім рівнем 

апробації дисертаційних положень у фахових виданнях ( 4 наукові публікації у 

фахових виданнях України та 4 у додаткових друкованих працях, що 

представлені матеріалами та тезами науково-практичних конференціях).

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Теоретичне 

значення дисертації полягає у тому, що її положення та результати можуть бути 

використаними у науково-дослідній діяльності та навчальному процесі.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 

використання у процесі законотворчої діяльності з метою модернізації 

інвестиційного та господарського законодавства України .

Зауваження до змісту дисертації.

Поряд з констатацією позитивних характеристик дисертаційного 

дослідження Гуренко М.А. варто вказати на низку дискусійних положень
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дисертацій, щодо яких бажано отримати додаткові пояснення та уточнення 
авторки:

1. Додаткового пояснення потребує положення наукової новизни абзацу 1 

щодо «поділу інвестиційних договорів за критерієм наявності переважаючого 

публічного інтересу на інвестиційні договори публічного характеру й 

інвестиційні договори приватного характеру». Відомо, що з прийняттям Закону 

України «Про морські порти України» від 17.05.2012 р. було введено поняття 

«приватне інвестування в об’єкти портової інфраструктури державної форми 

власності на території морського порту». Договірна форма приватного 

інвестування характеризується укладенням договорів інвестиційного характеру, 

серед яких законодавець виокремив договори концесії, договори про спільну 

діяльність, договори оренди, що стало предметом дисертаційного дослідження. 

Укладення договорів інвестиційного характеру щодо приватного інвестування в 

об’єкти портової інфраструктури державної форми власності на території 

морського порту відбувається також конкурентними способами, що передбачено 

ст. 185 ГК України, Законами України "Про концесію", "Про оренду державного 

та комунального майна", "Про приватизацію державного майна", "Про 

будівництво і експлуатацію автомобільних доріг", "Про концесії на будівництво 

та експлуатацію автомобільних доріг". У такому разі, враховуючи особливість 

укладення таких договорів, що відбувається з участю органів державної влади (у 

даному випадку рішення про надання об’єкта портової інфраструктури у 

концесію ухвалюється Міністерством інфраструктури України винятково за 

результатами проведення концесійного конкурсу), як оцінити вплив публічного 

суб’єкта у даному процесі, що дозволить віднести такі інвестиційні договори до 

інвестиційних договорів приватного характеру та які критерії допоможуть 

визначатися з переважаючим впливом публічного інтересу для віднесення 

договорів до інвестиційних договорів публічного характеру.

2. Підтримуючи тезу щодо необхідності створення єдиної електронної 

бази інвестиційних проектів, що міститься у абзаці 5 положень наукової новизни
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одержаних результатів автором не були враховані правові та організаційні 

засади відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів 

за принципом "єдиного вікна" передбачені Законом України Про підготовку та 

реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна". Тим більше, 

враховуючи, запровадження реєстрації звернення в єдиній електронній базі 

даних центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, з 

тексту дисертації залишається незрозумілим як будуть співвідноситися дані 

бази, беручи до уваги, що звернення може подаватися на таких стадіях 

підготовки інвестиційного проекту до реалізації: інвестиційна ідея;

інвестиційна пропозиція; інвестиційний проект.

3. Досліджуючи питання державного контролю за реалізацією 

інвестиційних договір за участю органів державної власності та органів 

місцевого самоврядування через застосування приписів Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарювання» (с. 160- 

161 дисертації), на мою думку є помилковим, з позиції сфери його застосування. 

Тим більше, враховуючи, що однієї із сторін інвестиційного договору виступає 

сам державний орган/орган місцевого самоврядування через свої уповноважені 

органи, механізм здійснення контролю за станом виконання зобов’язань, 

визначених умовами таких договорів повинен окреслюватися окремим 

Порядком на підставі відповідних рішень органів влади. Наприклад, як 

відбувається при здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених 

умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на 

підставі рішень Кабінету Міністрів України.

Загальний висновок по дисертації. Однак, слід зазначити, що 

висловлені зауваження носять дискусійний характер, стосуються більшою 

мірою особливостей наукового пошуку і не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації Гуренко М.А. Адже за змістом новизни, рівнем аналізу 

відносин, що стосуються предмету дослідження та аргументацією його
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висновків авторка довела здатність вирішувати складні проблеми господарсько- 
правової науки.

Дисертація логічно побудована, її положення викладені чіткою та 

грамотною мовою. Зміст дисертації свідчить про вільне володіння автором 

предметом дослідження, а викладені в дисертації рекомендації щодо 

удосконалення чинного законодавства України є теоретично обґрунтованими 

та аргументованими.

Оформлення дисертації та її автореферату повністю відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України. Публікації в достатній кількості 

опубліковано у виданнях, визначених МОН України для оприлюднення 

положень дисертацій.

Дисертаційна робота Гуренко Мар’ї Анатоліївни “Інвестиційні 

договори за участю органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування” є завершеною науковою працею, яка вирішує для науки 

господарського права конкретне завдання -  визначення особливостей 

господарсько-правового регулювання укладення, забезпечення та реалізації 

інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, відповідає вимогам пунктів 9, 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року №567, а її авторка -  Гуренко М.А. 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 -  господарське право; господарсько-процесуальне 

право.

Офіційний опонент:
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри господарського права і процесу

№ « 2. __ЗЗИПЖ&.
Відділ діловодства та архіву 

едіомого національного університету 
Іараоа Шевченка

/ / о  я'-)Національного університету
~  Ш - в і д д і л  У13«Одеська юридична академія» О.О. Квасніцька

ПІДПИС ЗАСВІДЧУЮ
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.06 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
м. Київ, вулиця Володимирська, 60

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Гуренко Мар’ї Анатоліївни
“Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів

Актуальність обраної теми.В Україні відбувається постійний розвиток 

економічних та правових відносин та формування на їх основі сприятливого 

інноваційно-інвестиційного середовища. Здійснюється це, зокрема, шляхом 

використання різних форм та способів залучення інвестицій у пріоритетні 

галузі економіки країни, у тому числі за рахунок безпосередньої співпраці 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування з приватними 

інвесторами у вигляді укладання інвестиційних договорів.

Актуальність теми дисертаційної роботи Гуренко М. А. зумовлена 

різноманіттям інвестиційних договорів, які укладаються за участю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, оскільки вони 

характеризуються особливими ознаками, завдяки яким вони підлягають 

детальнішому науковому аналізу, а саме такими як: переважаючий публічний 

інтерес, спрямованість на тривалу й тісну взаємодію між сторонами, 

досягнення значних економічних чи соціальних результатів для країни 

внаслідок реалізації цих договорів, дотримання принципу сталого розвитку та 
ряд інших.

місцевого самоврядування

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 -  господарське право, 
господарсько-процесуальне право

Київського національного університету і
ІМЙНІ Тяпи/ а III«.,_____ ’  Іімоні Тараса Шевченка
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На сьогодні відсутні комплексні теоретико-правові дослідження, які були 

б присвячені особливостям інвестиційних договорів за участю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема їхній правовій 

природі, порядку укладання та особливостям виконання, засобам забезпечення 

належного виконання договорів, державній підтримці реалізації зазначених 

договорів та іншим аспектам. Окрім того, необхідним є виявлення недоліків в 

правовому регулюванні інвестиційних договорів за участю органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, оскільки цеможе бути перешкодою 

для залучення інвестицій, як національних, так й зарубіжних, в економіку 

України.

Тож на обґрунтування нових теоретичних положень щодо даних 

договорів та для розробки конкретних пропозицій і рекомендацій з 

удосконалення правового регулювання відносин щодо укладання, реалізації та 

припинення таких договорів, було спрямоване дослідження Гуренко М. А.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в 

юридичній науці України було здійснено комплексне господарсько-правове 

дослідження інвестиційних договорів за участю органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.

Мета дослідження обумовила характер завдань, які поставлено в 

дисертації, а саме: визначити поняття та особливості інвестиційного договору 

за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

встановити співвідношення інвестиційного договору за участю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з договорами державно- 

приватного партнерства та публічних закупівель; охарактеризувати порядок 

укладання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; виявити особливості змісту інвестиційних 

договорів за участю органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; охарактеризувати особливості виконання та забезпечення 

належного виконання інвестиційних договорів за участю органів державної
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влади та органів місцевого самоврядування; з’ясувати особливості державної 

підтримки реалізації інвестиційних договорів за участю органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; охарактеризувати гарантії прав та 

законних інтересів сторін інвестиційного договору за участю органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування та інші.

Обрані автором методи дослідження дозволили вирішити поставлені 

завдання на належному рівні. Так, діалектичний метод застосовувався при 

дослідженні тенденцій розвитку використання інвестиційних договорів за 

участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування для 

регулювання суспільних відносин. За допомогою формально-логічного методу 

класифіковано інвестиційні договори за новим критерієм, визначено поняття 

інвестиційного договору за участю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування та ряд інших правових понять. За допомогою 

порівняльно-правового методу проведено дослідження особливостей 

вітчизняного та закордонного правового регулювання інвестиційних договорів 

за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Структурно-функціональний метод дозволив з’ясувати елементи договірних 

інвестиційних правовідносин за участю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Комплексний метод застосовано длявиявлення 

проблем, що стосуються сфери реалізації інвестиційних договорів за участю 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також для 

обґрунтування висновків та пропозицій щодо вдосконалення правового 

регулювання цієї категорії договорів.

Новизна роботи конкретизується у найважливіших науково-теоретичних 

положеннях, що виносяться на захист, серед яких варто відмітити такі:

• запропоновано поділ інвестиційних договорів за критерієм 

наявностіпереважаючого публічного інтересу на інвестиційні договори 

публічного характеру й інвестиційні договори приватного характеру та 

обґрунтовано, що в інвестиційних договорах за участю органів державної влади
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та органів місцевого самоврядування завжди наявний переважаючий публічний 

інтерес;

• визначено систему ознак інвестиційного договору публічного 

характеру, до яких належать: 1) суб’єктний склад -  однією з сторін договору є 

органдержавної влади чи орган місцевого самоврядування, іншою стороною- 

приватний інвестор; 2) спрямованість договору на реалізацію цілей державної 

економічної політики, роздержавлення або ефективне управління об’єктами 

державної чи комунальної власності чи власності народу України; 3) передача 

приватному інвестору функцій, які традиційно виконуються державою в особі 

уповноважених органів або органами місцевого самоврядування; 4) спеціальне 

нормативно-правове регулювання порядку укладання та виконання договору, з 

домінуванням публічно-правових елементів у такому регулюванні; 5) 

переважаючий вплив органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування у питаннях укладання та виконання договору; 6) міжнародно- 

правові гарантії захисту прав іноземних інвесторів за договором, у тому числі 

можливість вирішення спору з договору міжнародним інвестиційним 

арбітражем; 7) довгостроковий характер договору, складність договірного 

зв’язку, взаємна залежність сторін; 8) суттєвий зв’язок договору з цілями 

екологічної та соціальної політики, необхідність врахування вимог сталого 

розвитку; 9) можливість надання державної підтримки реалізації договору; 10) 

виконання органом державної влади чи органом місцевого самоврядування 

функцій контролю за виконанням договору;

• сформульовано визначення поняття інвестиційного договору 

публічного характеру як господарського договору, який укладається між 

органом державної влади або органом місцевого самоврядування, з однієї 

сторони, та приватним інвестором -  суб’єктом господарювання з іншої 

сторони, змістом якого є взаємні права та обов’язки сторін, спрямовані на їхню 

співпрацю щодо використання певного об’єкта державної чи комунальної 

власності або власності Українського народу, в який здійснюється вкладення
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інвестицій, за наявності переважаючого публічного інтересу щодо результатів 

реалізації такого договору;

• встановлено співвідношення інвестиційних договорів публічного 

характеру та договорів, які укладаються у рамках здійснення державно- 

приватного партнерства як цілого і частини, а також відмежовано інвестиційні 

договори публічного характеру від договорів публічної закупівлі з огляду на 

відсутність у останніх інвестиційної складової;

• аргументовано необхідність створення єдиної електронної бази 

інвестиційних проектів за участю органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з метою інформування усіх заінтересованих осіб про 

оголошену конкурентну процедуру визначення приватного інвестора;

• обґрунтовано необхідність запровадження громадського 

моніторингу всфері державно-приватного партнерства; при цьому визначено 

громадський моніторинг в сфері державно-приватного партнерства як 

сукупність законних дій громадян та їх об’єднань, які спрямовані на отримання 

інформації, що стосується реалізації певної форми державно-приватного 

партнерства, і полягають, зокрема, в ознайомленні з висновками за 

результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства, з умовами конкурсу, з проектом договору, який укладається у 

рамках державно-приватного партнерства, з результатами оцінки конкурсних 

пропозицій, зі звітом про виконання договору, укладеного у рамках державно- 

приватного партнерства тощо; аналогічні механізми запропоновано 

запровадити щодо угод про розподіл продукції.

Необхідно зазначити, що основоположні концепції, сформульовані 

автором у першому розділі дисертації, отримали наскрізний розвиток у 

наступних розділах роботи. Це вирізняє роботу як цілісне оригінальне 

дослідження, структурні частини якого об’єднані єдиним підходом.

На позитивну оцінку заслуговує розробка автором нового доктринального 

поняття “інвестиційний договір публічного характеру” та виділення системи
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ознак, які характерні для даного договору. Окрім цього варте уваги проведене 

співвідношення інвестиційних договорів публічного характеру з договорами, 

які укладаються у рамках здійснення державно-приватного партнерства, з 

договорами публічних закупівель та рядом інших договорів.

Варте особливого схвалення те, що автором під час дослідження 

приділяється значна увага концепції сталого розвитку, зокрема дотриманню 

принципів, на яких ґрунтується дана концепція, при реалізації інвестиційних 

договорів за участю органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. У світовій спільноті реалізація концепції сталого розвитку 

займає значне місце, оскільки важливо здійснювати всі ті заходи, які 

сприятимуть оптимізації всієї діяльності людства в його взаємодії з 

навколишнім природним середовищем.

Важливою рисою дослідження є спрямованість його на посилення 

транспарентності у сфері реалізації інвестиційних договорів за участю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Це виявляється, 

наприклад, у пропозиціях передбачити громадський моніторинг всфері 

державно-приватного партнерства, а також щодо угод про розподіл продукції, у 

створенні єдиної електронної бази інвестиційних проектів за участю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування для визначення 

приватного інвестора на конкурсних умовах та у ряді інших засобів.

В дослідженні варто відзначити значний аналіз практики європейського, 

зокрема німецького, правового регулювання інвестиційних договорів за участю 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що дало змогу 

автору сформувати ряд необхідних пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення законодавства в сфері регулювання даних договорів в Україні.

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження. Усі 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки, пропозиції і 

рекомендації обґрунтовано дисертантом на основі власних досліджень, 

підтверджуються проведеним аналізом відповідного законодавства України,

б
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міжнародно-правових актів, джерел спеціальної літератури як вітчизняних, так і 

зарубіжних авторів, матеріалами судової практики (усього 200 найменувань).

Теоретичні положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що 

містяться в дисертації, з достатньою повнотою відображені у публікаціях 

здобувана (10-ти наукових працях: 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, з яких 4 статті -  у наукових фахових виданнях України, що входять до 

наукометричних баз, а також 4 тези доповідей на науково-практичних 

конференціях).

Основні результати дослідження були оприлюднені на науково- 

практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній

конференції “Сучасні проблеми правової системи та державотворення в 

Україні” (м. Запоріжжя, 24-25 березня 2007 р.); Міжнародній науково- 

практичній конференції “Держава і право в умовах глобалізації: реалії та 

перспективи” (м. Дніпропетровськ, 5-6 лютого 2016 р.); Міжнародній науково- 

практичній конференції “Теоретичні та практичні проблеми застосування 

цивільного та господарського законодавства” (м. Київ, 9 квітня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених “Актуальні питання державотворення в Україні” (м. Київ, 19 

травня 2017 р.).

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження.
Теоретичне значення даного дослідження полягає у тому, що за його 

результатами сформульовано ряд висновків, які визначають напрямки 

вирішення основних теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Окрім цього положення дисертації можуть 

бути використані для подальших наукових досліджень.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 

використання у процесі законотворчої діяльності з метою удосконалення
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законодавства України, що регулює інвестиційні договори, які укладаються за 

участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Окремі положення, сформульовані у дисертації, можуть бути використані 

у навчальному процесі при викладанні наступних дисциплін: “Господарське 

право”, “Інвестиційне право”, а також інших дисциплін, які стосуються питань 

інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.

Зауваження до змісту дисертації.

1) Одним з ключових положень дисертації є поділ інвестиційних 

договорів на ті, що мають публічний характер, і ті, що мають приватний 

характер. Спірним, однак, видається віднесення автором інвестиційних 

договорів, які укладаються державними та комунальними підприємствами, до 

інвестиційних договорів приватного характеру (с. 42 дисертації), оскільки 

відповідно до положень Цивільного Кодексу України державні підприємства є 

юридичними особами публічного права і виступають правовою формою участі 

держави у цивільних відносинах. Це, в свою чергу, свідчить про те, що 

державні та комунальні підприємства представляють інтереси 

держави/територіальної громади, тобто є носіями публічних інтересів, а не 

власних приватних інтересів.

2) Слушною є пропозиція автора запровадити нову процедуру укладання

інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування -  процедуру конкурентного діалогу в разі реалізації 

особливо складних інвестиційних проектів (с. 85 дисертації). Однак така 

пропозиція потребує деталізації, зокрема, щодо: кваліфікуючих ознак

“особливо складних інвестиційних проектів”, підстав для проведення 

процедури конкурентного діалогу, конкретного порядку здійснення даної 

процедури.

3) У роботі вказано на необхідність розробки спеціального правового 

регулювання окремих договорів, що укладаються у рамках державно-
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приватного партнерства, а саме, договору про спільну діяльність, договору про 

управління майном, оскільки ці договори регулюються лише загальними 

положеннями Господарського та Цивільного кодексів України про договори (с. 

132 дисертації). Разом з тим, залишилося нерозкритим питання, яким має бути 

конкретний зміст такого правового регулювання, зокрема, який перелік 

істотних умов зазначених договорів пропонує автор.

4) У роботі досліджено німецький досвід “приватизації державних 

завдань” у рамках здійснення публічно-приватного партнерства, розглядаються 

різні види приватизації державних завдань (формальна, матеріальна тощо) (с. 

63-64 дисертації). Однак поняття “приватизація державних завдань” відсутнє у 

вітчизняному термінологічному обороті. Автору слід пояснити, які відносини 

охоплюються зазначеним поняттям, чи реалізуються ці відносини в Україні та у 

якому вигляді.

Загальний висновок по дисертації. Висловлені зауваження до 

дисертації є дискусійними, обумовлені складністю наукового дослідження з 

обраної теми і ніякою мірою не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертації.

Дисертація логічно побудована, а її положення викладені чітко та 

грамотно. Зміст дисертації свідчить про вільне володіння автором предметом 

дослідження та про високий професійний рівень. Викладені в дисертації 

рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства України є 

теоретично обґрунтованими та аргументованими. Дисертація Гуренко М. А. 

є завершеною науковою працею, що виконана на високому науково- 

теоретичному рівні. Робота містить обґрунтовані наукові положення, які є 

цікавими та корисними як з погляду науки господарського права (збагачення її 

новими положеннями у вигляді поповнення понятійного апарату, 

формулюванні нових ознак тощо), так і з погляду їх застосування на практиці 

(усунення правових колізій, зменшення появи спірних ситуацій).
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Оформлення дисертації та автореферату до неї повністю відповідає 

вимогам Міністерства освіти і науки України. Публікації в достатній кількості 

опубліковано у виданнях, визначених Міністерством освіти і науки України для 

оприлюднення положень дисертацій.

Дисертаційна робота Гуренко М. А. “Інвестиційні договори за участю 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування” відповідає 

спеціальності 12.00.04 -  господарське право; господарсько-процесуальне право. 

Автореферат дисертації повністю відображає положення дисертації. Основні 

результати дисертаційного дослідження відображені в 10-ти опублікованих 

наукових працях, зокрема: 6 статей у наукових фахових виданнях України, з 

яких 4 статті -  у наукових фахових виданнях України, що входять до 

наукометричних баз, а також 4 тези доповідей на науково-практичних 

конференціях.

Викладене вище дозволяє дійти висновку, що за своїм змістом і науковою 

новизною дисертація “Інвестиційні договори за участю органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування” відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор -  Гуренко Мар’я 

Анатоліївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 -  господарське право; господарсько- 

процесуальне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, 

помічник президента 

Національної академії наук України

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка______
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