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на дисертацію Остапенко Вікторії Ігорівни на тему 

«Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань, що виникають з 

кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики)», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право

Актуальність обраної теми. Розвиток банківського кредитування в 

України спричинив пошук кредиторами ефективних способів забезпечення 

виконання боржниками кредитних зобов’язань. Серед відомих науці 

цивільного права способів забезпечення перевага у кредитних зобов’язаннях 

надається заставі, іпотеці та поруці. Якщо застава та іпотека надають 

кредитору можливість задовольнити свої вимоги у випадку прострочення 

боржника за рахунок певного майна, переданого в забезпечення, то порука 

створює для кредитора додаткове джерело погашення основного 

зобов’язання у вигляді майна поручителя. При цьому, порука має ряд переваг 

у застосуванні для забезпечення виконання кредитних зобов’язань, до яких 

можна віднести: легкість в оформленні, відсутність додаткових затрат для 

укладення договору поруки, можливість укладення договору з поручителями 

-  фізичними та юридичними особами, які можуть на момент надання поруки 

не володіти конкретно визначеним майном. Наведене спричинило активне
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використання поруки для забезпечення виконання кредитних зобов’язань та 

зумовило зростання інтересу до вивчення особливостей законодавчого 

регулювання правовідносин поруки.

Правовідносини поруки у цивільному праві, на перший погляд, 

виглядають достатньо повно і чітко врегульованими. Втім, практика 

правозастосування свідчить, що правові норми, які регулюють поруку як 

спосіб забезпечення виконання зобов’язань, отримують неоднакове 

тлумачення як зі сторони учасників правовідносин поруки, так і зі сторони 

судових інституцій. Останнім часом кількість публікацій, присвячених 

питанню поруки, зросла, що обумовлено, здебільшого, проблемами 

застосування правових норм, які виявляє судова практика. Разом із тим, 

комплексне дослідження зазначених проблем нині відсутнє. У зв’язку з 

наведеним, тему дисертаційного дослідження Остапенко В. І. необхідно 

визнати актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспекті.

Актуальність та своєчасність проведеного дослідження 

підтверджується також тим, що дисертаційна робота виконана в межах 

державної науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 (номер 

державної реєстрації 0111U008337), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

01 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки 

й рекомендації, викладені в роботі, є достатньо аргументованими та 

переконливими. Достовірність отриманих результатів, обґрунтованість 

отриманих висновків та наданих пропозицій забезпечена, в першу чергу, 

вірно обраними методами дослідження, значним обсягом використаного 

наукового та емпіричного матеріалу.

2

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/


Так, методологія дослідження обрана автором з урахування 

поставленої мети та задач дослідження. Дисертантка залежно від питання, що 

розглядається, використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи 

пізнання, що свідчить про високий рівень теоретичної підготовки автора.

Науково-теоретичною основою дослідження виступають праці 

вітчизняних та зарубіжних дореволюційних вчених, радянських цивілістів, а 

також сучасних дослідників проблем цивільного права.

Фактологічна база ґрунтується на матеріалах судової практики: 

постановах пленумів судів вищих судових інстанцій, висновках Верховного 

Суду України, рішеннях судів загальної юрисдикції. Широке використання 

практичних матеріалів, як узагальнюючого характеру, так і в певних справах, 

дозволило автору досягти мети дисертаційного дослідження та максимально 

повно розкрити обрану тему наукової роботи.

Дисертаційне дослідження характеризується логічністю та 

послідовністю викладу матеріалу, структурованістю досліджуваних 

проблемних питань, обґрунтованістю положень наукової новизни, 

практичним характером пропозицій та рекомендації, ґрунтовним аналізом 

наукових джерел, коректним викладенням протилежних точок зору та 

аргументованістю при формуванні висновків.

Наведе дозволяє зробити висновок про високий ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, який досягнуто за допомогою використання 

широкого спектру методів, а також великої кількості наукових та практичних 

джерел.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій.
Дисертація є комплексним науковим дослідженням особливостей 

застосування положень законодавства до регулювання відносин поруки в
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сучасних умовах, визначальною рисою якого є використання в якості 

емпіричної бази дослідження значної кількості матеріалів судової практики.

Наукова новизна результатів роботи знайшла прояв у висновках, 

положеннях та рекомендаціях, що виносяться на публічний захист.

Достовірність наукових положень досягнута завдяки чіткому 

визначенню предмета та об’єкта дисертаційної роботи, а також коректному 

постановленню мети та задач дослідження.

Варто відзначити також логічну злагодженість та взаємозв’язок 

структурних підрозділів дисертації. Зміст дисертації складається зі вступу, 

трьох розділів, розподілених на вісім підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Така структурованість дозволяє послідовно та повно 

розкрити тему дисертаційного дослідження.

Перший розділ роботи присвячено дослідженню правової природи 

поруки, її ознак та суб’єктного складу.

Аналізуючи існуючі в науковій літературі концепції поруки, зокрема, 

концепцію поруки-відповідальності, поруки-обов’язку та інтегративну 

концепцію, автор, послідовно дослідивши аргументи прихильників всіх 

трьох концепції, зробила власні висновки (стор. 24).

Особистий внесок дисертантки полягає також у формуванні визначення 

поняття поруки, виходячи з концепції поруки-обов’язку та з урахуванням 

висновку щодо можливості забезпечення порукою виключно грошових 

зобов’язань (стор. 24).

У підрозділі, присвяченому дослідженню ознак поруки, авторка 

зупиняється на детальному аналізові таких ознак, як: акцесорний характер 

поруки, обов’язковість укладення договору поруки для виникнення 

правовідносин поруки, а також солідарний характер відповідальності 

поручителя.

До положень наукової новизни, які достатньо широко висвітлені також 

в авторефераті, варто віднести висновок автора щодо необхідності 

встановлення винятків із загального принципу акцесорності поруки.
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Дисертантка, проаналізувавши зарубіжну літературу та судову практику, 

пропонує перелік винятків із принципу акцесорності та доводить 

необхідність їх законодавчої регламентації (стор. 31—43).

Автор проводить аналіз характеру відповідальності поручителя та 

боржника, можливість й доцільність застосування субсидіарної 

відповідальності замість встановленої законодавством солідарної та робить 

обґрунтований висновок про те, що який би характер відповідальності 

поручителя та боржника не було обрано сторонами договору поруки, загальні 

норми про застосування солідарної чи субсидіарної відповідальності можуть 

бути застосовані лише в частині, яка не суперечить правовому регулюванню 

поруки (стор. 48).

Досліджуючи суб’єктний склад правовідносин поруки дисертантка 

дійшла обґрунтованого висновку про необхідність розмежування суб’єктів 

правовідносин поруки і сторін договору поруки (стор. 49). Значна увага 

приділяється дослідженню такого актуального питання судової практики як 

необхідність отримання згоди боржника на укладення договору поруки. 

Загалом підтримуючи сформований наукою та судовою практикою висновок 

про те, що відсутність отримання згоди боржника на укладення договору 

поруки не може бути підставою для визнання такого договору недійсним, 

автор формує перелік випадків, які вказують на зловживання кредитором 

своїм правом на укладення договору поруки за відсутності згоди боржника, 

та доводить необхідність визнання в такому випадку договору поруки 

недійсним на підставі ч. 1 ст. 203 ЦК України (стор. 59).

Окрема увага приділяється також аналізу правового статусу 

поручителя за договором поруки: досліджуються питання наявності

обмежень на укладення договорів поруки фізичними особами (наприклад, 

необхідність отримання згоди другого з подружжя) та спеціальних вимог по 

відношенню до юридичних осіб-поручителів (стор. 60-71).

У другому розділі дисертації з’ясовуються питання ознак договору 

поруки, механізму реалізації прав та обов’язків суб’єктів правовідносин
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поруки та наслідки виконання зобов’язань за договором поруки.

Важливим для вирішення спорів щодо поруки є висновок про те, що 

укладення договору поруки після порушення виконання основного договору 

не відповідає правовій природі поруки як способу забезпечення виконання 

зобов’язань, оскільки за договором поруки поручитель поручається перед 

кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку, у зв’язку з чим 

повинна існувати можливість (вірогідність) того, що боржник виконає свій 

обов’язок.

У другому підрозділі дисертації автором розглядається також механізм 

реалізації прав та обов’язків кредитора, поручителя та боржника з точки зору 

їх взаємозв’язку та взаємозалежності.

Важливими варто визнати ґрунтовний аналіз таких прав поручителя як: 

право виконати основне зобов’язання до його порушення боржником; право 

вимоги до боржника після виконання поручителем основного зобов’язання, 

право поручителя на заперечення проти вимог кредитора.

Особливого значення, з огляду на існування суперечливої судової 

практики, набуває висновок про те, що поручитель отримує права вимоги до 

боржника на підставі ч. 2 ст. 556 ЦК України незалежно від того, чи в 

повному обсязі поручитель виконав основне зобов’язання, пропорційно 

розміру виконаного поручителем зобов’язання (стор. 103).

Навіть не погоджуючись з висновком дисертантки про необхідність 

застосування регресного підходу при визначенні характеру переходу прав за 

договором поруки, проте теза про те, що ані суброгація, ані регрес не можуть 

бути застосовані до правовідносин поруки без необхідності впровадження 

певних виключень із загальних правил та законів цивільного права, не 

викликає жодних заперечень.

Так, необхідно погодитись із автором в тому, що у разі застосування 

регресного підходу з метою захисту інтересів поручителя в законодавстві 

повинно бути зроблено виняток про те, що до поручителя переходять права 

кредитора й за забезпечувальними зобов’язаннями. Так само виникає
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необхідність встановлення винятків й у випадку застосування суброгаційної 

моделі. Йдеться про необхідність встановлення правила про невизнання для 

випадків суброгації припинення зобов’язання у зв’язку із виконанням 

(стор.117).

Третій розділ дисертації присвячено дослідженню підстав припинення 

зобов’язань за договором поруки. Необхідно відзначити значний обсяг 

судової практики, що була проаналізована автором під час написання цього 

розділу дослідження.

Позитивним видається те, що автор приділяє значну увагу розгляду 

загальних підстав припинення поруки, які практично не досліджуються в 

науковій літературі, що підвищує наукову цінність дисертаційної роботи та 

підтверджують наявність положень наукової новизни. Дисертантка пропонує 

класифікацію загальних підстав припинення поруки, яка є важливою для 

забезпечення правильного застосування загальних норм про припинення 

зобов’язань до правовідносин поруки (стор. 136). Кожна загальна підстава 

припинення зобов’язання аналізується з точки зору можливості та умов її 

застосування до правовідносин поруки.

Слід відмітити також ґрунтовний аналіз практики застосування ст. 559 

ЦК України, яка містить спеціальні підстави припинення поруки. За 

результатом аналізу спеціальних підстав припинення поруки обґрунтовано 

необхідність зміни переліку таких підстав. Зокрема, важливим варто визнати 

висновок про необхідність встановлення такої підстави припинення поруки, 

як поєднання поручителя та боржника в одній особі, що слідує із 

особливостей правовідносин поруки, в яких беруть участь три суб’єкти 

(стор. 132-133). Необхідно погодитись також із аргументацією автора щодо 

необхідності виключення такої спеціальної підстави припинення поруки як 

переведення боргу на іншу особу, у зв’язку із наявністю загальної норми про 

припинення поруки внаслідок заміни боржника за основним договором 

(стор. 139).
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Позитивним є також вирішення автором питань, які не отримали 

належного висвітлення в теоретичних роботах, втім часто стають предметом 

судових спорів. Йдеться, наприклад, про питання припинення часткової 

поруки у зв’язку із неотриманням згоди поручителя на зміну основного 

зобов’язання. Дисертантка обґрунтовано доводить, що часткова порука може 

бути припинена у зв’язку із неотриманням згоди поручителя на зміну 

основного зобов’язання (стор. 153), оскільки обсяг відповідальності 

поручителя може бути збільшено навіть при частковій поруці (наприклад, 

збільшення суми основного боргу при частковій поруці виключно за сплату 

штрафних санкцій, які визначаються у відсотках від суми основного боргу).

Завершуючи аналіз основних положень наукової новизни, висновків та 

пропозицій, що виносяться на захист, можемо зробити висновок про те, що в 

дисертації Остапенко В. І. в повній мірі розкривається тема, мета та задачі 

дослідження, містяться важливі наукові та практичні висновки щодо 

правового регулювання поруки як способу забезпечення виконання 

кредитних зобов’язань. Все викладене дає підстави стверджувати, що 

дисертація Остапенко В. І. є завершеним самостійним науковим 

дослідженням.

Наукова та практична значущість отриманих результатів полягає в 

тому, що сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції є 

важливими як для теоретичної, так й для практичної діяльності. Зокрема, 

викладені в роботі висновки та рекомендації можуть бути використані у 

правотворчій, правозастосовній, науково-дослідній діяльності, а також у 

навчальному процесі. Надані автором пропозиції з удосконалення 

законодавства, яке регулює правовідносини поруки, можуть бути покладені в 

основу законопроектів та законодавчих ініціатив. Висновки, зроблені за 

результатами аналізу судової практики, є важливими з точки зору надання 

роз’яснень та узагальнень відповідними судовими органами в межах їх 

компетенції. Положення наукової новизни є поштовхом для подальших
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наукових дискусій з приводу проблем забезпечення виконання зобов’язань 

порукою. Результати дисертаційного дослідження є корисними також для 

підготовки лекцій, методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів з 

навчальних дисциплін цивільно-правового спрямування.

Повнота викладення результатів дослідження у публікаціях.

Результати дисертаційного дослідження, в тому числі ті, що складають її 

наукову новизну, викладені дисертантом у п’яти публікаціях у провідних 

фахових виданнях (в тому числі у зарубіжному науково-практичному 

правовому журналі). Зазначені публікації повною мірою висвітлюють 

основні наукові положення дисертації. Крім того, основний зміст дисертації 

додатково відображається в доповідях та повідомленнях за результатами 

участі у на наукових конференціях та круглих столах. Тези виступів на 

зазначених наукових заходах також були опубліковані у відповідних 

збірниках

Спрямованість науково-практичних конференцій, на яких 

здійснювалася апробація положень дисертації, характер опублікованих 

статей дисертантки повною мірою розкривають тему дисертаційного 

дослідження.

Кількість, обсяг та якість публікацій, в яких відображені результати 

дослідження дисертантки, відповідає вимогам пункту 12 Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі -  Порядок присудження наукових 

ступенів). У зв’язку з цим вважаємо, що положення дисертації Остапенко В.І. 

апробовані на належному рівні.

Оцінка змісту дисертації, автореферату та їх оформлення.

Дисертація Остапенко В. І. виконана на належному теоретичному рівні, 

забезпечує повноту розв’язання поставлених задач та досягнення кінцевої
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мети дослідження. Робота виконана в науковому стилі, юридично грамотною 

мовою.

За своїм змістом та формою дисертація відповідає паспорту 

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

міжнародне приватне право.

Дисертація відповідає вимогам, що встановлені до досліджень на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук відповідно до 

пунктів 9 і 11 Порядку присудження наукових ступенів. Автореферат 

відповідає змісту дисертації, достатньою мірою розкриває її положення та 

відповідає вимогам п. 13 зазначеного Порядку.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. У цілому 

надаючи позитивну оцінку винесеному на захист дисертаційному 

дослідженню Остапенко В. І., вважаємо за необхідне відзначити й певні його 

дискусійні або недостатньо обґрунтовані положення.

1. Опонент вважає застосування конструкції «недійсність

зобов’язання», використану в частині 2 статті 548 ЦК України, теоретично не 

виваженим підходом, оскільки зобов’язання, не зважаючи на багатозначність 

цього поняття, в першу чергу, розуміється як правовідношення (з огляду на 

що використання такого формулювання в ЦК створюватиме видимість 

існування можливості визнавати саме правовідношення недійсним, що є 

неможливим та, по суті, правовою нісенітницею). В цьому випадку 

спеціальні норми ЦК України знаходяться в стані невідповідності 

категорійному апарату загальних положень цього Кодексу, в цілому, та 

загальному переліку способів захисту цивільних прав та інтересів, 

викладених в статті 16 ЦК, серед яких визначено такий спосіб як визнання 

правочину недійсним, зокрема.

З огляду на це, опонент критично ставить до пропозиції дисертантки 

залишити без змін формулювання першого та другого речень частини 2
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статті 548 ЦК України в частині збереження правової конструкції 

«недійсності зобов’язання» (стор. 7 автореферату, стор. 42 дисертації).

2. Автору необхідно додатково аргументувати доцільність 

пропонованих нею обмежень сфери застосування поруки виключно 

грошовими зобов’язаннями, оскільки чинне законодавство (зокрема, правила 

статті 554 ЦК України) таких обмежень не містить.

Відсутність відповідної практики (стор. 25 дисертації) свідчить лише 

про нерозвиненість відповідних економічних відносин, відсталість договірної 

практики та низький рівень самої правозастосовчої практики.

З огляду на це, потребує додаткового обґрунтування запропонований 

дисертантом висновок про необхідність звуження кола цивільно-правових 

зобов’язань, які можуть бути забезпечені порукою, виключно грошовими 

зобов’язаннями (стор. 5 автореферату, стор. 10, 24, 43, 113, 135 дисертації).

Вказуючи на складність виконання зобов’язання поручителем в разі 

забезпечення негрошового зобов’язання не варто забувати про можливість 

саморегулювання сторонами договору своїх відносин, на можливість чого 

прямо вказується в законі в частині 2 статті 554 ЦК України. Саме в тексті 

договору сторони мають зважено визначити обов’язки поручителя та усунути 

пробільність законодавчого регулювання за допомогою засобів 

індивідуального правового регулювання.

3. Автором у дисертації запропоновано уточнити формулювання

частини 2 статті 548 ЦК України, доповнивши його третім реченням такого 

змісту: «Правочин щодо забезпечення основного зобов’язання може

забезпечувати вимоги, пов ’язані із застосуванням наслідків недійсності 

основного зобов’язання» (стор. 7 автореферату, стор. 13, 43, 75, 194 

дисертації).

Втім, запропонована норма у сформульованому виді вступатиме у 

протиріччя з першим та другим реченнями цієї самої частини статті 548 ЦК,
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в яких йде мова про недійсність правочину щодо забезпечення виконання 

зобов’язання в разі визнання недійсним правочину, яким встановлено 

основне зобов’язання, оскільки недійсний правочин не створює жодних 

правових наслідків, окрім тих, що пов’язані з його недійсністю.

4. Представляється недостатньо аргументованою пропозиція окремо 

статтю 555 ЦК доповнити положенням про можливість застосування до 

поручителя мір відповідальності за порушення ним договору поруки (стор. 7 

автореферату, стор. 13, 122, 126, 198-199 дисертації), оскільки це випливає із 

зобов’язальної природи самого цього інституту та передбачено загальними 

положеннями про зобов’язання.

5. Пропонуючи зміни до чинного ЦК України, зокрема до частини 2 

статті 556 ЦК України, авторові необхідно замінити застосовану нею 

категорію «засоби забезпечення» на використану в цьому Кодексі -  «види 

забезпечення» (стор. 7 автореферату, стор. 13, 118, 126, 198 дисертації).

Вважаємо, що наведені зауваження не знижують позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження та не зменшують його цінність, а свідчать про 

те, що проблеми, які підняла автор у своїй роботі, є складними та 

багатоаспектними, та можуть виступати предметом подальших досліджень. 

Отже, представлена до захисту дисертація є закінченою, самостійною, 

науково-дослідною роботою, відображає нові обґрунтовані висновки та 

положення, які є суттєвими для розвитку науки цивільного права.

Ураховуючи вищезазначене можемо зробити наступні загальні 

висновки.

1. Дисертація Остапенко Вікторії Ігорівни на тему: «Порука як 

спосіб забезпечення виконання зобов’язань, що виникають з кредитних
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правовідносин (на матеріалах судової практики)», відповідає вимогам 

пунктів 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.

2. Остапенко Вікторія Ігорівна на підставі публічного захисту 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне прива—  ------

Офіційний опонег 

Доктор юридични С. О. Погрібний
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Cneqianisonanifi sqeHifi pagi A 26.001.06
Kuiscnxoro uaqionalrHoro yuinep crrrery irraeni
Tapaca TTlenqenra
01033, u. Kuir, nyl. Bonogulrnpcma,60

BTAIyK

HayKoBo oolpyHroBaHlrx Br.rcHoBKax ra

6 AosnoraJrrr ycynyrr.r rrporaJrpruw He Jrurrre B

qHHHOMy 3aKOHOAaBCTBi i Ha [paKTr{qi, no:a

c$epi caMe KpeAI4THr{x niAHocr,rH Br4Krrr4KaHa Hr{3Koro [po6JreM, ruo BrrnprKJrpr B

ocranui poKH y 6aHrciscrxifi cl4creMi. Cepe4 HLrx, 3oKpeMa, Karacrpo$iuue

3pocraHH-fl pinnx s6uflcosocri nepeBurHoi 6inrnrocri 6aHKis,

:6imrreHnsM rinrxocri upo6nervruux rpe4urin; HeAocKoHaJra

KpeArrrHa nolirprra 6aHxin, rqo

3a6es[e.reHn.rr KpeAHTHr4x onepaqifi,

3nr4x(enu-rr pinnx 3axucTy rrpaB

lplr3BoAHTb AO OTpHMaHHfl

y roMy qucli fi uopyxoro, ra

BI4KiII{KAHE

i pr,rslrroea

lresricHoro

BIIJIHBA€ HA

oQiqifiuoro orroHefira - r(aHAr{Aara roprrAr{rrHrrx Hayr(
lpo:gonoi Hara.rrii Bacu"ilinHn

Ha Alrcepraqiro OcraueHro Bimropil lropinur.r Ha reMy:
<<Ifopyxa flr cnocid ra6esne.rennq Br{KoHaHHq 3o6oBtfl3aHbn rrlo BrrHrrKarorb 3

rcpeArrrHr.rx npaB oni4nocnH (ua rvrarepianax cyAoB oi nparcrurr.r)>>,
noAaHoi na r4o6yrrfl HayKoBoro cryreHq KarrArrAara ropr{Aur{Hnx HayK 3a
cueqia.nnHicrro 12.00.03 - quri.nnue rpaBo i qunfurnnlrfi npoqecl ciuefine

rrpaBo; uixuapoAHe rrprrBarHe rrpaBo

Arcryanrnicrn o6pauoi TeMrr. Y 4r.rcep:raqifiHouy AocniAxeuni OcrarreHKo

Bixropii Iropinuz nnpiruyrorbcfl arcryannni Teoperr,rnni ra npaKTurrui npo6.uenN

3acTocyBaHHrI npaBoBHX HopM, xri perymororb rropyKy sx cuoci6 eadesue.reHHf,

Br.rKoHaurur KpeA[rrHHx go6on'r3aHb.

O6'ercrueHa uorpe6a B

peKoMeHAarILnX qOAO nOpyrn, xrci

reopii quninruoro rpaBa, ate trr y

BcEKr4x cyuuinin, icHye.

Heo6xi4Hicrn repeilrtAy icHyrouHx Hvni Ha AonrpnHurrrbHoMy ra

3aKoHoAaBqoMy pinHi npaBoBr,IX ni4xo4in Ao untaHb peryJrroBaHHr nopyKy y

"..,_ -.B.l.41l, ginosoAcrea ra apxieyr(l.rBcbK0ro.Ha.qiotaarnoro yniaep6urery

Ta inrepec
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HeoAuo3HaqHicrb cyAoBoi rrparffLrKr{ 3 oAHr4x i rux caMux rr}rraHb, rrlo [pr,r3Bena

Ao BHHrrKHeHH.f, po:6iNuocrefi' npra rrapirueHni cnopin ryo,qo npanorigHoclrH

nopyKpr.

Hane4eue cni4uuru rpo re, qo Hosi AocniAxeurrf, nopyKrl BuMarzuorbcr rK

Ha reoperr4qHoMy, TaK i ua [paKrnrlHoMy pinHrx. B an'rsry 3 rrHM cnia

niAsuaqzru, lqo 3aBA.nKH HayKoBoMy .qocriAxeunro Ocrauenxo B.I. 6ytu

po3uurHyn npooJreMr,r rpaBoBofo perynroBaHrrf,- BTAHoCHH [opyKr,r B cy{acnr4x

yMoBax, slci cyr:r€Bo gtuiHrorurl icnyroui rpaAuUifiHi yrBnegffr npo cucreMy

unsirnuo-rrpaBoBoi pernarvrenraqii 3a3HarreHrax niAHocprH. Cncreunufi i nce6i.*rnfi

ananis rpITaHb sra3aHoi TeMarrrKa, rrpoBeAenufi AuceprarrroM y Ar4ceprarlifiHiil

po6ori, Ao3BoJrfle r,trflBvrru icroCui npoOnervru, Hegonirclr i nporalvuvr y r{HHHorr{y

3aKoHoAaBcrni, a raKolK HaAarrr HayKoBo-Teopernqui ra [paKTprrrui perouenAarlii

IrIoAo [paBoBoro peryJrroBaHHrr ni4uocnH nopyKu Ta rrpaBo3acrocoBHoi nparruxu

y uifi c$epi.

Ha arryanruics ra cBoerracnicrr npoBeAeHoro AocniAxeHH,s BKa3ye raKolx

fioro 3B'-fl3oK is Hayrou,IMI,I qporpaMaMu, [rlaHaMrr, TeMaMr4, a caMe BuKoHaHHt

Auceprallifrnoi po6oru B Me)Kax AepxaBHoi uayrcono-AocliAHoi renru <,{oxrpnna

rlpaBa n upanonifi cncreui Yrpainr,r: Teopernqru,rfi Ta rpaKTurrHufi acueKTH) llb 11

E@ 042-01 (nouep AepxaBnoi peecrpaqii 0111U008337), {Ka Aocni4xyerrcx ua

ropI,IAI,IaIHonay $axynnreri KnisclKoro uaqionuurbHoro yninepcurery i*reui Tapaca

Illee.reHrca s 01 ci.ru-n 20Ll poKy no 3l rpylus 2015 poKy.

Orxe, Bce BI4rrIeBKa3aHe Ao3BoJrfle spo6unr Br4cHoBoK rrpo arcyalruicrl,

cBo€rlacHlcrb ra [paKTruHy sna.rrauicrr obpauoi AHcepTaHTKoro reMr,r

AocniAxenns.

Cryniun odrpyHrosauocri HayKoBr{x rroJro?I(eub, sucHonrin i

y 4ncepraqii'. Hayxoni rrorroxeHnr,peKoMeHAaqifi, cQopuy.irboBanr{x

BIlcHoBKIir i pelconreuAallii, BLrKrraAeHi n po6ori, e 4ocrarHro o6fpyuroBanuMrr ra

,{ucepraqixnepeKoHJruBr4M?r. NIAfOTOBJIEHA BLtKOpr{CTaHHTM
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3ararlbHoHayKoBrlx, TaK i cueqiarbHt4x rvreroAis nignannx, uo Ao3BoJrr4no

nupiruraru c$oprvronaHi anropoM 3aAarri ra 4ocxrru lciuqenoi Merr4 AocriAxenu-fl.

y nporleci AocniAxeuHx ArlcepraHTKoro onparlboBaHo rrrlrpoKe KoJro

BITrII{3ruIHr4x r sapydixHnx nireparypunx AXepeJr, BK[roqaroqu vrouorpa$ii,

Al{ceprarlifiHi gocni4xennx, crarri y Saxonux HayKoBHX BrlAaunxx. EunipnuHoro

Sasoro AocniAxeHrrf, craJrra uarepiiilLr cyAonoi npaxrrlKr4. nocTaHoBlr nneuynain

cy4ie BI{rIIux cyAoBlrx iHcranqifi, Br4cHoBKn BepionHoro Cyxy VlcpainH, pirueHnx

cygin 3ararlbHoi ropuc4l,rrcrtii. 3ua.rHr.rfi o6csr upoanalisosauoi B 4ucepraqii

cyAonoi nparfluKu e, 6esSnvroBuo, oAHiero is nosurlrBHkrx pnc po6orz Ocranenro

B.L TaxNfr nilxiR Ao3BoJrr{B aBTopy MaKcprMaJrbHo po3Kplrrrr rer{y

Al4ceprarlifiHoro AocniANenur, ocob.nunicrro flKoro e re, rqo BoHo rpyuTyerbc.rr Ha

vrarepianax cyAoBoi uparcruxn.

flucepraurKa y cnoifi po6ori rpoAeMoHcrpyBarra rprcorufi reopernuHnfi

pireur ni4roronxlr, roriunicrr Buxna4y rvrarepiany, nrvrinnx anarisyearn uayroni

AxepeJra Ta HopMarldBHo-upanoni aKTr{, sAaruicrr KopeKTHo Becrr,r HayKoBy

4ucxycilo ra apryMeHToBaHo ni4croronaru BJracHy roqKy 3opy, sAificHronarH

rcracra$ir<aqirc, $oprraynaru o6lpynronani BucHoBKr4, :naAaprar:a rpaKTr4qno

suauyrqi peKoMeHAauii s yAocKoHzureHHrr rrr{HHoro 3aKoHoAaBCTBa.

HaeeAe Ao3BoJrfe crBepAxyBarrr rpo re, ruo pe3yJrbrarn Ar.rcepraqifiuoro

4ocliAxeuur Ocranenr<o B.I. e 4ocronipurlnru ra o6qpynroBaHprMtr, uo

uilrsepA)Kyerbc.a Br,IKoppIcraHHrrM rrrrrpoKoro cneKTpy Hayr(oBrrx naeroAis

nisuaHH-fl, [poBeAeHuM aHailisorvr HayrcoBr4x prepeJr ra cyAoBoi upalcrr,rxu.

locronipHicrn i nonr.r:Ha Hayr(oBr{x rroJroxenb, nracuonrcin i

per(oMeHaaqifi. Hayrcona HoBH3Ha oAeplKaHr.rx pesylrrarin Auceprarlifinoro

AocdArxenlul Bnpalraerlc.fl y BHcHoBKax, [oJrox(eHHirx ra peKoMenAarliqx, xlci

BplHOCf,Tb C fl HA 3aXlICT..

{ucepraqix e KoMIrJreKcHI4M HayKoBHM AocriAxenHrrM cr{creMuoro

xapaKTepy tIIoAo ocodlunocrefi 3acrocyBaHHrr noJro)KeHb 3aKoHoAaBcrBa Ao

perynaBaHHx ni4HocLIH [opyKI,I B c)AacHr{x yproBax. Oco6mrsicrn AocniAxenu.q
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noJrflra€ y slificHenHi auanisy Ha ni4crari icnytour.rx rraarepialir cyAouoi

fiparffr4Kr4 3acTocyBaHrur HopM 3aKOHOAaBCTBa.

,{ocronipnicrr HayKoBt4x noJroxeHb rqocxrnyra 3aBA-flKr4 uirxorvry

BrGHaqeHHro crpyrcryprr HayKoBoi po6oru, ii upe4uera ra o6'elcra, a raro)K

rrocraBJreuifi rvreri Ta 3aAarraM Aocri,uxenH.r.

Crpyrrypa ilvcepraqii o6yruoBJreHa 3aAarraMr{ ra norir<oro AoclilxceHHs i

cKllaAaerbct 13 Bcryrly, 'lpbox pos4inir, uofiineuux Ha nicirvr ni4pos4ilie,

nucnonriB Ta crucKy Br4Kopr{craHr{x Axepen.

lleprullfi posain po6oru po3roquHaerbc-n is aHarisy rroHrrrr ra upanonoi

rpPlpoAr4 ropyKl4. Kpurrunnfi anwljz icuyrouHx B HayKoBifi nireparypi niAxo4ie

Ao BLI3HarIeHHtt npanonoi npupoAl,I ropyKr.r (reopii ropyKrr-BiAuosi4amnocri,

reopii ropyKlr-o6on'xsxy ra iHrerparr.rnHoi reopii) Ao3BoJrr{B aBropy spo6raru

Br{cHoBoK frpo re, rqo Hafi6ilnm o6qpynToBaHurvr niAxo,4oM AO po:yuiuux nopyr{H

0JIIA BH3Harrr By3bKe rpaKryBaHrrf, xonuem{ii nopyrn sr o6on'.n3Ky (c. 16-23).

3asna'reue By3bKe rpaKTyBaHHrr, Ha AyMrqF Ar{cepraHTKH, Mae rroJurrarr{ y

susHa'reHHi [opyKr4 tK o6on'xsxy nopfrrrreJrfl Br{Kouarr.r :o6oe'x3aHn-t

bopxnrlna, aJre 3 oAHoqacHUM 3By)KeHHrM rlboro o6on'xsxy Br4KrrorrHo go c$eprz

rporuoBHx sooos'xgaHr (c. 25). 3 ypaxyBaHrurM 3a3HaqeHoro ui4xo4y Ao
posyraiHHx npanonoi rpnpoAu ropyKkr 3arporroHoBarro BH3HaqeHHrr ropyKn (c.

24\.
:,,

flocd4r,rnruu rrrraHH.fl rrogrrrr ra nparonoi rpnpoApr ropyKr4,

egifrcurcerbcfl Jrori.rHprfi i nocniAonuufi nepexi4 lo arrarri3y o3HaK nopyKrr flK

cuoco6y sa6egue.IeHHJI BpIKoHaHrrr quninrnrax g06os'xsanr. Anrop HaBoAr4Tb

urupor<rafi nepenir< BJracrrrBocrefi, xrci n Hayrconifi nireparypi posrnxgarorbc.fl B

-sKocri o3HaK uopyxra (c. 29). 3 ypaxynaHnnM BrBHarreHHrr rroHrrrrs (o3naKa))

o6lpyuroBauo AoBoArrrbc.a HeAorlimnicrr nn4inenrur raxoi seruKoi xinrxocri

o3HaK rlopyKr4 Ta npo[oHyerbcfl o6uexurz o3HaKr{ nopyKr,r BHK[rorrHo rproua, xrci

nafi6ilrru npI'ITaMaHui uopyqi sr cuoco6y sadesreqeHrur BHKoHaHHTT go6oe'.flgaHr

(c.30)
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3HaqHa yBara npugfueHa AocniAxennro raroi o3HaKH ropyKr4 tK ii

aKrlecopuufi xaparcrep. Anrop Brreprue niaifirvrae rrrranHr Irrogo HeoSxiAnocri

BcraHoBJreHH-fl nun.flrxis is sararbHoro rpI,IHIIIlrIy aKrlecopHocri uopyru, a raKox(

npofloriye uepenir raKlrx suHrrrrin ra AoBoAnrr neo6xiAnicrn ix saronoAaBr{oro

:axpinnenHr (c. 3 1 -43).

flpra 4ocnilxeHni cy6'errnoro cKIIaAy npaBoBi4nocun ropyKll ra ylacri

Sopxuuxa B yK[aAeHHi 4oronopy ropyKrr AHcepraHTKa He o6uexyerncx

odrpynryBalrHrrM Br4cHoBKy rrpo re, rrlo 3roAa 6opxHlrrca Ha ylcaaAeHnfl AoroBopy

nopyKr{ He e o6os's3Kosoro, a po3rurflAae npo6nerray 6innu rnra6oro i AoroAurr,

ulo HeorpHMaHHfl 3roAlr OopNHr,rra Ha yKrraAeHrur AoroBopy [opyKrr y BnK[rorrHux

BlrrraAKax Mo)Ke 6yrn uiAcranoro AJrr Br43narrwfl. AoroBopy nopyKr{ neAificunM (c.

54-59).3anpouonosauufi aBropoM uiaxia ni4pisu-aerscr siA cy.uonoi rpaKrplKll,

c$opuoeanoi is 3a3Haqenoi rareropii cnpan. Tax caMo ue siAnosi4ae ycrareHifi

cy,qonifi npaxruqi f4 nosurlir aBropa rqoAo neo6xiAuocri orpHMaHHfl 3roAr4

Apyroro 3 noApyxxfl Ha yKJraAeHHrr AoroBopy ropyKu. Ha ni.qcrani aua-niay

rroJrolreHr Cinrefinoro KoAercy Vrpaiun 4ocni4lunqero 3arrporoHonaui yMoBH, 3a

HarBuocri xrux 4oronip ropyKrr, yKrra4eHufi 6es 3ro,ryr Apyloro 3 roApy)rlx-x,

h{ox(e 6yr" Brr3HaHo neAificurrnr (c. 6l-65).

y ApyroMy pos4ini 4ucepraqii 4ocni4xyrorrcx erann icHynaHux

npanoni4HocrrH nopyKrr ra 4oronip rK ni4craea Br4HuKHeHHr raKoro

sa6esueuyBurrrbHoro so6on'xsaH'Hr, rvrexani:u pearisarlii npan ra o6on'.sercis

cy6'exrin upanoni4HocuH ropyKu Ta nacni4rra BrdKoHaHHr go6oe'-flgaHr 3a

AOI-OBOpOM rr0pyKr.r

fiocni4xyroura 4oronip ropyKu lrK neo6xigHy yMoBy Anfl BprHr.rKHeHHt

sa6esneuyBarrbHoro 3o6on'-asanux, aBTopoM rropyflryerbcfl aroyiurbHe rrr{TaHrur

Moxsrrsocri yKJraAeHrur AoroBopy ilopyKrr uicns HeBlrKoHaHH.s 6opxuraxorr

aoSoe'-flgaHb 3a ocHoBHlrM AoroBopou ra po6rarrcr o6rpyHToBaHufi eucHoeoK ilpo

T€, rrto raKe )rKrraAeHHrr cyrepelrlrrb cyri nopyKrr .flK cnocoby 3a6e3neqenHt

BHKoHaHHs go6os'-fl3auH-fl (c. 87).

Y qrorvry x por4ini anrop AocniAxye npaBa ra o6oe'r3Krr KpeAr,rropa,
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fiopyqnrerfl Ta 6opxHnxa, a raKo)K ix B3aeMo3B'{3oK rvrix co6oro. AHanis

Fra4aerbcx nciirn [paBaM Ta 060r'r3ralr, qo nepe46aueui 3aKoHoAaBcrBoM

Vxpaiuu, ra po6nrbcf, BrrcHoBoK rrpo re, rqo ueperir [paB ra o6os'-f,sKie sKa3aHprx

oci6 ue e BrFreprrHnu (c. 89).

Ja pe3ynbTaraMlr rrpoBeAeHoro arraJn3y HayKoBol nlreparypE Ta cyAoBol

rrparcrr{KLr rrloAo [paBa rropfrrrreJrfl Br{Konar}r ocnonHe so6oB'fl3aHHr Ao fioro

ilopy[reHnx 6opxur4KoM a6o Ao orprrMaHnfl nuMoru KpeArrropa, Ar{cepraHTKoro

3arlpouoHoBaHo nepenirc )aMoB, 3a Ha.flBHocri rrux 3a nopfrr4TeJreM rroBr{HHo

Bu3naBarr4cb [paBo BuKoHaru ocHoBHe go6on'.agarurs Ao fioro [opyrrreHHn
P  /   F  A / \

Gopxuurcoru (c. 95-96).I{iranurvru, obqpyHroBaHrrMrr ra Koprircn}rMn f,K gnx reopii,

rax i AJII TIpaKTHKII e raKox( BI{cHoBKH, orprrMaHi arropou ilpr,r AocnilNeHHi

EpaBa rropytlurerflu.a 3anepeqeHrrfl rrporpr BrrMor KpeAlrropa, a raKox( nrauxrr<ie g

rrboro rpaBa (c. 96-100).

3acrry.ronye Ha yBary raKox npoBeAeHr,rfi 4ncepraHTKoro auarie perpecHoro

:ra cybporaqifiuoro ni4xo.4y Ao Bu3HarreHHrr nacliArin Br4KoHaHHfl [opyqureJreM

goSoe'.flsaHH-fl 3a AoroBopoM rropyKz. fleperorurr4Br.rMrr ra o6rpyuroBaHuMr4

BI4AaIOTbC{ BIICHOBKH, -f,Kr{X AOXOATTTb aBTOp rrpH AOCIIAXeHHI HaBeAeHr4X

niAxolin. fncepranrKa He Jrr{rue HaBoAr{Tb apryMeHTr,r Ha Kopr,rcrb 3acrocyBaHnfl

perpecHoi rvro.qeni Ao BI,rcHaqeHH.f, Hacnigxin Br,rKoHaHHrr rropf{prreneM AoroBopy

rIopyKLI (c.117), a-ne fr uporlouy€ siAuoriAui sMiuu Ao 3aKoHoAaBcrBa, cupxuonaui

Ha ycyneuux icnyro.rrax r<onisifi ra yHrrKHeHHfl Mo)KJrr{BHx npo6neM rpu nepexo4i

Ao ropyqureJul rpaB ra o6on'xsrin rpe4l4Topa B ocHoBHorvry so6os'-figaHHi Ha

niAcrani perpecy (c.118). , 
'

Ileper<orurvBuM BplAaerbct raJ(ox( TBepAXeHHrr AncepranTKr.r upo

uoxlranicrb 3acrocyBaHnn Ao [opfrr4TeJrr niauoni4anrnocri 3a HeBr4KoHaHrur HlrM

go6oe';rganb 3a AoroBopoM ropyKrr (c. 122).

Tperifi posain 4ucepraqii rpucBrrreHo Aocni.{xeHnro rprdrrrHeHurt

goSon'sgaub 3a AoroBopoM [opyKr,r. flosurr,rnHrrrM BrrAaerbcr BlrKopprcranHrl B

IIboMy po:aili nafi6inruroi rilrrcocri cy4onoi qpaKrriKr,r. Anrop ni4rpunrye

rpaauqifiHllfi uiaxia ao uoginy ni4crar rpuru{HeHrrf, rropyKu Ha saranlHi ra

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/


cneqiarbni. Pasoivr is IIHM, oco6r,rcrrafi BHecoK Ar,rcepraHTKlr roJr-f,rae y

Soproryrauui nnguaqeHb raKlrx ui4cran (c.127). Arropona raKo)K rrporoHy€Tbct

noriqna ra odlpynroBaHa rnacuSiraqi-r sararbHr4x uiAcran rpunr4HeHHrr nop).Kpr

3a xpurepienl craaii icuynauHx sodon'xsanr 3a AoroBopoM ropyKr{ (c.136)

3anponouoBaHa ruacuSirarlix sararbnnx uiAcras Mae He Jrr{rue reoperuqHe, ale fi

[paKTI{rIHe 3HatIeHHfl Nrfl gaoesue.reHHrr rrpaBr4JrbHoro 3acrocyBaHHr rrpaBoBr4x

HOpM rrpo IIpnrIuHeHHfl go6os'.fgaHb Ao npaBori4rlocr,rH rropyKr,r.

{erantHI,rfi aHaris HaAaeTbcs xoxnifi cneqianruifi uiacrani upr.lnHHenHt

rIopyKI4. IIpu qtouy, aBTop BKa3ye ua icHyroui npo6leMr npu 3acrocyBanHi ralcux

ui4cran, [poloHye rrur-f,xrl ix eupiureHrur. 3 rro3lrrr,rBHoi ro.rKr.r 3opy xaparffeprfiye

poOory raKont re, rqo cneqianrni uiAcrasu rpnrr.rHeHHrr ropyKu 4ocli4xyrorrcx

xr n nopisHrlHHi i: :acrocyBaHH-flM aualori.rurnx ui4cras s iururax rcpaiuax, rar< i nB

roplBHnHui ls pe4arlliero raKrrx ui4crar sa I-[t yPCP. ,{ucepraurKa BncJroBnro€

BnacHy apryMeHToBaHy rotlKy 3opy i: npodneMHrrrx rr.rraHb cyAonoi npaKTr,rKr4

rlloAo HatBHocri nilcran AJIx rpnrrrrHeHnrr AoroBopy ropyKu y sn'x:rcy si c*reprro

6opNHIara (c.140), Mo)KJILtBocri rr,rgna.reHHr crpoKy rropyKu irrJrrxoM nrcagieru ua

Alro AoroBopy .qo rroBHoro'Br4KoHaHHfl ocHoBnoro go6on'tsaunx (c.166),

Trr)rMaqeHHlI rloHnrtfl (BHMora)) rpr,r 3acrocynanui u. 4 cr. 559 IdK YrcpaiHra

(c.177-179) rorqo.

Auani:yroun gucepraqifiue AocniAxeuru ra oqilnorowr fioro HayKoBy

IroBH3Hy, cli4 :a":uaqlrrn, rrlo Hanirn rarczfi crucnnit aHanis ocHoBHoro arvricry

AocriAxenH-fl Ta enenrenrin fioro nayrconoi HoBu3Hr4 cniAqurr rtpo ro, tqo

AI4sepTaIIis OcranexKo B. I. He Jrr{Irre s noeuifi rrtipi poerpvBae TeMy, Mery ra

saAaqi AocniAxeHHt, alre fi uicrurb rpynTonHi uayrcosi ra rtpaKTrdr{Hi sucHoexg

Ir-{oAo [paBoBoro peryJrloBanHrr [opyK]r rK crrocoby sa6e:rreqeHHr BHKoHaHHt

Icpe.qHTHrrx :o6os'-fl3aHb, 3aBA-lKIr qoMy ii naoNua BBax(aTrl 3aBeprxeHuM HayKoBrlM

AocdlrxeHHrrM.

Hayr<ona ra rrpaKTr.rrrHa rHa.ryqicTb orprrMaHr{x pelyJrbraris nonxrae e

ToMy, ruo c$opMyJrboBaHi n 4Hceprarlii Teoperr,rrrni nonoxeHrrr, Br4cHoBKH Ta
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peKor,reHAarlii cnp-nMoBaHi ua uiAruulenHx e$elcrurHocri npaBoBoro

perynroBaHnr i [paKTlrKrr 3acrocyBaHHrr rrpaBoBprx npunncin, xxi perynarorb

ropyKy sx cuoci6 sa6e3reqeHHr BLrKoHaHH,f, eo6on'.flgaHr. BuruaAeni n po6ori

uporro3r{qii ra sucnoBK?r Mox(yrb 6yrlt BlrKopr4crarri y 3aKoHorBopuifi gixnruocri

npu rroAzurbrrroMy BAocKoHzurenni saKoHoAaBcrBa, 3oKpeMa I{uniirrHoro KoAeKcy

Vr<patu.r, Nrfl y3araJrbHenHrr cyAonoi rrpaKTuKH, a raKox( y uayrorift i

euxnaAaurxifi 4ixmnocri, i :orpeua, Mfl nofianrrur.rx AocliAxeur npo6nena

:a6e:neqennlr BrrKoHaHHr{ so6on'rganb rropyKoro, rrpu nigrororqi ni4pyuuuxin,

N{eroApIqHLIX Marepiaris i yu6onux nociOnrarin a nuraHb Br4KopucraHnfl rropyrs4'ra

niAnoniAuux po:4inin ninpy*rraKis s qunirrrHoro rpaBa; y HaBqairbHoMy upoqeci

- rrpu BHKJTaAaHHi nar'{anrnux Azcqprrnin ,ryr-fl cryAenrir BHuIHX HaBqarbHnx

sarilalin.

flonHora Br{rcraAeHHfl perynnrarin AocniAxeHnq y rry6.rircaqinx.

Pesylrrarz Al,Iceprauifinoro Aocni.qxeHH-fl, B ToMy qucni ri, rqo crcnaAarorn ii

/, Br{KJra"{eui 4ucep:ranrou y Aen'xrn ny6nixarlirx, 3 -flKr{x qornprr

nayr<oni crarri ony6rirconani y uponi4Hrax Saxonux BHAaHHflx, oAHa - nnfruma

ApyKoM y sapy6ixnoMy HayKoBo-rpaKTrlrrHoMy rpaBoBoMy xypuani, perura -

ony6niroeaHi y s6ipHunax, Br,rAaHHx 3a pe3yJrbraraMr4 HayKoBtrx Kou$epeHqifi.

Kpirvr roro, ocHoeui nayxori norro)KeHrur Ar,rcepraqii 6ynu anpo6onaui y nr.rcryrax

r{a HayroBux rcoH$epeuqirx ra Kpyrnrrx croJrax.

Kinrricrn ny6nrxaqlu, B SKHX ni4o6paxeni pe3ynbraTrr 4ocri4xeuux

ALIcepraHTKH, a raKoxt ix o6cxr, sr<icrr ra tdnuora, siAnosiAae BHMoraM

ilyuKry 12 flopxaKy rrpucypKeHHrr HayKoBrrx cryneuir i npucroeHHf, BqeHoro

3BaHHfl crapruoro HayKoBoro cninpo6irHrrKa, 3arBepAxeHoro nocrauoBoro

Ka6inery Miuicrpin VrcpaiHn r,ip_24 Jrr{rrr{-f, 2013 p. Ns 567 (aarri - Ilopndorc

npucydtrceH Hn HayKosux cmyneu ie).

Oqiura 3MTCTV anrope$epary
I

Ar{cepTarlrr, Ta ix oQopnr.neHHff.

poboror.o, flKa uicrnrr{ucepraqi-fl OcraneHKo B. I. € 3aBeprxeuoro HayKoBoro
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HoBi o6{pyHToBaHi TeoperwHi nr,rcnonKr4 Ta [paKTurrHo 3Harryrqi pesynrraru, uro

uocligonllo nupiruylorb rrocraBJleui anropotvr saAa.ri Ta e cyrreBr4Mt4 AJUI po3Br{TKy

rK HayKu IIIIBlJrbHoro ilpaBa, TaK i sarcoHorropuoi Ta npaBo3asrocoegoi

Ai-snrHocri. Po6ora BI4KoHaHa Ha HaJrenffioMy reoperr4qHoMy pieHi, nprE4uuuo i

nireparypHo rpaMorHoro *ouoto, y HayKoBorvry crnni.

{ucepmqi-a B uinonry ra ii o0oprvrneuru niAnonigae BaMoraM, rrro

ecraHorreHi Ao AocniAxenr Ha s4o6yrrr lrayxororo crlmeHfl Ka5'Au1ara

Iopr4n?rtlHux HayK BlArIoBlAHo Ao rryHKris 9 i 1l flopxAKy rpncy,ereHrur HayKogr4x

cryneHir. 3a ceoiM sraicroM Ta Soprvroro gr,rcepraqix niAnoniAae nacropTy

cner{ianrHocri 12.00.03 - qHninrne npaBo i qnnilrunfi upoqec; ciuefine rpaBo,

nrixnapo4He nprrBarHe rrpaBo.

Alrope$epaT nignoni4ae srvricry Arrceprarlii, 4ocrarHroro rvripon po36pr4Ba€

ii rroJrox(eHHfl Ta ui4roroenenr,rfi 3 ypaxyBaHHrrM BprMor n. 13 llopx4xy
I

npncyAx(eHH-fl HayKoBrrx crlmenir.

fucrcycifini rorro)r(eHnfl Ta 3ayBazN(eHHq Ao Ancepraqii'. B qirouy

rro3rITI{BHo ollinroro'rn BlmeceHe Ha 3axncT 4ncepraqifine AocniAxeuHx

Ocraueulco 8.I., cli4 3BepHyrlr yBary Ha le.sKi cnipHi a6o HeAocrarHbo

o 6rpyurosaHi nor o)KeHHrr, BlrcnoBneni arroporvr.

1. fincxycifiHurvr € TBepA]KeHHrr AHcepraHTKr4 npo To, rqo 4oronip

ropyKH Moxe 6yru BH3HaHo neAificHlrM,.flKrrro niu yKnageurnfi 6es sroAra iuruoro s

roApy)rc{ca (c.63, 75, 194). 
I ocHoBy raKoro rBepAxeHrrfl aBrop 3a6rraAae

Ilpl'IHrll'rr po3[optAx(eHHr[ cninruoro cylricuoro shacuicno noApyxo6r ra naexi

lpi6uoro nodyronoro rpaBorlllHy, rrdo BunJrr{Barorr i: rrauor crarri 65 Cirr,refiHoro

KoAeKcy Vxpaiur'1. Cnipuicrr llboro [uraHHrr n6aqaerncfl B ToMy, r11o ue n ycix

BH[aAKaX yKIIaAeHffI AOIOBOpy [OpyKH BlIMaraTI/tMeTbC.tt OTpI4MaHHx ralcOi 3rOA1r,

BPAXOBYIOIII4, IIIO YMOBLI AOTOBOPY IrOPYKH HE TIEPEA6AUATOru, .IHM CAME i .AKHN,T

qI4HoM rop) rHTeJrb BprKoHyBarHMe 4oronip tropyKr,r: 3a paxynor cniltnoro lrafrHa

rroApyxoK-{ qu uafilla i rpourou4x Kolrrrin, u1o Huure}Karb rropfr}rreJrro Ha npaei

oco6ucroi npuraruoi nlacHocri.
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Taxuu rrr4HoM, ocrcimxn 3aKoHoAaBeub He BcrarroBJrroe uprnaoi

inrneparnnuoi uopMr.r upo orprrMaHHf, 3roAr4 iuuroro 3 noApylxrlcx Ha yKlraAeHHJ{

AoroBopy ilopyKrr, a raKolK BpaxoByroqu pe3yrrrnutu HaxsHoi cyAonoi [paKTr{Kr4 s

r{boro rpr4BoAy, AorlinnHo 6yno 6, a6u BVcJroBJreHa y Auceprarrii euueeKa3ana

rpaBoBa nosnqir aBropa HocaJra 6 paArue peKoMeHAa\litnuir, a He

crBepAlKynamHufi xaparcep.

2. fincepranrKoro rponoHy€Tbc.fl odrvrexuru p-aA Brr3Haqeuux iHruuur,r

HayKoBu-flMr4, o3HaK rropyK]r JrI4Irre TpboMa, .rinrne uicqe cepeA flKr,rx uociAae

o3uaKa aKrlecopHocri uopyrur (c.30,74,193). He 3arepelryrorrr.r HarBHicrr y ropyrrl

caMe qiei osHarra, aBTop, BoAnoqac, 3arrpoloHyBzura BcraHoBprrrr BrrHlrKr{ is

3ara,rlbuoro [pr.rHrluny arcqecopHocri [opyKrr, Br{3Haq}rBruLr pflA rrpaBoBr{x

curyaqifi, rxi He Moxyrb ni4noni4aru rpr4Hrlr{ry arcqecopHocri ropyrrl

(c.32,74,193).

Cyuepe.rnueicrr BlrcHoBKy Ar{cepraHTKH rrpo BH3HarreHHfl nraHxrrcis is

3ararrbHoro rrpuHrl]my aKrrecopnocri s6a.raeruc-fl is pe3yJrbrarin upore4eHoro

aBTopoM auanisy iluranb rpnrlrqeHnr ropyrra, ei4o6paxeHux y poeai-ni TperboMy

Anceprarlifinoro Aoc.niAxenns (c.127-188). -flrrqo, s olHiei cropoHr4, aBrop

gifiuura BracHoBKy rrpo lroxnr,rsicrr s6epexeHru ropyKlr y pa3i po:iprauHa,

npranl4HenHrr a6o BpBHaHrrf, ueAiftcnr,rrvr ocHoBHoro go6on'rsanns s niAcrar,

BcranoBJreHux 3aKoHoM (*7-a\, rrlo csiA.rr,rrr upo icuynaHHr ropyKlr niclg
-:

rpnrr4HeHHrr icnynauru uiAcranr,r, HZ .flKoMy rpynTyBurrrocb ocHoBHe

go6or'sganu-fl. To, s iHuroi cropoHr4, Ar4cepraHTKa, o6rpyuroByrorru niAcrasn

ilpurrplHenH-fl [opyKrr, 3a3Harrae, rqo [opyKa e aKrlecopHutvr so6oB'r3aHHrM, -f,Ke He

Molxe icuynaru 6ee ocHosHoro eo6on'xsanuq (c.172), ulo uiAcraBoro nplrrrnHeHHt

nopyrrr e qpurruHeHHrr ocHoBnoro so6on'.asaHHfl (c.146), nilrseplx(yroqu

3a3HarleHe BHeceHoro aBTopoM [pono3r.rqiero Br{KrracTrr ileprue peqeHrrrr y uacruui

I crarri 559 In( Yrcpainu y rar<ifi pegaKqii: <l.Ilopyra rpnrrr{Hrrerbcr 3

rrprirr?rHeHnxM sa6e3neqeHoro Hero so6os'-flgaHHx. > (c. | 57).

Ee:yruoeuo, Ha rlboMy upuxnagi He MolKHa He niAuirllrr,r cnpo6y asTopa rro-

HoBoMy lromtHyrrl na ri4HocHHH rropyKr,r ra siaifiTz ni4 rpaauqifiHrix rrpaBoBr{x
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niAxo.uir Ao raKrlrx rrlrraHb. flpoire, Br43Haqzilorru Br{HrrrKH is saramHor'o ilpaBr,ma,

aBTopy Aorlinruo 6yno 6 nasoArarn 6imru repeKonJrnni ropur4lrqui apryMeHTr4 Ha

rruTBepA)KeHH.fl cBoel rr03r{rlll, yHnKaroqr4 npr4 rlboMy Mo)KJrr4Br{x cjmepeqoK Ha

pirni 3ararrbHr4x rrr4TaHb npo nopyKy.

3aranou Bapro 3a3Hatrrrrn, rrlo naxnHicrr HeoAHo3HarrHrrx rorroK 3opy B

nr{TaHHrx npo arqeiopHicrn [opyKrr cepeA AeflKax inurux nayrconqin, sxi

HaBe.qelio B rlboMy Ar,rceprarlifinorvry AocniAxenni i xxi 6ytn nurcopucrani

rucepraHTKoro anx SopMyBaurrf, 3po6reHux Hero rBepAXeHb ra nracuoer<in, e

cni4venu-rM Ar,rcKycifi uocri 3a3narrenrirx rrHTaHb.

3. B upoueci aHariey rluraHr npo $inancoBy nocJryry, Ao -flxoi 3aKoHoM

nigueceuo fi nopyKy, aBTop [oroA]Kyerbc.f, 3 TrlM, rrro raKy rrocJryry Mo)nyrb

HaAaBarH He JInIxe $iuanconi ycrauonu, are fi ue $iHanconi ycraxonu (c.69).

lracepraurxa BlrcJroBJrroe AyMKy rrpo ro, rrro BcraHoBJreHe crarrero 558 UK

VrpaiHn npaBo rrop)rr{r{TeJrfl Ha orprrMaHHl rrJrarrd ni4 6opxHHKa e o6naexeHrrM

eigHocHo rrop)rqvrerin, xrci He e SinancoruMlr ycraHoBaMpr (c.68). BoAuoqac

aBrop crBepAxy€, ulo HopMH 3aroHy YrcpaiHlr <flpo Sinauconi noclyrr ra

nepll(aBHe peryJrloBaHur plrnrin $iHancornx rrocJryr> 6yayrb roruuproBarucb Ha

perynroBaHnn ni4uocrau ropyKrr BuKirroqHo y pa":i, .trKrrlo [op).rr]rreJreM 6ygt

Bracryrarra $iuaucoBa ycraHona'(c.69). B pesynrrari auari:y rrlrraHb rpo ropyKy

xx $iHaucoBy nocJryry aBTop po6urr Br4cHoBoK rrpo re, qo rpaBo roplrAr.rrrHrrx

oci6 na yKIIaAeHHrr 4oroeopiB rropyKr.r He 3arrensrrb, 3oKpeMa, ni4 na6yw raKlrMr4

oco6auu crarycy Siuaucoer{x ycraH on (c.7 5 -7 6,19 4 -19 5).

Ocrcinnlca si srvricry gncepraqii He tpoal-irro, 3 rroro caMe BrfrxoArrJra

AHcepraHTKa, crBepAxyloqu rpo o6uexeHicrr rpaBa rropfrrrrerie-He

$iuaHconr,rx ycraHoB Ha orplrMaHrrr rrJraru 3a HaAaHHrr rropyKr4, uorpedye

yrorlHeHH-r TILITaHTUI rrpo re, rKe caMe npaBoBe o6rpyuryBaHnf, rroKlra4eHo B

ocHoBy TaKoro TBepA)KeHHfl Ancepranrrur?

He uoxsa He [oroAHTI{cb is spo6neHuM aBTopoM BrrcHoBKoM npo re, uro

rrpaBo IopEALIrIHlrx oci6 Ha yKJraAeHHfl AoroBopy [opyKlr He 3arre)KHrr siA uaoyrrx

HHMI4 crarycy $iHaHcoroi ycralIoBr4, rrlo ui4rnep4xye rpaBo Bprcryrr{Trl

1 t

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/


ropr{ureneM -flK $iHaHcoeifi ycranori, raK i He Siuauconifi. flpore, B

AllceprarlifiHorray 4ocli4xenHi, Ha )KaJrb, aBTopoM Hs 6ylo npuAineuo yBaru

TTHTaHHTIM niqensyraHHil Aisnrnocri 3 HaAaHHf, SiHaHcorzx rrocJryr, -rri

Gesyuoruo BrrrluBrlrorb Ha rlpaBo raKoro rrop)rrrrrreJur lna1alarkr [opyKy .flK

$iuaucony rocnyry, a orx(e, i fioro rpaBo yKJraAaTH goronip nopyKn. B sr'x:xy s

qHM norpe6yrom yroqHeHHrr uacrynHi rrHTaHH.fl:

- rrpl MaB rrpaBo rarcufi nopfrl4TeJrb Ha yKJraAeHrur AoroBopy trpo HaAaHH.ri

nopyKu xr< $iHaHcosoi rrocJlyru, xrufi Ha MoMeHT yruraAeHHrr raKoro AoroBopy He

uae ilqeusii, rrlo rIoBIdHHa 6yrn orpuMaHa Ha niAcraei ui4nyHrrcy 2 qacrnHu I

crarri 7 3axoHy Yrcpaiuu <<flpo,niqeHeynaHHfl rr,rAis rocroAapcrr<oi 4ixnrHocri>

Ta y BI43HaqeHI4x crarrero 34 3axony VrcpaiHu <I-Ipo SiHaucori nocnyrra ra

Aepx(aBHe peryJraBaHHrl pr,rurcin $iuaHconux nocnyr) Bu[a,qKax? rln Moxce

ri4cyruicu y ropytllireJrfl raroi niqensii crarra ui4cranoro Nrfl BrrHaHHt

AoroBopy ropyKlr HeAifiuruu:ri4uo cr.227 I_ffi YrcpaiHn?

Hessaxaloqu Ha BI{rIIe3a3HaqeHe, Br4cJroBJreni saynaxeHHrr ra rrporroeuuii

crocylorbcf, sAedimruoro 4ucrycifiHux rruraHb, Moxyrb craHoBHTLr coSoro

rrpeAMer rroAanbrrrEx HayKoBHx 4ocni4XeHr, A TaKOX( .qe6aris y npoqeci

uy6liuuoro 3axlrcry. 3a.suaqeni cuipui rroJro)KeHnr icrorno He Brurr,rB€lrorb Ha

BHcoKy oqiHry peqeHsoeaaoi po6orn, ocximxra He c[pocroByrorb garalrni

BI4cHoBKa ra rrpaKTnuui peronreulaqii, ua4aHi aBTopoM B ArrcepTarlii. B qinonay,

gucepraqi-fi Ocranemo B.I. e cauocrifiHr4M 
. 

Ta gaxin.reHr,rM HayKoBr.rM

AocniAxeHHrIM, pe3ynbrarr4 -flKoro Marorb cyrreBy HayKoBy rlinHicrn ra

rrp aKTr4qHy suauyrqicrn.

Br.rr.naAene Ao3Bolre rpo6r{Tlr BrrcHoBoK rrpo re, rqo:

1. {r.rcepraqix Ocrauenxo Birropii Iropinuu Ha reMy: dlopyxa xx

cnoci6 ga6esueqeHHl BtIKoHaHruI 3o6otr'x3ant, uo BrrrHr4Kztrorb 3 KpeAlrrHr4x

npaeorigHocnH ("a rraarepianax cy4onoi npalcruxu)> sa csoilvr suicronn,
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alffyanbHicrro, HayKoBI,IMlI rroJloxeHHflvrla, HoBtI3Horo, BI{cHoBKaMr4 Ta

peKoMeHAarIi.,{Mu niluonila€ Br{Morau nynrrin 9, 11,12 flopx4rcy rpucyAxre}rHt

HayKoBHX crynenin i upucnoeHut BtleHoro 3BaHrnr crapruoro HayroBoro

cninpo6irnurca, 3arBeppreHoro nocraHoBoro Ka6inery Minicrpin VrpaiHH

sit,24 rrprnHrr 2013 p. Nl 567.

2. Anrop Ocrauenro B. I. na ni4crari nybniwroro 3axncry 3acJryroBye

Ha rlpucy&KeHH.tr ifr HayKoBoro cryrleHrr KanArr"qara ropnALrqHHX HayK 3a

cnerlialrnictro 12.00.03 - qnninrHe rrpaBo i qunilnnufi upoqec; cirvrefiHe rrpaBo;

nnixHapo4ne rrpplBarHe rrpaBo.

OSiuifiHr.rfi ouoHeHr:

KaHAr{AaT r0pr{Ar{rrHHx Hayrc H. B. {por4ona

04 nucronarc 2015 p.

Ilidnuc /dposdoeoi H.8., npucmo ToB ropuduquoi Qipam 
ucAJIKoM",

TACsnWn

feuepamnuir guperffop

TOB ropr,r4r.moi
''CAJIKOM''

Jlyr<oucrxr,rfi
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