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До Спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 

Інституту Держави і права  
імені В.М. Корецького НАН України 

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, 01601 
 

ВІДГУК 
офіційного опонента  

Васильєвої Вікторії Валентинівни,  
к.ю.н., старшого наукового співробітника лабораторії проблем 

корпоративного права науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

на дисертацію Гоголіної Галини Володимирівни: 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНІВ  

ПРИМУСОВО ВИЛУЧЕНОГО МАЙНА», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право  
 
 
Актуальність теми дисертаційного дослідження 
Дисертаційне дослідження Гоголіної Г. В. присвячене важливому       

для вітчизняної юридичної науки і практики питанню правового        
регулювання примусових інтернет-аукціонів. Попри достатньо широке      
коло нормативних актів, що регулюють здійснення правочинів на        
аукціонах питання щодо правової природи інтернет-аукціону, змісту,       
складу та правового становища суб’єктів залишається не врегульованим.        
Варто взяти до уваги відсутність на даний час спеціального закону про           
аукціони та перманентні зміни у нормативних актах примусових        
інтернет-аукціонів, нечіткість і складність формулювань нормативних      
приписів. Ще більшої складності в регулюванні додає той факт, що          
законодавчі норми не встигають оновлюватись відповідно до темпу        
розвитку інформаційних технологій, які є засобом проведення такого роду         
аукціонів. І хоча у сучасній вітчизняній цивілістиці інтерес до аукціонних          
правовідносин не є винятковим, авторка у своїй роботі зробила спробу          
знайти відповіді на ті питання, які залишились або поза увагою науковців,           
або виявилися малодослідженими.  
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Все перелічене вказує на низку проблемних аспектів у регулюванні         

інтернет-аукціонів примусово вилученого майна, вирішення яких не       
можливе без детального аналізу їх природи та змісту.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і      
рекомендацій, сформульованих у дисертації  

За предметом дослідження обрана тема цілком відповідає       
проблематиці дисертаційних досліджень зі спеціальності 12.00.03 –       
цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне         
право. Високий рівень обґрунтованості наукових положень, висновків,       
рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечені:  

- використанням широкої джерельної бази за темою дисертації та,         
зокрема достатнім масивом судової практики (список використаної       
літератури дорівнює 254 одиницям);  

- відповідності предметної спрямованості дисертаційного     
дослідження паспорту наукової спеціальності 12.00.03 – цивільне право та         
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 

- вдалим вибором та застосуванням методологічної основи для        
професійного вирішення авторкою низки наукових завдань, що сприяло        
реалізації поставленої мети дисертаційного дослідження; 

- внутрішньою логікою розвитку дослідження.  
Обрана структура максимально відображає значимість і наукову       

ємність кожного розділу, кожної частини тексту, акцентує увагу на         
найбільш важливих в науковому сенсі аспектах проведеного дослідження,        
а також дає можливість переконатися в логічній узгодженості і         
послідовності основної дослідницької думки. Текст дослідження      
відповідає критеріям цілісності, системності та зв’язності, а також        
критерію розумної та виправданої пропорційності його частин. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів  
Аналіз дисертаційного дослідження, ознайомлення з основними      

публікаціями та авторефератом дозволяє визнати, що мети дисертанткою        
загалом досягнуто. Усі розділи та підрозділи роботи за своїм змістом і           
висновками, перспективами подальшого дослідження і використання для       
розвитку доктрини цивільного права і законодавства у сфері        
цивільно-правового регулювання інтернет-аукціонів, зокрема примусових,     
слід вважати вагомими і вдало викладеними. 

Дисертаційне дослідження містить низку наукових положень, що        
мають важливе науково-теоретичне значення і практичну спрямованість.       
Вартують позитивної оцінки наступні висновки та пропозиції авторки. 
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Безсумнівно цінним є визначення юридичної природи      

інтернет-аукціону як дистанційного процедурного правочину на основі       
складного фактичного складу, що забезпечений програмними засобами       
інтернет-технологій та спрямований на продаж товарів споживачам за        
сформованою конкурентним торгом ціною. Проаналізовано стадії      
інтернет-аукціону, з’ясовано їх правовий зв'язок. Вдалим є твердження        
авторки, що черговість та процедурний порядок імплементації кожної        
стадії інтернет-аукціону є імперативом, недотримання якого є правовою        
підставою для оспорювання результатів інтернет-аукціону. Саме      
аргументація монолітності інтернет-аукціону, яка забезпечена жорстким      
правовим зв’язком його стадій слугує фундаментом визначення юридичної        
природи інтернет-аукціону як правочину. 

Належним чином авторкою обґрунтовано висновок про необхідність       
уніфікації правил проведення добровільних та примусових      
інтернет-аукціонів в єдиному нормативно-правовому акті. Вищенаведене      
авторка аргументує наступним: добровільні та примусові      
інтернет-аукціони мають цивільно-правову природу, адже правове      
становище суб’єктів, засоби захисту порушеного права, правовий режим        
майна, яке реалізується є однорідними.  

Цікавою є пропозиція розмежування видів аукціонів за технічними        
характеристиками та ознакою дистанційності. На підставі такого       
розмежування дисертантка запропонувала визначення понять «аукціон»,      
«електронний аукціон», «інтернет-аукціон». 

Заслуговує на увагу висновок, зроблений авторкою на с. 88         
дослідження, про те, що договір купівлі-продажу товару за криптовалюту         
слід вважати договором міни. В даному твердженні прослідковується        
обізнаність автора з основними концепціями правової природи       
криптовалюти, що панують в Україні, а саме, що криптовалюта визнається          
майном, а не грошовою одиницею.  

Практичну вагомість має пропозиція авторки визнати суб’єктом       
електронної комерції фізичну особу, яка не на постійній основі реалізує в           
мережі Інтернет товари вторинного ринку, виконує роботу, пропонує        
послуги. 

Висновки до дисертації є самостійними, достовірними, належним       
чином обґрунтованими й такими, що випливають зі змісту роботи. Додає          
переконливості висновкам те, що авторка широко використала не лише         
тексти нормативних правових актів, а і матеріали судової практики. 
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Водночас, мета дисертаційної роботи сформована відповідно до       

актуальності теми та вказує на її сучасний рівень, органічно узгоджується          
з визначеним предметом дисертації. Повнота змісту дослідження       
знаходить своє відображення і в тому, що тут наводиться особливо          
детальний фактичний матеріал, що включає докладні обґрунтування,       
гіпотези, історичні екскурси, а результати наукового пошуку описуються в         
цілісній з точки зору наукового пізнання формі.  

Разом з тим, відзначаючи безсумнівну новизну, актуальність і        
високий рівень представленого дисертаційного дослідження, необхідно      
зазначити, що дисертаційне дослідження не позбавлене певних недоліків,        
які потребують додаткової аргументації від авторки. 

1. Як для дослідження, яке має назву «Правове регулювання         
інтернет-аукціонів примусово вилученого майна», в роботі напрочуд мало        
уваги приділено аналізу саме примусовим інтернет-аукціонам. Так, в        
положеннях новизни, що були висловлені вперше, 6 із 7 стосуються          
інтернет-аукціонів в цілому, а інтернет-аукціону примусово вилученого       
майна - лиш одне. 

2. Другий розділ дисертації авторка назвали “юридична сутність        
електронних бірж”, а надалі в розділі йдеться здебільшого про         
інтернет-аукціони. Чи розрізняє автор ці поняття та як співвідносить? І яка           
власне юридична сутність електронних бірж? 

3. Можна поставити під сумнів авторську ідею щодо незастосування         
принципу свободи вибору контрагента. Адже свобода у договірних        
відносинах полягає, насамперед, у вільному вияві волі сторін на вступ у           
договірні відносини, і в тому що волевиявлення сторін складається вільно,          
без жодного тиску і відповідає їх внутрішній волі. Певні обмеження для           
учасників договірних відносин завжди існують хоча б тому, що договір і           
свобода договору існує в рамках нормативно-правових актах. І прояв         
свободи договору - у тому, що такі обмеження приймаються сторонами          
добровільно. 

4. Не дуже переконливим є висновок авторки у підрозділі 2.2 роботи           
про те, що цифровий товар має дво- або триелементну структуру: предмет,           
що існує фізично (цифровий носій); інформація як окремий предмет (зміст          
носія), предмет інтелектуальної власності. Адже цифровий товар не        
обов’язково має фізичний носій. Окрім того, більш доцільно було б          
висвітлити це питання у підрозділі 3.2 дисертації «Предмет        
інтернет-аукціону». 
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5. На ст. 104-105 роботи дисертанткою згадується про        

інформаційно-психічний вплив (коли вплив на учасника дистанційного       
правочину вчиняється за допомогою засобів інформаційних систем) як вид         
недобросовісних дій контрагента та підстава визнання правочину       
недійсним. У висновках до другого підрозділу дисертанка пропонує внести         
з цього приводу зміну до ЦК України і закріпити поряд із психічним та             
фізичним тиском на особу ще й інформаційно-психічний та визначити         
його як такий, що здійснюється засобами телекомунікації. Видається        
спірним дане рішення, оскільки те, що дисертантка розуміє під         
інформаційно-психічним впливом, є різновидом психічного впливу, а їх        
може бути безліч залежно від засобів впливу. Розмежування тиску на          
психічний та фізичний, який поданий сучасним ЦК України, є вичерпним,          
оскільки охоплює фізичне тіло та психіку, а отже людину в цілому.           
Виокремлення інформаційно-психічного тиску та внесення змін до ЦК        
України з цього приводу видається недоцільним. 

Однак в цілому, висловлені зауваження не впливають на високу         
позитивну оцінку дисертації Г. В. Гоголіної та не торкаються         
концептуальних положень роботи.  

Результати дисертації Г. В. Гоголіної мають як теоретичне, так і          
практичне значення, оскільки розвивають теорію договірних зобов’язань і        
можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях у цій         
сфері. Крім того, дисертанткою запропоновано шляхи вдосконалення       
законодавства що знайде своє втілення у практичних розробках проєктів         
законодавчих актів і може використовуватись для підготовки роз'яснень        
практики застосування. 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих       
працях 

За темою дисертації та відповідно до її змісту авторкою         
опубліковано п’ять статей, серед яких три статті - у наукових фахових           
виданнях України, дві статті — у зарубіжних виданнях, одна глава у           
підручнику з цивільного права, а також чотири тези доповідей на          
науково-практичних конференціях. Кількість, обсяг та зміст друкованих       
праць відповідають вимогам МОН України щодо публікацій основного        
змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і надають          
авторці право публічного захисту дисертації.  

Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції,      
сформульовані у дисертації, з достатньою повнотою викладені у        



6 
зазначених публікаціях. У них також висвітлена ідея проведеного        
дослідження.  

Зміст автореферату повною мірою відображає структуру, хід       
дослідження, основні положення і висновки дисертації. Автореферат не        
містить положень, що не ввійшли до основного змісту дисертації.         
Дисертант стисло формулює основні результати дослідження, які       
викладені у тому числі й у структурній частині автореферату. Висновки          
повністю відповідають сформульованим завданням та змісту самої роботи        
та випливають з її основних положень.  

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності       
встановленим вимогам  

Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох        
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний        
обсяг дисертації становить 235 сторінок, список використаних джерел (256         
найменувань) – 27 сторінок, додатки – 7 сторінок.  

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми        
дослідження, виконанню поставлених завдань.  

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог       
Міністерства освіти і науки України, що висуваються до такого роду          
наукових робіт. Зміст автореферату ідентичний основним положенням       
дисертації. 

Загальний висновок дисертаційного дослідження 
З огляду на актуальність, новизну, важливість одержаних авторкою        

результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну цінність         
сформульованих положень і висновків вважаю, що дисертаційна робота        
Галини Володимирівни Гоголіної «Правове регулювання     
інтернет-аукціонів примусово вилученого майна» є самостійним,      
оригінальним, завершеним науковим дослідженням, в якому науково       
обґрунтовані результати спрямовані на вирішення актуальне для науки        
цивільного права завдання. 

Враховуючи наведене, можна стверджувати про достатній рівень       
науковості та обґрунтованості висловлених авторкою у дисертації       
наукових суджень, положень, висновків і рекомендацій. Основні       
положення дисертації, належним чином були відображені у наукових        
працях, їх кількість відповідає відповідним вимогам. Висновки       
дисертаційної роботи містять необхідні ознаки наукової новизни та є         
авторськими. Підготовлені дисертантом пропозиції можуть бути      
використані суб’єктами законодавчої ініціативи, суддями при розгляді       
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такого роду справ, а також викладачами. Крім того, теоретичні висновки і           
пропозиції дисертації можуть бути використані для удосконалення       
відповідних інститутів цивільного права. Основні положення роботи       
можуть бути корисними при підготовці підручників і навчальних        
посібників для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності        
правознавство, а також при викладанні курсу «Цивільне право»,        
«IT-право». 

Вищезазначене дає підстави для висновку, що дисертація Гоголіної        
Галини Володимирівни «Правове регулювання інтернет-аукціонів     
примусово вилученого майна» відповідає вимогам, які ставляться до        
написання кандидатських дисертаційних робіт, а її автор заслуговує на         
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора       
філософії) за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;          
сімейне право; міжнародне приватне право. 
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