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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 – доктора юридичних наук, професора  

Жорнокуя Юрія Михайловича  

на дисертаційне дослідження  

Гоголіної Галини Володимирівни на тему «Правове регулювання інтернет-

аукціонів примусово вилученого майна», подане на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Розвиток 

громадянського суспільства зумовлюється декількома факторами, які слід 

розподіляти на економічні, соціальні, політичні, юридичні та інші. В умовах 

тотальної комп’ютеризації та інформатизації суспільства особливої 

актуальності набуває проблема правових засад створення, функціонування та 

проведення інтернет-аукціонів як одного з найбільш розвинутих, але не 

повністю законодавчо забезпечених, економічних явищ.  

Удосконалення законодавства та врегулювання відносин, що складаються 

у сфері електронної комерції є нагальним питанням. Водночас слід 

констатувати й те, що нині ще не склалися стійкі уявлення про сутність 

інтернет-аукціонів, їх види, правове становище учасників, місце і значення 

такої діяльності у структурі цивільних правовідносин. Складність 

урегулювання таких відносин викликана невизначеністю їх правової природи, 

змісту та відповідальності учасників. Не набули вони однозначного вирішення і 

в доктрині цивільного права.  
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Наведене вище зумовило потребу в проведенні наукової роботи, 

спрямованої на дослідження наявних проблем правового забезпечення 

організації та проведення інтернет-аукціонів з продажу примусово вилученого 

майна та надання науково обґрунтованих висновків і пропозицій щодо 

удосконалення цивільного законодавства й практики його застосування з 

питань, що вивчаються. 

Г. В. Гоголіною за мету було поставлено розробку теоретичної 

платформи правового регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого 

майна, а також підготовку пропозицій щодо змін та доповнень чинного у цій 

сфері законодавчого масиву і вдосконалення практики його застосування. Для 

досягнення зазначеної мети дисертанткою сформульовано низку завдань, 

спрямованих на вивчення об’єкта і предмета дисертаційного дослідження. 

Проведений у праці дисертанткою науково-практичний аналіз правової 

природи інтернет-аукціону надалі має сприяти формуванню цілісної системи 

знань щодо правового регулювання таких правових зв’язків, визначенню 

напрямів подальшого оновлення цивільного законодавства та практики 

застосування тощо.  

Ознайомлення з дисертацією Г. В. Гоголіної «Правове регулювання 

інтернет-аукціонів примусово вилученого майна» дає достатньо підстав 

вважати, що авторка загалом успішно досягла поставленої мети та виконала 

завдання дослідження. Цьому насамперед сприяла вдала структурна побудова 

дисертації, яка дозволила належно і всебічно висвітлити питання обраної теми.  

За предметом дослідження обрана тема цілком відповідає проблематиці 

дисертаційного дослідження за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Аналіз праці дає 

підстави стверджувати, що мети, яку поставила перед собою дисертантка, 

загалом досягнуто. 

Враховуючи наведене можна стверджувати, що дисертація Г. В. Гоголіної 

характеризується актуальністю, а її результати можуть бути цінними як для 

юридичної науки, так і для нормотворчої та практичної діяльності. 
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Оцінка обґрунтованості наукових положень дисертації, їх 

достовірності та новизни. Представлене дисертаційне дослідження є одним із 

перших комплексних досліджень проблем як загалом правового регулювання 

організації та проведення інтернет-аукціонів, так і безпосередньо реалізації на 

них примусово вилученого майна. Такий підхід дозволив сформулювати 

завдання та обґрунтувати висновки, яким притаманні необхідні ознаки наукової 

новизни.  

Праця Г. В. Гоголіної «Правове регулювання інтернет-аукціонів 

примусово вилученого майна» містить наукові положення, які мають 

теоретичне значення і практичну спрямованість. Науковою новизною 

відзначається, передусім, саме дисертаційне дослідження, оскільки воно в 

Україні викладене в такому ракурсі вперше. 

Авторкою правильно та чітко визначено об’єкт, предмет, методи, мету і 

задачі дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, які були застосовані 

цілком обґрунтовано, що дозволило дисертантці дійти обґрунтованих 

висновків.  

Структура дисертації обумовлена метою і предметом дослідження. 

Логічно структурованим є зміст розділів праці, в яких відображено: теоретико-

правові та методологічні засади правового регулювання інтернет-аукціонів 

примусово вилученого майна; юридичну сутність електронних бірж; 

організацію та проведення інтернет-аукціонів.  

Заслуговує на позитивну оцінку спроба визначення юридичної природи 

інтернет-аукціону як дистанційного процедурного правочину на основі системи 

накопичувальних фактичних складів, що забезпечений програмними засобами 

інтернет-технологій та спрямований на продаж товарів споживачам за 

сформованою конкурентним торгом ціною (с. 10, 147, 160, 193, 198 дисертації, 

с. 4, 13 автореферату).  

Є всі підстави погодитися з висновком, що вперше на основі комплексного 

аналізу елементів стадій інтернет-аукціону дисертанткою виявлено їх правовий 
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зв’язок, аргументовано, що черговість та процедурний порядок імплементації 

кожної стадії інтернет-аукціону є імперативом, недотримання якого є правовою 

підставою для оспорювання результатів інтернет-аукціону (с. 10 дисертації, с. 4 

автореферату).  

Схвалення викликає запропоноване авторкою бачення того, що 

оголошення про проведення інтернет-аукціону та його акцепт мають подвійну 

правову природу: самостійний багатосторонній правочин; елемент складного 

фактичного складу інтернет-аукціону (с. 11 дисертації, с. 4 автореферату).  

Розглядаючи питання проблематики відповідності дефініцій у джерелах 

інтернет-аукціонного законодавства, дисертантка на с. 55–57, 62, 67–68, 194 

дисертаційного дослідження справедливо наголошує на розмежуванні таких 

категорій, як «аукціон», «електронний аукціон» та «інтернет-аукціон». Ці 

поняття були ретельно проаналізовані нею, внаслідок чого доведено, що 

закріплення відповідної термінології у законодавстві про аукціони дасть змогу 

ефективно охороняти та захищати права споживачів, а також істотно зменшить 

або навіть зведе нанівець шахрайські дії та інші зловживання правом. 

У другому розділі – «Юридична сутність електронних бірж» – проводиться 

аналіз принципів електронної комерції та можливість їх застосування до 

інтернет-аукціонів. Дисертантка досліджує природу інтернет-аукціону як 

дистанційного правочину, з’ясовує місце такого правочину в системі договорів 

купівлі-продажу. Визначає юридичну природу інтернет-аукціону, його зміст. 

На основі розробленої блок-схеми алгоритму інтернет-аукціону авторкою 

виявлено, що кожний елемент алгоритму є юридичним фактом у складному 

фактичному складі інтернет-аукціону.  

Слід позитивно оцінити спробу дисертантки в межах окремих підрозділів 

дослідити місце електронного договору купівлі-продажу в системі договорів 

торгівлі (підрозділ 2.2.) та визначити юридичну природу інтернет-аукціону 

(підрозділ 2.3.). Це дало можливість авторці висловити власне бачення того, що 

цивільно-правова природа інтернет-аукціону, а саме їх імплементація, правове 
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становище суб’єктів, режим майна (товару), засоби захисту порушеного права є 

однорідними (с. 158 дисертації, с. 4 автореферату). 

Заслуговує на увагу дослідження у праці матеріалу та правозастосовної 

практики щодо того, що цифровий товар (лот) має дво- або триелементну 

структуру: предмет, що існує фізично (цифровий носій); інформація як окремий 

предмет (зміст носія), предмет інтелектуальної власності (якщо інформація 

відповідає вимогам закону України «Про авторське право та суміжні права» від 

23.12.1993 р.) (с. 11, 192, 197 дисертації, с. 5, 16 автореферату). 

Логічною і послідовною є структура праці, обумовлена метою і завданнями 

дослідження. У результаті дослідження дисертанткою сформульовано низку 

висновків і положень, що мають науковий і практичний інтерес. 

Здобутком дисертації, безперечно, є її високий науково-теоретичний 

рівень, практична спрямованість. Праця завершується сформульованими 

висновками (с. 193–199), списком використаних джерел (с. 200–226) та 

додатками (с. 227–235). При цьому проявляється обізнаність дисертантки у 

наукових проблемах, що безпосередньо стосуються предмета дослідження.  

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. Основні положення 

й висновки, сформульовані в дисертації Г. В. Гоголіної, відображені у 

10 наукових працях: 5 наукових статтях, з них 3 – у наукових фахових виданнях 

України, 2 – у зарубіжних виданнях, а також у тезах 4 доповідей на науково-

практичних конференціях та однієї глави у підручнику «Цивільне право 

України» (за ред. проф. Р. Б. Шишки).  

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації, в цілому 

відображає структуру і наукові результати дослідження. Вони є ідентичними. 

Аналіз дискусійних положень дисертації та основні зауваження. 

Разом з тим, позитивно оцінюючи проведену наукову роботу, необхідно 

зазначити, що дисертаційне дослідження містить низку положень, оцінок, 

висновків, пропозицій і рекомендацій, які відображають спірні теоретичні 
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позиції або суб’єктивне сприйняття їх авторкою, що спонукає до дискусії з їх 

приводу, а саме: 

1. Назва дисертаційного дослідження заявлена як «Правове регулювання 

інтернет-аукціонів примусово вилученого майна», на с. 7 якої та с. 2 

автореферату зазначається, що предметом дослідження є правове регулювання 

проведення інтернет-аукціону з реалізації примусово вилученого майна 

(виділено мною. – Ю. Ж.). Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату 

в цілому складає позитивне враження, оскільки простежується авторська 

позиція, а пропозиції з окремих дискусійних питань чітко аргументовані. Проте 

дисертанткою не розставляються чіткі акценти щодо особливостей організації 

та проведення інтернет-аукціонів та специфіки укладення договорів щодо 

примусово вилученого майна. Вперше особливості відносин щодо такого майна 

згадуються лише на с. 75 дисертації, а класифікація інтернет-аукціонів, з 

вказівкою на потребу у виокремленні його різновиду – примусового інтернет-

аукціону та його особливості, проводиться лише на с. 150 дисертації.  

У зв’язку з чим виникають питання про: а) потребу додаткового 

пояснення специфіки інтернет-аукціону, на якому реалізується примусово 

вилучене майно; б) особливостей примусово вилученого майна як об’єкта 

торгів; в) особливостей суб’єктного складу відносин, об’єктом якого є 

примусово вилучене майно. 

2. Викликає дискусію твердження авторки щодо розуміння юридичної 

природи інтернет-аукціону (п. 1 новизни одержаних результатів), оскільки на її 

думку: а) за юридичною природою інтернет-аукціон є: 

– багатостороннім складеним (багатостадійним), строковим, відплатним 

правочином (с. 147 дисертації); 

– дистанційним, процедурним, багатостороннім складеним 

(багатостадійним), строковим, відплатним правочином (с. 160 дисертації); 

– дистанційним, багатостороннім складеним (багатостадійним), 

строковим, відплатним правочином (с. 198 дисертації); 

б) щодо розуміння підстав виникнення такого правочину, ними є: 
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– складний фактичний (юридичний) склад (с. 10 дисертації, с. 4 

автореферату); 

– накопичувальні фактичні (юридичні) склади (с. 193 дисертації, с. 13 

автореферату). 

Відповідно додаткового пояснення потребує авторська позиція щодо: 

а) конкретизації розуміння юридичної природи інтернет-аукціону; б) розуміння 

підстав виникнення такого правочину; в) характеристики відплатності інтернет-

аукціону як правочину (оскільки про цей елемент характеристики у праці не 

згадується). 

3. Додаткового пояснення потребує позиція дисертантки щодо 

можливості застосування принципів електронної комерції, викладених у Законі 

України «Про електронну комерцію» до інтернет-аукціонних відносин, 

оскільки стверджується, що вони: 

– не застосовуються в повному обсязі (п. 3 новизни одержаних 

результатів) (с. 10 дисертації);  

– практично не застосовується принцип свободи вибору контрагента, 

натомість об’єктивно має місце свобода вступу у договірні відносини (принцип 

свободи договору) і свобода вчинення електронних правочинів (с. 10, 75 

дисертації); 

– не абсолютний принцип свободи вибору видів та форм діяльності з 

огляду на обмеження, встановлені ч. 1 ст. 83 ЦК України (с. 10 дисертації); 

– деякі принципи, передбачені ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронну 

комерцію» та ЦК України, повторювати недоцільно (с. 72–73 дисертації); 

– у той же час авторка апелює до принципів для аукціонних торгів (п. 14 

Директиви 2014/25/ЄС): рівного ставлення, недискримінації та прозорості, 

подаючи їх як орієнтир. При цьому не звертається увага на співвідношення 

принципів електронної комерції при організації та проведенні інтернет-

аукціонів та принципів ЄС для аукціонних торгів (с. 80–81 дисертації). 

4. З метою з’ясування правового регулювання інтернет-аукціонів 

примусово вилученого майна, на думку авторки дисертації, доцільно вивчити 
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ґенезу врегулювання електронних бірж (підрозділ 1.2 дисертації). Аналіз 

матеріалу щодо заявленої тематики дозволяє зауважити наступне: 

а) регулюватися може створення, діяльність та припинення, а не самі 

біржі; 

б) авторкою чітко не зазначена мета аналізу виникнення та розвитку 

забезпечення створення, функціонування та припинення електронних бірж, а 

відповідно маємо більш розширену подачу матеріалу (починаючи з аукціонної 

моделі торгів, що датується 8000 роком до н. е. (с. 18 дисертації) і закінчуючи 

сьогоденням), яка виходить за межі заявленої тематики; 

в) дисертантка звертає увагу на підходи до тлумачення «автоматичної 

торгової системи», що містяться у доктрині (с. 29–30 дисертації), але жодним 

чином їх не проаналізувавши, робить власний висновок (с. 30–31 дисертації), 

який жодним чином не стосується вивчення питань створення, функціонування 

та припинення бірж; 

г) досить спірним є твердження, що автоматична торгова система є 

гарантом дії цивільно-правових принципів, передбачених ст. 3, 6, 203, 204 

ЦК України (с. 31 дисертації), оскільки: справедливість, добросовісність та 

розумність є оціночними поняттями; незловживання правом є можливим лише 

стосовно осіб, які беруть участь у торгах (покупців), але жодним чином не 

продавця, який у будь-який момент може зняти товар (лот) з торгів. 

Підтвердженням чого є те, що на с. 72 дисертації авторка вже веде мову про 

засади цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України); 

ґ) підсумовуючи матеріал, викладений у підрозділі 1.2 (с. 17–40 

дисертації), слід зауважити, що додаткового пояснення потребує результат, 

якого досягла дисертантка під час з’ясування питань ґенези врегулювання 

електронної біржової торгівлі для розвитку інтернет-аукціонів примусово 

вилученого майна. 

5. Загальновідомо, що результативність будь-якого наукового 

дослідження залежить від раціональності його структурної побудови. У даному 

випадку дисертація складається з трьох розділів, що є прийнятним, адже це 
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надало дисертантці можливість достатньо повно висвітлити основоположні 

питання обраної теми. Водночас можливі варіанти коригування послідовності 

окремих підрозділів. Так, у підрозділі 1.3 «Іноземний досвід визначення 

юрисдикції інтернет-правочинів» висвітлено підходи до вирішення питання 

визначення територіальної підсудності інтернет-аукціонних спорів за 

кордоном, а підрозділ 3.3 «Юрисдикція інтернет-аукціону» присвячений 

питанню визначення юрисдикції залежно від предмета та сторін спору 

інтернет-аукціону в Україні. Тож потребує додаткового пояснення доцільність 

та можливість логічного розміщення матеріалу підрозділів 1.3 та 3.3 у межах 

одного підрозділу.  

Крім того, авторці доцільно чітко визначитися щодо питань: 

а) однотипності визначення/невизначення юрисдикції інтернет-

правочинів в іноземних правопорядках, оскільки основну увагу приділено лише 

можливості укладення (доступу споживачів) інтернет-правочинів; 

б) посилання авторки на потребу оновлення українського законодавства 

до нинішніх реалій та необхідності доповнення законодавчих актів, що 

регулюють правовідносини у сфері реклами і маркетингу (с. 51 дисертації) не 

свідчить про напрацювання або імплементацію конкретних закордонних 

механізмів (іноземного досвіду). 

6. Зміст підрозділу 1.4 «Проблема відповідності дефініцій в джерелах 

інтернет-аукціонного законодавства» дозволяє констатувати, що за основу 

дослідження взято категорію «аукціон», хоча наголошується, що крім його 

термінологічного розуміння мають бути розглянуті тлумачення його 

електронних форм (с. 53 дисертації). За змістом підрозділу мова йде про 

«електронний аукціон» та «інтернет-аукціон». Звідси потребує додаткового 

пояснення авторська позиція щодо можливості їх розуміння як електронних 

форм аукціону чи взагалі оприлюднення авторської позиції до розуміння 

електронних форм аукціону. 

Проте зазначені зауваження здебільшого є дискусійними або мають 

неістотний характер, тому вони жодним чином не можуть впливати на високу  
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