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ВІДЗИВ 

офіційного опонента про дисертацію Ізарової Ірини  
Олександрівни "Теоретичні і практичні засади гармонізації  
цивільного процесу Європейського Союзу та України",  

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний  

процес; сімейне право; міжнародне приватне право 
 
   

        Друга половина XX – початок XXI століття стали для юридичної 

спільноти Європи періодом пошуку відповідей на величезну кількість 

запитань, пов'язаних, з одного боку, із заснуванням Європейського Союзу 

(далі – ЄС), з іншого – зі створенням ефективної досконалої системи 

правосуддя, захисту порушених прав, не обмежених кордонами національних 

держав. 

         Здійснивши спроби вирішити проблеми захисту порушених прав 

шляхом прийняття конвенцій із деяких питань міжнародного процесуального 

права (які не вирішили проблему гармонізації національних процедур), 

країни ЄС пішли шляхом гармонізації цивільного процесуального 

законодавства, і у підсумку було створено цивільний процес ЄС 

(транскордонний цивільний процес). 

         Зазначений правовий досвід уже сам по собі викликає науковий інтерес. 

Тим більше, що багато питань, пов'язаних з його існуванням, відносяться до 

дискусійних проблем науки цивільного процесуального права. 

Крім того, необхідно враховувати, що в умовах трансформації 

вітчизняної правової системи, спричиненої вжиттям заходів, спрямованих на 

реалізацію євроінтеграційних прагнень України, існує нагальна потреба у 

науковому дослідженні проблем, пов'язаних із забезпеченням ефективного та 

доступного правосуддя, оскільки їх вирішення є одним із чинників, від яких 
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залежатиме можливість подальшої інтеграції України в ЄС.  

         Враховуючи вищезазначене, актуальність теми дисертаційного 

дослідження І.О. Ізарової не викликає жодних сумнівів. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних засад 

концепції гармонізації цивільного процесу ЄС та України, визначення її 

шляхів та вироблення рекомендацій і пропозицій щодо реформування 

цивільного процесу України задля утвердження загальноєвропейських 

стандартів цивільного судочинства та забезпечення успішної інтеграції 

України до Європейського Союзу. 

Для досягнення цієї мети у дисертації: здійснюється аналіз сучасного 

етапу розвитку цивільного процесу; визначаються основні напрями його  

зближення в умовах глобалізації в загальносвітовому та регіональному 

європейському вимірах; досліджується еволюція становлення основних 

процесуальних моделей цивільного процесу європейських країн; 

визначаються загальні засади гармонізації цивільного процесу як явища 

правової дійсності, з’ясовуються її передумови й законодавчі засади в ЄС; 

визначаються основні шляхи гармонізації цивільного процесу; дається 

характеристика цивільного процесу ЄС як єдиного порядку вирішення 

цивільних та комерційних спорів транскордонного характеру в ЄС; 

визначаються  внутрішня структура та основні принципи цивільного процесу 

ЄС; виокремлюються основні етапи й напрями гармонізації цивільного 

процесу ЄС та України; з’ясовуються особливості запровадження 

електронного правосуддя з метою забезпечення доступності судового 

захисту; вносяться пропозиції щодо реформування вітчизняного цивільного 

процесуального законодавства з метою гармонізації цивільного процесу ЄС 

та Україні тощо.  

           Ефективність наукового пошуку дисертанта була зумовлена в цілому 

вірним визначенням об’єкта, предмета, методологічних основ, стратегії і 

тактики дослідження, що, у свою чергу,  дозволило викласти його результати 

у вигляді логічно структурованого тексту дисертації, яка складається з: 
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переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів (що включають 20 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг рукопису становить 439 сторінок, з яких: 370 сторінок – основний 

текст; 65 сторінок – список використаних джерел (який містить 515 

найменувань), 4 сторінки – додатки. 

        У першому розділі "Загальноєвропейська традиція і перспективи 

гармонізації цивільного процесу України та Європейського Союзу" автор 

досліджує еволюцію наукової думки про гармонізацію цивільного процесу, 

визначає основні етапи формування цивільних процесуальних моделей 

сучасних європейських держав, вивчає питання про зближення і 

гармонізацію цивільного процесу в умовах регіональної європейської 

інтеграції, приділяє увагу питанням про становлення вітчизняної моделі 

цивільного процесу та перспективи його розвитку в умовах євроінтеграції. 

        У Другому розділі "Загальні засади гармонізації цивільного процесу в 

Європейському Союзі" міститься характеристика передумов та законодавчих 

засад  гармонізації цивільного процесу в ЄС, визначаються поняття та шляхи 

гармонізації цивільного процесу, досліджується поняття транскордонного 

елементу та транскордонного цивільного процесу. 

       Третій розділ "Єдиний порядок вирішення цивільних і комерційних 

справ транскордонного характеру як результат гармонізації цивільного 

процесу в ЄС" присвячено аналізу низки питань, пов'язаних із внутрішньою 

структурою цивільного процесу ЄС, особливостями застосування положень 

національного законодавства під час розгляду справ у порядку 

загальноєвропейських процедур, а також із забезпеченням прав відповідача 

на організацію свого захисту та оскарженням судових рішень, ухвалених у 

порядку загальноєвропейських процедур. 

        У четвертому розділі дисертації дається характеристика основних етапів 

та напрямів гармонізації цивільного процесу ЄС та України. П'ятий розділ 

присвячено питанням, пов'язаним із розвитком цивільного процесу в умовах 

глобалізації та зближення правових систем світу. 
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Викладення результатів дослідження у такій послідовності в цілому 

дозволяє авторові чітко окреслити коло питань, що вивчаються, представити 

основні позиції науковців з проблем, що розглядаються, та визначити власну 

наукову позицію щодо предмету дослідження.  

Основні результати дисертаційного дослідження є дійсно новими та 

достовірними, а дисертаційна робота є першим в Україні системним 

комплексним монографічним дослідженням теоретичних засад становлення 

цивільного процесу ЄС як єдиного порядку розгляду і вирішення цивільних і 

комерційних справ транскордонного характеру та шляхів гармонізації 

цивільного процесу ЄС та України в умовах реалізації Угоди про Асоціацію 

та запровадження зони вільної торгівлі. 

Більшість висновків дисертанта заслуговують на підтримку. 

Так, можна погодитись з висновком автора, що гармонізація цивільного 

процесу в ЄС шляхом розробки спільного наднаціонального законодавства 

привела до утворення єдиного комплексного автономного порядку вирішення 

цивільних і комерційних справ транскордонного характеру – цивільного 

процесу ЄС, до якого входять процедури видачі Європейського судового 

наказу та вирішення дрібних спорів, видачі Європейського виконавчого 

листа, отримання доказів, вручення судових та позасудових документів, 

арешту грошових коштів на банківських рахунках, альтернативного 

вирішення споживчих спорів, надання правової допомоги та ін. (п 4 наукової 

новизни, с. 13 дисертації). 

 Не викликає заперечень висновок автора про необхідність 

розмежування понять цивільного процесу ЄС та європейського цивільного 

процесу, відповідно до якого під європейським цивільним процесом 

необхідно розуміти систему стандартів, запроваджену на рівні Ради Європи 

як об’єднання, що сповідує спільні європейські цивілізаційні цінності, 

виходячи з впливу Європейської, Брюссельської та інших конвенцій, судової 

практики ЄСПЛ, а також відсутності загальнообов’язкового законодавства, 

що регулює цивільні процесуальні відносини; під цивільним процесом ЄС 
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слід розуміти альтернативний порядок вирішення цивільних і комерційних 

справ транскордонного характеру компетентними судами або 

уповноваженими органами держав-членів ЄС, урегульований положеннями 

наднаціонального законодавства ЄС (п. 5 наукової новизни, с. 13 дисертації). 

Можна погодитись з твердженням автора, що принцип пріоритетності є 

одним із визначальних принципів цивільного процесу ЄС, що закріплює 

імперативність норм загальноєвропейського законодавства й зобов’язує суд та 

учасників загальноєвропейських процедур дотримуватися їх положень, і 

тільки у разі відсутності прямих вказівок – застосовувати положення 

національного законодавства, виходячи з позицій їх спрощеності та 

доступності (п. 9 наукової новизни, с. 14 дисертації). 

Достовірність і ґрунтовність висновків дисертанта, поряд з іншими 

чинниками, значною мірою зумовлені тим, що він вірно визначив істотні 

умови та основні засоби гармонізації цивільного процесу в ЄС. 

Так, вірним є висновок автора, що "істотною умовою, що забезпечила 

розвиток гармонізаційного процесу в ЄС, стало положення Амстердамського 

договору 1997 р. про врегулювання відносин у сфері внутрішніх справ та 

правосуддя шляхом розробки та запровадження наднаціонального 

законодавства ЄС, обов’язкового для застосування в державах-членах. Із 

цього часу підготовка та ухвалення законодавчих актів ЄС, що регулювали 

відносини зі здійснення цивільного судочинства, значно активізувалися. 

Зокрема, мова йде про реалізацію третьої частини статті 65, в якій йшлося 

про можливість запровадження спільних правил цивільного судочинства" (с. 

100 дисертації). 

Вірним є й твердження дисертанта, що основним засобом гармонізації 

цивільного процесу в ЄС є регламенти ЄС, за допомогою яких було 

запроваджено загальнообов’язкове наднаціональне законодавство ЄС. В 

сфері цивільного процесу це Регламент (ЕC) № 1896/2006 про порядок видачі 

Європейського судового наказу та Регламент (ЕC) № 861/2007 про 

Європейський порядок вирішення дрібних спорів та ін.  А 10 січня 2015 р. 
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набув чинності Регламент (EU) № 1215/2012 про юрисдикцію, визнання і 

виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах, що завершило 

становлення єдиної комплексної системи цивільного процесу ЄС як порядку 

захисту прав жителів ЄС у цивільних і комерційних справах 

транскордонного характеру. 

Крім того, на думку дисертанта, до засобів гармонізації можна віднести 

й деякі директиви (Директива ЄС 2002/8/EC від 27 січня 2003 р. для 

поліпшення доступу до правосуддя в транскордонних спорах шляхом 

встановлення мінімальних загальних правил, що стосуються юридичної 

допомоги для таких спорів; Директива № 2013/11/EU від 21 травня 2013 р. 

про альтернативні способи вирішення споживчих спорів та ін.), оскільки їхні 

положення регулюють процесуальні відносини в особливих категоріях справ.  

Але при цьому автор вірно застережує, що основна мета гармонізації 

цивільного процесу досягається узгодженням національного законодавства 

держав-членів завдяки створенню єдиного наднаціонального порядку захисту 

прав, тоді як за допомогою директив забезпечується узгодження 

наднаціонального та національного законодавства держав-членів ЄС (с. 110-

111, 127 дисертації). 

Багато положень дисертації свідчать про те, що автор вільно 

орієнтується у чинних правових актах ЄС і має чітке уявлення про сучасні 

механізми та способи вирішення спорів. Підтвердженням цього є, наприклад, 

розгляд ним питання про узгодження національних правил цивільного 

процесуального законодавства держав – членів ЄС у сфері альтернативних 

способів вирішення спорів (Alternative Dispute Resolution, далі – ADR), що 

становлять важливу частину цивільного процесу ЄС і забезпечують реальну 

можливість урегулювання спору без судового розгляду і пов’язаних із цим 

проблем високої вартості, надмірної тривалості, складності, необхідності 

представництва інтересів у суді (с. 141 та ін. дисертації).  

Як вірно пише дисертант, найбільшого поширення ADR набули в так 

званих «споживчих спорах», що виникають із відповідних договорів, і 



7 
 

 

зокрема – в галузі електронної торгівлі. Виходячи з того, що в сучасному 

світі значна частина споживчих договорів укладається у мережі Інтернет, 

автор вірно стверджує, що у даному разі виникають потенційно 

транскордонні відносини і, відповідно, – транскордонні спори. Дисертант 

вірно зазначає, що зараз основою альтернативного позасудового вирішення 

спорів онлайн в ЄС є ухвалені 21 травня 2013 р. Директива 2013/11/EU 

(набула чинності в липні 2015 р.) про альтернативне вирішення споживчих 

спорів та Регламент (ЕU) № 524/2013 (набув чинності у січні 2016 р), що 

запроваджує онлайнове вирішення споживчих спорів (с. 143-144 

дисертації). 

Значення цих актів для розвитку й функціонування системи 

загальноєвропейського порядку захисту прав надзвичайно важливе. 

Регламент № 524/2013 передбачає створення ОDR-платформи (вирішення 

спорів онлайн, або Online Dispute Resolution, далі – ODR), яка пропонує 

споживачам і продавцям єдину точку входу для позасудового врегулювання 

спорів онлайн, за допомогою ADR. При цьому наявність суб’єктів ADR є 

необхідною умовою для правильного функціонування платформи ОDR, тому 

запропоновані процедури взаємозв’язані. Відповідно до Регламенту № 

524/2013, запроваджується простий, ефективний, швидкий і недорогий 

позасудовий механізм вирішення спорів, що виникають з онлайн-транзакцій. 

(с. 144 дисертації).  

Важливими (насамперед з практичної точки зору) є висновки 

дисертанта щодо часових меж гармонізації цивільного процесу ЄС та 

України. Зокрема, автор слушно зауважує, що  гармонізація цивільного 

процесу має здійснюватися поступово, системно та комплексно, з 

урахуванням вектора розвитку України, оскільки партикулярні зміни 

національного законодавства не приведуть до бажаного результату – 

створення стабільної та ефективної системи цивільного правосуддя, яка б 

відповідала вимогам установчих договорів ЄС. Вона є необхідною 

передумовою для подальшої адаптації до законодавства ЄС у разі набуття 
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Україною членства в Євросоюзі. До цього часу гармонізація законодавства 

стане тим необхідним підґрунтям, яке забезпечить реальні перспективи 

інтеграції та активну співпрацю між Україною та державами ЄС (с. 239 

дисертації). 

         У переважній більшості випадків автор ретельно вивчає дискусійні 

питання теми дисертаційного дослідження, починаючи від визначення 

сутності окремих понять і закінчуючи аналізом думок науковців з питань 

прикладного характеру. При цьому інколи автор не обмежується  рамками 

юридичної науки, а виходить на філософський рівень наукового пізнання 

(див.: підрозділ 5.1 дисертації "Вплив поліцивілізаційної парадигми 

сучасного світу на розвиток цивільного процесу").  

        Дисертація виконана на високому теоретичному рівні. Разом з цим, вона  

має чітку практичну спрямованість, оскільки містить ряд конкретних 

пропозицій  з  удосконалення правового регулювання відповідних суспільних 

відносин.  

Так, наприклад, для реалізації ідеї гармонізації цивільного процесу 

ЄС та України, шляхом узгодження вітчизняного цивільного 

процесуального законодавства та законодавства ЄС, автор пропонує 

здійснити такі заходи: забезпечити законодавче регулювання відносин з 

медіації з урахуванням вимог ЄС, зокрема щодо положень про доступ до 

єдиного порталу позасудового врегулювання спорів за допомогою ADR за 

участі споживачів; доповнити інститут забезпечення позовних вимог у 

цивільному процесі положеннями про судові заборони шляхом внесення 

змін до п. 2 ч. 1 ст. 152 ЦПК України про наділення суду повноваженням 

своєчасно накладати заборону вчиняти певні дії, зокрема з припинення 

будь-якого порушення прав; ч. 1 ст. 127 ЦПК України доповнити 

положенням про те, що після відкриття провадження у справі суд 

невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про 

відкриття провадження у справі рекомендованим листом із повідомленням 

завчасно для організації захисту; запропоновано доповнити розділ Х ЦПК 
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України статтею про те, що сторони вправі узгодити вибір суду, 

компетентного розглядати спір, що виник між ними, не порушуючи 

правил, передбачених ст. 113 та 114 ЦПК України, забезпечуючи право 

особи на судовий захист. 

Ґрунтовність теоретичних висновків автора великою мірою зумовлена 

вивченням великої кількості нормативних правових і спеціальних наукових  

літературних джерел (як вітчизняних, так і зарубіжних).  

         Дисертація написана літературною українською мовою з дотриманням 

вимог щодо наукової стилістики. Робота не містить текстових фрагментів 

кандидатської дисертації здобувача.  

        Оцінюючи науковий доробок автора в цілому позитивно, необхідно 

зазначити, що окремі положення дисертації носять дискусійний характер або 

потребують додаткової аргументації:   

        1) У дисертаційному дослідженні автор вживає термін "цивільний 

процес ЄС" у різних значеннях [як порядок захисту прав (основне значення), 

правовий інститут, галузь європейського права та ін.], не проводячи чіткого 

розмежування між тими правовими явищами, які позначаються ним у різних 

випадках, що призводить до некоректності певних висловлювань.  

        Так, наприклад, на с. 177 дисертації автор зазначає, що "до системи 

цивільного процесу ЄС варто віднести ті законодавчі акти, які відіграють 

важливу роль у його функціонуванні та забезпечують комплексну ефективну 

судову діяльність із розгляду цивільних і комерційних справ 

транскордонного характеру в судах держав – членів ЄС". Останнє 

твердження викликає, як мінімум, такі запитання: як співвідносяться поняття 

"цивільний процес ЄС" і "система цивільного процесу ЄС", що являє собою 

"система цивільного процесу ЄС", чи є її елементами лише "законодавчі 

акти"? Тим більше, що про "комплексність та системність" цивільного 

процесу ЄС і про регламенти ЄС, як невід'ємну частину "системи цивільного 

процесу ЄС", йдеться й на інших сторінках дисертації (див., наприклад: с. 

292).  
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         Крім того, оскільки для даного дисертаційного дослідження поняття 

"цивільний процес Європейського Союзу" ("цивільний процес ЄС") має 

методологічне значення (як основна категорія, що вивчається в рамках 

предмета дослідження), цілком виправданим було б очікувати від автора 

чіткого розмежування всіх випадків використання відповідного терміну.  

2) Як один із висновків першого розділу дисертації автор пропонує 

твердження про те, що "перспективи зближення й гармонізації цивільного 

процесу України та Європейського Союзу зумовлені такими особливостями 

вітчизняної моделі цивільного процесу, які сформувалися під впливом 

загальноєвропейських цінностей та засад здійснення правосуддя в умовах 

змагального процесу незалежним і неупередженим суддею... Історичний 

аналіз доводить, що вітчизняна модель цивільного процесу є доволі 

своєрідною, віднести її до романо-канонічної моделі не можна, але 

розглядати в системі загальноєвропейської традиції цивільного процесу 

варто з огляду, передусім, на те, що в її основі лежать європейські джерела 

права" (с. 94-95 дисертації).  

 Таке твердження не викликало б жодних запитань, якби Розділ I 

дисертації дійсно би містив ретельний аналіз вітчизняної моделі цивільного 

процесу, але цього, на жаль, немає. Дисертант, спираючись на твердження 

інших науковців, а не на власні дослідження першоджерел, робить висновок, 

який зовсім не випливає з того матеріалу, який представлений у Розділі I 

дисертації. 

  Крім того, до вад підрозділу 1.4 дисертації "Становлення вітчизняної 

моделі цивільного процесу та перспективи його розвитку в умовах 

євроінтеграції", в рамках якого автор доходить цитованого вище висновку, 

можна віднести фрагментарність дослідження і недостатній ступінь 

обґрунтованості тверджень автора.  

  Насамперед це проявляється при розгляді питання про джерела 

правового регулювання відповідних суспільних відносин в Україні 
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(враховуючи, за висловлюванням самого автора, її "довготривале 

перебування у складі різних імперій").  

 3) Наведені вище (під номером 2) вади дослідження можна 

кваліфікувати як прогалину у дослідженні, яку дисертант з легкістю міг би 

усунути (заповнити), якби дав характеристику вітчизняної моделі цивільного 

процесу  у четвертому розділі, визначаючи етапи та напрями гармонізації 

цивільного процесу ЄС та України. Але цього, на жаль, не відбулося. І 

зазначені вище недоліки (поряд з деякими іншими чинниками) стали 

підставою для певних сумнівів щодо дотримання автором, у відповідній 

частині, всіх вимог, які ставляться до наукових досліджень, і, як наслідок,  

повної відповідності розробленої автором "концепції гармонізації цивільного 

процесу ЄС та України" (загальні "Висновки", с. 363 дисертації) "вітчизняній 

моделі цивільного процесу". 

Хоча при цьому необхідно зауважити, що загальна кількість і якість 

всіх інших теоретичних висновків автора такі, що дозволяють з впевненістю 

констатувати: підготовлена І.О. Ізаровою наукова праця є докторською 

дисертацією з необхідним рівнем наукової новизни. 

4) На с. 28 дисертації автор стверджує, що у Стародавньому Римі 

"правила судочинства набули незмінного вигляду закону, якому підкорялися 

всі члени римського суспільства". При цьому, без будь-якої додаткової 

характеристики цивільного процесу та його видів у Стародавньому Римі, 

одразу зазначається, що "децемвіри не створювали нових правил, а тільки 

закріпили вже існуючі", що, на думку дисертанта,  "має надзвичайно важливе 

значення на сучасному етапі розвитку цивільного процесу". 

 Позиція дисертанта з цього питання, як мінімум, потребує пояснення. 

Насамперед, необхідно уточнити, який саме історичний період існування 

Стародавнього Риму має на увазі автор? А що стосується твердження  про 

децемвірів, то згадка про них у контексті розгляду цього питання, на наш 

погляд, взагалі є недоречною, оскільки децемвіри, незважаючи на те, що 

колегія децемвірів була постійно діючим судом, розглядали лише одну 
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категорію цивільних справ – статусні спори, і робити висновок про 

цивільний процес взагалі на підставі оцінки їх діяльності, як мінімум, 

безпідставно. 

         5) Автору не завжди вдається дотримуватись вимог логіки щодо 

несуперечливості тверджень та однозначності висновків. 

          Так, наприклад, на с. 38 дисертації він спочатку стверджує, що  "один із 

перших кодифікованих актів цивільного процесуального законодавства, 

Французький ЦПК 1806 р., який набув чинності у 1807 р., є результатом 

революційного руху проти абсолютного авторитаризму у Франції, піднесення 

Просвітництва, які відображали ідеї просвітницького абсолютизму Вольтера, 

енциклопедії Дідро, суспільного договору Руссо, утвердження цінності 

людини та її життя, відродження природного права", але далі, на цій же с. 38, 

пише:  "У наукових джерелах неодноразово відзначали, що фактично ЦПК 

Франції запозичив положення Code Louis (Кодексу Луї, або Ордонанс 

Кольбера) 1667 р., в якому було врегульовано положення про цивільний 

процес... тобто зберіг риси традиційної моделі судочинства, яке 

сформувалося впродовж ХІІ–ХІІІ ст.".  

          А на с. 136 дисертації автор спочатку стверджує, що "цивільний процес 

ЄС можна віднести до правового інституту, сукупність норм якого регулює 

відносини тільки з розгляду і вирішення справ транскордонного характеру". І 

тут же, у наступному абзаці, зазначає:  "Визначення цивільного процесу ЄС 

як відповідної галузі європейського права варто підтримати".  

           6) На сс. 50-51 (у підрозділі 1.3 "Зближення і гармонізація цивільного 

процесу в умовах регіональної європейської інтеграції") дисертант пише про 

преторське право, хоча на початку свого дослідження, розглядаючи питання 

про вплив римського права на цивільний процес країн Європи, про нього 

навіть не згадував. При цьому автор не визначає місце і роль преторського 

права у Стародавньому Римі, а пише про нього так, що поява відповідної 

інформації сприймається як "несподіванка", яка не має жодного стосунку до 

того питання, яке розглядається. 



13 
 

 

         Зроблені зауваження не заважають позитивній оцінці роботи в цілому, 

яка є науковим дослідженням, виконаним на належному для докторських 

дисертацій теоретичному рівні.  

         На підставі аналізу змісту дисертаційного дослідження можна дійти 

висновку, що методологічно, за змістом і обсягом дисертація "Теоретичні і 

практичні засади гармонізації цивільного процесу Європейського Союзу та 

України" відповідає науковій спеціальності 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, вимогам 

пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

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

автор – Ізарова Ірина Олександрівна заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня доктора юридичних наук. 

        Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. Наукові публікації 

автора за темою дисертації відображають основний зміст дисертаційного 

дослідження. 

 

 

Офіційний опонент 
доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України,  
завідувач кафедри цивільно-правових  
дисциплін Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова                                  І.С. Канзафарова 
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