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Актуальність обраної теми. Сучасні засоби електронної передачі 

даних дають змогу Інтернет-користувачам вільно та оперативно вступати у 

цивільні правовідносини, реалізуючи при цьому свої права та обов’язки, а 

тому досить важливим є нормативно-правове регулювання електронної 

сфери цивільних відносин. Відповідно, між учасниками таких взаємин 

виникають майнові відносини, що опосередковуються укладанням різного 

роду правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.  

Можливість вчинення таких правочинів дозволяє реалізувати 

потенціал сучасних телекомунікаційних мереж для оперативного досягнення 

бажаного результату. Разом з цим, зважаючи на виникнення нових форм 

використання всесвітнього інформаційного простору, ступінь забезпечення 

та правової захищеності учасників цих майнових відносин в кожній окремій 

країні неоднаковий, а в Україні потребує запровадження спеціальних норм та 

встановлення додаткових гарантій. Неоднакове і часткове регулювання 

електронних правочинів у майновій сфері робить складним процес 

забезпечення захисту суб’єктивних прав їх учасників.  

Відсутність належного теоретичного підґрунтя призводить до 

відсутності ефективного законодавчого забезпечення, адже останнє завмирає 

та породжує проблеми судового правозастосування – суди не мають 

належного інструментарію для прийняття обґрунтованого рішення, що, у 
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свою чергу, призводить до виникнення не уніфікованої судової практики. 

Усе наведене може мати наслідком відмову в захисті майнових прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб. Отож теоретичні напрацювання у цій царині 

затребувані не тільки доктриною цивільного права, а й практикою.  

Зважаючи на вищезазначене, актуальність дисертаційного дослідження 

Тищук Наталії Олексіївни обумовлена необхідністю об’єктивного та 

всебічного дослідження регулювання відносин, які виникають у зв’язку з 

вчиненням малолітніми та неповнолітніми особами правочинів у мережі 

Інтернет.  

У роботі здійснено спробу знайти відповіді на низку питань, вирішення 

яких становить підґрунтя для подальшого розвитку цивільного 

законодавства, а також юридичної практики. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота Тищук 

Наталії Олексіївни  характеризується оптимальною, продуманою 

дослідницькою стратегією та логікою розв’язання проблем, що підлягають 

науковому аналізу. Змісту дисертації притаманна методична і концептуальна 

цілісність, гармонійність наукового викладу, в цілому позбавленого 

однобічних чи категоричних висновків. Автор показала себе вдумливим, 

принциповим, уважним до деталей науковцем.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації 

мають достатній ступінь обґрунтованості, оскільки базуються на теоретичних 

працях як вітчизняних, так і зарубіжних. Зокрема, теоретичною основою 

дослідження слугували наукові праці з цивільного права українських і 

зарубіжних вчених та напрацювання у мережі Інтернет. Вони зроблені з 

використанням загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання.  

На увагу заслуговує застосування діалектичного методу, що дозволив 

виявити та дослідити особливості правочинів, які вчиняються малолітніми та 

неповнолітніми особами в мережі Інтернет; герменевтичний метод – дав 
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можливість проаналізувати зміст наукових джерел, в яких сформульовані 

найбільш вагомі наукові результати правознавців щодо предмета 

дослідження; системно-структурний – дозволив розглянути категорію 

правочину, вчинюваного в мережі Інтернет, як підставу виникнення 

цивільних правовідносин, поняття та зміст правочиноздатності малолітніх та 

неповнолітніх осіб, особливості вимоги відповідності закону правочинів, 

укладених малолітніми та неповнолітніми особами в мережі Інтернет, 

особливості порядку укладення правочинів малолітніми та неповнолітніми 

особами в мережі Інтернет, наслідки порушення умов та порядку укладення 

малолітніми та неповнолітніми особами правочинів у мережі Інтернет; 

формально-логічний – застосовувався для дослідження норм цивільного 

законодавства, що регулюють відносини, які виникають при вчиненні 

правочинів малолітніми та неповнолітніми особами в мережі Інтернет; 

порівняльно-правовий – для порівняння доктринальних положень, 

нормативного матеріалу та судової практики з питань вчинення правочинів 

малолітніми та неповнолітніми особами в традиційному розумінні та за 

допомогою новітніх інформаційних технологій; логічного аналізу і 

догматичного тлумачення правових норм – при формулюванні висновків і 

пропозицій, які містяться у дисертації.  

Комплексне використання різноманітних методів наукового 

дослідження дозволило дисертантці для досягнення поставленої мети 

виконати такі завдання: проаналізувати стан наукових розробок таких 

категорій як «правочин», «недійсність правочину», «правосуб’єктність», 

«інформаційне суспільство»; «правочиноздатність» тощо; охарактеризувати 

мережу Інтернет як середовище вчинення юридичних дій; розглянути 

правочини в мережі Інтернет як підставу виникнення цивільних 

правовідносин; охарактеризувати правочиноздатність малолітніх та 

неповнолітніх осіб; визначити особливості вимоги відповідності закону 

правочинів, укладених малолітніми та неповнолітніми особами в мережі 
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Інтернет; розглянути особливості порядку укладення правочинів малолітніми 

та неповнолітніми особами в мережі Інтернет; охарактеризувати підстави та 

загальні наслідки визнання недійсними правочинів, укладених малолітніми 

та неповнолітніми особами у мережі Інтернет; розглянути «зцілення» 

недійсних правочинів, укладених малолітніми та неповнолітніми особами в 

мережі Інтернет; охарактеризувати порядок та умови відшкодування збитків 

у разі визнання недійсними правочинів, укладених малолітніми у мережі 

Інтернет; надати рекомендації по вдосконаленню чинного цивільного 

законодавства щодо вчинення малолітніми та неповнолітніми особами 

правочинів у мережі Інтернет. 

У дисертації чітко сформульована мета. Об’єкт та предмет дослідження 

визначені відповідно до встановлених вимог та дозволяють всебічно 

проаналізувати поставлену проблему, не виходячи за межі наукової 

спеціальності. 

Маючи на меті побудову повного комплексного дослідження цих 

загальних питань дисертанткою в якості предмету дослідження обрано 

вчинення малолітніми та неповнолітніми особами правочинів в мережі 

Інтернет.  

Теоретичною основою дослідження стали праці таких науковців як: 

О. А. Баранов, Т. В. Бачинський, І.А. Безклубий, Є. В. Бернада, 

Н. Ю. Блажівська, Т.В. Бобко, Т.В. Водоп’ян, Н. Ю. Голубєва, 

С. В. Герасимовський, С. Д. Гринько, Л. Є. Гузь, І.В. Давидова, 

Ю.А. Дербакова, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, О. І. Длугош, В. І. Жеков, 

С. М. Іванова, О. С. Кізлова, В. М. Коссак, А.О. Кодинець, О.В. Кохановська, 

Н. С. Кузнєцова, В. О. Кучер, В. В. Луць, Р. А. Майданик, І. В. Спасибо-

Фатєєва, О. В. Семушина, К.В. Скиданов, Р. І. Таш’ян, Є. О. Харитонов, 

О. І. Харитонова, Н. С. Хатнюк, Ж.Л. Чорна, Р. Б. Шишка, О. С. Яворська та 

ін. 
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Емпіричне підґрунтя дослідження становлять акти цивільного 

законодавства України та окремих зарубіжних країн, а також матеріали 

судової практики України. 

За результатами проведеної наукової розвідки запропоновано низку 

нових і практично-прикладних положень, а також пропозицій щодо 

удосконалення цивільного законодавства. 

Оцінка змісту дисертації. Структура роботи вдала і обумовлена, перш 

за все, метою, предметом і об’єктом дослідження. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, поділених на дев’ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Всі розділи та підрозділи за своїм змістом і 

висновками, перспективами подальшого дослідження і використання для 

розвитку доктрини цивільного права і законодавства слід назвати досить 

вдало викладеними. Така побудова дисертаційного дослідження надала змогу 

запропонувати структурний аналіз теми, виявити проблеми та недоліки у 

правовому регулюванні відносин, які виникають із вчинення правочинів 

малолітніми та неповнолітніми особами в мережі Інтернет. Загалом дане 

дослідження характеризується ознакою єдності змісту. 

Практичне значення отриманих результатів роботи визначається тим, 

що вони можуть бути використані для подальших наукових досліджень 

проблем цивільного та інших суміжних галузей права, а також теорії права.  

Прикладний характер дослідження дозволив автору сформулювати 

пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативно-правового 

регулювання відповідних відносин, зокрема такі проекти: частини 1 статті 31 

ЦК України, п. 1 ч. 1 ст. 32 ЦК України, п. 9 ст. 21 Закону України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

Дисертація Тищук Наталії Олексіївни написана грамотно, 

сприймається легко та з інтересом.  
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Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним 

комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем, що 

виникають при вчиненні малолітніми та неповнолітніми особами правочинів 

у мережі Інтернет.  

На основі дисертації сформульовано низку нових концептуальних у 

теоретичному розумінні та важливих для юридичної практики положень і 

висновків, які виносяться на захист.  

Слід підтримати дисертантку щодо необхідності законодавчого 

закріплення поділу малолітніх осіб на такі категорії або вікові групи: від 

народження до шести років – повністю недієздатні; від шести до десяти років 

– особи, які можуть самостійно звертатися про надання психологічної 

допомоги; мають право укладати правочини за допомогою персональної 

банківської картки під контролем батьків; від десяти до чотирнадцяти років – 

особи, які можуть самостійно здійснювати майнові права інтелектуальної 

власності, звертатися по безоплатну правову допомогу; бути безпосередніми 

активними учасниками деяких, пов’язаних із навчанням або іншим 

особистісним зростанням, майнових відносин, зокрема, відносин із надання 

освітніх послуг.  

Крім того слушною є пропозиція щодо поділу неповнолітніх осіб також 

на дві категорії або вікові групи: від чотирнадцяти до шістнадцяти років, та 

від шістнадцяти до вісімнадцяти років, що дасть змогу у межах кожної групи 

визначити можливість вчиняти ті чи інші правочини залежно від участі осіб у 

конкретних особистих немайнових та майнових правовідносинах із 

урахуванням основних механізмів спрямованої соціалізації особи. 

Характеристика Інтернету як єдиного інформаційного простору, в 

якому відбуваються глобальні процеси соціальних комунікацій та якому 

притаманний всесвітній загальний характер, дозволила здобувачці зробити 

висновок про те, що в сучасному світі моральність особистості формується в 
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більшій мірі у віртуальній реальності, де відсутня прив’язка контенту до 

моральних законів, моральних норм спільного існування людей (як наслідок 

анонімності та повної свободи інтернет-середовища від будь-яких обмежень). 

У зв’язку з цією обставиною вона правильно розуміє вплив цифрового 

середовища на малолітніх та неповнолітніх осіб, визнання останніх 

особливою «групою ризику», психіка та світосприйняття яких лише 

формується. 

Вартим для уваги є запропоноване у роботі положення про 

необхідність уточнення категорії осіб, які можуть отримати кваліфікаційний 

електронний підпис шляхом розширення цієї категорії за рахунок осіб, які 

набули повної цивільної дієздатності до настання вісімнадцятиріччя. Такий 

висновок спонукав дисертантку запропонувати внесення змін до п. 9 ст. 21 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус» такого змісту: слова «який досяг вісімнадцятирічного 

віку» замінити на «який набув повної цивільної дієздатності», що надасть 

можливість особам з повною цивільною дієздатністю (які набули її завчасно) 

бути повноцінними учасниками цивільних правовідносин, зокрема, й 

отримати кваліфікований електронний підпис. 

Крім того у дисертації правильно наголошується на необхідності 

наділення осіб від десяти років додатковими правомочностями, що дасть 

можливість набувати не лише особистих немайнових, але й майнових прав 

інтелектуальної власності. Також виділення цієї групи осіб (від десяти до 

чотирнадцяти) у межах малолітніх забезпечить цим особам можливість бути 

безпосередніми активними учасниками більш ширшого кола майнових 

відносин, зокрема, відносин з надання освітніх послуг. 

Заслуговує на підтримку також пропозиція дисертантки про включення до 

переліку правомочностей також «можливості звернутися по безоплатну 

правову допомогу з метою захисту своїх суб’єктивних прав та інтересів» і 



8 

 

надати таке право з десяти років. А з шести років особа має право на 

психологічну допомогу (наприклад, допомогу шкільного психолога).  

Науковий і практичний інтерес становить висновок у роботі щодо 

можливості «зцілення» недійсних правочинів (може відбуватися шляхом 

схвалення правочину уповноваженою особою або ж визнанні дійсними 

нікчемних правочинів). Така ідея є правильною особливо стосовно 

правочинів, вчинених малолітніми та неповнолітніми особами, в тому числі в 

мережі Інтернет, адже правосвідомість та розуміння меж дозволеного 

(зокрема щодо можливості вчинення того чи іншого правочину, меж своєї 

дієздатності) таких осіб лише формується.  

Окремо варто оцінити виділену дисертанткою концепцію про те, що при 

визнанні недійсними правочинів, укладених малолітніми чи неповнолітніми 

особами, підставою виникнення обов’язку відшкодування шкоди є не делікт, 

а визнання правочину недійсним. У зв’язку з цим йдеться не про виникнення 

правовідносин вперше, а про їх зміну. Внаслідок цього при покладенні на 

повністю дієздатну особу відшкодування збитків малолітній особі вона, 

натомість, має право на повернення їй усього одержаного за правочином в 

натурі, що свідчить про договірний характер стосунків між сторонами. Крім 

того, вона вважає, що на розмір відшкодування шкоди не впливає вина 

потерпілого та матеріальний стан заподіювача шкоди.  

Заслуговує на увагу пропозиція про запровадження «обов’язкової» 

цифрової грамотності для батьків, введення в навчальну програму 

дисципліни з цифрової безпеки в мережі Інтернет, «стимулювання» батьків 

пройти хоча б мінімальний курс навчання щодо питань Інтернету, можливих 

загроз, безпеки тощо. Це дозволить зменшити кількість питань та прогалин у 

питаннях активності малолітніх та неповнолітніх у мережі Інтернет (у тому 

числі і вчинення правочинів). У зв’язку з цією пропозицією у роботі 

запропоновано категорію абсолютної «винуватості» батьків, які недовчили, 
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недостатньо підготували дітей до зустрічі з небезпеками інформаційного 

суспільства.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 

Враховуючи викладене, можна констатувати високий науковий рівень 

представленої дисертації та її практичне значення. При цьому, як і будь-яке 

оригінальне дослідження, воно має окремі дискусійні положення. У зв’язку з 

цим, слід звернути увагу наукової громадськості на деякі дискусійні моменти 

та спірні положення дисертаційного дослідження. 

1) У дисертації запропоновано розглядати відшкодування збитків не лише 

як спосіб захисту цивільних прав та інтересів та один із способів 

відшкодування майнової шкоди, а й як вид цивільно-правової 

відповідальності (с. 9, 186 дис.). Вважаю такий висновок не зовсім вдалим 

та обґрунтованим, оскільки мова йде про різну правову природу цих 

категорій. Різновидами цивільно-правової відповідальності є договірна та 

деліктна, солідарна, часткова (дольова) та субсидіарні. Однак 

«відшкодування збитків» не означає вид цивільно-правової відповідальності, 

а становить її захід (форму), що означає спосіб її зовнішнього виявлення, а саме у 

тому, у чому цей обов’язок покладається на правопорушника. 

2) Дисертанткою зроблено висновок про реальне розширення кола 

правочинів, які вчиняються малолітніми та неповнолітніми особами, що 

спричиняє розгляд питання відносно розширення їх обсягу дієздатності та 

забезпечення безпеки вчинення правочинів у мережі Інтернет шляхом 

впровадження новітніх технологічних рішень (с. 8 дис.). Хотілося б почути 

перелік таких правочинів задля яких виникає необхідність розширення обсягу 

дієздатності дітей. 

3) У дисертації виділено ознаки «дрібного побутового правочину», а 

саме: «побутові потреби», «відповідність розвитку особи», «невисока 

вартість». При цьому авторка зазначає, що кожна з цих категорій повинна 

тлумачитися окремо для кожної ситуації (с. 82 дис.). Хотілося б почути 
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думку щодо законодавчого закріплення оцінки «невисокої вартості», оскільки 

на ринку товарів, робіт, послуг сьогодні безліч речей, робіт, послуг різної 

вартості, що забезпечують «побутові потреби», «відповідність розвитку 

особи». 

4) Позитивно відзначивши запропонований поділ малолітніх і 

неповнолітніх осіб на окремі категорії або вікові групи (с. 7, 193-195 дис.), 

водночас виникає питання про критерій виділення у дисертації вікових груп. 

Дисертантка вносить правильну пропозицію, однак не достатньо її 

обґрунтовує. Відповідно виникають питання:Чому 6 років, 10 років, 16 

років???  

5) Вважаю за необхідне здійснити правовий аналіз зарубіжного 

законодавства при дослідженні завдань дисертації (по тексту зустрічається 

зарубіжний досвід, однак поодинокий, без законодавчого підґрунтя). 

Слід зазначити, що викладені зауваження переважно мають 

дискусійний характер і тому суттєво не впливають на позитивну оцінку 

дисертаційної роботи. Вони викликані інтересом до цього дослідження, 

новизною та актуальністю питань, що розкриваються автором. 

Основні теоретичні положення, наукові висновки та практичні 

рекомендації, сформульовані в дисертації, викладені у 6 наукових статтях, з 

яких 4 статті опубліковано у фахових виданнях, перелік яких затверджено 

МОН України, 2 статті – у зарубіжних періодичних виданнях, а також у 7 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Дисертація Тищук Наталії Олексіївни на тему: «Вчинення малолітніми 

та неповнолітніми особами правочинів в мережі Інтернет»  містить 

результати проведених особисто здобувачем досліджень.  

Мова дисертації є науково місткою, зрозумілою, відповідає вимогам 

сучасної української літературної мови. Дисертація не містить 

невиправданих повторів, дублювань; виклад матеріалу є послідовним та 

логічним. 




