
 

 
 

Рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 41.086.093 

 у Національному університеті «Одеська юридична академія»  

про присудження ступеня доктора філософії 
 

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.093 Національного університету «Одеська  
юридична академія», Міністерства освіти і науки України,  
м.  Одеса, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії у 
галузі знань 08 «Право» на підставі прилюдного захисту дисертації «Цивільні 
організаційні правовідносини, що виникають при набутті статусу фізичної 
особи-підприємця» за спеціальністю 081 «Право» 18 січня 2023 року. 
 

Воротинцева Інна Валеріївна народилась 27 жовтня 1982 року в місті 
Одеса, громадянка України, освіта вища: 

У  2004 р. закінчила Одеський державний економічний університет, 
здобула ступінь магістра за спеціальністю «Економіст».  

У 2013 р. здобула другу вищу в Одеському Національному морському 
університеті,  спеціальність «Правознавство», кваліфікація: спеціаліст права.  

У 2015 році здобула третю вищу освіту в ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, спеціальність «Державне Управління», кваліфікація: магістр права. 

Трудова діяльність:  
з березня 2005 по березень 2010 р.р. – головний спеціаліст в 

бухгалтерсько-розрахунковому центрі виконавчого комітету Одеської міської 
ради (потім – департамент бухгалтерського обліку, звітності та закупівель 
Одеської міської ради); 

з березня 2010 по лютий 2011 р.р. – начальник відділу закупівель 
департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської 
ради; 

з березня 2011 по січень 2012 р.р. – головний спеціаліст відділу 
конкурсних торгів управління закупівель Одеської міської ради; 

з грудня 2012 року по липень 2013 року – заступник начальника 
управління закупівель – начальник відділу правової роботи та контролю 
Одеської міської ради; 

з липня 2013 року виконувала обов’язки начальника зазначеного 
управління; 

з лютого 2014 по березень 2016 р.р. – державний реєстратор відділу 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, легалізації 
громадських формувань Одеського міського управління юстиції; 



 

 
 

з квітня 2016 по липень 2016 р.р. – державний реєстратор відділу 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління 
державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради; 

з серпня 2016 по липень 2018 р.р. – заступник начальника відділу 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління 
державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради; 

з липня 2018 по теперішній час – заступник начальника управління 
державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради. 

Має нагороди та відзнаки, а саме:  
- почесну грамоту виконавчого комітету Одеської міської ради від 12 

грудня 2013 року; 
- почесну відзнаку Одеського міського голови від 3 жовтня 2018 року. 

Дисертацію виконано на кафедрі цивільного права Національного 
університету «Одеська юридична академія», Міністерства освіти і науки 
України, м. Одеса 
Науковий керівник: Давидова Ірина Віталівна, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри цивільного права Національного університету 
«Одеська юридична академія». 
Здобувачка має 19 наукових публікацій за темою дисертації, з них 4 статті у 
наукових фахових виданнях України: 

1. Воротинцева І. В. Щодо визначення концепції розвитку законодавчого 
регулювання цивільних правовідносин в сфері підприємницької 
діяльності фізичних осіб-підприємців. Порівняльно-аналітичне право. 
2020. № 1. С. 154-156. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-
content/uploads/2020/08/1-1.pdf 

2. Воротинцева І. В. Щодо визначення поняття ФОП як суб’єкта цивільного 
права. Юридичний вісник. 2020. № 1. С. 280-284. URL: 
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/15956   

3. Воротинцева І. В. Державна реєстрація юридичних осіб: деякі питання 
цивільно-правового регулювання. Часопис цивілістики. 2018. Вип. 29. С. 
72-77.  URL: http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/view/252  

4. Воротинцева І. В. Електронна реєстрація бізнесу: сучасний стан і 
перспективи розвитку. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 26. С. 107–110. 
URL: http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/view/300 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 
присутні на захисті фахівці: 
Голова ради:  



 

 
 

1. Сафончик Оксана Іванівна, д.ю.н., професор, професор цивільного права 
Національного університету «Одеська юридична академія». Виступ позитивний 
без зауважень. 

«Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 
081 «Право» «Цивільні організаційні правовідносини, що виникають при 
набутті статусу фізичної особи-підприємця», виконана Воротинцевою Інною 
Валеріївною, як на мою думку, є одним з тих досліджень, які відповідають 
вимогам сьогодення. Адже і дисертаційному дослідженні, і у відповідях на 
питання, на зауваження опонентів та рецензентів дисертантка акцентувала 
увагу на проблемних питаннях рекодифікації цивільного законодавства України, 
євроінтеграційних процесах щодо адаптації законодавства України да 
законодавства країн ЄС, особливостей набуття статусу фізичної особи-
підприємця в умовах карантинних обмежень COVID-19, а також в умовах 
воєнного стану тощо. Більш того, в рамках рекодифікації цивільного 
законодавства стає постає питання про скасування ГК України, і на сьогодні 
вже є проєкт закону про його скасування, що додатково підтверджує 
актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Крім того, проблематика теми даного дослідження в науці цивільного 
права традиційно вважається дискусійною. Так, на сьогоднішній день існує 
безліч різного роду концепцій, в яких намагаються пояснити правову природу 
організаційних правовідносин, що вбачаються в предметі цивільно-правового 
регулювання. І та дискусія, яка сьогодні розгорнулася навколо досліджуваних 
питань якраз свідчить про відсутність в науці цивільного права єдиного підходу 
до визначення поняття та правової природи цивільних організаційних 
правовідносин, що виникають з набуття статусу фізичної особи-підприємця. 

Сьогодні вже багато було сказано як щодо змісту дисертаційної роботи, 
так і щодо самого захисту, але я хотіла би висловити своє враження з цього 
приводу. 

По-перше, слід констатувати, що захист відбувся. Здобувачка чітко, 
впевнено. Докладно відповідала на всі питання, які їй ставилися. І її практичний 
досвід чудово надав можливість поєднати теоретичну та практичну складові, 
і визначити не лише суто теоретичні аспекти такої важливої теми, як 
«Цивільні організаційні правовідносини, що виникають пари набутті статусу 
фізичної особи-підприємця», а і на практиці відчути як позитивні, так і 
негативні сторони чинного законодавства України в сфері досліджуваних 
питань, у зв’язку з чим запропоновані відповідні зміни та доповнення до чинного 
законодавства України.   



 

 
 

По-друге, дисертаційна робота дуже цікава, багато питань вирішено і 
визначено в самій роботі. Безумовно, в дисертаційному досліджені є дуже 
багато цікавих висновків, пропозицій, про що вже зазначалося сьогодні, проте 
є і окремі дискусійні питання. Але в будь-якому разі це побажання для 
майбутніх досліджень дисертантки. 

В цілому, дисертація виконана на належному рівні, а дисертантка 
заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філософії. 
Офіційні опоненти: 

2. Булеца Сібілла Богданівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ». Виступ позитивний без зауважень. 

«Дійсно захист, я вважаю, пройшов на вищому рівні. Видно, що 
здобувачка розбирається в темі свого дисертаційного дослідження і вона 
впевнено і чітко висловлювала всі свої позиції щодо тих чи інших зауважень 
рецензентів та і офіційних опонентів. Всі теоретичні та практичні висновки 
викладені у положеннях та пропозиціях дисертаційного дослідження, має 7 
статей, які опубліковані у фахових виданнях і 12 тез доповідей на науково-
практичних конференціях і відповідно основне, що заслуговує на увагу, це те, що 
ці наукові праці опубліковані з 2017 по 2021 рр., а не за один рік, що показує 
виваженість та доробленість роботи. Вважаю, що все це впливає як на 
практичну так і на теоретичну цінність роботи і ця робота може бути 
використана в подальшому в науково-дослідній сфері для вдосконалення 
концепції набуття статусу ФОП і удосконалювати теоретичні уявлення про 
ФОП, захист прав громадян і відповідно, однозначно, може бути використана 
у правотворчій діяльності. Вважаю, що Воротинцева Інна Валеріївна 
заслуговує на те, щоб їй присудили ступінь доктора філософії в галузі знань 
«Право» зі спеціальності 081 «Право». 

3. Ткалич Максим Олегович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного 
права Запорізького національного університету. Виступ позитивний без 
зауважень. 

«Представлена до захисту дисертаційна робота та сам процес захисту 
свідчать про те, що здобувачка впоралася із поставленим завданням щодо 
проведення ґрунтовного дослідження цивільних організаційних правовідносин, 
що виникають при набутті статусу фізичної особи-підприємця, незважаючи 
на певну дискусійність окремих положень дисертації.   

Оцінюючи в цілому зміст роботи, можна зазначити, що дисертація є 
завершеним самостійним дослідженням. 

Інна Валеріївна належним чином розкрила важливі теоретичні та 
практичні аспекти досліджуваної тематики, про що було зазначено у моєму 



 

 
 

відгуку. Використана емпірична та методологічна база дослідження, виявлені 
авторкою навички наукового аналізу та наукової діяльності як такої в 
кінцевому підсумку обумовили достатню обґрунтованість та достовірність 
більшості висновків та наукових положень, які виносяться на захист. У 
представленій роботі на достатньому рівні розкрито тему дослідження, 
реалізовано поставлені завдання.  

Отже, дисертантка на належному рівні дослідила проблеми, пов’язані із 
визначенням поняття цивільних організаційних правовідносин, що виникають 
при набутті статусу фізичної особи-підприємця, а також сформулювала 
слушні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України. 

Щодо окремих недоліків та дискусійних положень дисертаційної роботи, 
я вже їх зазначив у своєму відгуку і маю надію, що вони будуть враховані 
здобувачкою у разі продовження наукових розвідок на відповідну тематику. 

Отже, я підтверджую той висновок, який було зроблено в поданому 
відгуку, зокрема щодо того, що дисертаційне дослідження Воротинцевої Інни 
Валеріївни на тему: «Цивільні організаційні правовідносини, що виникають при 
набутті статусу фізичної особи-підприємця» за змістом, обсягом, 
оформленням і науковою новизною відповідає галузі знань 08 «Право» 
спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку присудження ступеня доктора 
філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 
вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року 
№ 44, а її автор, Воротинцева Інна Валеріївна, заслуговує на присудження 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 
Рецензенти:  

4. Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
цивільного права Національного університету  «Одеська юридична академія». 
Виступ позитивний без зауважень. 

 Для сталого розвитку економіки України важливим є ефективний 
розвиток бізнесу, а саме гнучкого, індивідуального бізнесу, функціонування 
ФОП. Це значно посилюється в умовах ситуації яка склалася на території 
нашої України, спочатку це був Ковід-19, а зараз це ситуація яка на території 
нашої країни  з лютого 2022 року. І я пригадую, що при затверджені теми 5 
років назад ми навіть не могли уявити собі, що за цей проміжок часу 
відбудеться стільки подій.  

Мені було дуже цікаво і я подивилась статистику за останні 5 років і там 
найбільший зріст реєстрації ФОП саме в 2021 році. Майже на 4 % зросла 
реєстрація. Але українське суспільство почало потрохи готуватися до  життя 



 

 
 

в умовах війни і вже з квітня 2022 року реєстрація ФОП набрала обертів і за 
попередніми підрахунками на 3 %. Тому це все свідчить про актуальність теми 
і практичне значення. Позитивним моментом в роботі хочу відмітити її 
практичне застосування сюди можна віднести акти впровадження наукових 
розробок які надані і звісно використовувати ці акти при викладанні таких 
дисциплін як Цивільне право, Спадкове право, Цивільно-процесуальне право. 
Хочу зазначити, що сьогодні відбувся  захист дисертації не лише науковця, а і 
практика і дійсно Інна Валеріївна показала себе впевнено, принципово, влучно 
відповідала на всі запитання які їй задавали. Дисертаційне дослідження 
виконано на достатньо високому науковому рівні.  

Тому я підтримую своїх колег і хочу зазначити, що дисертаційне 
дослідження Воротинцевої Інни Валеріївни на тему «Цивільні організаційні 
правовідносини, що виникають при набутті статусу фізичної особи-
підприємця» характеризується актуальністю, науковою новизною його 
положень і відповідно обґрунтованістю висновків.  

Дане дослідження підготовлено відповідно до нормативних вимог які 
висуваються до дисертаційних робіт, а її авторка Вортинцева Інна Валеріївна 
заслуговує на присудження їй ступення доктора філософії за спеціальністю 081 
«Право». 

5. Матійко Микола Володимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
цивільного права Національного університету  «Одеська юридична академія». 
Виступ позитивний без зауважень.  

«На мою думку дуже правильним є  звернення  авторки через організаційні 
правовідносини до  проблеми ФОП. Це актуалізує роботу і це  ускладнює роботу 
з якою  авторка чудово справляєтья. По-друге останнім чином все більше і 
більше  ускладняється складова позиціонування цивільного права. По-третє 
актуалізується ці питання , як вже зазначили офіційні опоненти і рецензенти, 
тим, що фізичний і  юридичний статус  ФОП є дуже важливим в нашому 
суспільстві  він стосується широкого загалу  він стосується якраз розвинення 
економічної функції цивільного права, підвищення  її, якраз  звернено увагу цієї 
проблематики. Загалом авторка справляється з поставленими завданнями , 
надає обґрунтовані висновки , досягає поставлених завдань в дисертаційному 
дослідженні. Загалом дисертацію виконано на належному науковому та 
теоретичному рівні , відповідає вимогам України, а її авторка заслуговую на 
присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю  081 «Право». 
 

 
  

 




