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Актуальність теми дослідження. Підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом і, як наслідок, отримання в червні цього 

року статусу кандидата в країни-члени ЄС поставили у тому числі й питання 

щодо перегляду основних концепцій гарантування належного виконання 

цивільно-правових зобов’язань загалом та кредитних зобов’язань зокрема. 

Сьогодні для нашої країни створення сприятливого інвестиційного клімату є 

одним із першочергових завдань, зважаючи на відтік інвестицій у зв’язку із 
розв’язаною росією війною. Відповідно й інститут застави та такі його 

різновиди, як заклад та іпотека були і залишаються одними з дієвих 

інструментів забезпечення виконання зобов’язань. Навіть в теперішніх умовах 

переведення економіки України на воєнні рейки, часткового відтоку 

інвестицій іпотека й далі залишається однією з найбільш поширених і 

ефективних видів забезпечення виконання зобов’язань. Одним із важливих 

завдань держави, зважаючи на жахливі руйнування об’єктів інфраструктури, 

житлового фонду країни, постає активізація ринку іпотечного кредитування,
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що сприятиме швидкому та ефективному вирішенню проблеми післявоєнного 

відновлення України та забезпечення громадян якісним та відносно недорогим 
житлом. Це завдання не може бути досягнуто без подальшого вдосконалення 
положень вітчизняного законодавства в кредитно-фінансовій сфері. Саме тому 
викликають значний інтерес питання створення нових та вдосконалення 

існуючих цивільно-правових механізмів забезпечення належного виконання 

своїх зобов’язань всіма учасниками цивільного обороту.

Разом із тим іпотека як один із найдієвіших способів забезпечення 

належного виконання зобов’язань, незважаючи на значну надійність, на 

практиці викликає ряд труднощів з його застосуванням, зважаючи на 

складність та довготривалість судового порядку звернення стягнення на 
іпотечне майно. Відповідно постає потреба пошуку додаткових гарантій 
отримання кредитором переважного перед іншими кредиторами задоволення 

з вартості її предмета. Такою додатковою гарантією є закріплений у 

положеннях ч. З та 4 ст. 36, а також ч. 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку» 

механізм задоволення вимог іпотекодержателя. Зазначений механізм потребує 

детального аналізу шляхом розкриття правової природи договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення правового статусу сторін 

цього договору, порядку його укладення, змісту умов, належного виконання, 
захисту суб’єктивних цивільних прав тощо. Відповідно й проблема 

удосконалення підходів до захисту прав кредитора за основним договором є 

актуальною, оскільки безпосередньо сприяє покращенню інвестиційного 

клімату та активізації ринку нерухомості в Україні.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, які сформульовані в дисертації.

Ознайомлення зі змістом рецензованої дисертації дозволяє зробити 

висновок про сумлінність здобувана при підготовці дослідження. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків, рекомендацій та пропозицій 

з удосконалення законодавства зумовлена логічністю та раціональністю
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побудови структури роботи; якісним аналізом використаного емпіричного 

матеріалу, зокрема, нормативно-правових актів, наукових праць; 
використанням низки загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, 
зокрема, діалектичного, аналізу, синтезу, порівняльно-правового, індукції та 

дедукції, прогностичного; достатнім рівнем узагальнення теоретичних 

висновків і поглядів, викладених у вітчизняній та зарубіжній літературі, 

ретельним опрацюванням відповідних джерел цивільного права, належною 

апробацією результатів дослідження і їх оприлюдненням відповідно до 

встановлених вимог.

Вищевикладене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у 
досліджуваних питаннях. Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета 

та мети наукового пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд й повною мірою 

відповідає встановленим вимогам. Все це дає підстави вважати про досягнення 

здобувачем мети наукового пошуку.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, у значному ступені 
зумовлюються актуальністю дослідження й не викликає сумнівів. 

Представлена робота є одним з перших у вітчизняній науці дисертаційним 

дослідженням питань правового регулювання відносин, що виникають на 

підставі укладення договору про задоволення вимог іпотеко держателя. Такий 

підхід дозволив дослідниці встановити місце договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя у системі цивільно-правових договорів, розкрити специфіку 

правового статусу сторін цього договору, визначити особливості захисту 
суб’єктивних прав та інтересів у випадку його порушення тощо.

Серед положень дисертації, які характеризуються елементом новизни, 

та, на наш погляд, допомагають вирішити низку важливих теоретичних 

проблем, слід окремо зупинитися на таких результатах дослідження.

Насамперед варто погодитися з відображеними в роботі висновками про 

недоцільність поширення концепції «подвійного характеру об’єкта»
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(і іпотечне майно, і право вимоги, що існує у кредитора до боржника) до 
відносин із задоволення вимог іпотекодержателя. Слушними видаються 

наведені в роботі аргументи (стор. 27-28 дисертації) проти поширення цієї 

концепції на досліджувані правовідносини, оскільки при укладенні іпотечного 

договору його сторони відразу ж обумовлюють, що у разі невиконання 

боржником зобов’язання саме предмет іпотеки виступить в якості майна, за 

рахунок якого задовольнятиметься вимога кредитора. Своєю чергою договір 

про задоволення вимог іпотекодержателя лише фіксує початок відповідного 
процесу. Крім того, у результаті переходу права власності на предмет іпотеки 

від іпотекодавця до іпотекодержателя відбувається задоволення вимоги 

останнього у межах основного зобов’язання, а фактично виконання 

боржником свого обов’язку альтернативним шляхом. З цього слідує, що 

іпотека, фактично, визначає альтернативний спосіб виконання боржником 

свого обов’язку. Для відносного цивільного правовідношення, яке виникає з 

договору про задоволення вимог іпотекодержателя, і яке спрямовується на 

передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок 
виконання боржником основного зобов’язання, характерний лише один 

об’єкт, що має матеріальний характер і виступає предметом досліджуваного 

договору. З цього ж слідує, що незважаючи на комплексність юридичних 

наслідків, що спричиняються договором про задоволення вимог 

іпотекодержателя, в рамках безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку 

він виступає акцесорним договором, що забезпечує перехід права власності на 
предмет іпотеки.

Переконливими є наведені в роботі аргументи про унікальність договору 

про задоволення вимог іпотекодержателя, що відображаються у: 1) його 

акцесорному характері у відношенні не тільки до кредитного договору, а й до 

іпотечного договору; 2) його превентивно-стимулюючому значенні -  

іпотекодавець не бажає втратити заставлене майно, а інтерес 

іпотекодержателя полягає в поверненні йому коштів з відповідними 

відсотками; 3) закріпленому праві іпотекодержателя вимагати задоволення
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своїх майнових інтересів шляхом застосування процедури звернення 
стягнення на предмет іпотеки (стор. 41-42 дисертації).

Заслуговують підтримки наведені в роботі аргументи щодо доцільності 

віднесення вартості предмету іпотеки до звичайних умов договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя зважаючи, що коли досліджуваний 

договір укладається у ході розвитку основного зобов’язання, відбувається 

фіксація ціни, тобто вартості відповідного майна, у змісті договору. У випадку, 

коли договір про задоволення вимог іпотекодержателя укладається одночасно 
з іпотечним договором, визначити його ціну заздалегідь досить складно і 

водночас некоректно з економічної точки зору, адже вона може змінитись. 

Тому постановка істотності умови досліджуваного договору про ціну у пряму 

залежність від моменту укладення, є неправильним в силу того, що такий 

підхід є занадто складним для його застосування в умовах практики 

правореалізації у межах відповідних правовідносин. Більше того, оскільки 

відповідний вартісний показник у силу імперативних положень Закону 

України «Про іпотеку» визначається суб’єктом оціночної діяльності на 
момент набуття іпотекодержателем права власності на відповідне майно, то 

узгодження такої ціни іпотекодавцем не повинно виступати необхідною 

умовою її фіксації. Здійснена суб’єктом оціночної діяльності оцінка, що 

складає основу для визначення ціни договору, може стати предметом 

оскарження зі сторони іпотекодавця, що безпосередньо визначатиме порядок 

розрахунків між сторонами (стор. 108, 110-112 дисертації).

Заслуговує підтримки зроблений в роботі висновок, що вилучення у 
власника належного йому майна, яке він добровільно передав 

іпотекодержателю у якості предмета іпотеки, є цілком прогнозованим 

наслідком реалізації способу забезпечення виконання зобов’язання в силу 

прийнятого іпотекодавцем на себе зобов’язання, а не несприятливим 

майновим наслідком нееквівалентного характеру. У результаті звернення 

стягнення на предмет іпотеки відбувається насамперед виконання 

забезпеченого іпотекою зобов’язання, а при застосуванні заходів
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відповідальності виникають автономні і додаткові по відношенню до 

обов’язків, прописаних у договорів, зобов’язання, які мають характер 

несприятливих для боржника наслідків майнового характеру і підпадають під 

категорію цивільно-правових санкцій (стор. 160 дисертації).

Дисертації притаманні й інші, не менш цікаві висновки, зроблені 

автором за результатами дослідження.

Сформульовані висновки та пропозиції щодо предмету дослідження є 
новими, відповідають загальному спрямуванню розвитку науки цивільного 

права та удосконаленню відповідного законодавства, яке регулює порядок 

задоволення вимог іпотеко держателя.

Повнота викладення одержаних результатів. Основні положення і 

висновки, зроблені під час дослідження, відображено у 6 наукових 

публікаціях, з яких 3 опубліковано у наукових фахових виданнях та тезах З 
доповідей, представлених на науково-практичних конференціях.

Аналіз опублікованих здобувачем наукових статей та тез доповідей на 

науково-практичних конференціях дозволяє дійти висновку про належну 

повноту викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих наукових працях.

У дисертації В. С. Горбачової «Договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя за цивільним законодавством України» не виявлено 
порушень академічної доброчесності.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, відзначаючи його теоретичну 

і практичну цінність, слід зазначити, що в роботі містяться окремі положення, 

які відрізняються суперечливим змістом, є недостатньо аргументованими, 

дискусійними чи потребують уточнення позиції здобувана.

1. Позбавленою теоретичної цінності видається відображена на стор. 39- 

40 дисертації полеміка авторки з радянським вченим-цивілістом
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В. П. Мозоліним з приводу наявності волі власника при переданні майна в 

іпотеку. З цього приводу радянський вчений наголошував, що можливість 

звернення стягнення на майно власника за його зобов’язанням програмується 

самим власником у момент виникнення відповідного зобов’язання, а 

стягнення заставленого майна є санкцією за його невиконання. Відповідно 

вчений відстоює позицію про наявність у випадку стягнення такого майна волі 

власника, який усвідомлено передав його на забезпечення виконання своїх 

зобов’язань. Зі зробленим висновок погоджується й дослідниця, зазначаючи, 

що в момент укладення договору іпотеки іпотекодавець усвідомлює 

потенційну можливість втрати ним заставленого майна у випадку 

неможливості виконання своїх обов’язків, забезпечених іпотекою. Разом з 

тим, починаючи з моменту реалізації іпотекодержателем свої о права вимоги 

ініціювати процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, воля 

іпотекодавця до уваги не береться і правового значення не має. Тобто, 
дослідниця в основу свого висновку ставить висновок В. П. Мозоліна, 

розвиваючи його в напрямі удосконалення процедури звернення стягнення. 

Дійсно, уже на цій стадії воля іпотекодавця-боржника до уваги не береться, 

однак вона презюмується на попередній стадії передання майна в іпотеку (про 

що наголошував вчений). Зважаючи на це, потребує пояснення критика 

позицій В. П. Мозоліна, коли в роботі навпаки дістають подальшого розвитку 

висловлені значно раніше міркування з цього приводу.

2. Спірними видаються зроблені в роботі висновки (стор. 67-68) про 

доцільність характеристики договору довічного утримання (догляду) як 

комплексного договору про передання майна у власність та договору про 

надання послуг, а договору міни -  як договору про передання майна у 

власність і про надання послуг чи виконання робіт. Спірність відображених 

висновків полягає в їх невідповідності критерію цільової направленості 

договору. Так, цільова направленість договору довічного утримання (догляду) 

спрямовано на перехід майна з власності відчужувана (особи, що потребує 

утримання чи/і догляду) у власність набувача (особи, яка таким чином
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розраховується за набуте майно). Тобто вчинення дій з догляду за 

відчужувачем є платою за таке майно і до цих відносин застосовується глава 

54 ЦК України. Те ж саме й щодо договору міни, де основний інтерес полягає 

в набутті майна у власність, а надання конкретної послуги чи виконання 
роботи є платою за це. Виходячи з цього, навряд чи доцільно, керуючись такою 
логікою, вирішувати проблему пошуку місця договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя через віднесення його в одних випадках до групи договорів 

про передання майна у власність, а в інших -  до групи договорів про надання 
послуг.

3. Торкнувшись у підрозділі 2.1. дисертації проблематики розмежування 

категоріально-понятійного апарату зобов’язального права зроблено слушний 

висновок про недоцільність ототожнення понять «суб’єкт зобов’язання», 

«сторона зобов’язання», «учасник зобов’язання». Разом з тим у змісті роботи 
трапляються й інші поняття (учасник договору (стор. 84), учасник 

правовідносин (стор. 85)). На наш погляд, зважаючи на наведені в роботі 

аргументи щодо недоцільності змішування чи ототожнення цих понять 

(стор. 82), варто було б чітко розставити акценти шляхом наступної 

характеристики суб’єктного складу договірних відносин: «учасник 

правовідношення -  суб’єкт зобов’язання -  сторона договору». Оскільки 
використання терміну учасник договору до відносин із задоволення вимог 

іпотекодержателя схиляє до думки про можливість віднесення його до групи 

договорів про спільну діяльність. Саме в групі договорів про спільну 

діяльність словосполучення учасник договору використовується 

законодавцем з метою відображення специфіки цих відносин, коли учасники 

діють зі спільною для всіх метою, а їх права та обов’язки не кореспондують 

між собою.

4. Конкретизації потребує зроблена на стор. 92 дисертації пропозиція 
про виокремлення в Законі України «Про іпотеку» договору про задоволення 

вимог іпотекодержателя, який передбачатиме передачу йому права власності 

на предмет іпотеки. Зважаючи на висловлену пропозицію виокремлення по
8



суті двох різновидів договору про задоволення вимог іпотекодержателя 

(договору про відчуження предмета іпотеки та договору про набуття права 

власності на предмет іпотеки) потребує додаткового обґрунтування 
доцільність такого поділу, особливо зважаючи на те, що їх природа, як і 
цільова направленість (задоволення вимог кредитора), є ідентичними.

5. Окремо в роботі такого високого рівня варто було б проаналізувати, 

під кутом зору досліджуваної проблематики, проект, а тепер уже діючий Закон 

України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які 

будуть споруджені в майбутньому». Як видається, аналіз пропонованих 

спочатку в проекті, а тепер в законі положень дозволив б автору по-іншому 

розглянути як предмет, так і інші умови договору про задоволення вимог 

іпотекодержателя (стор. 102-104 дисертації), у тому числі через можливість 
укладання спочатку попереднього договору, в межах якого визначаються 

істотні умови майбутнього договору, який укладатиметься лише у випадку 

порушення боржником взятих на себе зобов’язань за основним договором.

6. Метою дисертаційного дослідження передбачено з’ясування 

процедурних моментів укладання, виконання та припинення договору про 

задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення його предмету, інших 

умов та особливостей захисту прав та інтересів сторін. Натомість аналіз змісту 
дисертаційного дослідження свідчить про більш ширший аналіз проблемних 

питань, пов’язаних із застосуванням договірного механізму задоволення 

вимог іпотекодержателя. Зокрема, дослідниця через визначення правової 

природи договору про задоволення вимог іпотекодержателя, визначення його 

місця в системі цивільно-правових договорів, аналізу його змісту тощо 

спробувала обґрунтувати наукову концепцію договірного регулювання 

відносин зі задоволення вимог іпотекодержателя із чіткими пропозиціями 

щодо удосконалення закладеного в ст. 36 та 37 Закону України «Про іпотеку» 

механізму регулювання цих відносин. Зважаючи на такий підхід, мету 

дослідження варто було б формулювати більш ширше: формування науково- 

обґрунтованої концепції договірного регулювання відносин зі задоволення



вимог іпотекодержателя та удосконалення на цій основі діючого механізму їх 
регулювання.

Загалом же варто зауважити, що висловлені зауваження у своїй 
більшості мають рекомендаційний характер та направлені на деталізацію 
зроблених в роботі висновків, тому не впливають на високу позитивну оцінку 

рецензованої роботи в цілому. Здобувач наукового ступеня В. С. Горбачова 

володіє достатніми теоретичними знаннями, має необхідний практичний 

досвід застосування законодавчих положень, що стали предметом її 

дослідження, вдало аналізує проблемні питання та критично їх оцінює. 

Дослідниця проявила безсумнівну здібність до самостійного ведення науково- 
дослідних робіт на належному науково-теоретичному й методологічному 
рівнях.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Представлена В. С. Горбачовою дисертаційна робота на тему «Договір 

про задоволення вимог іпотекодержателя за цивільним законодавством 

України» є самостійним завершеним науковим дослідженням, в якому 

отримані науково обґрунтовані результати, спрямовані на вирішення 

наукового завдання, що полягає у формуванні нових теоретичних положень 

щодо удосконалення механізму договірного регулювання відносин із 

задоволення вимог іпотекодержателя, визначені порядку укладення, 

виконання та припинення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, 

встановленні його предмету, інших умов та особливостей захисту прав та 

інтересів його сторін.

Дисертація Горбачової Валерії Сергіївни на тему: «Договір про 
задоволення вимог іпотекодержателя за цивільним законодавством 

України», подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії, 

відповідає вимогам п. 9-11 Тимчасового порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого
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Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, а її автор 

заслуговує на присудження їй ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 — 
Право.

Заступник директора Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України з наукової роботи, 
доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрН України^ А. Б. Гриняк
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