
До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

НА ДИСЕРТАЦІЮ БАБІЙ АНАСТАСЙ ОЛЕКСАНДРІВНИ 

НА ТЕМУ «ОДНОСТОРОННЯ ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 12.00.04 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО;

ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Актуальність теми дослідження обумовлена насамперед розвитком 

сучасних ринкових відносин, які передбачають стабільність економічного 

комерційного обороту, яка значною мірою залежить не лише від юридичної 

захищеності та обов’язковості виконання господарських зобов’язань, а й 

можливість учасників таких зобов’язань своєчасно змінювати або припиняти 

їх, якщо економічний ефект у цьому разі буде більшим, ніж від збереження 

зІаШз-цио.

Як зазначає здобу вачка, необхідність односторонньої зміни та 

розірвання господарських договорів може бути зумовлена захистом інтересів 

добросовісного учасника договірних правовідносин у разі їх порушення 

другою стороною, прагненням запобігти економічним втратам, які можуть 

виникнути в однієї із сторін зобов’язання через подальше збереження 

зобов’язальних правовідносин, а також іншими обставинами, за яких 

дострокова зміна або припинення зобов’язання на вимогу однієї зі сторін 

буде більш пріоритетним, ніж збереження зобов’язання у незмінному виді.

Підстави для зміни або розірвання цивільно-правового договору

викладені у ст. 651 ЦК України, у тому числі у разі односторонньої відмови
• *

від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову 

встановлено договором або законом. Ст. 188 ГК України встановлює інший
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порядок зміни і розірвання господарського договору, коли сторона вважає за 

необхідне змінити та розірвати договір, вона може ініціювати такий процес в 

односторонньому порядку через суд.

Певний колорит цій темі додає дискусія між господарською та 

цивільно-правовою науковими школами щодо співвідношення договору і 

господарських зобов’язань. У випадку припинення господарського 

зобов’язання або необхідності його зміни унаслідок обставин, встановлених 

законом, договір, як юридичний документ, продовжує існувати. Відмова від 

здійснення зобов’язання, що передбачена законом не призводить до 

автоматичної зміни чи розірвання договору. Господарські зобов’язання, які 

виникають унаслідок укладення договору, як юридичного факту, можуть 

бути більш ширшими, ніж передбачено договором, у зв’язку із 

конституційним господарським правопорядком та законодавчими приписами 

щодо дій суб’єктів господарювання.

Незважаючи на те, що в науці цивільного і господарського права 

неодноразово досліджувалися питання односторонньої зміни та розірвання 

договорів у певних сферах, в тому числі на минулому засіданні нашої 

спеціалізованої вченої ради щодо кредитного договору, сьогодні на 

доктринальному рівні немає єдиного розуміння сутності односторонньої 

зміни (розірвання) договору, а конструкції зміни та розірвання договору у 

діючих правових нормах іноді не мають єдиного тлумачення.

З огляду на викладене наукове осмислення питань, пов’язаних зі 

зміною та розірванням господарського договору, мають особливо важливе 

значення та є безумовно актуальними.

Наукова новизна, оцінка обгрунтованості наукових положень 

дисертації та їх достовірності. Дисертаційне дослідження А. О. Бабій є 

першим системним, комплексним, монографічним дослідженням 

теоретичних та практичних проблем правового регулювання односторонньої 

зміни та розірвання господарського договору.
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Робота починається з дослідження законодавчого регулювання права 

на односторонню зміну та розірвання господарського договору і порядку 

його здійснення. Констатується, що після укладення договору в процесі його 

виконання можуть виникати різні обставини, за яких продовження 

договірних правовідносин на визначених раніше умовах виявляється для 

сторін невигідним, обтяжливим, неможливим тощо. (с. 18)

Авторка слушно звернула увагу на наявність у ГК України, ЦК 

України та інших актах, які регулюють договірні відносини певного виду, 

значної кількості норм, що передбачають право на односторонню відмову від 

договору («відмову від договору», «відмову від зобов’язання», «відмову від 

виконання зобов’язання», «відмову від прийняття виконання»). Водночас у 

законодавстві чимало норм, які встановлюють право сторони договору 

вимагати його розірвання. Враховуючи, що згідно з чинним законодавством 

зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку 

допускаються лише у випадках, передбачених законом або договором (тобто 

у виняткових випадках) виникає дилема: які саме із цих формулювань 

означають передбачені законодавцем винятки із загального правила щодо 

недопустимості односторонньої зміни та розірвання господарського 

договору? (с. 24)

Незважаючи на констатування одностороннього характеру зміни та 

розірвання договору, текстологічний аналіз положень ГК України стосовно 

права на «відмову від виконання зобов’язання» свідчить про комунікативний 

характер відносин. Зокрема ч. 6 ст. 193 -  «зобов’язана сторона має право 

відмовитися від виконання зобов’язання у разі неналежного виконання 

другою стороною обов’язків, що є необхідною умовою виконання» та п. 1 

ч. 1 ст. 236, яким передбачено право управненої сторони відмовитися від 

виконання свого зобов’язання у разі порушення зобов’язання другою стороною, 

а також положень ч. 7 ст. 193 цього Кодексу -  «не допускається одностороння 

відмова від виконання зобов’язання з мотиву, що зобов’язання другої 

сторони за іншим договором не було виконано належним чином», дає змогу
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констатувати, що у всіх зазначених випадках йдеться про відмову кредитора 

від виконання зустрічного зобов’язання.(с. 26-27)

Авторка слушно звертає увагу, що у відносинах, які, досліджуються 

особливо важливого значення набувають спосіб і форма вираження волі 

зацікавленої у зміні (розірванні) господарського договору сторони, які 

досліджується в подальшому, (с. 29-42) На підставі аналізу змісту наукових 

поглядів, правових норм та практики їх застосування в судових спорах 

надана низка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.

Авторка слушно наголошує, що дія багатьох підстав зміни та 

припинення зобов’язань пояснюється наявністю або виникненням іншого 

правовідношення, яке замінює собою зобов’язання або певним чином 

впливає на нього. При цьому динаміка одного зобов’язання узгоджується із 

динамікою іншого. Наприклад, при новації припинення одного зобов’язання 

узгоджується із виникненням нового зобов’язання між тими самими 

сторонами (ч. 1 ст. 204 ГК України). У разі зарахування одночасно із 

припиненням одного зобов’язання відбувається повне або часткове 

припинення іншого зобов’язання, у рамках якого існувала зустрічна 

однорідна вимога (ч. З ст. 203 ГК України).

На слушну думку здобувачки одностороння зміна та розірвання 

господарського договору може призвести до виникнення зобов’язання з 

відшкодування збитків, однак координуючого зв’язку між динамікою цього 

зобов’язання та динамікою договірного зобов’язання немає. Динаміка 

договірного зобов’язання (його зміна або припинення) є причиною 

виникнення зобов’язання з відшкодування збитків. Однак для самої динаміки 

договірного зобов’язання виникнення зобов’язання із відшкодування збитків 

жодного значення не має. Таким чином, зв’язок у цьому разі є 

одностороннім, а не координаційним.(с. 54)

Як результат дослідження, здобувачка приходить до висновку, що для 

зарахування зустрічних вимог та односторонньої зміни (розірвання) як 

способів припинення господарського договору спільними є наявність
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волевиявлення сторони договору, позасудовий порядок реалізації та момент 

припинення зобов’язань за договором. Проте одностороння зміна 

(розірвання) господарського договору здійснюється за заявою не будь-якої 

сторони договору, як це передбачено у випадку зарахування, а лише 

управненої законом або договором сторони.

Водночас у разі зарахування одночасно із припиненням одного 

зобов’язання відбувається повне або часткове припинення іншого 

зобов’язання, у рамках якого існувала зустрічна однорідна вимога. На 

відміну від цього, одностороння зміна або розірвання господарського 

договору призводить до зміни або припинення зобов’язання, що не 

координується із динамікою чи здійсненням інших правовідносин.(с. 59-60)

Заслуговує до уваги визначення права на односторонню зміну та 

розірвання господарського договору як секундарного права. Авторка 

ретельно досліджує природу та зміст секундарних прав (с. 61-63) та 

трансформує його в право застосування оперативно-господарських санкцій

Узагальнюючи дослідження авторка слушно стверджує, що 

одностороння зміна та розірвання господарського договору: 1) є 

виключеннями із загального правила про недопустимість зміни та розірвання 

господарських договорів в односторонньому порядку; 2) є юридичними 

фактами -  правомірними діями, метою вчинення яких є зміна або 

припинення господарських зобов’язань; 3) як дії є результатом 

волевиявлення одного суб’єкта - управомоченої законом або договором 

сторони; 4) призводять до динаміки зобов’язання (його зміни, припинення), 

що не координується із динамікою чи здійсненням інших правовідносин.

Односторонню відмову від господарського зобов’язання (договору) як 

спосіб реалізації односторонньої зміни та розірвання господарського 

договору, вона розглядає у трьох аспектах: по-перше, це одностороння угода 

(правочин) у формі повідомлення; по-друге, -  оперативно-господарська 

санкція (якщо підставою її застосування є порушення зобов’язання) або засіб
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охорони законного інтересу (якщо така зміна і розірвання не зумовлені 

порушенням зобов’язання з боку іншої сторони).(с. 69-70)

Досліджуючи розірвання договору у зв’язку із істотними порушеннями 

зобов’язань іншою стороною, Бабій А. О. зазначає, що статтями 15-16 ЦК 

України не визначено залежності між правом на захист цивільного права та 

ступенем його порушення, а тому суд не може відмовити у захисті 

цивільного права у зв’язку з неістотністю порушення. По-друге, зміст ч. 2 

ст. 651 ЦК України не узгоджується з положеннями ст. 611 ЦК України, у 

ч. 1 якої зазначено, що у разі порушення зобов’язання настають правові 

наслідки, встановлені договором або законом, а також ст. 610 цього Кодексу, 

відповідно до якої порушенням зобов’язання є його невиконання або 

виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. Отже, 

будь-яке порушення має спричиняти правові наслідки, передбачені 

законом.(с. 82)

Здобувачкою здійснено ретельний аналіз наявної у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень за період 2012-2017 роки практики 

розгляду господарськими судами справ, пов’язаних із односторонньою 

зміною (розірванням) господарських договорів, засоби захисту сторін у 

наведених відносинах (с. 89-92) та зроблено висновок, що коли господарські 

суди встановлюють відсутність правових підстав для односторонньої зміни 

(розірвання) договору, вони визнають вимогу «про визнання правочину щодо 

одностороннього розірвання угоди (договору) недійсною» обґрунтованою та 

задовольняють відповідні позови. Так само вони вчиняють, якщо управненою 

стороною не доведено факт направлення контрагенту листа про 

односторонню зміну (розірвання) говору та факт отримання контрагентом 

такого листа у строк, передбачений законом або договором.

Авторкою наголошено, що у країнах Європи загрозу дестабілізації 

договірних правовідносин, виникнення якої пов’язано із застосуванням 

режиму позасудового розірвання договору, усувають шляхом запровадження 

правила, згідно з яким позасудове розірвання може бути зумовлено або
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істотністю порушення, або дотриманням кредитором процедури надання 

боржникові додаткового строку розумної тривалості для усунення 

порушення (далі -  ИасИ/гізі), або комбінацією принципу істотності 

порушення та процедури Nаск/гізі. (с. 96-97)

Далі в роботі досліджуються питання застосування ст. 651 ЦК 

України. Дослідження іноземного досвіду у порівнянні із Україною свідчить 

про нівелювання в європейському законодавстві категорії істотності 

порушення, а звертається увага на невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань. Опонент пояснив би це тим, що з економічної точки зору те, що 

одні суб’єкти можуть навіть не помітити втрати за договором, для інших має 

величезне значення. Тому, які ж критерії повинен застосовувати суд? На 

підставі світового досвіду авторка пропонує удосконалити процедуру 

відмови від виконання зобов’язань, щоб вона не передбачала додаткових 

тлумачень і роз’яснень, (с. 105-106)

Заслуговує до уваги дослідження односторонньої зміни (розірвання) 

договору не пов’язані із порушенням його умов.(с. 115-131) Аналізуючи 

встановлені законом випадки односторонньої відмови, не пов’язаної із 

порушенням зобов’язання (договору), авторка звернула увагу, що найчастіше 

у такому разі йдеться про безстрокові договори.(с. 122) Зроблено висновок, 

що усі передбачені законом випадки односторонньої відмови від 

зобов’язання (договору), не зумовленої його порушенням, слід поділяти на 

дві основні категорії: до першої належать норми, що, санкціонуючи 

односторонню відмову, покладають на сторону, яка відмовляється від 

зобов’язання (договору) обтяження майнового характеру, а до другої -  ті, які 

таких обтяжень не покладають, (с. 133)

Розглядаючи влив односторонньої зміни та розірвання договору на 

договірні зобов’язання здобувачка виходить з того, що договір та 

зобов’язання є самостійними правовими явищами.(с. 135) Заслуговує до 

уваги висновок, що не слід обмежувати правовий ефект розірвання договору 

припиненням тільки тих зобов’язань, строк виконання яких до моменту
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розірвання ще не наступив. Не має істотного значення, чи наступив строк 

виконання зобов’язання, адже при розірванні договору усі передбачені ним 

зобов’язання припиняються. Інша справа, що порушення зобов’язань 

призводять до виникнення самостійних охоронних зобов’язань, які за 

загальним правилом не припиняються розірванням договору.(с. 138)

Бабій А.О. слушно наголошує, що метою односторонньої відмови у 

разі призупинення виконання є не зміна договірного зобов’язання, а 

відновлення належного виконання, а тому тимчасова відмова від договору не 

завжди призводить до зміни договору. Із моменту неналежного виконання 

або невиконання другою стороною свого обов’язку починається фаза 

трансформації основного договірного правовідношення у правоохоронне 

правовідношення сторін договору, яке може бути припинено або 

припиненням порушення права, або розірванням чи зміною договору, (с. 149)

Заслуговує до уваги встановлення сутності односторонньої зміни та 

розірвання господарських договорів, яка проявляється у їх правових 

наслідках. Одностороння зміна та розірвання не призводять до відпадіння 

договору як угоди - їх вплив зосереджено саме на договірному зобов’язанні. 

При цьому якщо одностороннє розірвання договору призводить до 

припинення договірного зобов’язання, то ефект від односторонньої зміни 

договору набагато складніший.

Односторонню зміну господарського договору складають часткова 

одностороння відмова від договору, а також одностороння зміна умов 

зобов’язання, що включає у нього положення, які не охоплюються 

початковим змістом договору, (с. 150)

В роботі вичерпне розглянуті правові наслідки односторонньої зміни 

(розірвання) договору у вигляді відшкодування збитків.(с. 152-169)

Наголошено, що у конструкціях нормативних положень, які надають право 

односторонньої відмови від-зобов’язання (договору), не обумовлене його 

порушенням, під збитками напевно слід розуміти не форму відповідальності,
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а саме економічну величину, підстава виникнення якої не має значення, але 

яка підлягає відшкодуванню, (с. 169)

В обгрунтування теоретичних положень та підтвердження їх 

достовірності в роботі наведено багато прикладів судової практики судів 

України. Також в роботі наводиться усталена міжнародна практика, 

положення нормативних актів країн, які мають розвинути ринкові економіки 

та їх порівняння із практикою України.

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЇ

Не зважаючи на істотні здобутки роботи та її безумовно творчій 

науковий характер, дисертація має положення, щодо яких необхідно 

призвати до дискусії або зробити певні зауваження.

1. Авторка ретельно аналізує цивільно-правові погляди щодо зміни та 

розірвання договорів, що є дуже корисним. Але ж традиційне ставлення до 

договірних конструкцій, як виключно цивільно-правових, позбавляє 

можливості аналізу дійсних обставин функціонування господарських 

договорів в умовах публічного господарського правопорядку та ринку. 

Авторка звернула увагу, що у ст. 188 ГК України до односторонньої зміни та 

розірвання господарського договору застосовано застереження «якщо інше не 

передбачено законом або договором». Необхідність зміни та розірвання 

договору може і не передбачатися законом, але випливати з вимог закону або 

конкретних економічних умов. Констатувавши, що в деяких випадках внесення 

змін до укладених договорів потребують публічні інтереси (с. 18), в

подальшому ця теза не знайшла достатнього розвитку.

З цього приводу цікаво було б розглянути випадки господарських 

правопорушень, пов’язаних із укладенням договору, та їх вплив на 

можливість його функціонування та необхідність зміни чи припинення. 

Наприклад, коли договір, навіть, незалежно від наміру і вини сторін, є актом 

антиконкурентних узгоджених дій або зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем, призводить до порушення актів технічного
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регулювання в певних сферах господарської діяльності, інших встановлених 

умов обороту товару на ринку та правил здійснення господарської діяльності, 

сторона за договором, за думкою опонента, просто не має права виконувати 

встановлені договором зобов’язання з публічно-правових міркувань.

2. Дискусійним є визначення авторкою поняття односторонньої зміни 

та розірвання господарського договору як неюрисдикційного способу зміни 

та припинення частини або усіх невиконаних договірних зобов’язань, який 

реалізується управненою законом або договором стороною без узгодження із 

контрагентом, (с. 12)

Авторка звертала увагу, що певні дослідники судовий порядок зміни і 

розірвання договору також іменують одностороннім (с. 7; 20) Ст. 188 ГК 

України встановлює загальний порядок зміни та розірвання господарських 

договорів, в тому числі в односторонньому порядку, і її не можна ігнорувати, 

хоча питання її удосконалення в роботі визріло. Судовий порядок також не 

передбачає узгодження дій з контрагентом та фактично є санкціонуванням 

волі однієї із сторін з боку юрисдикційного органу.

Позовна природа судового розгляду та можлива участь двох сторін у 

процесі, що досліджується авторкою (с. 21 -  23), не спростовує домінування 

волі однієї сторони над волею іншої, хоч в односторонньому порядку, хоч за 

ініціативою однієї із сторін, що розглядається в роботі. Юрисдикційний або 

неюрисдикційний характер зміни та розірвання договору в односторонньому 

порядку визначається способом досягнення мети, але не правом на зміну чи 

природою юридичного факту односторонньої зміни та розірвання договору

Як слушно зазначила авторка, коли в законі йдеться про право вимоги 

розірвання договору, то напевно, мається на увазі необхідність звернення з 

такою вимогою до суду. (с. 25) Необхідно звернути увагу, що згідно 

законодавства, будь-яке право особи, в тому числі право на односторонню 

зміну або розірвання договору, може бути захищено в суді.

Також, авторка в роботі розглядає односторонні,, зміни і розірвання 

договору як односторонній правочин. Але правочин може бути нікчемний і
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оспорюваний, що також передбачає судовий спір, приклад якого наведений в 

роботі. Варіант застосування оперативно-господарських санкцій, що слушно 

розглядається в роботі, також не призводить до автоматичного припинення 

або зміни договору.

3. Незважаючи на те, що авторкою констатовано наявність значної 

кількості норм, що передбачають право на односторонню відмову: «відмову 

від договору», «відмову від зобов’язання», «відмову від виконання 

зобов’язання», «відмову від прийняття виконання» не досить чітко 

встановлено взаємозв’язок такої відмови із конструкцією договору. Відмова 

від виконання зобов’язання, як санкція, не передбачає автоматичної зміни 

умов договору або його розірвання, хоча фактично свідчить про його зміну, 

припинення або неможливість виконання, що знову призводить до його 

припинення. Абсолютизація цивільно-правового розуміння цього питання, на 

думку опонента, створює розрив між юридичною конструкцією договору і 

фактичними відносинами, що виникають. Договір нібито є і повинен 

виконуватися, але сторона відмовляється від виконання зобов’язань за 

договором і не несе за це відповідальності.

4. Не можу погодитись, що для реалізації односторонньої відмови від 

господарського зобов’язання (договору), не пов’язаної із порушенням його 

умов з боку іншої сторони, не вимагається наявності будь-якого юридичного 

факту (тобто дії, події, фактичного складу). А як же випадок, який повинен 

бути передбачений законом або договором? Як про нього дізнатися без дій 

або подій? Охоронюваний законом інтерес, що є підставою виникнення права 

на відмову, також передбачає наявність певного фактичного складу такого 

інтересу, передумову його існування, (с. 116)

Водночас, висловлені думки мають дискусійний та окремий характер, 

не можуть вплинути на високий науковий та змістовний рівень, новизну та 

достовірність результатів дисертації А. О. Бабій.

Представлена на захист робота є ґрунтовним науковим дослідженням, 

вирішує важливі для науки господарського права завдання визначення
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підстав, процедури та сутності односторонньої зміни і розірвання 

господарського договору.

Дисертаційна робота А. О. Бабій відповідає спеціальності 12.00.04 -  

господарське право, господарсько-процесуальне право. У публікаціях 

здобувана, що подані у достатній кількості, й авторефераті відбиті основні 

положення дисертації.

Таким чином, дисертація Бабій Анастасії Олександрівни безумовно 

відповідає вимогам п. 9; 11 вимог «Порядку присудження наукових

ступенів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю -  12.00.04 -

господарське право, господарсько-процесуальне право.

Офіційний опонент 

провідний науковий співробітник 

НДІ приватного_права і підприємництва

імені аіад^їЩФ,,:і<г̂ урчака НАТІрН України--------

доктайз? Безух О. В.
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/{о спецiалiзованоi вченоi ради Д 2б.001.0б

Киiвського нацiонального унiверситету
iмецi Тараса I"IIевченка

0lб0], лц. ItuiB, вул. Волоduмuрська, б0

вIдгук
офiцiйного опонента - кандидата юридичних наук, доцента

Гарагонича Олександра Васильовича
на дисертацiйну роботу Бабiй AHacTacii Олександрiвни

на тему: <<Одностороння змiна та розiрвання господарського
договору>>, подану на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.04 -
fосподарське право, господарсько_процесуальне право

Акmу шl ь Hi сmь mеIw u d о слi d элс енн я.
У сучасних умовах госrтодарювання проблема односторонньоТ змiни та

розiрвання господарсъких договорiв набувас все бiлъшого значення.
БезУмовно, eKoHoMiKa УкраIни потребуе стабiльностi, яка багато в чому
досягасться дотриманням учасниками господарських вiдносин договiрноi
дисЦигrлiни. Однак, для забезпечення ефективностi господарськоi дiяльностi,
нерiдко, суб'скт господарювання вимушений розiрвати або icToTHo змiнити
iснуючi договiрнi зв'язки. Особливо гостро TaKi стремлiння суб'ектiв
господарювання проявляються в кризовi перiоди, якi xapaKTepHi длrI
вiтчизняноТ економiки останнiми роками. Iгнорувати TaKi стремлiння

учасникiв госrтодарських вiдносин законодавець не може. Разом з тим, перед
ниМ cToiTb завдання забезшечення стабiльностi господарського обороту.
Необхiднiсть законодавчого забезшечення балансу Mi>tc цими протилежними
тенденцiями ctloHyкae до наукового пошуку такого госшодарсько-правового

регулювання, яке б посилювало конструктивну складову односторонньоi
змiни та розiрвання господарського договору i сприяло б зменшенню ix
негативних наслiдкiв.

Необхiдно також вiдзначити певну суперечливiсть суджень i
висловлювань про односторонню змiну та розiрвання договору, а також
оДНОсТоронню вiдмову вiд зобов'язання (договору), наявних у вiтчизнянiй
пРавОвiЙ доктринi, а також недостатню наукову розробленiсть цiеi категорii у
спiввiдношеннi з поняттями припинення зобов'язання, розiрванIш договору,
заходами вiдповiдальностi, засобами захисту тощо.
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IНШОЮ Практичною гrроблемою застосування односторонньоI змiни та
РОЗiРВаННя Господарського договору, що визначас актуальнiсть дослiдження,
С фОрма реалiзацiI цього способу змiни i припинення договiрних
правовiдносин. Iз цим питанням TicHo пов'язана проблема процедури
(ПОРЯДКУ) здiйснення односторонньоi змiни та розiрвання гоаподарського
ДОГОВОРУ, яка на сьогоднiшнiй денъ не знайшла належного вiдображення в
законодавствi.

ХаРаКтерноЮ рисою односторонньоi змiни та розiрвання господарського
ДОГОВОРУ С ii виключниЙ характер, оскiльки за загаlrьним правилом договори
ПОВИННi Виконуватись (так званий принцип <<pacta sunt sеrчапdu). Водночас,
ЯК СЛУШно зазначае дисертантка, одностороння змiна та розiрвання
господарських договорiв наразi е досить поширеним явищем у сферi
ГОСПОДаРЮВання. А ситуацiя, за якоi виключення iз загального правила
НаСТiЛЬКи розповсюдженi, що i caMi мають загальнi правила, викликае
безумовний iHTepec i вимагае теоретичного осмислення.

Вищевикладеним зумовлюеться актуальнiсть теми, обраноi
ДИСеРТаНТКОЮ А.О. БабiЙ, та доцiльнiсть дисертацiйного дослiдження. Воно
ПРИСВЯЧеНо подаJIьшому розвитку теоретичних засад та обгрунтуванню
ПРаКТИчних рекомендацiй щодо вдосконаJIення господарсъко-правового

РеГУЛЮВання односторонньоI змiни та розiрвання господарського договору в
YKpaiHi.

АКТУальнiсть теми дослiдження пiдтверджуеться i тим, що вона знайшла
ВiДОбРаЖенНя в тематицi науково-дослiдних робiт Киiвського нацiон€tльного

унiверситету iMeHi Тараса IТТевченка. Щисертацiйне дослiдження виконано в
межах державних бюджетних науково-дослiдних тем <.щоктрина права в
ПРаВОВiЙ Системi Украiни: теоретичний та практичний аспекти> (Nч 11 БФ
042-0\; номер державноТ реестрацiТ 0111UOOS337) i <Теорiя та практика
адаптацiТ законодавства УкраIни до законодавства СС) (JЮ 1б БФ O42-0l), якi
дослiджуютъся на кафедрi господарського права юридичного факультету
Киiвського нацiон€шьного унiверситету iMeHi Тараса ТТТевченка.

Наукова новлtзна, оцiнка обrрунmованосmi науковuх полохtсень
duсерmuцit mа tx Dосmовiрносmi.

,ЩИСертацiя А.О. Бабiй е першим в YKpaTHi комплексним дослiдженням
одностоРонньоi змiнИ та розiрвання господарського договору, Що було
здiйснено з позицiй господарсько-шравовоi науки, та мiстить низку
ОбГРУНТОВаних теоретичних положень i прикладних висновкiв. Новизна
дисертац11 пояснюеться також свосчасною постановкою
ретельним аналiзом нових пiдходiв, дослiдженням сучасних

проблеми,
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розвитку IIравового регулювання вiдносин, пов'язаних з одностороннЬоЮ

змiною та розiрванням господарського договору.
На ocHoBi аналiзу науковоi лiтератури, вивчення законодавства Украiни

та окремих зарубiжних краiн, що регулюс господарськi правовiдносини,

дисертанткою сформульовано ряд нових положень, якi мають icToTHe

наукове й практичне значення для вдосконаJIення господарсько-правовогО

регулювання односторонньоi змiни та розiрвання господарського договору.

,Щисертацiйна робота А.О. Бабiй вiдгrовiдае поставленiй MeTi та

завданням дослiдження, а виклад його результатiв виконано на наJIежному

науково-методичному piBHi.

Змiст дисертацiйноi роботи засвiдчуе комплексний та системний пiдхiд

до дослiдження, фахове вирiшення завдань дисертацii та iT наукову новизну.

Положення, винесенi на захист, за змiстом вiдповiдають зазначеним у
дисертацiТ рiвням науковоi новизни (уперше, удоскон€шено, дiстали
подапьшого розвитку), а iх науковий piBeHb вiдповiдае рiвню кандидатськоi

дисертацii з науковоi спецiальностi, за якою дисертацiйна робота подана до
захисту.

Щисертацiя складаеться iз вступу, трьох роздiлiв, висновкiв i списку
використаних джерел.

Перший роздiл дисертацii присвячений загальнiй характеристицi права

на односторонню змlну та розlрвання госшодарського договору, виявленню

cyTHocTi та правовоi природи цього права, визначенню порядку його

реалiзацii, а також з'ясуванню мiсця односторонньоi змiни та розiрвання
господарського договору серед iнших способiв змiни та припинення

договiрних зобов'язань.
Авторка розпочинае свос дослiдження iз аналiзу передбачених

господарським законодавством способiв припинення зобов'язання, а також
таких базових rrонять як припинення зобов'язання, припинення договору,
змiна i розiрвання договору. Такий аналiз дозволив авторцi дiйти висновку,

що змiна та розiрвання господарського договору як один iз способiв змiни та
припинення господарських зобов'язань можливi: за згодою cTopiH, за

рiшенням суду, а також в односторонньому порядку, якщо таке право

передбачено договором або законом (с. 21). При цьому, як слушно з€вначае

дисертантка, змiна та розiрвання договору у судовому порядку не е

одностороннiми, оскiльки здiйснюються судами у порядку позовного
провадження, обов'язковими елементами якого с наявнiсть cTopiH iз
протилежними iнтересами та спiрних правовiдносин мiж ними (спору про
право) (с.22).
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Щослiдивши наявнi у науцi пiдходи до розумiння понять змiна та

РОЗiРВання договору (с. 45-47), авторка робить слушний висновок про те, що
змiна та розiрвання господарського договору, по-перше, передбачають
наявнiсть вольових дiй cTopiH договору (або однiеi iз них), юридичною
МеТОЮ яких с змiна або припинення зобов'язань за цим договорOм; по-друге,
ЗМiНИТи або розiрвати можна лише частково або повнiстю невиконаний
договiр.

Визначивши специфiку двох iнших способiв розiрвання - за згодою
cToPiH i за рiшенням суду, авторка виокремлюс ik спiльнi та вiдмiннi риси
(с. 50, 54-55).

АНаЛiз вiдомих легальних та доктрин€IJIьних визначень поняття
(одностороння вiдмова вiд господарського зобов'язання (договору)>

ДОЗВОЛилО дисертантцi запропонувати авторське визначення цього поняття
(с. 53-5а).

ПРОаналiзувавши передбаченi законодавством способи припинення
господарських зобов'язань за чотирма критерiями, та пiдсумувавши, що
ОДНОСТОРОння змiна (розiрвання) господарського договору с самостiйним
(ВiДМiННим вiд iнших) способом припинення гоаподарських зобов'язань
(с. 54-б0), авторка переходить до аналiзу природи права на одноаторонню
ЗМiНУ та розiрвання господарського договору. Слiд повнiстю пiдтримати
авторку у тому, що прав0 на односторонню змiну (розiрвання)
гОСПОДарського договору, пiдставою для застосування якого е порушення
договору, е заходом оперативного впливу. У тому ж випадку, коли
ОДНОСТороння змiна (розiрвання) господарського договору здiйснюсться у
сиЛУ норми закону або положення договору i не пов'язана iз порушенням
ГОСПОДарського договору iншою стороною, таке право слiд квалiфiкувати як
засiб охорони законного iHTepecy (с. б7).

РОЗДiЛ II дисертацii присвячено дослiдженню акту€LJIьних проблем
ЗаСТОСУВання права на односторонню змiну (розiрвання) господарського
ДОГОВОрУ у господарськiй комерцiйнiй дiяльностi з€tлежно вiд пiдстави

реалlзац11 такого права.
На особливу увагу заслуговуе пiдроздiл 2.\, у якому авторка,

УРаХУВаНняМ особливостеЙ господарськоi комерцiйноi дiяльностi,
здiйснюеться на власний ризик, а також факторiв, якi впливають

РеЗУЛЬТаТИ цiсi дiяльностi, доводить значення одностороннъоТ змiни
розlрвання господарського договору для комерчiйного обороту (с. 72-77).

У ПОДаЛьшому дисертантка дослiджу€ право на односторонню змiну та
розiрвання господарського договору у зв'язку iз порушенням Його умов
однiсю iз cTopiH (у тому числi простроченням та передбачуваним
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порушенням). При цьому схв€uIення заслуговуе те, що авторка широко
ПОСЛУГоВУсТься зарубiжним досвiдом правового регулювання односторонньоТ
змiни та розiрвання договорiв. Зокрема, визначае, якi умови допустимостi
ОДНОсТороннъоi вiдмови вiд договору передбачають TaKi акти мiжнародного
договiрного права, як Вiденська конвенцiя 1980 р., Принципи УНIДРУА та
Принципи СКП (с. 96-99).

ОСобливоi уваги придiлено застосуванню оперативно-господарських
СаНКЦiЙ. ЗОкрема, важливою як з теоретичноi, так i з практичноi точок зору, е

ПропоЗицiя авторки щодо виключення ч. 2 iз редакцii ст.235 ГК Украiни (с.

87), адже неможливiсть застосування передбачених законом санкцiй лише
через те, що вiдповiднi санкцii не визначено договором, навряд чи с
виправданою.

На увагу заслуговуе проведений дисертанткою аналiз практики розгляду
господарськими судами справ, пов'язаних iз односторонньою змiною
(розiрванням) господарських договорiв за перiод 20|2-2017 роки (с. 89-95).

!ослiдження процедури надання боржниковi додаткового строку

розУмноi трив€Lлостi для усунення порушення (Nachfrrsl) у нiмецькому та
мiжнародному договiрному правi дозволило авторцi запропонувати нову

редакцiю ч. 2 ст. 220 ГК УкраiЪи (с. 105 - 106).

У пiдроздiлi 2.З дослiджено особливостi односторонньоi змiни та

розiрвання господарського договору, не пов'язаних iз порушенням його

умов, визначено передумови та умови реалiзацii такого права.
Роздiл III дисертацii авторка присвятила дослiдженню правових

наслiДкiв односторонньоi змiни та розiрвання господарського договору: як
наслiдкiв, пов'язаних iз результатом впливу односторонньоi змiни та

розiрвання на структуру договiрного зобов'язання, так i майновим наслiдкам.
Авторка слушно зазначае, що у силу самого факту змiни та розiрвання

договору юридичний ефект iснування та виконання договору у гlерiод до
МоМеНту змiни та розiрвання автоматично не анулюсться, а вiдrrовiдно, не
вiдмiняються i Ti юридичнi наслiдки, якi виникли у перiод до змiни або

розiрвання. Водночас звертас увагу на те, що ГК УкраТни, на вiдмiну вiд I_Щt

Украiни, не мiстить окремоТ cTaTTi, якою було б урегульовано наслiдки змiни
або розiрвання договору (с. 13а).

У пiдроздiлi З.2 дисертантка робить цiкавий та корисний як з
теоретичноТ, так i з практичноТ точки зору висновок про т€, що якщо
пiдСтавою для односторонньоi змiни або розiрвання господарського договору
е Порушення такого договору, вiдшкодування збиткiв е господарсько-
праВовою санкцiсю, яка застосовуеться незалежно вiд того, встановлена вона

договором або законом. Натомiстъ у разi, якщо одностороння змiна
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(розiрвання) госгrодарського договору не пов'язана iз порушенням договору,

збитки, завданi такою змiною (розiрванням), с компенсацiйною мiрою, яка

вiдшкодовусться лише за наявностi спецiального застереження у законi або У

договорi (с. 159, l73).
Водночас пiд збитками, заподiяними зшлiною або розiрванням догоВоРУ,

право на вiдшкодування яких виникае за наявностi складного фактичного
(юридичного) складу: iстотного порушення зобов'язання та наступноi змiни

або розiрвання договору, запропоновано розумiти витрати на повiдомлення

про вiдмову вiд зобов'язання (договору), а також реальнi збитки i втрачену

вигоду, завданi укладенням менш вигiдних договорiв замiсть змiненого або

розiрваного договору (с. 166).

Слушним € висновок авторки про то, щ0 заборона пoBepHeHHrI

виконаного за зобов'язаннями до моменту змiни або розiрвання доГоВорУ У
низцi випадкiв не дозволяе сшраведливо урегулювати майновi наслiдки змiни

та розiрвання договору, у тому числi внаслiдок односторонньоi вiДмови вiД

нього (с. 170). Однiсю iз таких ситуацiй, як зазначено у дисертацii, с ситуацiя,

коли aHi спецiаJIьною нормою закону, aHi договором не передбачено право

вимоги виконаного за зобов'язаннями, однак договiр змiнюеться або

розриваеться пiсля виконання однiсю iз cTopiH своеI частини зобов'язань (с.

178).

Проаналiзувавши досвiд вирiшення таких проблем у мiжнародному

договiрному правi, авторка шропонуе доповнити чинний ГК УкраТна

положенням, згiдно iз яким (сторони не вправi вимагати повернення того, що
було виконано ними за зобов'язаннями до моменту змiни або розiрвання
договору, за винятком випадкiв, коли одна зi cTopiH, отримавши вiД лрУгОi

сторони виконання зобов'язання за договором, не викон€ша сВоГо

зобов'язання або виконаJIа його ненаJIежним чином, а також в iнших
випадках, передбачених законом або договоромD (с. 188).

Звiсно, робота мiстить й iншi, не менш цiкавi HayKoBi положення, якi

визначають новизну дисертацiйного дослiдження А.О. Бабiй, проте i цього

цiлком достатньо, аби стверджувати, що дисертанткою досягнуто головноi

мети дисертацii, яка поJuIгас в комплексному дослiдженнi господарсько-

правових аспектiв реryjIюваншI одностороннъоi змiни Та розiрвання
господарсъкого договору.

Положення та рекомендацii, якi мiстяться у дисертацii ГрунтуЮться на

дослiдженнi як нацiоналъного, так i зарубiжного законодавства та досвiдУ,

що накопичений у
односторонньоi змiни та

сферi господарсько-правового
господарського договору.розlрвання

реryлювання
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HayKoBi положення та рекомендацii аргументованi, базуються на
органiчному посднаннi результатiв теоретичних дослiджень вiдомих

украiнських та зарубiжних вчених в галузi економiки, господарського права з

глибоким аналiзом нормативно-правового матерiалу
застосування чиннOго законодавства з теми дослiдження.

практики

У роботi шроведено порiвнялъний аналiз i спiвставлення наукових

розробок iнших дослiдникiв з власними висновками.
Обrрунтованiстъ та достовiрнiсть пiдготовлених висновкiв та

рекомендацiй досягасться за рахунок дослiдження дисертанткою значноi
кiлькостi лiтературних та нормативно-правових джерел (робота мiстить
список використаних джерел iз 24З найменувань), хоча слiд визнати, що
об'ективно робiт, присвячених саме проблематицi правового регулювання
односторонньоi змiни та розiрвання господарського договору з позицiй
господарсько-правовоi науки, у змiстовному аспектi icHye не дуже багато.

ОбГрунтованiсть сформульованих дисертанткою висновкiв i пропозицiй
пiдтверджуеться i фактом публiкацii робiт, присвячених TeMi дисертацii.
OcHoBHi результати дослiдження достатньо повно вiдображенi у б наукових
працях, з яких 4 cTaTTi -у вiтчизняних наукових фахових виданнях,2 cTaTTi-

значного обсягу законодавства та проведення

дослiдrкення, апробованi на 4 мiжнародних i 1

у зарубiжних виданнях, а також у 5 публiкацiях матерiалiв i тез наукових
конференцiй. Висновки i
результатi опрацювання
комплексного системного

рекомендацii, якi розробленi дисертанткою в

всеукраiнськiй науково-практичних конференцiях.
У роботi вдuLло використанi загаJIьнонауковi та спецiальнi методи

наукового пiзнання, що дозволило аналiзувати та тлумачити змiст iснуючого
господарсько-правового регулювання щодо формулювання дефiнiцiй та

положень, якi rrропон}.ються до нормативно-правових aKTiB з питань
односторонньоТ змiни та розiрвання господарського договору. Робота мас
смислову завершенiстъ та цiлiснiсть дослiдження, вiдзначаеться
послiдовнiстю та чiткiстю викладення.

Пр акmuчн а з н ач uлоi сmь р вул ьm amiB D о слi duс е ння.
Практичне значення одержаних результатiв полягае в можливостi

використання теоретичних положень i висновкiв дисертацiйноi роботи в

процесi законотворчоi дiяльностi з метою удоскон€шення та систематизацii
господарського законодавства Украiни, у правозастосовнiй практицi при
правовому забезпеченнi односторонньоi змiни та розiрвання господарського

договору. Теоретичнi висновки, запропонованi у дисертацiЙному дослiдженнi
А.О. Бабiй, можуть стати пiдгрунтям для подальших наукових дослiджень
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господарсько-правового регулювання односторонньоi змiни та розiрвання
господарського договору.

Практично важливими i такими, що можуть бути сприйнятi
законодавцем (можливо, з деякими корективами) с пропозицii щодо внесення
змiн i доповнень до ГК Украiни (щодо удосконалення правового

регулювання односторонньоi змiни (розiрвання) господарсъкого договору).
Зокрема, пропонуеться доповнити цей Кодекс статтею 188l, о до статей 188,

222,2З5 внести вiдповiднi змiни.
Вагомим здобутком проведеного дослiдження с те, що в його основу

покладено актуаJIьну практику розгляду господарськими судаN{и справ,

пов'язаних iз односторонньою змiною та розiрванням господарських

договорiв, яка краще за все iлюструе проблемнi моменти у правовому

регулюваннi та виявляс гrотреби у вдосконаленнi окремих нормативних
положень.

,Щеякi розробки дисертацiйного дослiдження також можуть бути
використанi у навч€tльному процесi в рамках господарсько-правових

дисциплiн, якi вивчаються студентами юридичних та економiчних
спецiальностей, а також у науково-дослiдницькiй роботi.

Заувансення u4odo змiсmу mа форма duсерmацi'i.
Позитивно оцiнюючи дослiдх<ення А.О. Бабiй, слiд вiдзначити, що

робота не позбавлена i деяких недолiкiв та дискусiйних положень, на якi
треба звернути увагу дисертантки.

1. Вiдповiдно до мети та завдань дисертацiйного дослiдження авторка

основну увагу зосередила на комплексному аналiзi норм господарського та

цивiльного законодавства, якими регулюеться одностороння змiна та
розiрвання господарського договору.

При цьому в дисертацiТ обrрунтовано зроблено акцент на тому, що
законодавецъ лише констатував винятковий характер односторонньоi змiни
та розiрвання господарського договору, проте не встановив форму та порядок
застосування такого способу, що безумовно с недолiком ст. 188 ГК УкраТни.

Саме тому одним iз завдань дисертацiйного дослiдження цiлком виправдано
е визначення форми та порядку реалiзацii односторонньоi змiни та

розiрвання господарського договору (с. 9).

Однак, на нашу д}мку, порядку реалiзацii односторонньоi змiни та

розiрвання господарського договору придiлено недостатньо уваги.
Так, якщо надавати праву на односторонню змiну та розiрвання

прiоритет над змiною та розiрванням господарсъкого договору у судовому
порядку, було б доцiльно зосередити увагу та сформулювати вiдповiднi
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пропозицii щодо механiзму та особливостей реалiзацiТ такого права саме у
договорi.

Зокрема, можна було б звернути увагу на ризики, якi можуть виникати
При Включеннi умови про односторонню змiну (розiрвання) у договiр, надати

РеКОМеНДацii щодо того, яким чином можна захистити iнтереси cTopiH на
piBHi договiрного регулювання, тобто передбачити умови, якi обмежують

реалiзацiю права на односторонню змiну (розiрвання) в iHTepecax як покупця,
так i постачаJIьника.

Видаеться, що цей, по cyTi, бiльш практичний напрямок дослiдження с
не Менш актуальним, анiж дослiдження теоретичних аспектiв господарсько-
ПраВоВого регулювання односторонньоi змiни та розiрваннjl господарського

договор)/, якi проведенi в дисертацiТ достатньо глибоко.
2. При аналiзi односторонньоТ змiни та розiрвання господарського

договору у зв'язку iз порушенням його умов однiею iз cTopiH, цiлком
СПРаВеДлИВо придiлено увагу дослiдженню особливостеЙ застосування
оперативно-господарсъких санкцiй.

Так, аналiзуючи ст. 2З5 ГК Украiни, авторка обгрунтовано пiддала
КРИТИцi Положення ч. 2 цiсi cTaTTi, яка обмежус можливiсть застосування до
СУб'еКта, який порушив госrrодарське зобов'язання, лише тих оперативно-
господарських санкцiй, застосування яких передбачено договором.
ПiДтРимавши пропозицiю Щербини В. С. щодо необхiдностi встановлення у
ГК Украiни <безпосереднього) застосування оперативно-господарських
саНКцiЙ, визначених ч. 1 ст. 23б цього Кодексу, автор обмежилася лише
пропозицiею виключити частину 2 iз редакцii ст. 235 ГК Украiни (с. 87).

ВОДночас ч.2 ст.2З7 ГК УкраТни передбачено, що порядок застосування
СТОРОнаМИ конкретних оперативно-господарських санкцiй визначасться
ДОГОВОРОм. Враховуючи значення та IIереваги цих оперативних заходiв, якi
застосовуються кредитором для припинення правопорушень з боку
КОНТРаГента або ik гrопередження, доцiльно було б розглянути питання про
Те, ЩО ВКЛЮЧае в себе порядок застосування таких санкцiЙ, та запропонувати
ПеВНi Практичнi рекомендацii щодо того, якi умови ik застосування необхiдно
ПеРедбачати в договорi, оскiльки узгодження сторонами саме в договорi
ПоРяДкУ застосування оперативно-господарських санкцiй дозволитъ
забезпечити ik ефективне застосування.

TaKi рекомендацii будуть слушними i в KoHTeKcTi того, що, як
зазначають господарники, оперативно-господарськi санкцii, по cyTi,
деталiзують положення ч. б ст. 19З ГК Украiни, (яка передбачас право
зобов'язаноi сторонИ вiдмовитисЯ вiД виконаннЯ зобов'язання у разi
НеН€tЛеЖноГо виконання другою стороною обов'язкiв, що с необхiдною
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умовою виконання), виступають анzшогом положення ч.l ст. 615 IДt Украiни,

вiдповiдно до якого у разi порушення зобов'язання однiею стороною друга
сторона мае право частково або в повному обсязi вiдмовитися вiд

зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом.
З. Аналiзуючи положення ч. 2 ст.237 ГК УкраТни щодо права сторони,

яка незгодна iз застосуванням оперативно-господарськоТ санкцiТ, звернутися

до суду iз заявою про скасування такоi санкцiТ та вiдшкодування збиткiв,

завданих ik застосуванням, дисертантка по cyTi обмежилася оглядом судових

рiшень, пов'язаних iз односторонньою змiною (розiрванням) господарсъких

договорiв (с. 89-95). При цьому конкретних висновкiв щодо ныIежного

способу захисту прав сторони, яка оспорюс правомiрнiсть застосування

другою стороною оперативно-господарських санкцiй, авторкою не

запропоновано.
4. Певного доопрацювання та доповнення потребус пропозицiя

дисертантки щодо надання праву на односторонню змiну i розiрвання
договору прiоритету над змiною i розiрванням договору у судовому порядку.
Пропозицiя обгрунтовусться тим, що таке право дозволяе cTopoHi

господарського договору оперативно вiдреагувати не тiльки на порушення

зобов'язань з боку контрагента, а також на iншу змiну обставин, н€

перебуваючи у невизначеностi упродовж трив€Lлого судового процесу, а

також звiльняе вiд необхiдностi продовжувати виконання договору до
моменту набрання рiшенням законноi сили (с. 7б).

Водночас, аналiзуючи позицii Верховного Суду Украiни та Вищого
господарського суду Украiни з цих питань, авторка зазначас, що коJIи

об'сктом договору оренди с державне або комунаJIьне майно, iмперативнi
приписи норм ч. 1 ст. 291 ГК Украiни i ч. 1 ст. 26 Закону УкраiЪи <Про

оренду дер}кавного та комунаJIьного майна> пiдлягають переважному
застосуванню перед нормою cT.782I_{K УкраТни (с. 95).

Тож хотiлося б почути думку авторки з приводу того, наскiльки
прiоритет односторонньоi змiни та розiрвання господарського договору над

змiною та розiрванням договору у судовому порядку мас бути абсолютним.
Наведенi зауваження не мають iстотного впливу на заг€Lльну високу

оцiнку результатiв дисертацiйного дослiдження, iх теоретичне i практичне
значення, а лише демонструють складнiсть гrроблем, поставлених в роботi, i
якi можуть стати вiдправною точкою для наступних дослiджень правового

регулювання односторонньоi змiни та розiрвання господарського договору.
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3аzальнuй вuсновок по duсерmацii.

Щисертацiя Бабiй AHacTacii Олександрiвни актуалъне, самостiйне,

змiстовне наукове дослiдження, яким дисертантка розв'язуе важливе наукове

завдання, що полягас у розробцi теоретичних пропозицiй та практичних

рекомендацlи щодо односторонньо1 змlни та розlрвання господарського

договору в YKpaTHi, i мас суттеве значення для науки господарського права.

Щисертацiя логiчно шобудована, оформлена вiдповiдно до вимог
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, а iJ положення викJIаденi чiткою та

зрозумiлою мовою. ПропозицiТ i рекомендацii можуть бути використанi для

удоскон€tлення чинного законодавства i практики його застосування.

.Щисертацiя А.О. Бабiй вiдповiдас спецiальностi 12.00.04 - господарське

право; господарсько-процесуальне право. Автореферат та HayKoBi публiкацiТ

повнiстю вiдображаютъ ocHoBHi положення та результати дисертацiТ.
ПублiкацiТ в достатнiй кiлькостi вмiщено у наукових фахових виданнях,

визначених для оприлюднення положень дисертацiй.
Таким чином, вищезазначене дас пiдстави вважати, що дисертацiя Бабiй

AHacTacii Олександрiвни за cBoiM змiстом, достовiрнiстю отриманих

результатiв, новизною, теоретичною та практичною значимiстю вiдповiдас

вимогам Порядку присудження наукових ступенiв i присвосння вченого

звання старшого наукового спiвробiтника, а Ti авторка заслуговуе на

присудження iй наукового ступеня кандидата юридичних наук за

спецiалънiстю 12.00.04. - госшодарське право; господарсько-процесуzLльне

право.

Офiцiйний опонент
професор кафедри цивiльного,
господарського права та процесу
АкадемiТ адвокатури Украiни
кандидат юридичних наук, доцент О.В. Гарагонич

Пidпuс професора кафеdрu цuвiльноео, zоспоdарсько_.?о права mQ

процесу AKadeMii аdвокаmурu Украiнu, канdudаmа
Гараzонuча о,В, засвidчую: ?"'ц},l,(,i-ti,:1,1 s,1 7 ';' Г+,/,"./// 
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