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В І Д Г У К

офіційного опонента кандидата юридичних наук Зенової Марини 

Володимирівни на дисертаційне дослідження Гринишина Ореста 

Анатолійовича на тему: «Кримінально-правова охорона свободи 

договору», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та

Реалізація суб’єктивних прав, що належать особі, здійснюється шляхом 

прийняття нею рішення про вчинення тих чи інших юридично значущих дій. 

Найпоширенішою юридичною конструкцією закріплення цього рішення є 

договір, який укладається на підставі вільного волевиявлення сторін на

взаємно узгоджених умовах.

Сьогодні принцип свободи знайшов своє відображення у великій 

кількості форм соціальних взаємодій, які регулюються різними галузями 

права, в першу чергу, цивільним правом. Однак, свобода договору тісно 

пов’язана зі згодою особи, яка є її законним дійсним добровільним 

волевиявленням та може набувати кримінально-правового значення, зокрема, 

у випадках вчинення діяння, яке посягає на правоохоронювані інтереси особи 

та заподіює їм істотну шкоду або створює загрозу заподіяння такої шкоди.

У цьому контексті роль науки кримінального права полягає у тому, щоб 

встановити межі охорони кримінальним законом свободи договору та 

запропонувати їх законодавцю.

кримінологія; кримінально-виконавче право

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету

імені Тараса Шевченка
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Як слушно зауважує дисертант, на сьогодні у науці кримінального права 

залишається ще багато дискусійних, недостатньо досліджених питань з цієї 

теми, а комплексне дослідження проблеми кримінально-правової охорони 

свободи договору відсутнє взагалі. Присвячені цій проблемі дослідження 

переважно мають вузькоспеціалізований характер. Зокрема, традиційно 

розглядаються лише окремі склади злочинів, пов’язані зі свободою договору.

Крім того, у КК України також прослідковується несистемний та 

фрагментарний підхід, що, своєю чергою, зумовлює проблеми 

правозастосовного характеру.

З цієї точки зору актуальність дисертаційного дослідження

О. А. Гринишина не викликає сумнівів, адже у роботі пропонується аналіз 

складних нормативних, теоретичних та правозастосовних аспектів 

кримінально-правової охорони свободи договору, що дозволяє розробити 

цілісний системний підхід до кримінально-правової характеристики свободи 

договору, сформулювати пропозиції щодо вдосконалення ознак складів 

злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору, а також надати конкретні орієнтири для правозастосовної практики.

Дисертація виконувалася у межах науково-дослідної роботи кафедри 

кримінального права і кримінології Львівського національного університету 

імені Івана Франка «Проблеми кримінально-правової охорони особи, 

суспільства та держави» на 2016-2018 роки (номер державної реєстрації 

011611001650).

Загалом дослідження дисертанта характеризується логічністю і 

послідовністю викладу матеріалу, відзначається фундаментальністю та 

ґрунтовністю, має науково-теоретичну та практичну цінність.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, є належним, чого вдалося 

досягти за рахунок запропонованої дисертантом структури, методології та 

широкої джерельної бази дослідження.
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Звертає на себе увагу концептуальний підхід до дослідження проблеми 

кримінально-правової охорони свободи договору, який дозволив системно 

підійти до вирішення дискусійних проблем, пов’язаних із застосуванням

відповідних норм на практиці.

Підхід до дослідження, який обрав дисертант, поєднує загальнонаукові 

та спеціальні методи пізнання, що зумовило комплексний підхід до 

розв’язання поставлених завдань. Усе це дало змогу запропонувати 

обґрунтовані висновки та пропозиції стосовно внесення змін до кримінального

законодавства.

Обгрунтованість отриманих результатів також забезпечується 

відповідністю застосованих методів поставленій меті та завданням, а також 

позитивними результатами їх впровадження.

Усе це дало змогу здобувану сформулювати низку достовірних 

наукових положень, які становлять наукову новизну дисертації, зокрема:

1) Виокремлено склади злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору, та систематизовано їх залежно від стадії 

договору (укладення чи виконання), на якій вчиняється суспільно небезпечне 

діяння. Дослідником доведено, що склади злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його укладення, 

можуть полягати у насильницькому (ст. 189 КК України «Вимагання», ст. 206 

КК України «Протидія законній господарській діяльності») чи обманному (ст. 

190 КК України «Шахрайство», ст. 222 КК України «Шахрайство з 

фінансовими ресурсами») схилянні особи до укладення договору або 

долучення до нього окремих умов всупереч її справжньому волевиявленню. 

Склади злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору на стадії його виконання, можуть полягати в: 1) умисному порушенні 

боржником зобов’язань щодо користування тимчасово наданим майном чи 

здійснення оплати за укладеним договором (ст. 192 КК України «Заподіяння 

майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою»); 2) порушенні 

порядку реалізації кредитором права вимоги за договірним зобов’язанням (ст.
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355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання цивільно- 

правових зобов’язань», ст. 356 КК України «Самоправство»).

Така класифікація дає змогу встановити чітко визначене, постійне місце 

кожного зі складів злочинів, а також виступає засобом для встановлення 

зв’язків між ними. Здійснена автором класифікація сприяє руху науки 

кримінального права зі ступеня емпіричного накопичення знань на рівень 

теоретичного синтезу.

2) Доведено, що вчинення «Шахрайства» (ст. 190 КК України) та 

«Шахрайства з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК України) з погляду 

цивільного права виявляється у вчиненні потерпілим правочину (зокрема, 

укладенні договору) під впливом обману (ст. 230 ЦК України). Такий 

правочин є нікчемним, оскільки порушує публічний порядок (ст. 228 ЦК 

України).

Застосувавши широку палітру методів дослідження, автор робить 

логічний висновок про те, що не можна вважати вільним укладення договору, 

щодо істотних обставин якого сторону договору ввели в оману. З огляду на це, 

у таких випадках порушується не лише право власності чи інші майнові права 

потерпілого, але і його право на вільне укладення договору, яке, своєю чергою, 

є проявом свободи договору на стадії його укладення.

3) Обґрунтовано, що вчинення «Вимагання» (ст. 189 КК України) та 

«Протидії законній господарській діяльності» (ст. 206 КК України) з погляду 

цивільного права пов’язується із примушуванням потерпілого до вчинення 

правочину (зокрема, укладення договору) під впливом насильства (ст. 231 ЦК 

України). Такий правочин є нікчемним, оскільки порушує публічний порядок 

(ст. 228 ЦК України).

4) Удосконалено порядок визначення розміру дійсного боргу, 

визначення понять «угода», «цивільно-правове зобов’язання».

4) Набули розвитку підходи до ціннісної концепції об’єкта злочину, 

рекомендації щодо необхідності врахування під час кримінально-правової 

кваліфікації примушування до укладення чи виконання договору критерію
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наявності або відсутності у потерпілого юридичного обов’язку з укладення чи 

виконання такого договору, підхід до кримінально-правової кваліфікації 

ухилення від оплати за договором за ст. 190 КК України «Шахрайство» та ст. 

192 КК України «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або

зловживання довірою».

5) Сформовано пропозиції до КК України, спрямовані на урегулювання 

питання кримінально-правової охорони свободи договору.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані у 

дисертації, з достатньою повнотою викладені в опублікованих дисертантом 

дванадцяти наукових публікаціях, з яких п ’ять статей -  у наукових фахових 

виданнях з юридичних наук, одна з них -  у фаховому виданні іноземної 

держави, і шість -  матеріали конференцій. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації.

На підставі аналізу положень дисертації, а також автореферату та 

наукових публікацій дисертанта, приходжу до висновку, що в дисертації 

О. А. Гринишина «Кримінально-правова охорона свободи договору» 

містяться нові науково обґрунтовані результати проведених досліджень, які в 

сукупності вирішують наукове завдання теоретичного аналізу та розробки 

системного підходу до кримінально-правової охорони свободи договору, а 

також підготовки на цьому підґрунті законодавчих пропозицій.

Безумовно, положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

роботі, є вагомим внеском в теорію та практику кримінального права.

Водночас, я як офіційний опонент, вважаю можливим висловити деякі 

зауваження, більшість з яких носить дискусійний характер.

1. У контексті даного дослідження значний інтерес має питання 

розмежування норм та інститутів приватного і публічного права в романо- 

германській правовій сім’ї. Саме тому доцільно було б дослідити ґенезу 

інституту, що являє предмет дослідження. Це б дозволило більш глибоко 

осягнути низку проблем, що мають фундаментальне значення для сучасної 

кримінально-правової теорії, оскільки існування в публічно-правовому полі
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приватного інституту свободи договору чітко підкреслює, що повний розподіл

цих сфер є неможливим.

2. Дисертант слушно зауважив, що принцип свободи договору означає, 

що сторони є вільними в укладенні договору та визначенні умов його 

виконання. Вимога укладення (виконання) договору, пред’явлена до особи, 

яка не бажає цього робити та не має відповідного юридичного обов’язку, є 

протиправною. З цього слідує, що однією із обов’язкових ознак є наявність 

згоди обох сторін на укладення (виконання) договору.

У цьому контексті варто було б дослідити основний кримінально- 

правовий зміст та значення згоди особи. Адже у випадках вчинення посягань 

на свободу договору згода за наявності умов правомірності виключатиме 

склад злочину. Так, у випадку наявності згоди особи на заподіяння майнової 

шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК України) в 

аспекті посягань на свободу договору на стадії його виконання така згода 

виключатиме спосіб вчинення злочину як ознаку об’єктивної сторони складу 

злочину.

3. Здійснюючи аналіз та досліджуючи питання розмежування складів 

злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору, дисертант не проводить співвідношення понять «примушування», 

«насильство» та «обман». Це питання потребує уточнення, адже у КК України 

термін «примушування» вживається у різних значеннях.

В одних випадках примушування може здійснюватися будь-яким 

способом, у тому числі і шляхом насильства. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 

303 КК України примушування особи може бути здійснене: з використанням 

обману, шантажу, уразливого стану особи, із застосуванням насильства чи 

погрозою його застосування.

В інших випадках примушування охоплюється терміном «вплив» 

(наприклад, статті 343, 344 КК України) і також може бути здійснене будь- 

яким способом.
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У третіх випадках примушування може бути здійснене лише деякими 

способами і не включає у себе насильство, обман тощо. Наприклад, відповідно 

до ч. 1 ст. 157 КК України перешкоджання вільному здійсненню 

громадянином свого виборчого права може бути поєднане із підкупом, 

обманом або примушуванням, а відповідно до ч. З ст. 342 КК України 

примушування може здійснюватися лише шляхом насильства або погрози 

застосування такого насильства.

Виходячи з цього, примушування можна розглядати: у широкому 

розумінні -  будь-який варіант впливу на особу з метою домогтися вчинення 

певних дій або утриматися від їх вчинення, а також у вузькому -  окремий 

варіант впливу на особу з метою домогтися вчинення певних дій або

утриматися від їх вчинення.

Наведені зауваження, безумовно, є дискусійними і спрямовані на 

стимулювання обговорення окремих результатів цього дослідження та жодним 

чином не впливають на високий рівень проведеного дослідження, не піддають 

сумніву основні результати, отримані здобувачем.

Узагальнюючи викладене вище, можна зробити висновок про те, що 

подане дисертаційне дослідження відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 та 13 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р.), а її автор -  

Гринишин Орест Анатолійович -  заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Офіційний опонент: 

к а н л и п а т  юпиличних наук.
„ Відділ діловодства та аохіву""’  

Київського національного уншорсмівіу 
ічоні Га р а и  Шевченка

Марина ЗЕНОВА
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В ІД  ГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора Фесенка 
Євгенія Володимировича на дисертацію Гринишина Ореста 
Анатолійовича «Кримінально-правова охорона свободи договору», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Дисертація О. А. Гринишина присвячена дослідженню актуальних 

проблем протидії злочинності в сфері договірних відносин.

Актуальність теми дисертації полягає в тому, іцо сьогодні, коли 

криміногенна ситуація в Україні ускладнюється, необхідно виявити, які 

положення чинного кримінального законодавства є не достатньо 

досконалими, і які заходи необхідно здійснити з метою ефективного 

запобігання таким злочинам, в тому числі пов’язаним із сферою відносин, 

предметом яких є договір. Наразі ці відносини стають дедалі активнішими, 

розширюється спектр їх застосування, спостерігаються процеси їх інтеграції 

в різних сферах господарювання тощо. При цьому заподіяна шкода зумовлює 

їх підвищену суспільну небезпечність.

До того ж наукових робіт такого змісту, у яких системно досліджена 

вказана проблема, замало. Тому необхідне створення належного 

теоретичного підґрунтя для ефективної протидії вказаним злочинам.

Слід також відзначити, потребують більш ефективного вирішення 

проблеми не тільки законотворення, а й проблеми правозастосування, що 

підтверджують проаналізовані дисертантом матеріали судової практики та 

практики інших правоохоронних органів.

Дослідження відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової 

науки на 2016-2020 роки, зі >ю загальних зборів

київського національного університету
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Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., 

узгоджується із Національною стратегією у сфері прав людини, 

затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, 

та Стратегією сталого розвитку «Україна -  2020», схваленою Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. №5/2015. Роботу виконано 

відповідно до напрямів науково-дослідної роботи кафедри кримінального 

права і кримінології Львівського національного університету імені 

Івана Франка «Проблеми кримінально-правової охорони особи, суспільства 

та держави» на 2016-2018 роки (номер державної реєстрації 0116Ш01650). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол №38/2 від 25 лютого 2015 р.).

Структура дисертаційного дослідження є логічною і послідовною. 

Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, що об’єднують шість 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У Розділі 1 «Свобода договору як об’єкт злочину у кримінальному 

праві України» досліджено питання, чи є підстави визнавати свободу 

договору складовою загального об’єкта злочину, у зв’язку з чим розкрито 

зміст, ознаки, значення та межі принципу свободи договору, зміст та ознаки 

об’єкта злочину, а також розглянуто проблеми використання термінів, що 

пов’язані зі свободою договору, у кримінальному законі.

При цьому автор грунтовно проаналізував спірні точки зору, 

висловивши і своє бачення цих проблем.

У Розділі 2 «Аналіз складів злочинів, що передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору» виокремлено, 

систематизовано та охарактеризовано у контексті тематики дослідження 

склади злочинів, які у чинному КК України передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору. В результаті запропоновано в основному 

слушні пропозиції, які збагачують кримінально-правову теорію та важливі 

для правозастосування.

2
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У Розділі 3 йдеться про розмежування суміжних складів злочинів, що 

передбачають відповідальність за посягання на свободу договору, показана 

специфіка кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, 

що полягають у примушуванні потерпілого до укладення чи виконання вже 

укладеного договору.

Ознайомлення з дисертацією дає опоненту всі підстави підтвердити 

актуальність і обґрунтованість вибору теми дослідження, належне 

обґрунтування мети, завдань, об’єкта, предмета та методологічних засад 

дослідження, повне опрацювання та розкриття усіх складових елементів його 

змісту.

У висновках синтезовано результати дослідження і містяться 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства стосовно відповідальності за 

вказані злочини.

Роботу відрізняє значний елемент новизни, зокрема:
Вона є першим у вітчизняній науці кримінального права комплексним 

дослідженням проблеми кримінальної відповідальності за злочинні 

посягання на свободу договору. Найвагоміші результати дослідження, що 

мають наукову новизну, відображені у таких положеннях:

вперше:

-  виокремлено склади злочинів, що передбачають відповідальність за 

посягання на свободу договору, та систематизовано їх залежно від стадії 

договору, на якій вчиняється суспільно небезпечне діяння;

-  з’ясовано особливості складів злочинів, які передбачають 

відповідальність за посягання на свободу договору на стадії його укладення, 

а також виконання;

-  доведено, що вчинення «Шахрайства» (ст. 190 КК України) та 

«Шахрайства з фінансовими ресурсами» (ст. 222 КК України) з погляду 

цивільного права виявляється у вчиненні потерпілим правочину під впливом 

обману (ст. 230 ЦК України). Такий правочин є нікчемним, оскільки порушує 

публічний порядок (ст. 228 ЦК України);
З
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-  в такому ж аспекті з’ясовано зміст «Вимагання» (ст. 189 КК 

України) та «Протидії законній господарській діяльності» (ст. 206 КК 

України);

удосконалено:

-  порядок визначення розміру дійсного боргу, повернути який винний 

примушує потерпілого у більшому обсязі;

-  тлумачення поняття «цивільно-правове зобов’язання» у ст. 355 КК 

України;

-  трактування поняття «угода» у ст. 206 КК України;

набули подальшого розвитку:

-  ціннісна концепція об’єкта злочину: проведено її обґрунтування на 

основі положень чинного законодавства, а також виокремлено ознаки 

цінностей, що можуть охоронятися кримінальним законом;

-  рекомендації щодо необхідності врахування під час кримінально- 

правової кваліфікації примушування до укладення чи виконання договору 

критерію наявності або відсутності у потерпілого юридичного обов’язку з 

укладення чи виконання такого договору;

-  підхід до кримінально-правової кваліфікації ухилення від оплати за 

договором за ст. 190 КК України «Шахрайство» та ст. 192 КК України 

«Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою».

Результати дисертації належним чином апробовані.

Структура дисертації логічна, а обсяг прийнятний.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені в процесі дослідження положення, висновки і пропозиції можуть 

бути використані у: науково-дослідницькій діяльності; навчальному процесі.

Публікації. Основні положення й висновки, сформульовані в 

дисертації, опубліковано в достатній кількості джерел: 12 статтях, з них 5 

статей у наукових фахових виданнях, 1 у науковому виданні Республіки 

Молдова, 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях.
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Позитивно оцінюючи рівень дисертаційного дослідження, необхідно 

відзначити, що воно не позбавлене окремих недоліків. Зокрема:

Зауваження і нотатки загального характеру

По-перше, невдалою в цілому є компоновка матеріалу щодо 

позитивних або критичних оцінок окремих законодавчих положень та 

кримінально-правової доктрини, а також відповідних пропозицій, 

висловлених автором.

При цьому не акцентована увага на найбільш важливі в такому плані 

положення. Зокрема, якщо автор висловив зауваження стосовно 

законодавства, бажано конкретно вказати, яка їх подальша маршрутизація, 

чи направлялись до органів законотворення тощо. Якщо ні, підкреслити, що 

це поки що лише постановка питання, воно опрацьовується, але ж не 

обмежуватись репліками на кшталт «варто змінити» і т. ін.

По-друге, в роботі досить велика питома вага дослідження цивільного, 

господарського права, питань організаційно-адміністративного змісту тощо.

А це предмет дослідження інших спеціалізацій. Однак всі ці фрагменти 

дослідження підпорядковані з’ясуванню проблем кримінальної 

відповідальності за злочини в сфері договірних відносин. Саме такий аспект 

дослідженні превалює в роботі. Тому дана дисертація відноситься все ж таки 

до спеціалізації 12.00.08.

Конкретні зауваження по суті.

Дисертант цілком виправдано приділив увагу важливим питанням 

об’єкта злочину. При цьому приєднався до ціннісної концепції об’єкта 

злочину, з чим опонент згодний і навіть переконаний, що такий підхід 

найбільш оптимальний. Але здобувач надто захопився аналізом всіх спірних 

точок зору з цього приводу. Адже не можна обійняти неосяжне. З точки зору 

визначення поняття об’єкта, дієвості охоронної функції, ефективності 

правозастосування та поширеності в теорії кримінального права 

акцентується увага на трьох концепціях.
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A) Концепція об’єкт -  суспільні відносини.

Б) Концепція об’єкт -  цінності.

B) Фрагментарні концепції, запропоновані окремими науковцями. При 

цьому спостерігається значне ускладнення висвітлюваних положень.

Крім того, по різному науковці орієнтувались на мету досліджень, а 

саме -  для правозастосування, для вирішення кримінологічних проблем, для 

правотворення тощо.

Через таку різновекторність проблем їх вирішення по прикладній темі є 

вкрай важким.

Тому дослідити цю проблему у завершеному вигляді дисертанту не 

вдалося.

Дрібні огріхи:

Не зовсім зрозуміло, чому дисертант вважає доцільним вживати для 

позначення конкретних об’єктів злочину термін «явище».

Приєднавшись до ціннісної концепції об’єкта злочину, автор вважає за 

необхідне доповнити її кількома уточненнями, розпочавши з аналізу 

поняття «цінності».

Далі перелічуються ці «уточнення». Але принаймні у трьох з них 

цитує висловлювання самого Фесенка.

Бажано було також докладніше висвітлити питання структури 

об’єкта як елемента складу злочину.

У підрозділі 1.2. «Огляд використання терміна «договір» у 

Кримінальному кодексі України»

В цьому підрозділі автор дещо захопився аналізом цивільно-правих, 

господарсько-правових та організаційно-управлінських положень 

договірного права, хоча дисертація виконана за спеціальністю 12.00.08.

Поряд з цим, всі проаналізовані в дисертації положення інших галузей 

права використані для з’ясування питань протидії злочинності в сфері
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договірних відносин з позицій кримінального права. Кримінально-правовий 

аспект в роботі превалює. Тому дисертація спеціалізації 08 цілком відповідає.

На с. 58 дисертації автор некоректно висловився, що у складах 

злочинів, які передбачають відповідальність за посягання на свободу 

договору на стадії його укладення, потерпілий особисто реалізує 

волевиявлення на укладення договору. У чинному КК України такого складу 

злочину не зазначено.

До підрозділу 2.1.1.
Дисертант вважає, що під родовим об’єктом злочинів проти власності 

варто розуміти не лише суб’єктивне право власності, але також долучати до 

нього законні майнові права осіб-невласників.
Однак автор при цьому не сказав про шляхи впровадження цієї ідеї -  

відповідних змін до КК він не запропонував.

Та й сама ідея спірна. Навряд чи виправдано кардинально змінювати 

загально прийнятий постулат щодо поняття власності і захисту прав 

власників. До того ж йдеться про поодинокі випадки епізодичної поведінки.

У тексті ст. 222 КК дисертант вважає, що доцільним є відділити 

поняття «вчинення дії майнового характеру» від понять «передача чужого 

майна» та «передача права на майно» у диспозиції ст. 189 КК України, але із 

вказівкою на їх підпорядкованість. Це можна реалізувати, пише автор, 

шляхом уточнення одного із предметів «Вимагання» із «будь-яких дій 

майнового характеру» на «інші дії майнового характеру». По перше -  це 

оціночне поняття, які застосовувати не найкращий варіант. Такі зміни 

означатимуть те, що і передача чужого майна (прав на майно) належать до 

дій майнового характеру. По-друге, автор не чітко сформулював, що поняття 

«інших дій майнового характеру» наповниться своїм специфічним змістом, 

окресленим у межах вузького підходу.

На с.85 автор пише, що доцільним є відділити поняття «вчинення дії 

майнового характеру» від понять «передача чужого майна» та «передача 

права на майно» у диспозиції ст. 189 КК України, але із вказівкою на їх
7
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підпорядкованість. Це можна, вважає він, реалізувати шляхом уточнення 

одного із предметів «Вимагання» як «будь-яких дій майнового характеру» та 

«інші дії майнового характеру». Такі зміни, по-перше, означатимуть те, що 

і передача чужого майна (прав на майно) належать до дій майнового 

характеру. По-друге, поняття «інших дій майнового характеру» наповниться 

своїм специфічним змістом, окресленим у межах вузького підходу.

Але -  це оціночне поняття, яке потребує тлумачення. До того ж навіть 

пояснення автора не зрозумілі. Цей фрагмент дисертації невдалий, а 

пропозиція в такій редакції неприйнятна.

У підрозділі 2.2.

Фрагмент положень зарубіжного права в історичному плані 

викладений описово. Але це ж необхідно не для демонстрації ерудиції 

автора. Це важливо як інформація щодо уроків історії, щоб нащадки не 

повторили попередніх помилок. На це бажано акцентувати увагу.

У Розділі 3.
Проблема розмежування суміжних складів злочинів щодо 

відповідальності за посягання на свободу договору пов’язана з вирішенням 

питань кваліфікації надзвичайно великої кількісті варіантів такої поведінки.

Але при цьому вона має вирішуватись з врахуванням попередньо 

висловлених рекомендацій особливостей кваліфікації як своєрідної «триади» 

їх прояву -  варіант застосування норм, встановлених Розділом 6 або 7 КК чи 

як сукупності злочинів, чи конкуренції норм тощо. Не зкорельовані вони і в 

аспекті порівняльного права.

Не вихід з цього становища і видання методичних посібників тощо, 

адже матеріал важко сприймається навіть спеціалістами.

Мабуть раціональніше запропонувати доповнити блоком статей про 

відповідальність за злочини в сфері договірних відносин тощо.

Аде це дисертант вирішуватиме в подальшому.

Разом з тим, слід зазначити, що висловлені зауваження та уточнення 

здебільшого стосуються дискусійних питань і не впливають на загальну
8
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позитивну оцінку наукової новизни та практичної значущості 

дисертаційного дослідження. Його зміст та науковий стиль викладу 

матеріалу свідчать про наявність у здобувана глибоких знань 

загальнотеоретичної та спеціальної літератури й здібностей до самостійної 
наукової роботи.

Про це свідчить і значна кількість використаних нормативних актів, 

монографій та іншої спеціальної літератури, в тому числі зарубіжних джерел 

(336 найменувань).

Науковий аналіз, точність посилань на використані джерела, в тому 

числі практичних матеріалів, не дають підстав для сумніву щодо 

достовірності одержаних результатів.

Викладений у дисертації матеріал -  положення, висновки та 

висловлені дисертантом рекомендації обґрунтовані й підкріплені 

методологічно виваженим кримінологічним, кримінально-правовим і 

соціологічним аналізом практичних матеріалів. Здійснено також і 

порівняльно-правовий аналіз.

Позитивним моментом є комплексний підхід дисертанта до 

проведення дослідження. Вказаний підхід сприяв об’єктивізації результатів 

дослідження, надав висновкам і рекомендаціям аргументованого та 

репрезентативного характеру. Все це дає підстави вважати мету дослідження 

досягнутою, його завдання реалізованими.

Результати проведеного Гринишиним О. А. дослідження є не тільки 

теоретично, а й практично цінними, вони можуть бути використані у 

навчальних курсах юридичних вузів, а також у діяльності правоохоронних 

органів.

Основні наукові результати дисертації знайшли відображення у 

достатній кількості публікацій.

Питання викладено грамотно, чітко.

Збагачують роботу і матеріали, що містяться у додатку.

Автореферат відтворює основні положення дисертації. Оформлення
9
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автореферату і дисертації відповідає вимогам МОН України.

Автор належно поставився як до аналізу найбільш важливих проблем 

по темі дослідження, так і зразковими ілюстраціями цих теоретичних 

положень -  схемами, діаграмами, таблицями тощо.

В цілому можна констатувати, що ця дисертація є результатом 

титанічної праці і скрупульозного дослідження, сумлінно виконаного 

автором.

Викладене дає підстави для висновку, що дисертація Гринишина О. А. 

«Кримінально-правова охорона свободи договору», є самостійною 

кваліфікаційною науковою працею, у якій сформульовано та обґрунтовано 

нові теоретичні положення, уточнено зміст понять та термінів, що мають 

значення для правозастосовної практики та вдосконалення законодавства.

Вона відповідає паспорту спеціальності 12.00.08, вимогам пунктів 11 

та 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її автор, 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.08 -  кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри кримінального та 
адміністративного права Академії 
Фесенко
адвокатури України,
доктор юридичних наук, професор
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