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Акmуальнiсmь duсерmацiйноzо dослidltсення. В останнiй час в YKpaTHi

складаеться нарештi розумiння, що сфера iнтелектуальноТ власностi мае

розбудовуватися на принципах ii вiдповiдностi суспiльним iHTepecaM,

вiдкритостi державного управлiння громадському контролю та забезпеченню

його прозоростi, вiдповiдностi стану законодавчого забезпеченнr{ взятим

УкраiЪою на себе мiжнародним зобов'язанням, дотриманню свропейського

вектору розвитку, вiдповiдностi правового механiзму правовоТ охорони й

захисту прав iнтелект5rальноi власностi сучасним,викликам iнформацiйного

середовища, розбудовi iнновацiйноi системи та пiдвищенню iнновацiйноТ

привабливостi УкраТни. Водночас незважаючи на наявнi досягнення у сферi

iнтелектуальноТ власностi, набутi за часiв незалежностi, УкраiЪа й досi

стикасться з цiлою низкою проблем у сферi iнтелектуальноТ власностi, якi

нерiдко обумовленi саме якiстю законодавчого регулювання. I_{e впливае

напряму на освосння результатiв iнтелектуальноi творчостi та iнновацiйноi

дiяльностi, що становить основу конкурентоспроможноТ знанневоi, цифровоi

економiки, яку вибудовус Украiна. Низька культура у сферi iнтелектуальноi

власностi разом iз вадами законодавчого регулювання, наявними колiзiями,

пробiлами, суперечливими нормами породжус численнi порушення

законодавства у сферi iнтелектуальноТ власностi, у тому числi й обумовлюс

явище патентного тролiнгу, високий рiвенъ пiратства i контрафакцiТ, який
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представляс пiдвищений ризик для економiчноТ безпеки краiни та здоров'я

вiтчизняного споживача; викликае недостатню участь правовласникiв об'сктiв

iнтелектуальноi власностi у дiях iз захисту прав iнтелектуальноТ власностi, що

значно знижус ефективнiсть застосування заходiв щодо захисту прав

iнтелектуальноТ власностi. Незавершенiсть законодавчоТ, iнституцiйноi, судовоТ

реформ у сферi iнтелектуальноi власностi, вiдсутнiсть послiдовноi державноТ

полiтики впливають на те, що iнтелектуальна власнiсть в YKpaTHi так i не

розглядасться допоки як один iз ключових факторiв в економiчному,

соцiальному й культурному розвитковi краIни.

Щодаткова актуальнiсть даноТ проблематики обумовлюеться

зобов'язаннями, взятими УкраТною за Угодою про асоцiацiю мiж Украiною, з

однiсТ сторони, та Свропейським Союзом, Свропейським Спiвтовариством з

атомноТ енергiТ i iхнiми державами-членами, з iншоТ сторони, що була

ратифiкована 16 вересня20|4 року Верховною Радою УкраТни та Свропейський

парламентом та набула чинностi, в якiй питанням iнтелектуальноi власностi

придiлено окрему главу. Адже саме Свропейський Союз демонструе

унiкальний приклад в частинi багаторiчноТ практики унiфiкацiТ i гармонiзацii

законодавства у сферi iнтелектуальноТ власностi.

У цьому ceHci комплексне дисертацiйне дослiдження Капiци Ю.М.,

присвячене розкриттю проблематики унiфiкацiТ i гармонiзацiТ законодавства з

охорони прав iнтелектуальноТ власностi держав-членiв еС та законодавства

УкраТни, характеризусться безперечною актуальнiстю та своечаснiстю, й мас як

теоретичне, так i безпосередньо практичне значення.

Зв'язок з tloy*oBllлxu про?раJvамu, планtlл|Ll, mема.uu. lисертацiйне

дослiдження здiйснювалося вiдповiдно до наступних державних бюджетних

науково-дослiдних тем: <Проблеми вдосконалення законодавства УкраТни у

сферi охорони iнтелектуальноi власностi та трансферу технологiй вiдповiдно до

стандартiв европейського Союзу> (J\Ъ 0106U009904); <Щослiдження охорони

прав iнтелектуальноi власностi в цифровому середовищi та проблеми

вдосконалення правового регулювання вiдносин в iнформацiйних мережах>)
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(JЮ 0110U002898), <!ослiдження стану та правового забезпечення

винахiдницькоТ дiяльностi у наукових установах) (М 0114U000885), якi

виконано у L{eHTpi дослiджень iнтелектуальноТ власностi та трансферу

технологiй НАН УкраIни.

Об'сктом дослiдження виступив процес унiфiкацiТ та гармонiзацiТ

законодавства з охорони прав iнтелектуальноТ власностi держав-членiв СС та

формування регiональноТ охорони прав iнтелектуальноТ власностi в СС,

мiжнародне спiвробiтництво еС та УкраТни у сферi правового регулювання,

розвитку та захисту прав iнтелектуальноТ власностi та наближення

нацiонального законодавства з охорони iнтелектуальноi власностi вiдповiдно до

законодавства СС, що вiдповiдас проблематицi дисертацiйних дослiджень, якi

виконуються за спецiальнiстю 12.00.03.

Сmупiнь обrрунmованосmi нOуковuх полоilсень, BucHoBKiB i

рекоменdацiй duсерmацii, 
'i 

docmoBipHocmi mа новuзнu. Ознайомлення з

дисертацiйним дослiдженням Капiци Ю.М. дозволяс говорити про те,

сформульованi у дисертацiТ HayKoBi висновки i рекомендацiТ мають належну

Mipy достовiрностi та обrрунтованостi, що вимагаються вiд дисертацiйних

дослiджень докторського рiвня. Поставленi завдання (стор. 41-42 дис., стор. 3-4

автореферату) належною мiрою розкритi.

Сукупнiсть загальнонаукових та спецiальних наукових методiв

правознавства, зокрема дiалектичного, порiвняльно-правового, iсторизму та

iсторико-правового, формально-логiчного, методу прогнозування дозволили

автору цiлiсно розглянути процес унiфiкацiТ та гармонiзацiТ нацiонального

законодавства держав-членiв СС щодо Bci об'ектiв права iнтелектуальноi

власностi у взаемозв'язку iз причинами, якi обумовили цей процес; провести

порiвняльно-правовий аналiз iз законодавством УкраТни у цiй сферi та виявити

особливостi визначення обсягiв та механiзму наближення законодавства у сферi

iнтелектуальноТ власностi у мiжнародних угодах мiж УкраТною та СС;

визначити методологiчнi засади наближення законодавства Украiни до

законодавства еС у цiй сферi, а також визначити перспективи унiфiкацiТ та
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гармонiзацiТ законодавства держав-членiв СС з охорони iнтелектуальноТ

власностi та змiн законодавства УкраТни з урахуванням вимог Угоди про

асоцiацiю та acquis СС у сферi iнтелектуальноТ власностi.

Загальний аналiз змiсту роботи свiдчить про те, що дослiдження мас

системний, цiлiсний, самостiйний характер та вiдзначаеться високим науковим

piBHeM та актуальнiстю. Не дивлячись на те, Lцо у дисертацiйних дослiдженнях

ocTaHHix poKiB, присвячених проблематицi сфери iнтелектуальноТ власностi

(Ульянова Г.О., Кулiнич О.О., Штефан О.О., Кадстова О.В., Сенчук В.В, та iH.),

придiлялася увага питанням унiфiкацiТ та гармонiзацiТ законодавства Украiни

до европейського, це здiйснювалося, зазвичай, в частинi окремих об'сктiв права

iнтелектуальноТ власностi. Щокторських дослiджень, присвячених

безпосередньо дослiдженню процесiв унiфiкацii та гармонiзацiТ законодавства

у сферi iнтелектуальноТ власностi безпосередньо в Свропейському Союзi, в

YKpaTHi до цього часу не здiйснювалося.

Предметом дослiдженIuI виступило е acquis СС, законодавство держав-членiв

еС у сферi охорони iнтелектуальноТ власностi та його змiни, практика

застосування; регiональнi договори Ради Свропи, Свропейська патентна конвенцiя,

унiверсальнi мiжнароднi договори у сферi iнтелекryальноi власностi та iхнiй вплив

на унiфiкацiю законодавства держав-членiв СС у сферi iнтелектуальноТ власностi;

мiжнароднi договори мiж Украiною та СС у сферi iнтелекryальноi власностi та

практика ix реалiзацii; вiтчизнянi та зарубiжнi HayKoBi джерела.

Вдалою та такою, що обумовлена логiкою й послiдовнiстю викJIаденшI

наукового матерiалу, с apxiTeKToHiKa дисертацiйноТ роботи. Сrру*rура дисертацiТ

обумовлена метою i предметом дослiдженIuI, й включае всryп, шiсть роздiлiв, що

мiстять двадцять один пiдроздiл, висновки до кожного роздiлу й загальнi висновки,

список використаних джерел (983 найменуванIuI) та додатки. Зокрема, з метою

всебiчного розкриття об'скту та предмету дослiдження у роботi значну уваry було

придiлено загапьним питанням утriфiкацiТ та гармонiзацiТ законодавства з охорони

прав iнтелекryальноТ власностi держав-членiв еС, iз BIrIBлеHHIIM засад гармонiзацii,

iHcTpyMeHTiB, а також встановленнrI впливу конвенцii Ради Свропи на унiфiкацiю
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прав iнтелектуальноТ власностi в европi (пiдроздiли 1.1., 1.2). Автор дослiдив також

проблему з наявнiстю негармонiзованого законодавства держав-членiв СС у сферi

охорони iнтелектуальноТ власностi, оскiльки це с чутливим питанням длlI

формування вiдповiднлос правовiдносин у межах регiонального об'еднання, та

розглянув перспективи його гармонiзацiТ (пiдроздiл 1.3). Дя системного аналiзу

правового реryлюваннlI сфери iнтелекryальноТ власностi в европейському Союзi

дисертантом було визначено ocHoBHi етапи унiфiкачiТ та гармонiзацiТ законодавства

з охорони прав iнтелектуальноТ власностi держав-членiв €С, а також визначено

наступнi iнстиryти права iнтелектуальноi власностi еС: охорона торговельних

марок, промислових зразкiв, copTiB рослин, географiчних зазначень i найменувань

походженru{, що охоплюють yci суспiльнi вiдносини, пов'язанi з набуттям та

реалiзацiсю прав iнтелектуальноТ власностi Спiльноти (пiдроздiл 1.4.). Автор також

визнав насryпну характерну для СС рису: (двоступенева система права

iнтелектуальноi власностi СС, що охоплюс сукупнiсть правових норм }"TBopeHruI

прав iнтелекryальноТ власностi Спiльноти та нор1\{, якi було }хв€Lлено з метою

наближенIuI законодавства держав-членiв>> (стор. 1 14 дис.).

IcToTHy уваry у рецензованому дослiдженнi присвячено проблемам 1тriфiкацiТ

та гармонiзацiТ законодавства держав-членiв СС з охорони авторського права i

сумiжних прав, зокрема через виrIвлен}ш впливу викликiв технологiй, мiсця

авторсько-правового реryлюваннrI в iнформацiйному суспiльствi (пiдроздiли 2.| -
2.2). Застосований пiдхiд обумовлений впливом технологiчного розвитку на засади

авторського права та пошtуй балансу iHTepeciB мiж авторським правом та правом

на достугI до iнформацii, iншими правами, гарантованими мiжнародними та

свропейськими актами у сферi прав людини. У процесi розгляду було акцентовано

уваry на питанIuIх охорони прав на комп'ютернi програми (стор. |2|-122), бази

даних (стор. |22-|24), а також розкрито особливостi права на прокат, права на

позичку та деякIlD( суплiжних прав, мовленнlI, ryблiчного сповiщеннrl та кабельноТ

ретрансляцiТ (стор. |24-|26). Поряд iз цим у дисертацiТ визначено напрями

кодифiкацii норм авторського права (iз акцентуваннrIм, lцо понlIтгя кодифiкацiТ в

YKpaiHi та еС рiзняться, стор. 131-132), та розкрито мiсце авторського права в
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економiцi на ocHoBi знань та yTBopeHIuI сдиного ринку дJш прав iнтелектуальноi

власностi (пiдроздiли 2.З 2.4.). Так, можна пiдтримати дисертанта, який

демонструе два напрями розвитку законодавства у сферi авторського права i

с),ъдiжних прав: що пропонусться Свропейською комiсiею iз систематизацiею норм

чинних aKTiB СС та групою фахiвцiв академiчноi спiльноти (стор. 155 дис.).

Окремим напрямом стrLпо виlIвленIuI проблем формуваннrI сучасних европейських

умов охорони авторського права в единому чифровому ринку для Свропи

(пiдроздiл 2.5.). fuя УкраiЪи заслуговуе на уваry й досвiд европи в частинi

розширення та доступу до культурного надбанЕuI.

У свою черry, враховуючи впJIив промисловоТ власностi на розвиток

економiки, автор свiдомо видiлив TaKi об'екти як винаходи, промисловi зразки.

торговельнi марки та географiчнi зазначеннJI в якостi самостiйних об'ектiв,

розкриття охорони прав на якi пiдлягае глибокiй деталiзацiТ фоздiл З). Дп" Украiни

свропейський досвiд у цiй частинi набувае особливого значеннrI, враховуючи Ti

напрями гармонiзацiТ нацiонального законодавства, якi нинi здiйсrпоються в

процесi виконання УкраТною зобов'язань за Угодою про асоцiацiю з СС. Зокрема,

це стосусться гносеологiТ формування в еС пiдходiв lцодо запровадженIuI единоТ

патентноТ охорони, мовних вимог, створення Свропейського патентного суду та

розмежування компетенцii з судом СС. У KoHTeKcTi триваючоТ в YKpaTHi задачi

пошуку балансу iHTepeciB мiж охороною прав iнтелектуальноi власностi та правом

на здоров'я не лише теоретичну, але й практичrry цiкавiсть явлrяють положення

дисертацiТ, присвяченi розкриттlо свропейських пiдходiв стосовно винаходiв у

галузi бiотехнологii (стор. 178-186), а також додатковiй oxopoHi лiкарськро< засобiв

(стор. 1В6-190). Враховуточи норми Угоди про асоцiацiю УкраiЪи з еС, iHTepec

представJuIють й европейськi пiдходи стосовно незаре€строваного промислового

зразка, який також став новим у европейськiй системi охорони промислових зразкiв

та пiшов iз права ВеликоТ Британii (стор. 19З).

!ослiджено й питаннrI визначеннrI в европейських регламентах та

законодавствi окремих держав-членiв засад та процедур реестрацii географiчнlоl
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зазначень та наймешувань походженнlI, поданнlI заявок iз TpeTix краiЪ, конфлiктiв

мiж географiчними зазначенIuIми та торговельними марками тощо.

Роздiл 4 дисертацiТ присвячений розкриттю особливостей унiфiкаuiТ та

гармонiзацii законодавства держав-членiв СС щодо такю( об'сктiв iнтелекryальноТ

власностi як сорти рослин (параграф 4.1), комерчiйна тасмниця (параграф 4.2), а

також розкриттю засад охорони прав на об'скти права iнтелектуальноТ власностi,

cTBopeHi за рахунок бюджетних коштiв (параграф а.3). IVIожна цiлком пiдтримати

дисертант4 який визнае вплив Закону CIIIA Бай-!оула (1980) на розбулову в СС

унiфiкованого правового режиму об'ектiв права iнтелектуальноi власностi, що

створюються пiд час дослiджень та розробок за рахунок коштiв СС, у т.ч. iз

розвитком регулювання у нових програмах, таких як, зокрема, <<Горизонт 2020>

(стор. 252). А також розкривае вплив ЛiсабонськоТ стратегii створення

HayKoMicTKoT економiки через ухвалення СС полiтичних документiв та

Рекомендацii СК <Щодо управлiння правами iнтелектуальноТ власностi та

Кодексу практики для унiверситетiв та iнших державних науково-дослiдних

органiзацiй> в частинi наближення законодавства держав-членiв у цiй сферi.

Напрями гармонiзацiТ законодавства держав-членiв СС в частинi

запровадження чи удосконалення цивiльно-правових засобiв захисту прав

iнтелектуальноТ власностi, а також практика застосування положень директиви

2004148lCC в державах-членах висвiтленi у роздiлi 5 дисертацiТ. Для УкраТни це

мас icToTHe значення. Водночас автор цiлком обrрунтовано доводить

необхiднiсть уточнення директиви. I\a[ожна погодитися з дисертантом, якиiт

вк€Iзус, що (директива не була призначена для врегулювання порушень прав

iнтелектуальноТ власностi у мережi IHTepHeT, що потребус окремих правових

рiшень. Потребус гармонiзацii практика застосування директиви з вживання

тимчасових та застережних заходiв стосовно посередникiв, особливо

провайдерiв Iнтернет-послуг> (стор . 27З).

Обраний вектор дослiдження дав aBTopoBi пiдстав для розкриття вимог

Угоди про асоцiацiю УкраТни з СС та виявленню проблем й практики реалiзацii

зобов'язань УкраТни з наближення нацiонального законодавства у сферi
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iнтелектуальноТ власностi до законодавства СС у KoHTeKcTi досвiду краТн

рiзного рiвня iнтеграцiТ з СС, що найбiльш повно знайшло вiдображення у

роздiлi б рецензованого дослiдження, У роботi мiстяться й iншi HayKoBi

положення, якi мають важливе науково-теоретичне значення й практичне

спрямування. Положення новизни, rцо виносяться на захист? пiдкрiпленi

вiдповiдними висновками по ходу дослiдження, належною мiрою

аргументованими.

На користь грунтовного характеру проведеного дослiдження слугуе й

обраний дисертантом комплексний пiдхiд до вибору науково-методологiчних та

нормативно-правових джерел й емпiричноТ бази. На якiсть отриманих

результатiв вплинуло глибоке опрацювання робiт iноземних, у першу черry

европейських, науковцiв, вiтчизняних представникiв цивiльного права та права

iнтелектуальноТ власностi, мiжнародного права, iнших вчених. IcToTHy увагу у

ходi дослiдження було придiлено аналiзу норм свропейського законодавства та

законодавства держав-членiв еС, регiональних договорiв Ради Свропи,

Свропейськоi патентноТ конвенцii, унiверсальних мiжнародних договорiв у

сферi iнтелектуальноi власностi, у першу чергу BOIB, що спричинили вплив на

розбудову в СС законодавства у цiй сферi, а також аналiзу вiтчизняного

законодавства та мiжнародним договорам мiж Украiною та СС у сферi

iнтелектуальноi власностi; практицi застосування законодавства в СС та

Украiнi. Окреме мiсце, враховуючи особливостi процесiв гармонiзацiТ та

унiфiкацiТ законодавства, посiла европейська судова практика.

У цiлому ознайомлення з представленою роботою да€ пiдстав

стверджувати, що ступiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацiТ, ступiнь ik достовiрностi та

науковоi новизни в цiлому вiдповiдають вимогам, що ставляться до робiт

такого характеру.

Повноmа вutолаdу поло)rcень duсерmацii в робоmах, опублiковонлlж

авпlороjlс Автором у ходi дослiдження було опублiковано ocHoBHi результати,

rцо знайшли вiдображення у дисертацiТ. Публiкацiйним здобутком Капiци Ю.N4.
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стали 77 HayKoBLж праць, у т.ч. iндивiдуальна монографiя, б колективних

монографiй, навчальний посiбник, броштура, З4 наукових статгi, опублiкованi у

вiтчизняних фахових виданнях (з них 7 статей у виданнях УкраТни, вкJIючених до

мiжнародних наукометричних баз); 5 наукових статей, оryблiкованих у наукових

видан}uIх iноземних держав; 2З наукових працi, якi засвiдчують апробацiю

матерiалiв дисертацiТ; б наукових праць, в яких додатково викладенi результати

дослiджень. Слiд зазначити, lцо монографiчнi дослiдження автора вважаються

базовими дJuI нацiоналъноТ сфери iнтелектуальноТ власностi та вiтчизняню<

правникiв-науковцiв, якi спецiалiзутоться з права iнтелектуальноТ власностi,

Отриманi автором положеннrI носять оригiнальний, самостiйний характер.

Yci посиланнrI на aBTopcbKi публiкацiТ та джерела законодавства й судовоТ практики

у роботi присутнi.

Наукова повuзна odepHcaHLх рцульmаmiв полягае у тому, що HayKoBi

положення та результати, отриманi Капiцею Ю.N4. у ходi дисертацiйного

дослiдження, розв'язують проблему визначення особливостей унiфiкацiТ та

гармонiзацiТ законодавства з охорони прав iнтелектуальноТ власностi в

державах-членах СС та формування регiональноТ охорони прав iнтелектуальноТ

власност1 в СС, а також утворення сталого механiзму наближення

законодавства УкраТни до законодавства еС у сферi охорони iнтелекту€LльноТ

власностi. У дисертацii Капiци Ю.М. узагальнено та проаналiзовано науковий

масив праць провiдних европейських та украТнських вчених' об'смний

законодавчий масив, наведено xapaкTepHi особливостi власних напрацювань та

зроблено на Тх ocHoBi висновки, якi обумовлюють наукову новизну та

достовiрнiсть одержаних в результатi дисертацiйного дослiдження результатiв.

На користь новайцiйного характеру дослiдження свiдчить пропонований

пiдхiд щодо <формування саме права iнтелектуальноi власностi Сс як

сукупностi норм щодо виникнення та здiйснення прав iнтелектуальноТ

власностi, що дiють на територii усього СС', з iнститутами права

iнтелектуальноi власностi СС: охорони прав на торговельнi марки, промисловi

зразки, сорти рослин, географiчнi зазначення та найменування походження, що



охоплюють yci суспiльнi вiдносини, пов'язанi iз набуттям та реалiзацiсю прав

iнтелектуальноТ власностi в СС> (стор. 45-46 дис.', стор. б автореферату).

Щоцiльно погодитися з дисертантом, який обrрунтовуе видiлення етапiв

унiфiкачii та гармонiзацiТ законодавства держав-членiв СС та запровадження

регiональноТ охорони прав iнтелектуальноТ власностi в еС та ik зв'язок iз

полiтикою еС з гармонiзацiТ законодавства, економiчними чинниками,

розвитком нових технологiй, при цьому розмежовуючи TaKi етапи для

авторського права й права промисловоТ власностi (стор. 45 дис., стор. 5-6

автореферату).

Науковою новизною характеризуються положення дисертацii, в яких

встановлюються спiльнi риси i вiдмiнностi унiфiкацiТ та гармонiзацiТ

законодавства держав-членiв СС iз охорони прав iнтелектуальноТ власностi та

формування регiональноi охорони прав iнтелектуальноТ власностi в СС

стосовно охорони прав на винаходи, у т.ч. на бiотехнологiчнi винаходи,

стосовно прав iнтелектуальноi власностi, що випливають iз сертифiката

додатковоi охорони лiкарських засобiв, стосовно охорони прав на промисловi

зразки, торговельнi марки, на найменування походження та географiчнi

зазначення, сорти рослин, а також на комерцiйну тасмницю iз визначенням

фактично дуалiзму ii сприйняття (стор. 46-50 дис.,, стор. 8-9 автореферату).

Можна цiлком пiдтримати автора, який наголошуе на таких особливостях

гармонiзацiТ цивiльно-правових способiв захисту прав iнтелектуальноТ

власностi 1, державах-членах еС як вiдсутностi впливу Угоди TRIPS на

унiфiкачiю нацiонального законодавства держав-членiв СС зi збереженням

суттевих вiдмiнностей стосовно забезпечення доказiв, попереднiх заходiв,

визначення завданоТ шкоди тощо; розширеннi директивою 2004l48lCC

положень, що пiдлягають гармонiзацii, у порiвняннi з Угодою TRIPS iз

включенням положень, що стосуються тимчасових i застережних заходiв;

виправних, альтернативних рiшень суду; вiдшкодування шкоди тощо; суттевiй

ролi в упровадженнi одноманiтноi практики захисту прав дiяльностi

Свропейськоi KoMiciT та Офiсу iнтелектуальноТ власностi еС тощо (стор. 50

l0



дис., стор. 9 автореферату). Щiкавiсть являють висновки, пов'язанi iз

встановленням тенденцiй гармонiзацii законодавства держав-членiв еС iз

охорони прав iнтелектуальноТ власностi у мережi IHTepHeT, а також напрямами

нацiонального законодавства держав-членiв СС у сферi iнтелектуальноТ

власностi, де гармонiзацiю законодавства не було здiйснено, а також

перспективи такоi гармонiзашiТ (стор.51-52 дис., стор. 9-10 автореферату).

На особливу увагу заслуговують положення дисертацii, в яких

аналiзуються норми Угоди про асоцiацiю УкраТни з СС, та встановлюсться

<вiдсутнiсть сталого механiзму наближення законодавства Украiни у сферi

iнтелектуальноi власностi до законодавства СС, у тому числi зобов'язань

УкраТни здiйснювати наближення законодавства до законодавства еС,

механiзму iмплементацii aKTiB СС, як це визначено для iнших сфер дii Угоди;

неповнота вiдображення в Угодi норм aKTiB еС у сферi iнтелектуальноТ

власностi>>. У цьому ceHci належною мiрою обrрунтовано доцiльнiсть

визначення Радою асоцiацiТ механiзму наближення законодавства Украiни до

законодавства СС у сферi iнтелектуальноТ власностi. А також доведено, що ((у

процесi наближення законодавства УкраТни у сферi iнтелектуальноТ власностi

до законодавства СС мае бути встановлена та взята до уваги сукупнiсть норм

права СС, рiшення Сулу СС та норми законодавства держав-членiв СС, що

забезпечують функuiонування вiдповiдних iнститутiв охорони прав

iнтелектуальноi власностi (стор. 52-5З дис., стор. I2-1З автореферату).

IcToTHe значення для подальших наукових розробок iз права

iнтелектуальноТ власностi в YKpaTHi мають пропонованi автором HayKoBi

положення стосовно здiйснення порiвняльних дослiджень законодавства

Украiни та СС у сферi iнтелектуальноТ власностi у цiлях адаптацiТ

нацiонального законодавства та запропонована концепцiя виконання

дослiджень iз деталiзацiею процесу. lисертацiя Капiци Ю.М. характеризуеться

цiлою низкою iнших положень, що свiдчать на користь оригiнального

характеру отриN{аних резулътатiв та iх новизни.

11



Прuкmuчttа i mеореmuчно значсьuiсmь omp.Lrylot1,1x резульmаmiв

Duсерmацiйltоzо dослidлtсенлlя. HayKoBi положення, викладенi в дисертацiйному

дослiдженнi Капiци Ю.М., мають як науково-теоретичне, так i практичне

значення. Так, у рамках обговорюваного нинi в Украiнi проекту НацiональноТ

стратегii розвитку сфери iнтелектуальноТ власностi на перiод 2020-2025 рр. (в

рамках меморандуму про спiвпрацю мiж BOIB i МЕРТ УкраТни), а також

завершення законодавчоТ реформи сфери iнтелектуальноТ власностi набувають

не лише теоретичного, але й практичного характеру положення дисертацii iз

внесення змiн до законодавства Украiни вiдповiдно до acquis СС. Належною

мiрою обгрунтовано та сформульовано пропозицii iз внесення змiн до

законодавства Украiни вiдповiдно до acquis СС, практики його застосування та

законодавства держав-членiв СС щодо охорони прав на торговельнi марки,

географiчнi зазначення; фiрмовi найменування та найменування юридичних

осiб, кориснi моделi; мультинацiональнi винаходи, комерцiйну тасмницю та

ноу-хау; неоригiнальний змiст баз даних, об'скти права iнтелектуальноТ

власностi, cTBopeHi за рахунок коштiв державного бюджету; введення

додаткового сертифiката стосовно лiкарських засобiв; захисту прав

iнтелектуальноi власностi тощо (.riдр. 6.З. дис., стор. 25-29 автореферату).

Викладенi теоретичнi положення, висновки, пропозицiТ i рекомендацiТ

можуть бути використанi: у науково-дослiднiй сферi - матерiали дисерташii,

зокрема, сформlrльованi у роботi висновки та рекомендацiт, методологiчнi

аспекти можуть бути використанi у порiвняльно-правових дослiдженнях

законодавства СС та Украiни, а також дослiдженнi гармонiзацiТ та унiфiкацiТ

законодавства держав-членiв СС; у процесi законопроектних робiт iз

наближення законодавства УкраТни до законодавства СС у сферi

iнтелектуальноТ власностi; для дослiдження вiдповiдностi чинних aKTiB

законодавства УкраТни у сферi iнтелектуальноТ власностi acquis СС; у

навчальному процесi - у холi пiдготовки навчальних KypciB з дисциплiн <Право

iнтелектуальноТ власностi>>, <Авторське право i сумiжнi права>, <<Право

промисловоi власностi>>, <Право iнтелектуальноТ власностi европейського
12



Союзу>>, а також пiд час викладання цих дисциплiн.

Заувалrcення uцоdо з,+liсmу duсерmацiйноi робоmu. Визнаючи

актуальнiсть проведеного автором дослiдження, наукову новизну,

обrрунтованiсть i достовiрнiсть, високий теоретичний piBeHb, а також

практичну значущiсть результатiв для вдосконалення нацiонального

законодавства у сферi iнтелектуальноТ власностi й права iнтелектуальноТ

власностi та правозастосування, разом iз тим необхiдно зазначити, Iцо oKpeMi

положення дисертацiйноi роботи Капiци Ю.М. носять дискусiйний характер,

викликають заперечення або вимагають додатковоТ аргументацiТ.

1. Аналiзуючи процес пiдготовки в СС новоi директиви та двох нових

регламентiв шодо доступу до онлайн контенту в умовах проголошених цiлей

кодифiкацii законодавства, iз взяттям за основу IнформацiйноТ директиви, у т.ч.

пiд час обговорення проекту директиви в Свропейському Парламентi у липнi

2018 р. (у першу чергу в частинi положення стосовно застосування

провайдерами технологiТ розпiзнавання контенту при розмirценнi у мережi, яке

було знято внаслiдок суттевоi критики, HaToMicTb запропоновано загальну

норму щодо спiвробiтництва провайдерiв з суб'ектами права в цiлях

припинення порушень Тх прав), автор нагопошус на тому, що <<Комiсiею не було

запропоновано конкретного механiзму стосовно припинення пiратського

використання контенту у мережi IHTepHeT з покладанням вирiшення цього

питання HaBiTb не на держави-члени, а на безпосередньо суб'ектiв прав

iнтелектуальноТ власностi та провайдерiв> (стор. 15З-154 дис.). Зазначена

директива з вiдповiдними уточненнями була прийнята й вступила у чиннiсть.

lля УкраТни це питання ма€ надзвичайно актуальне значення, адже на даний

момент готуються змiни до законодавства про авторське право i сумiжнi права,

з урахуванням положень Угоди про асоцiацiю. Вiдповiдно, вимага€ деталiзацii

погляд дисертанта, яким чином УкраТна мас врахувати в нацiональному

законодавствi положення прийнятоТ директиви про авторське право в умовах

единого цифрового ринку в частинi розв'язання питання щодо стосовно

припинення пiратського використання контенту у мережi IHTepHeT.
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2, Аналiзуючи практику СС в частинi охорони незареестрованих

промислових зразкiв, а також виходячи з положень Угоди про асоцiацiю та

неповноти закрiплення в нiй положень регламенту Jф 6/2002 про промисловi

зразки Спiльноти, автор вносить ряд пропозицiй до нацiонального

законодавства в частинi охорони промиспових зразкiв. Водночас виглядае

спiрною позицiя автора про те, що ((подання позовних заяв до суду стосовно

захисту прав на незареестрований промисловий зразок е можливим лише пiсля

проведення квалiфiкацiйноi експертизи стосовно таких зразкiв> (стор. З45 дис.).

Адже на даний момент в KpaiHi вiдсутня можливiсть для проведення такоi

експертизи не лише в частинi вiдповiдних правових механiзмiв, але, у першу

чергу, у вiдсутностi експертноТ спроможностi державноТ системи охорони

iнтелектуальноi власностi здiйснювати таку квалiфiкацiйну експертизу як в

частинi фаховоТ пiдготовки, так й iнформацiйного забезпечення. Вiдповiдно,

запровадження даноТ норми у нацiонапьне законодавство може призвести до

унеможливлення на практицi реалiзовувати право на захист порушених прав

iнтелектуальноi власностi. Чи не вбачае автор за можливе залучати для

розв'язання даноТ проблеми висновки суловоТ експертизи в межах наявного

нацiонального законодавства?

З. Аналiзуючи вiдповiднiсть aKTiB СС шдодо охорони торговельних марок

(ТМ) i Закону Украiни uПро охорону прав на знаки для ToBapiB i послуг)), автор

наголошус на необхiдностi уточнення в нацiональному законодавствi пiдстав

для вiдмови в наданнi правовоi охорони ТМ. Серед таких пiдстав автор називае

наступнi: (якщо TN4 за свосю природою вводять в оману громадськiсть,

наприклад, що стосуеться cyTнocTi ToBapiB чи послуг; ТМ включае знак, який

мас високе символiчне значення, наприклад, релiгiйний символ; ТМ мае

символи, емблеми i герби iншi нiж визначенi ст. б ПаризькоТ конвенцiТ, якi

становлять iHTepec для громадськостi, якщо згоду на реестрацiю не було надано

вiдповiднипли органами згiдно iз законодавством держави-члена; заявУ на

реестрацiю ТМ подано недобросовiсно; TIVI можна переплутати з маркоЮ, яка

використовувалась за кордоном на день подання заяви про реестрацiю i яка все
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ще використовуеться там, за умови, що на день подання заяви заявник дiяв

недобросовiсно)) (стор. З46-З47 лис.). Разом iз тим серед зазначених пiдстав не

згаду€ться можливiсть деталiзацii в нацiональному законодавствi охорони ТМ,

що мiстять назви держав. Враховуючи свропейськi пiдходи в частинi охорони

прав на ТVI та досвiд держав-членiв СС в частинi надання охорони офiuiйним

назваIu держав бажано почути думку автора, в якому напрямi мае розвиваТися

нацiональне законодавство iз зазначеного питання?

4, Визнаючи icToTHi проблеми в УкраIнi з охороною прав на об'екти

права iнтелектуальноi власностi, cTBopeHi за рахунок бюджетних коштiв (стор.

З64-З75 дис.), вимагае роз'яснення бачення автора, як мас виплачуватися

винагорода за створення службових об'сктiв права iнтелектуальноi власностi,

враховуючи наявну невiдповiднiсть iз цього питання мiж цивiльним Та

трудовим законодавством, а також вiдсутнiсть одноманiтностi у пiдходах

судовоТ практики. Адже допоки виплата винагороди за створення службових

об'сктiв права iнтелектуальноТ власностi неодноразово сприймалася

контролюючими фiнансовими органами як порушення бюджетноТ дисциплiни.

Якi шляхи розв'язання зазначеноТ проблеми в теоретичному та практичноМУ

аспектах на piBHi цивiльно-правового регулювання вбачас автор, враховуючи

досвiд держав-членiв еС?

5. Враховуючи змiст Угоди про асоцiацiю Украiни з СС, план заходiв з

виконання Угоди про асоцiацiю мiж УкраТною, затверджений постановою КVlУ

вiд 25.10.20 |7 р.ЛЪ 1 106 (iз змiнами), в межах реалiзацii якого Урядом УкраТни

розробля лися й надавалися до ВерховноТ Ради Украiни проекти закОнiв,

спрямованi на змiну спецiального законодавства у сферi iнтелектуальноТ

власностi, piBHo як i наявний стан законодавчих iнiцiатив Президента Украiни,

вбачасться недоцiльною з урахуванням часового фактору законотворення

пропозицiя автора шодо необхiдностi внесення змiн до Закону УкраТни <ПРО

Загальнодержавну програму адаптацii законодавства Украiни до законодавсТВа
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6. Погоджуючись iз автором в частинi доцiльностi закрiплення за

Верховним Сулом повноважень iз надання роз'яснень з питань застосування

iмплементованих до законiв Украiни положень aKTiB СС iз урахуванням рiшень

Суду СС стосовно тлумачення TxHix положень, помилковим с зазначення назви

даного органу <Верховний Суд УкраТни>> (стор. 5З, 384 дис., стор. 10

автореферату), враховуючи чиннi норми ст. 125, 128 КонституцiТ УкраТни та

Закону УкраТни пПро судоустрiй i статус суддiв>.

Разом iз тим, висловленi зауваження е певною мiрою дискусiйними й не

впливають на загальну високу оцiнку дисертацiТ Капiци Ю.М. як TaKi, що не

торкаються концептуальних положень дисертацiТ та не зменшують належний

piBeHb рецензованого дослiдження.

Заzальнuй вuсновок по duсерmацii. Щисертацiя Капiци Юрiя Михайловича

на тему кУнiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони прав

iнтелектуальноi власностi держав-членiв СС та законодавство Украiни> е

самостiйним завершеним науковим дослiдженням, в якому отриманi HoBi,

самостiйнi, науково обrрунтованi результати, спрямованi на вирiшення

конкретноТ й, важливоТ для науки цивiльного права в цiлому та права

iнтелектуальноТ власностi зокрема HayKoBoi проблеми, обумоЁленоТ

визначенням шляхiв унiфiкацii i гармонiзацiТ законодавства з охорони прав

iнтелектуальноТ власностi в YKpaiHi через призму дослiдження цих прочесiв в

европейському Союзi в цiлому та державах-членах СС.

Викладенi в дисертацii рекомендацii rцодо удосконалення нацiонального

законодавства та правозастосування с теоретично обГрунтованими та

аргументованими.

OcHoBHi положення дисертацii, що виносяться на захист, належним

чином знайшли вiдображення у наукових публiкачiях, у першу черry

монографiчного характеру, а також у наукових статтях, що були пiдготовленi та

опублiкованi автором дисертацiТ, кiлькiсть i якiсть яких вiдповiдае чинним

вимогам шодо публiкацiТ основних положень дисертацiй на здобуття наукових

ступенiв.
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Змiст автореферату повною мiрою вiдображае структуру, хiд

дослiдження, ocHoBHi положення i висновки пiдготовленоТ автором дисертацiТ.

Автореферат не мiстить положень, якi не увiйшли до основного змiсту

дисертацii.

Враховуючи наведене, можна стверджувати про достатнiй piBeHb

HayKoBocTi та обrрунтованостi висловлених автором у дисертацiI наукових

суджень, положень, висновкiв i рекомендацiй. З огляду на викладене,

дисертацiйна робота Капiци Юрiя Михайловича е завершеною науковою

працею, а висновкам, зробленим у дисертацii, властивi необхiднi ознаки

новизни.

Пiдсумовуючи вищез€lзначене, с Bci пiдстави вважати, що дисертацiя

Капiци Ю.М. на тему <Унiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони прав

iнтелектуальноi власностi держав-членiв еС та законодавство УкраIни> за

змiстом i оформленням вiдповiдае Порядку присудження наукових ступенiв,

затвердженому Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 20|3 р. }l's

567 (зi змiнами), а 11 автор Капiца Юрiй Михайлович, за результатами

публiчного захисту, заслуговуе на присудження йому наукового ступешI

Офiчiйний опонент

Щоктор юридичних наук, професоро
академiк НАПрН УкраiЪи,
директор Науково-дослiдного iнституту
iнтелекryальноТ власностi

Орлюк. -1.

24 вересня 2019 року ,l,,

Пiдпис д.ю.н. Орлюк О.П. засвiдчую: ,'i ' 
.!
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' 'r.rr'' 

i;l:"i,;н{,iлt,lil!,. (, ri,: r.!
!' лl;.,,..l,;, . .Jlillli,rr: .!,i{(,ia_. ...iiёiиrtlФli,

..ritjrr .i.!l;l.v ,j:оt':\ýri(ц i
+ -..Ф-Фa

l7



.Що спецiалiзованоi вченоi ради Д 2б.001.10
Iнституту мiжнародних вiдносин Киiвського
нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса IТТевченка

вIдгук

офiцiйного опонента Ульяновоi Галини Олексiiвни,
на дисертацiю КАПIЦИ ЮРIЯ МИХАЙЛОВИIIА на тему
<Унiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони прав

iнтелекryальноТ власностi держав-членiв €С та законодавство
УкраiЪи>>, подану на здобуття наукового ступеня доктора

юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.03 - цивiльне право i
цивiльний процес; сiмейне право; мiжнародне приватне право

Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження обумовлена тим, що

вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Украiною, з однiеi сторони, та

Свропейсъким Союзом, европейським спiвтовариством з атомноi енергii i

iхнiми державами-членами, з iншоТ сторони, передбачено суттсве оновлення

законодавства у сферi iнтелектуальноi власностi з метою забезпечення

ефективноi системи захисту прав на результати iнтелектуальноi, творчоi

дiяльностi на piBHi, вiдповiдному краiЪам СС. Забезпеченiстъ прав та

iHTepeciB творцiв, правоволодiльцiв, суб'ектiв господарювання е необхiдною

передумовою розвитку та використання в господарськiй дiяльностi

результатiв iнтелекту€LльноТ дiяльностi. KpiM того piBeHb захищеностi прав

iнтелектуальноi власностi с одним iз показникiв iнвестицiйноi привабливостi

краТни та визнання iI повноправним учасником свiтового ринку

iнтелектуальноТ власностi.

Як слушно зазначае автор ((система охорони прав iнтелектуалъноi

власностi в еС здiйснюе провiдний вплив на законодавство iнших краiЪ

европи унаслiдок усе бiльшоi iнтеграцii економiки таких краiЪ з еС,

укладання еС угод про партнерство i спiвробiтництво або про асоцiацiю>>.

При цьому шлях розвитку законодавства еС у сферi iнтелектуалъноi

l fiцчtili яirоводqтм та BpxiBy
, . я!аiьrtl r q,i fl aциr4irl b+r0io унМРсшtсь-

i*шнj Iitilat;a iliавчt*rё
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власностi зайняв не одне десятирiччя, не Bci вiдносини отримала узгоджене

регулювання, постае необхiднiсть охорони нових результатiв творчоi

дiяльностi. При цьому законодавство Сс у сферi iнтелектуальноi власностi не

с абстраГованиМ та мае враховувати також мiжнароднi тенденцiТ у сферi

правового регулювання iнтелектуальноi власностi. Враховуючи зазначене

дослiдження питанъ унiфiкацiт та гармонiзацii законодавства з охорони прав

iнтелектуальноi власностi держав-членiв сс мае важливе не лише

теоретичне,а й практичне значення для врахування в нацiональнiй практицi

при подzLлъшомУ удосконаленнi правових та органiзацiйних аспектiв охорони

та захисту прав на результати творчоТ, iнтелектуальноТ власностi.

Зв'язок з науковuлru проZромшмlц планuмu, mемамu. Актуальнiсть теми

дисертацiйного дослiдження пiдкреслюеться iT виконанням вiдповiдно до

таких державних бюджетних науково-дослiдних тем: <<Проблеми

вдоскон€Lлення законодавства Украiни у сферi охорони iнтелектуальноI

власностi та трансферу технологiй вiдповiдно до стандартiв Свропейського

Союзу> (l липня 2ооб р. - 30 червня 2О10 р., номер державноТ реестрацiТ

0106U009904); <<Дослiдження охорони прав iнтелектуальноi власностi в

цифровому середовищi та проблеми вдоскон€Lлення правового реryлювання

вiдносин в iнформацiйних мережах) (1 квiтня 2010 р.- З1 березня2014 р.,

номер державноi ресстрацii 0110U002898); <Дослiдження стану та правового

забезпечення винахiдницькоi дiяльностi у наукових установаx> (1 липня 201,4

р. 30 червня 2018р., номер державноi ресстрацii 0l14U000885), якi

виконано у I_{eHTpi дослiджень iнтелектуальноТ власностi та трансферу

технологiй НАН УкраТни.

Сmупiнь обrрунmованосmi полоаrcень, BucшoBKiB i рекоменdацiй,

сформул6овuнLх у duсерmацit, Сформульованi у дисертацiт HaykoBi висновки

i рекомендацii мають н€uIежну Mipy достовiрностi та обrрунтованостi.

Поставленi при написаннi дисертацiйного дослiдження завдання у чiлому

розкритi.

Структурно дисертацiя скJIадаеться з шести роздiлiв, якi охоплюють 2I



пiдроздiл, з висновками до кожного з роздiлiв, загальних висновкiв, списку

використаних джерел та додаткiв.

обранi автором методи дослiдження системностi, порiвняльно-правовий

iсторико-правовий, формально-логiчний, прогнозування дозволили автору не

лише розкрити передумови процесiв унiфiкацii та гармонiзацii ЗаконОДаВСТВа

ес у сферi охорони прав iнтелектуальноi власностi, визначити не

гармонiзоване законодавство, а також визначити перспективи под€tльшого

формування правових аспектiв охорони прав на рiзнi результати

iнтелектУальноi, творчоТ дiяльноСтi як в СС, так i нацiональнiй практицi.

На користь грунтовного характеру проведеного дослiдження СЛУГУе

обраний автором комплексний пiдхiд до вибору науково-методологiчних

джерел, перелiк яких складас понад 900 джерел.

Загальний аналiз змiсту роботи свiдчить про те, що дослiдження мае

системний, цiлiсний, самостiйний характер та вiдзначаеться високим

науковим piBHeM та актуаJIьнiстю. Висновки, зробленi пiд час дослiдження

маютЬ вагоме практичне та теоретичне значення. Поставленi у дисертацiТ

задачi вiдповiдають його MeTi.

locmoBipHicmb mа ноукова новuзна оdераrcонuж резульmаmiв. Наукова

новизна одержаниХ результатiв дисертацii полягас у тому, що робота

Капiци ю.м. с першим дослiдженIUIм TeopeTиt{Hl4x та практиLIнlоl проблем

сферi охорони прав

провiдних украТнських та зарубiжних вчених,

Украiни.

науковий масив праць

наведено xapaKTepHi

унiфiкацiТ та гармонiзацiТ законодавства СС у

iнтелектуальноi власностi та адаптацii законодавства

У дисертацii узагаJIьнено та проаналiзовано

особливОстi власНих напрацювань та зроблено на ix ocHoBi висновки, якi

обумовлюють наукову новизну та достовiрнiсть

дисертацiйного дослiдження результатiв.

Обрана дозволила

формування

одержаних в результатi

автором структура дисертацiйного дослiдження

послiдовно розкрити як заг€шьнi передумовилогiчно та

законодавства еС у сферi охорони прав iнтелектуальноТ власностi, так t



розкрити особливостi гармонiзацii законодавства щодо рiзних об'ектiв ПраВа

iнтелектуальноi власностi, а також визначити ocHoBHi проблемнi питаннЯ У

сферi адаптацiТ нацiонального законодавства до законодавства еС.

В першому роздiлi автором проан€Lлiзовано загальнi питання УнiфiКаЦii

та гармонiзацii законодавства з охорони прав iнтелектуальнот власностi

держав_членiв еС. Видiлено напрями нацiонального законоДаВСТВа, Не

охопленi гармонiЗацiею, зокрема у сферi охорони корисних моделей,

патентоздатностi винаходiв, пов'язаних з комп'ютером, охорони на

нацiональному piBHi географiчних зulзначень та найменуванЬ ПОХОДЖеННЯ,

фiрмових найменувань, службових об'сктiв промисловоТ власнОСТi,

укладання договорiв у сферi iнтелектуаltьноi власностi тощо. ЗаконОДаВСТВО У

сферi охорони авторського права i сумiжних прав гармонiзовано лише з

окремиХ питань iз наявнiстю певних вiдмiнностей щодо визначення: об'ектiв,

яким надаеться охорона та якi не охороняються; змiсту мор€Lльних та

майнових прав автора; особливостей урегулювання маЙнових праВ на ТВоРИ,

cTBopeHi пiд час трудових вiдносин та на замовлення; випадкiв та змiсту

вiльного використання TBopiB; особливостей використання та сПлаТИ

винагоро ди за публiчне використання фонограм i вiдеограм, опУбЛiковаНИХ iЗ

комерчiйною метою; умов вiдтворення об'ектiв авторського права i сумiжних

прав у домашнiх умовах i виключно в особистих цiлях; умов

репрографiчного вiдтворення; укладання договорiв тощо. На цей час не

ухвалений акт гармонiзацiт щодо кримiнально-правового захисту прав

iнтелектуальноi власностi. Вiдмiнною € практика держав-членiв еС ЩОДО

захисту прав iнтелектуальноТ власностi у мережi IHTepHeT.

Важливе практичне значення мають видiленi автором спiльнi риси i

вiдмiнностi унiфiкацiт та гармонiзацii законодавства держав-членiв Сс iз

охорони прав iнтелектуальноi власностi та формування регiоналъноi охорони

прав iнтелектуальнот власностi в ес, оскiльки дозволяють визначити

под€tльшi тенденцii щодо розвитку правового регулювання, а також

визначити напрями удосконаJIення нацiонального законодавства.



У пiдроздiлi 6.3 сформульовано пропозицii щодо удосконаJIення

чинного законодавства з метою приведення його у вiдповiднiсть до

законодавства еС. Слушною е пропозицiя автора разом зi встановленою I_Щt

украiни можливiстю опублiкування в засобах масовоi iнформацii вiдомостей

про порушення права iнтелектуальноi власностi та змiсту судового рiшення

щодо такого порушення передбачити можливiсть розповсюдження

iнформацii також i iншими способами, нiж у засобах масовоi iнформацii.

враховуючи cyTTeBi змiни у сферi охорони та захисту прав на об'скти

iнтелектУальноТ власностi, якi обумовленi розвитком IТ-технологiй,

под€LльШим розвитком комерцiйних вiдносин в мережi IHTepHeT, важливе

значення мають визначенi автором тенденцii подальшого регулювання

вiдповiдних вiдносин. Зокрема, установлено тенденцii гармонiзацii

законодавства держав-членiв еС iз охорони прав iнтелектуальноТ власностi у

мережi IHTepHeT, Що охоплюють прiоритет (на вiдмiну вiд практики СШД)

упровадЖеннЯ механiзМiв легiтиМного надання доступу до TBopiB, фонограм у

мережi IHTepHeT, Що передбачае гармонiзацiю законодавства щодо

<<сирiтсъких) TBopiB i TBopiB, вiдсутнiх у комерцiйномУ обiгу; запровадження

мультитериторiального лiцензування прав на музичнi твори; визначення

випадкiв вiльного використання TBopiB установами освiти та науки,

бiблiотеками; реалiзацiю полiтики вiдкритого доступу до наукових

публiкацiй; розвиток цифрових бiблiотек; формування на нацiональному

piBHi одноманiтноТ практики легiтимного використання TBopiB i фонограм

завдяки реалiзачii повiдомлень, планiв-заходiв европейськоТ KoMicii,

меморанлумiв порозумiння, органiзацii публiчних слухань щодо продажу

контрафактноi продукцii через мережу

загаJIьносвропейських Iнтернет-майданчикiв для

TBopiB, фонограм онлайн; запровадження цифрових iдентифiкаторiв TBopiB,

онлайн-систем розподiлу та перерахування винагороди, лiцензiй вiдкритого

доступу тощо.

IHTepHeT; утворення

надання у користування



результативнiсть наукового дослiдження багато в чому з€lлежить вiд

логiчностi та послiдовностi його проведення. У зв'язку з чим слiд позитивно

оцiнити запропонований автором пiдхiд щодо зацропоноваНОi КОНЦеПЦii

виконанНя порiвНяльниХ дослiдженъ закоНодавства Украiни та еС у сферi

iнтелектуальноi власностi у чiлях адаптацii нацiонального законодавства (с.

11 автореф.).

слiд пiдтримати пiдхiд автора щодо полiтики вiдкритого доступу для

наукових публiкацiй iз урахуванням документiв i практики ес щодо доступу

та збереження науковоТ iнформацii та здiйснення рамкових програм еС iз

дослiджень та iнновацiй. особливоi актуальностi це питання у зв'язку з

необхiднiстю забезпечення публiкацiйноi активностi вчених, опублiкування

наукових статей в журналах, якi iндексуються у мiжнародних науко

метричних базах scopus web of science. Формування вiдкритих баз

дозволило б забезпечити доступ до наукових результатiв вчених, забезпечити

правомiрнiсть поширення наукових творlв та сприяти популяризац11 науки.

зокрема, в Законi Укратни <про авторське право i сумiжнi правы не

передбачае права бiблiотек на вiдтворення з метою збереження примiрника,

наявного у цiй бiблiотецi чи apxiBi, у чифровiй формi (ст. 22). Вtдсутнi також

декларацii, кодекси поведiнки, органiзацiйнi заходи поводження з творами,

що перейшли у суспiльне надбання та оцифровуються, з метою

запобiгання перекрученню авторства, порушенню цiлiсностi твору,

технiчним обмеженням використання таких TBopiB. Законодавством не

визначеНi TaKi права бiблiотеК як можЛивiстЬ надання доступу до TBopiB у

цифровiй формi з метою виконання дослiджень або навчання для окремих

осiб через спецiалiзованi термiнали, встановленi в примiщеннях бiблiотеки

(аналогiчнi права визначенi п. 5 (3) (n) директиви2Oаl,29lСС ВiД 22.05.2001').

двтором пiднiмасться актуальне питання щодо вiдсутностi можливiсть

застосування лiцензiй вiдкритого доступу в Украiнi, що пов'язано з

вiдсутнiстю можливостi укладання лiцензiйних договорiв щодо

розпоряДженнЯ майновиМи праваМи iнтелеКтуальноi власностi в iншiй, нiж
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письмова, формi.

В роботi автором сформульовано й iншi пропозицii та висновки, як1

вирiзняються науковою новизною,

удоскон€lлення законодавства.

мають важливе практичне значення для

3аувалtсення u4odo змiсmу duсерmацiйно'i робоmu. Визнаючи акту€tльнlстъ

проведеного автором дослiдженrrя, наукову новизну, обцрунтованiсть i

достовiрнiсть, високий теоретичний piBeHb, а також праюичну значущiстъ

результатiв для вдосконаленнrI законодавства у сферi адаптацii законодавства

УкраiЪи до законодавства еС у сферi охорони прав iнтелекryалъноТ власностi,

разоМ iз тиМ необхiднО за:}начитИ, що oKpeMi полоЖеннrI дисертацiйноТ роботи

Капiци ю.м. носять дискусiйний характер, а деякi висновкИ потребуютЬ

додатковоi аргуrлентацii.

По-перше, виходячи з нЕlзви, мети дисертацiйного дослiдження

ключовими категорiями роботи с <унiфiкацiя> та ((гармонiзацiя>>. Автором
.'

пlдкреслено, що ((вlдносно спiввiдношення понять <унiфiкацiп та

<гармонiзацiя> у науковiй лiтературi с багато думок>) (с. 7З-7\. Також

автором наголошустъся на рiзному розумiннi застосування поняття унiфiкацiТ

в еС: як унiфiкацii нацiон€UIьного законодавства, так i унiфiкацii охорони

прав iнтелектуальноi власностi в ес у значеннi запровадження единих на

територiт ес прав iнтелектуальноi власностi з особливим правовим режимом,

що визначаеться на piBHi еС (с. 111). При цьому видiляються iнструменти

гармонiзацii та унiфiкацiТ, хоча не розкривасться, що саме автор ма€ на увазi

пiд категорiсю <iнструменти). Враховуючи мету роботи, автору слiд було б

чiтко сформулювати власну позицiю щодо змiсту та спiввiдношення

категорiй <гармонiзацiя> та <унiфiкацiя>.

По-друге, В роботi окремиЙ пiдроздiЛ присвячено негармонiзованому

законодавствУ держав-ЧленiВ еС З охорони iнтелектуальноi власностi, яке

включае сфери, що суттево пов'язанi з нацiон€lJIьними культурними

традицiями (охорона немайнових прав aBTopiB, вiльне використання TBopiB,

репрографiчне вiдтвореНня тощо); особливостями ведення бiзнесу (охорона
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фiрмових найменувань) та правовими традицiями (службовi об'екти права

iнтелектУальноi власностi, договори у сферi авторського права i сумiжних

прав), а також сфери, де iнiцiативи €С з гармонiзацii не були успiшнi

(охорона прав на кориснi моделi, винаходи, пов'язанi з комп'ютером,

приватне копiювання) (с. 400, с. 3З автореф). KpiM того, як свiдчить

наведений автором приклад щодо не Парламентом

Протиконтрафактноi торговельноi угоди ДСТД, не вiдповiдас

законодавству СС, та очiкуваний позитив вiд якоI не може переRажити iT

потенцiальнi загрози цивiльним свободам (с. 267-268), сС не враховус

беззастеРежнО Bci змiни, якi вiдбуваються в мiжнародному реryлюваннi

вiдносин iнтелектуальноi власностi.

у зв'язку з цим постае питання, наскiльки повно Украiъа мас

враховувати норми законодавства еС у сферi iнтелектуальноi власностi при

адаптатIii нацiонального законодавства? оскiльки економiчнi, iсторичнi

чинники також впливають на формування нацiональноi системи охорони

прав iнтелектуальнот власностi, якi е вiдмiнними вiд практики краiн ес. Якi

критерiТ, на думку автора, мають визначати ступiнь впJIиву законодавства еС

на нацiональне законодавство, щоб досягти баланс мiж адаптацiсю та

збереженням нацiон€LIIьних iHTepeciB?

по-трете, одним iз найпоширенiших способiв цивiльно-правового

захисту авторських та сумiжних прав в нацiональний практицi виступала

виплата компенсацii за lrорушення авторських та сумiжних прав, Що було

обумовлено особливостями його застосування (необхiднiсть доведення

самого факту порушення прав, гарантований законом мiнiмальний розмiр

вiдшкодування). I хоча орiснтовний розмiр збиткiв також приймався до уваги

при визначеннi розмiру компенсацii, на правоволодiльця не покладався

обов'язоК доведенНя розмiрУ завданиХ збиткiв. Iз внесенням змiн до Закону

УкраТни <Про авторське право i сумiжнi права> з 2018 року скасовано

мiнiмальний та максимаJIьний розмiр компенсацii. Вiдповiдно до внесених

змiн розмiр компенсацii визначаеться як пауш€tлъна сума на базi таких
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елементiв, як подвосна, а у разi умисного порушення - потроена сума

винагороди або комiсiйнi платежi, якi б були сплаченi, як би порушник

звернувся за отриманням дозволу на використання авторського права. В

дисертацiт автором пiдкреслюеться, Що у бiльшостi держав членiв виплата

компенсацiТ с ДругоряДним захоДоМ, iJ вимагають, коли фактичнi збитки

важко визначити. Водночас, виплата компенсац11 розглядаеться як можлива

€lльтернатива вiдшкодування у розмiрi фактичноi шкоди, завданоi суб'скту

права. Для цього враховуються втрата прибуткiв, неправомiрнi доходи,

отриманi правопорушником, iншi фактори, не тiльки економiчнi, наприклад

мораJIьна шкода. У зв'язкУ з зuвначеним постае питання) чи вiдповiдае новий

порядок визначення розмiру компенсацii практицi краiъ ес. Чи е

запроваджений пiдхiд бiльш ефективним для захисту прав та 1нтересlв

суб'ектiв авторського права та сумiжних прав?

По-четвеРТе, У пiдроздiлi 5.1. з€вначено, Що вiдповiдно до Щирективи

2о04l48l€С европейського Парламенту та Ради вtд 29 квiтня 2004 р. про

забезпечення дотримання прав iнтелектуальноi власностi до суб'сктiв, для

яких мае визнаватися право на застосування вiдповiдних заходiв, процедур i

засобiв, oKpiM суб'ектiВ права iнтелектуальноi BJIacHocTi, iнших осiб, якi

мають право на використання прав iнтелектуальноi власностi, органiзацiй

колективного управлiння, вiднесено професiйнi органiзацii, за якими

визнано у встановленому порядку право на представництво суб'ектiв прав

iнтелектУальноi власностi. Враховуючи евроiнтеграцiйнi процеси в УкраiЪi,

важливiСть врахУваннЯ досвiду краТн еС у сферi iнтелектуальноi власностi,

було б доцiль"о бiп"- детzLльно зупинитись на правовому cTaTyci таких

професiйних органiзацiй.

по-п'яте, при дослiдженнi питання правового регулювання вiдносин у

сферi колективного управлiння авторськими та сумiжними правами автором

зuвначеНо, ЩО наг€LIIьнИм питанНям С врахування у законодавствi Украiни

ряду положень про колективне управлiння авторським правом i сумiжними

правами та мультитериторiальне лiцензування прав на музичнi твори для

9

Ьод"о"u., можлива



використання онлайн на внутрiшньому ринку, зокрема норми з

представництва суб'ектiв права, членства та утворення оку, управлiння

доходоМ ОКУ; визначеНня розмiру плати за уцравлiння; порядок розподiлу

винагорОди; визНачення обов'язкiв користувачiв iз надання iнформацiТ та

забезпечення прозоростi дiяльностi оку звiтностi;)сплати винагороди; забезпечення прозорост1 у дlяльност1 \Jtty

порядок взасмодii та надання iнформацiт iншим оку про управлiння

правами на пiдставi угод про представництво; порядок надання iнформацii

за запитами суб'ектiв права, iнших органiзацiй колективного управлiння й

користувачiв; визначення перелiку iнформацii, що мае бути вiдкритою тощо,

ВерховнОю РадоЮ Украiни 15.05.2018 р. прийнято Закон <Про ефективне

управлiння майноЬими правами правовласникiв у сферi авторського права i

(або) сумiжних прав), який було внесено Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни }lb

7466 вiд 28. |2.2о1,7 р., прО що такоЖ з€вначеНо в дисеРтацii. У зв'язку з цим

постас питання наскiльки даний Закон враховуе положення директиви

2O]14l26lCC. Чи Bci перелiченi автором положення директиви не знайшли

вiдображення в прийнятому Законi?

По-шосте, автором цiлком слушно наголошено на необхiдностi

формування полiтики вiдкритого доступу для наукових публiкачiй iз

урахуванняМ документiв i практики еС щодо доступу та збереження

науковоi iнформаirii та здiйснення рамкових програм ес iз дослiджень та

iнновацiй. Враховуючи нагальнiсть такого питання, автору слiд було б

бiльш дет€Lльно зупинитись на основних засадах такоi полiтики з

урахуванням досвiду краТн СС.

Пракmччне значення оdернсанчх резульmшmiв. Сформульованi в

роботi теоретичнi положенIuI, висновки, пропозицii i рекомендацii

можýrгь бути використанi у науково-досJIинiй сферi, у законопроекrнrй

роботi, у правОзастосоВнiй пракrицi та навч€uIъному процесi. OKpeMi

висновки та пропозицii Mo}Iý/Tb сцц/вати

наукових розробок у зазначенiй сферi.
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пiдтверлженнrlм практичноi цiнностi отриманих результатiв е iх

впровадЖенIUI в праюичнiй дiяльностi. Результати дисертацiйного дослiдження

впроваджено, зокрема при пiдготовцi висновкiв та пропоЗицiй ДО ПРОеКТiВ

законiв Укратни: з питань охорони авторського права i сумiжних прав

(ресстр. Ns75З9 вiд 00.02.20|8); охорони прав на винаходи i кориснi моделi

(реестр. J\ъ 7538 вiд 01.02.2018); географiчнi з€вначення (реестр. JФ 6023 вiд

0з.02.2017); iнтелектуальнот (промисловоi) власностi (реестр. Ns 5699 вiд

2з.0|.20|7); охоронИ праВ на компонування напiвпровiдникових виробiв

(реестр. }ф 5694 вiд 2З.01.2017); промислових зразкiв (реестр. J\b 2352 вiд

10.03.2015); дiяльностi органiзацiй колективного управлiння (реестр. м 7014

вiд 01.08.2017, реестр. JЮ 7014-1 вiд |7 .08.2017, реестр. Jф 7029 вiд

17.08.2017), щО були надiсланi нАН Украiни до KoMiTeTy Верховноi Ради

Украiни з питань науки i освiти (листи нАН Украiни вiд 1|.02.20|9 JФ 04_

2ЗlOЗ-I7З, вtд 1,2.0З.2О1 8 JrГs 58lЗ95-З, вiд l 1 .04.201 8 Ns 5 8/5 70-З, ВiД 14.03. 17

Jф 58/428-3; вiд о7.07.20|5 j\ъ 58/1 |64-З; вiд 05.10.17 Ns 58/1623-з);

дiяльностi KoMiTery Верховноi Ради Украiни з питань науки i освiти при

пiдготовцi рекомендацiй парламентських та комiтетських слухань з питань

захисту прав iнтелектуальноi власностi.

Повноmа вul<лаdення маmерiалiв в опублiкованuх працrх. OcHoBHi

теоретиtlнi положення i висновки дисертацiйноi роботи знайrrrли вiдображенIuI в

1 iндивiдуальнiй монографii, б колективних монографiях, 1 навч€Lльному

посiбнику, З4 наукових статтях, опублiкованих у вiтчизняниХ фаховиХ

виданнях; 5 наукових статтях, опублiкованих у наукових виданнях iноземних

держав; 2З наукових працях, якi засвiдчують апробацiю матерiалiв

дисертацiт; б наукових працях, у яких додатково викладенi результати

дослiдженъ. двтореферат дисертацii вiдображае основний змiст, висновки та

пропозицii, сформульованi у дисертацiйнiй роботi. Автореферат не мiститъ

положеНь, якi не отриМ€Lли н€Lлежного висвiтлення у дисертацiйнiй роботi.

,щисертацiйна робота та автореферат оформленi вiдповiдно до вимог мон
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Змiсm mш оформлення dасерmацti. Змiст дасертацii Капiци Ю.М.

вiдповiдае науковiй спецiалъностi 12.00.03 - цивiльне право i цивiльний процес;

сiмейне право; мiжнародне приватне право, за якою вона подана до захисту.

Оформлення дисертацii вiдповiдае встановленим вимопlI\4.

Заzальнuй вuсновок., в дисертацiйнiй роботi Капiци Ю.М. запропоновано

вирiшення важливоi науковоi проблеми у сферi унiфiкацiТ та гармонiзацiТ

законодавства з охорони прав iнтелекryальноТ власностi держав-I[ленiв еС та

закоЕодавства УкраiЪи. За змiстом, методологiчною основою, характером

сформульованих в роботi висновкiв, дисертацiйне дослiдженrrя Капiци Ю.М.

вiдповiдас вимог€lI\4 Порядку присудженIuI Ha}KoBI/D( сцrпенiв, затвердженого

постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни J\Ъ5б7 вiд24.0'7.20|З року (зi змiнами), а

дисертант - Капiца Юрiй МrжайловиII, засJýтовус на присудження наукового

сц.пешI доктора юридLtщil{х наук за спецiалънiстю 12.00.03 - цивiльне право i

цивiльний процес; сiмейне право; мiжнародне приватне право.

Офiцiйний опонент
проректор з HayKoBoi
Нацiонального yHi
<<Одеська юридична
д.ю.н.l професор
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!о спецiалiзованоi вченоТ ради Д 26.001.10
Iнституту мiжнародних вiдносин

КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка

(04119, м.Киiв, вул.. Ю.Iллснка, Збl|)

вIдгук
офiцiйного опонента - доктора юридичних наук, професора Галянтича

Миколи Костянтиновича на дисертацiю Капiци Юрiя Михайловича на тему

<Унiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони прав iнтелектуальноi

власностi держав-членiв еС та законодавство УкраТни>,

представлену на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за

спецiальнiстю 12.00.03 - цивiльне право i цивiльний процес; сiмейне право;

мiжнародне приватне право

Актуальнiсть теми дослiдження. !ержави-члени СС займають провiдне

мiсце у cBiTi з забезпечення високого рiвня охорони прав iнтелектуальноi

власностi, а також демонструють унiкальний досвiд унiфiкацii та гармонiзацii

нацiонального законодавства в рамках европейського Союзу.

Вказана дiяльнiсть мае особливе значення для УкраТни у зв'язку з

iмплементацiсю Угоди про асоцiацiю мiж Украiною та СС, а також

стратегiчним курсом держави на набуття повноправного членства в

Свропейському Союзi, визначеного Конституцiею Украiни.

У зв'язку з зазначеним акту.tпьнiсть дослiдження лосвiду унiфiкачii та

гармонiзацii законодавства з охорони прав iнтелектуальноi власностi держав-

членiв СС та пiдходiв до наближеннlI законодавства Украiни до законодавства

СС не викликае cyMHiBy.

Слiд вказати) що питання охорони прав iнтелектуальноТ власностi в СС та

державах-членах €С е предметом дослiджень багатьох €вропейських фахiвцiв,

а також фахiвцiв в нових незалежних державах. Проте aHi в СС, а також в
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та гармоНiзацiТ нацiоналЬногО законодавства держав-членiв СС з охорони Bcix

об'сктiв права iнтелектуальнот власностi. Також предметом дослiджень не

булО визначеНня ролi багатостороннiх та регiонаJIьних мiжнародних договорiв

з охорони iнтелектуальноi власностi та законодавства сС в унiфiкаuiТ та

гармонiзацiт нацiонаJIьного законодавства держав-членiв Сс. Комтrлексно не

дослiджувався вfIлив на нацiонаJIьне законодавство регiональнот охорони прав

iнтелектУальноТ власностi в СС на винаходи, промисловi зразки, географiчнi

зазначення, торговельнi марки.

KpiM того принциtIово вiдмiнним с процес наближення нацiоналЬНОГО

законодавства для держав-членiв СС та TpeTix держав, у тоN{у числi УкРаiНИ,

що укJIали Угоди про асоцiацiю з СС. Актуальним завданням як в YKpaiHi, ТаК

i в iнших краiнах - сторонах угод, с визначення механiзмiв наближення

законодавства та обсягу acquis communautaire, що мас братися до УВаГИ ПРИ

змiнах нацiонального законодавства у сферi iнтелектуальноТ власнОСТi

вiдповiдно до законодавства еС. Вказанi питання не набули розвитку як У

документах СвропейськоТ KoMiciT, так i дослiдженнях фахiвцiв незалежниХ

краТн.

З врахуванням наведеного дисертацiйне дослiдження Ю.М. Капiци,

спрямоване на виявлення особливостей унiфiкацiТ та гармонiзаuiТ

законодавства держав-членiв Сс з охорони прав iнтелектуальноi власностi,

удосконаJrення механiзму наближення законодавства Украiни ДО

законодавства СС у сферi охорони iнтелектуальноТ власностi, с оригiнапьниМ

за постановкою завдань, не мае аналогiв у дослiдженнях проблематикИ

охорони iнтелектуальноi власностi держав-членiв еС як серед фахiвЦiВ

держав-членiв СС, так i Украiни, iнших нових нез;Lпежних держав.

Слiд також вiдзначити aKTya,TbHicTb питань охорони прав iнтелектуальноТ

власностi украiнських винахiдникiв, aBTopiB в державах-членах СС'

забезпечення iHTepeciB украТнського бiзнесу, наукових установ, закладiв вищОi

освiти з охорони lrрав iнтелектуальноi власностi при решiзацiТ проектiв та

спiвпрацi з свропейськими партнерами. У зв'язку з цим дослiдження IO.N4.

a
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Капiцею практики реалiзацii законодавства еС з охорони iнтелектуальноi

власностi, а також вiдмiнностей законодавства Украiни та СС, держав-членiв

СС мас сутт€ве практичне значення.

Також зазначимо, що дисертацiйне дослiдження здiйснювалося вiдповiдНО

дО рядУ державниХ бюджетних науково-дослiдних тем: <Проблеми

вдосконалення законодавства УкраТни у сферi охорони iнтелектУаЛьнОi

власностi та трансферу технологiй вiдповiдно до стандартiв СвропеЙСЬКОГО

Союзу> (1 липня 2006 р. - 30 червня 2010 р.), <Дослiдження охорони ltрав

iнтелектуальноТ власностi в цифровому середовищi та проблеми

вдосконалення правового регулювання вiдносин в iнформацiйних мережах> ( l

квiтня 2010 р. - 31 березня 20|4 р.,); <,.Щослiдження стану та правового

забезпечення винахiдницькоТ дiяльностi у наукових установах>> (1 лиПня 2014

р. - 30 червня 20lS р.).

!исертацiйне дослiдження подане дисертантом в виглядi рукопису та

опублiковано в iндивiдуальнiй монографii <Право iнтелектуа-цьноТ власностi

Свропейського Союзу: формування, iнститути, напрями розвитку)) / tO.

Капiца; НАН Украiни, Щентр дослiдж. iнтелект. власностi та трансферУ

технологiй НАН УкраТни. КиТв: Академперiодика, 201'7. 664 с..

Виходячи iз вищенаведеного е пiдстави стверджувати, що автором

проведено трунтовний науково-практичний аналiз унiфiкацiТ i гармонiзаuiТ

законодавства з охорони прав iнтелектуаlrьноi власностi держав-членiв €С та

законодавство Украiни, яка с актуальною у теоретичному i практично-

прикJIадному acтreкTi, а сформульованi у лисертацii рекомендацiI, пропозицii та

висновки становлять наукову новизну та можуть бути предметом для

широкого обговорення.

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i

рекомендацiЙ, сформульованих у дисертацii, та iхня достовiрнiсть.

OcHoBHi положення та cTpyкTypнi елементи дисертацiТ вiдповiдають

об'скту i предмету доспiдження. Щосягнення визначеноi в дисертацiТ мети та

поставлених завдань забезпечу€ться системою методiв наукового пiзнання



об'ективноi дiйсностi для теоретичного узагzLпьнення ft формУлЮВаННЯ

висновкiв. ,,Щисертант виявив належний piBeHb знань лiтератури у сферi

цивiлъного права та права iнтелектуальнот власностi, аналiзу та критичного

осмислеНня джерел нацiонального законодавства держав-членiв СС, aKTiB СС,

судовоТ практики Суду €С та нацiональних судiв, а також аналiзу дослiджень

проблематики охорони iнтелектуальноТ власностi СвропейськоТ KoMiciT,

фахiвцiв держав-членiв Сс та iнших кратн. У змiстi дослiдження знайшли

вiдображення ряд дискусiйних проблем, що пiдлягають осмисленню та

вiдповiдному Тх вирiшенню.

Слiд вказати, що дисертант брав безпосередню участь у роботi ряду

мiжнародних органiзацiй (зокрема, Свропейськоi федераuii нацiонаЛЬНИХ

академiй природничих та гуманiтарних наук), проектiв СвропейськОi KoMicii,

спрямованих на аналiз та вироблення рекомендацiй щодо вдоскона_ПеННЯ

законодавства еС у сферi iнтелектуальноi власностi, а також iмплеМеНТаЦiТ

положень законодавства СС та держав-членiв СС у нацiональне ЗаконОДаВСТВО.

Також рекомендацiТ дисертанта з наближення законодавства Украiни ДО

законодавства СС знайшли вiдображання при гrрийняттi ряду законiв УкРаiНИ,

у законопроектнiй роботi, при розробцi методичних матерiалiв, tцо

пiдтверджено вiдповiдними довiдками KoMiTeTy ВерховноI Ради УкраiНИ З

питань науки i освiти та Нацiональноi академiТ наук УкраТни,

!исертацiйна робота скJIадаеться з шести роздiлiв, rцо включаютЬ 2|

пiдроздiл, в яких дослiджуються загальнi питання унiфiкацiТ та гармОНiЗаЦiТ

законодавства з охорони прав iнтелектуальноТ власностi держав-членiв СС;

потiм послiдовно - унiфiкацiя та гармонiзацiя законодавства держав-членiв СС

з охорони авторського права i сумiжних прав, охорони прав на об'екти

промисловоТ власностi, iнших об'ектiв права iнтелектуальноТ власностi;

цивiльно-правових засобiв захисту прав iнтелектуальноТ власностi, а такОж У

прикiнцевому роздiлi - дослiджуються гIитання наближення законоДаВСТВа

Украiни у сферi охорони iнтелектуальноi власностi до законодавства СС.
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вважасмо, що така структура роботи е логiчною та дозволяе повний та

грунтовний аналiз проблематики дослiдження.

,Щисертацiйне дослiдження починасться iз Вступу, де обгрунтовано

aKTy€lJIbHicTb темИ дисертацiТ, визначеНо метУ дослiдження, його завдання,

об'ект, предмет, методи, викладено наукоВу новизну та гIрактичне значення

резулътаТiв дослiдження. Роздiл перший ЩисертацiТ присвячений дослiдженню

формування засад унiфiкацii та гармонiзацii законодавства з охорОнИ ПРаВ

iнтелектУа_пьноi власностi держав-членiв СС, впливу конвенцiй Ради европи

на унiфiкацiю охорони прав iнтелектуальнот власностi в европi, основних

етапiв унiфiкацii та гармонiзацiТ законодавства та видiленню напРЯМКiВ

негармонiзованого законодавства (с.67-110 !исертацiТ). У Роздiлi другому

розглянуто ocHOBHi тенденцiТ унiфiкацii та гармонiзацiТ авторсЬкОго ПРаВа i

сумiжних прав держав-членiв СС (c.119-154 ЩисертацiТ). Роздiл третiй

присвячено дослiдженню унiфiкацiТ та гармонiзацiТ законодавства ДеРЖаВ-

членiв €С з охорони прав на oKpeMi об'скти промисловоТ власностi: винахОДИ,

промисловi зразки, торговельнi марки, географiчнi зазначення. (С.161-213

ЩисертацiТ). У Роздiлi четвертому <Унiфiкацiя та гармонiзацiя законодаВСТВа

держав-членiв СС щодо iнших об'сктiв права iнтелектуальноi власнОСТi>>

розглянуто особливостi гармонiзацiТ законодавства з охорони прав на oKpeMi

об'екти iнтелектуальноТ власностi, Iцо отримали правову охорону в YKpaiHi:

сорти рослин, комlrонування (топографiй) iнтегральних MiKpocxeM, комерцiйНУ

таемницю, а також об'екти права iнтелектуальноТ власностi, cTBopeHi За

рахунок бюджетних коштiв (с. 228-248 Щисертацii). Роздiл п'ятий

присвячений цивiльно-правовим способам захисту прав iнтелектуальноТ

власностi через призму наближення законодавства держав-членiв СС rцоДО

цивiльно-правовш( способiв захисту прав iнтелектуальноТ власностi (с.257-272

!исертацiТ). У роздiлi шостому розглянуто проблематику наближення

законодавства УкраТни до законодавства СС з урахуванням вимог Угоди прО

асоцiацiю, положень acquis СС, практики його застосування. Обrрунтовано
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пропозицii rцодо змiн та доповнень законодавства Украiни з охорони прав

iнтелектуалъноТ власностi, (с.27 6-382 Щисертачii).

Кожний роздiл супроводжуеться авторськими висновками (с.1 1 1- 1 15,154-

|57, 2|з-22з, 248-25з, 2,72-274, 383-з87 ЩисертачiТ) та завершусться

узагаJIьненими загаJIьними висновками до роботи rцодо удосконzшення

механiзМу наблиЖеннЯ законодавства УкраТни до законодавства СС у сферi

охорони iнтелектуальноi власностi та змiн нацiонального законодавства

вiдповiдно до acquis еС. (с. 395-402,Щисертацii).

ЩостовiРнiсть наукових положень, висновкiв та рекомендацiй

пiдтвердЖуетьсЯ викорисТанняМ дисертантом комплексу методiв дослiдження,

що включае застосування принципу системностi, порiвняльно-правового,

iсторико-гIравовоГо, формально-лоГiчногО методiВ та методу прогнозування,

Iстотним для достовiрностi результатiв с пропонування дисертантом та

застосування прИ дослiдженнi власного пiдходу з проведення порiвняльних

дослiджень законОдавства УкраТни та СС у сферi iнтелектуальноТ власностi у

цiляХ адаптацii нацiоналЬногО законодавства, що переДбачае, зокрема) оцiнку

вiдповiдНостi aKTiB СС мiжнародним угодам, що укладенi третiми краТнами,

сс, державами-членами €с; аначiз подiбнот або вiдмiннот rrрактики

iмплементацiт директив; дослiдження iнтерпретацiт akTiB Сс Судом ес тощо

(стор. 3 В5*3 86 Щисертачii).

locToBipHicTb результатiв дослiдження пiдтверджуеться також й значним

обсягом використаних при дослiдженнi документiв европейськоТ KoMicii щодо

розробки та iмплементацiт akTiB Сс; наукових джерел, багато з яких вводяться

у науковий обiг в YKpaTHi вперше.

Дналiз новизни наукових положень, висновкiв i рекомеНДаЦiЙ.

OcHoBHi HayKoBi результати, отриманi у дисертацiйному дослiдженнi,

включають: встановлення спiльних рис i вiдмiнностей унiфiкацii та

гармонiзацiт законодавства держав-членiв Сс iз охорони прав на винаходи,

кориснi моделi, промисловi зразки, торговельнi марки, географiчнi зазначення,

фiрмовi найменування, сорти рослин, топографiТ напiвпровiдникових виробiв,
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комерцiйну таемницю, об'скти авторського права i сумiжних прав, а ТаКОЖ

цивiльно_правових способiв захисту прав iнтелектуальноТ власносТi,

запровадження регiональноi охорони прав iнтелектуальноТ власностi В еС;

обгрунтування стtlJIого механiзму наближення законодавства УкраТни У сфеРi

iнтелектуаrrьноi власностi до законодавства СС; вироблення протrоЗицiЙ rЦОДО

змiн законодавства Украiни вiдповiдно до законодавства СС.

Вважасмо, що фундаментапьним роздiлом працi та першим серед

дослiджень в СС та нових незаJIежних краТн с дослiдження автором

особливостi унiфiкацii та гармонiзацiТ нацiонального законодавства держав-

членiв еС стосовно Bcix об'сктiв права iнтелектуальноi власностi, а також

цивiльно-правових способiв захисту прав. Ще дозволипо автору видiлити

особливостi унiфiкацii та гармонiзацii, що свiдчать гIро icToTHy вiдмiннiстъ

пiдходiв до наближення нацiонального законодавства для рiзних об'ектiв

права iнтелектуальноТ власностi (стор. З96102 !исертацiТ). Виявленi

вiдмiнностi KpiM загаIIьнонаукового значення мають суттсве практичне

значення гtри здiйсненнi наближення законодавства, оскiльки показують

внесок та роль для становлення законодавства з охорони прав на певнi об'ектiв

aKTiB СС, рiшень Суду СС, впливу мiжнародних договорiв, особливостеЙ

iмплементацiТ aKTiB СС на нацiональному piBHi.

Вiдзначимо, зокрема, висновки автора щодо вiдмiнноi вiд торговельних

марок та промислових зразкiв - унiфiкацiТ та гармонiзацiТ нацiона-шьного

законодавства та утворення регiональноi охорони прав на винаходи З

вирiшалъною роллю конвенцiй Ради европи, Свропейськоi патентноТ конвенцiТ

та Конвенцiй еЕС в унiфiкацiТ нацiонаJIьного законодавства, невирiшенiстю з

|949 р. проблеми загIровадження сдиного патенту та утворення у 20|2 р.

единоТ патентноТ охорони в еС як результат полiтичного компромiсу лише на

територiТ держав-учасниць механiзму посиленоТ спiвпрацi iз запровадженням

системи поеднання мiжнародного fIрава, права СС та нацiонального права

держав-членiв €С (стор. 2|З-216 !исертацii).
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Новим с постановка питання оцiнки впливу на розвиток нацiонального

законодавства з охорони iнтелектуальноТ власностi держав-членiв СС

регiональних конвенцiй Ради Свропи, Свропейськоi патентноi конвенцii;

унiверсальних мiжнародних договорiв BOIB, lVIiжнародноТ конвенцiТ з охорони

нових copTiB рослин, Угоди про торговелънi аспекти прав iнтелектуальноТ

власностi СОТ. Автор, зокрема, показус icToTHy роль конвенцiй Ради Свропи в

унiфiкацii законодавства краiн европи з охорони тrрав на винаходи, вiдсутнiсть

унiфiкацiйного впливу на нацiональне законодавство Угоди TRIPS, еволюцiю

переходу розвитку нацiонального законодавства держав-членiв еС вiд

провiдного впливу мiжнародних договорiв до середини 1970-х poKiB до впливу

на гармонiзацiю законодавства aKTiB еС (стор. 81-91 , З95-З96 Щисертацii).

Новим та таким, що ма€ суттеве практичне значення € результати

дослiдження дисертанта умов угод про асоцiацiю та iнших договорiв мiж

УкраТною, iншими новими незчlJIежними краТнами та СС та практики Тх

реалiзацiТ стосовно наближення законодавства з oxopoнi iнтелектуальноi

власностi (стор. 21 6-З1 5 Щисертацii).

Автор вказус, що у порiвняннi з Угодою про партнерство та

спiвробiтництво мiж УкраТною та СС - Угода про асоцiацiю мiстить нижчi

стандарти наближення законодавства для сфери iнтелектуальноТ власностi з

вiдсутнiстю механiзму наближення законодавства. В той же час такий

механiзм передбачено в Угодi про асоцiацiю для iнших сфер Угоди.

Актуальним та таким, що мас суттеве практичне значення е пропозицii

автора стосовно визначення Радою асоцiацii стчLпого механiзму наближення

Законодавства УкраТни до законодавства еС у сферi iнтелектуальноi власностi

iз з€}значенням з визначенням зобов'язань Украiни з наближення

законодавства, у тому числi до майбутнiх aKTiB СС; особливостей

вiдображення у законодавствi УкраТни директив та регламентiв СС; механiзму

оцiнки iмплементацii aKTiB СС; використання для iх iмплементацii та

ЗаСТОсУВання рiшень Суду СС iз тлумачення положень aKTiB еС тощо (стор.

29 6-29 В, З 82-З 8 4 ff исертацiТ),
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Iстотним питанням е з'ясування, якi джерела слiд використовувати при

наближеннi нацiонапьного законодавства до законодавства еС. Звичайним е

обмеження JIише нормами директив та регламентiв еС. Автор на широкоi

практицi iмплементацiТ aKTiB еС державами-чJIенами €С, а також дослiджуючи

ефективнiсть застосування законодавства СС показуе, шо застосування

положень лише aKTiB СС не може забезпечити ефективне застосування

вiдповiдних iнститутiв охорони прав iнтелектуальноi власностi. Здiйснюеться

висновок, який мае суттеве rrрактичне значення, що при наближеннi

законодавства актуальним с встановлення та прийняття до уваги норми aKTiB

СС, рiшення Суду СС та норми законодавства держав-членiв СС, що

забезпечують функцiонування вiдповiдних iнститутiв охорони прав

iнтелектуальноi власностi (стор. З85-З86 !исертацii).

Одним з невирiшених питань у вiтчизнянiй правовiй науцi, а також у

практицi наближення законодавства е механiзм врахування рiшень Сулу СС

при застосуваннi положень права СС, iмплементованих в нацiональне

законодавство. Автор зверта€ увагу на актуальнiсть запровадження такого

механiзму, а також з врахуванням досвiду краТн СвропейськоТ асоцiацii вiльноi

торгiвлi та СвропейськоТ економiчноТ зони пропонус визначити повноваження

Верховного Суду Украiни з надання роз'яснень з rrитань застосування

iмплементованих до законiв Украiни положень aKTiB еС iз урахуванням рiшень

Суду еС стосовно тлумачення ixHix положень, а також механiзму подання

запиту Верховного Суду УкраТни безпосередньо до Суду €С з питань

тлумачення положень aKTiB €С (стор. 297-298 !исертацiТ). Вказана

пропозицiя, з нашоi точки зору, мас icToTHe значення для запровадження

СТ€LIIоГо Процесу наближення законодавства УкраТни до законодавства СС.

В дисертацii обrрунтовуеться також значне коло пропозицiй щодо змiн

Законодавства Украiни вiдповiдно до законодавства СС. Вiдзначимо

акТУальнiсть та новизну запровадження в YKpaTHi комплексу заходiв у галузi

аВТОРСЬкого права i сумiжних прав з забезпечення рiвня законодавства

ВИМОГаМ цифровоi економiки (стор. З2З-З26 !исертацii). Також актуальними с
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пропозицii автора стосовно вiдображення В украiнському законодавствi

сучаснот практики охорони фiрмових найменувань та найменувань юридичних

осiб В СС (стоР. з52-з55.ЩисертацiТ) тошо. Наприкiнцi дослiдження автором

сформульовано висновки, якi мають наукову чiннiсть, а дискусiйнiй характер

окремих з них свiдчить про Тх самостiйний, творчий характер. Бiльшiсть

положень дисертацiт, якi викладенi у форматi науковоi новизни заслуговують

на пiдтримку. Також аргументованою видасться низка iнших iдей, якi не

заявлено в дисертацii як HoBi, проте за свотм змiстом Taki iдеi та висновки

можуть вважатись новаторськими.

теоретичне та практичне значення результатiв дослцжень. Робота

викJIика€ суттевиЙ науковиЙ iHTepec та iI висновки та рекомендацii,

методологiчнi аспекти с поштовхом для подапьших комплексних

порiвняльних дослiджень законодавства сс, держав-членiв сс та

законодавства Укратни, а також охорони прав iнтелектуальнот власностi в

державах-членах СС.

Отриманi висновки та рекомендацii мають також безпосередньо праКТИЧНе

значення для законотворчоТ дiяльностi з наближення нацiОНаЛЬНОГО

законодавства до законодавства еС як в YKpaTHi, так i iнших кРаiНаХ, ЯКi

укJIаJIи з СС угоди про асоцiацiю та партнерство та спiвробiтництво. ЗОкРеМа,

вiдзначимо використання результатiв дослiдження в рамках робiт з аДаПТаЦiТ

законодавства вiдповiдно до Закону Украiни кПро Загальнодержавну проГРаМУ

адаптацiТ законодавства Украiни до законодавства европейського СоюзУ>, ПРИ

пiдготовцi та обговореннi проектiв законiв з iмплементацiТ положенЬ УгОДИ

про асоцiацiю мiж Украfною та еС, що вносилися до ВерховноТ Ради УкраТНИ

у 20|1-2aI8 р., дiяльностi KoMiTeTy ВерховноТ Ради Украiни з питань науки i

освiти. Результати дослiдження можуть бути використанi при читаннi KypciB

лекцiй з питань охорони iнтелектуальноi власностi.

Повнота викладення основних положень, висновкiв i рекомендацiй В

опублiкованих працях. OcHoBHi положення та результати дисертацiЙногО

дослiдження опублiковану в 77 наукових працях, серед яких 1 iндивiдУалЬНа
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монографiя, роздiЛиу б колективниХ монографiях, 1 навчалъному посiбнику, 1

брошурi; 34 HayKoBi cTaTTi, опублiкованi У вiтчизняних фахових виданнях, у

тому числi ,7 статей у виданнях Украiни, вкJIючених до мiжнародних

наукометричних баз; 5 наукових статей, опублiкованих у наукових виданнях

iноземнИх держаВ; 29 HayKoBi працi, якi засвiдчують агrробацiю матерiалiв

дисертаЦiТ та В якиХ додатково викладенi результати дослiджень. Опублiкованi

HayKoBi працi з достатньою повнотою вiдображають ocHoBHi резулътати

проведених здобувачем дослiджень Bcix роздiлiв дисертацii,

ЗмiсТ дисертаЦiйногО дослiдження, ocHoBHi висновки та рекомендацiТ

адекватно вiдображено в авторефератi дисертацii.

ЩискусiЙнi полоЖення, зауваження до дисертацiйного дослiдження.

загальна позитивна оцiнка роботи Капiци ю.м. не викJIючае наявностi

зауважень до Ti змiсту, оскiльки вирiшення певного кола питань в дисертацii не

виключас iснування спiрних положень) а деякi пропозицiт с недостатньо

аргументованими, що свiдчить про необхiднiсть вступити в дискусiю з

автором роботи з тiсю метою, аби почути додаткову аргументацiю на користь

тих чи iнших позицiй. Найбiльш суттевими з таких зауважень, вважа€мо,

наступнi.

1. Щисертантом lrри дослiдженнi гармонiзацii законодавства з охорони

прав iнтелектуальноi власностi в державах-членах Сс також дослiджусться

негармонiзоване законодавство та перспективи його гармонiзацii (стор. 91-100

,щисертацiт). !оцiльно було б зазначити, в чому уявляються причини

вiдсутностi сучiльнот гармонiзацiт держав-членiв ес у сферi iнтелектуальноi

власносТi та якi наступнi прiоритети гармонiзацii законодавства очiкуються в

сс.

2.,.ЩисеРтантоМ послiдовно показуеться вiдмiнний шлях гармонiзацii

законодавства та утворення регiонzlJlьноТ охорони праВ в еС на торговельнi

марки та промисловi зразки вiд винаходiв (стор. 161-178 !исертачii).

наскiльки з точки зору дисертанта нацiональне законодавство держав-членiв
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ес дозволяс здiйснювати гармонiзовану ефективну охорону прав на винаходи

на нацiонztльному piBHi.

3. У дисертацiйному дослiдженнi обrрунтову€ться пiдходи та вимоги щодо

врахуваНня прИ наближеНнi законОдавства УкраТнИ до законодавства еС KpiM

положенЬ директиВ та реглаМентiВ СС, також й практики Сулу СС та досвiду

iмплемеНтацiТ aKTiB СС на нацiональному piBHi (стор. з09-310 ЩисертацiТ), а

також звертаеться увага на досвiд краiн Свропейськот економiчнот зони та

СвропейСькоi асоцiацii вiльноi торгiвлi з наближення законодавства (стор. 305

.щисертацi0. В цiлому - чи € можливiсть здiйснити ефективно наближення

законодавства третьоi краiни, зокрема, Укратни, до законодавства бс, не

входячи при цъому до складу Свропейського Союзу.

4. В представленiЙ дисертацiТ та монографiчному дослiдженнi

аналiзуються заходи органiв державноi влади з наближення законодавства

укратни до законодавства ес та зазначаеться, що В встановленi строки

мiжнароДнимИ угодамИ з СС та нацiональними актами вказане не було

здiйснене (стор. 380-З82 !исертацiТ). !очiльним було б бiльш розгорнуто

вкzватИ причинИ вiдсутноСтi наближення законодавства в YKpaTHi у визначенi

строки.

5. Увага У дисертацiйному дослiдженнi присвячусться аналiзу

законодавства еС та держав-членiв СС у сферi охорони авторсЬкогО ПРаВа i

сумiжних прав у мережi IHTepHeT (стор. 140-144, 148-154 ЩисертачiТ) та

заходаМ щодО запровадЖеннЯ механiзмiв легiтимного розповсюдження TBopiB.

!оцiльно було б звернути увагу на причини, якi обумовили повiльнiстЬ СС З

гармонiзацiТ законодавства держав-членiв щодо захисту прав iнтелектУаЛЪНОi

власностi у мережi IHTepHeT.

Проте, зазначенi й iншi зауваження у своiй бiльшостi е дискусiйними абО

носять неiстотний характер, i жодною мiрою не можуть впливати на ПОЗиТИВНУ

оцiнку роботи в цiлому. .Щисертацiя с завершеною i самостiйноЮ наУКОВОЮ

працею. Змiст дисертацii вiдповiда€ науковiй спецiальностi 12.00.03, З ЯКОТ

вона подана до захисту.
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Змiст автореферату повнiстю вiдображас результати дослiдженнЯ, С

iдентичним щодо основних положень дисертацii, якi повнiстю висвiтлеНi В

наукових публiкацiях за темою дисертацiТ у фахових наукових виданнях.

Результати дослiдження оформленi у виглядi рукопису дисертачiТ

вiдповiдно до нормативних вимог, якi стосуються оформлення наукових РОбiТ

такого рiвня. За своТм змiстом робота е чiтко структурована i свiдчить пРО

логiчнiсть та послiдовнiсть викладеннlI позицil автора у процесi дослiдження,

мiстить достатню кiлькiсть нових наукових розробок, rrрактичних

рекомендацiй та пропозицiй rrlодо внесення змiн до чинного законодавства

Украiни щодо цивiльно-правових вiдносин, об'€ктом яких е утворення стаIIого

механiзму наближення законодавства Украiни у сферi охорони iнтелектуальноТ

власностi до законодавства СС.

загальний висновок

З урахуванням викладеного слiд вiдзначити, що дисертацiйне дослiдження

Капiци Юрiя Михайловича <Унiфiкацiя i гармонiзацiя законодавства з охорони

прав iнтелектуальноТ власностi держав-членiв СС та законодавство УкраТни> С

самостiйною завершеною науковою працею, мiстить вирiшення важливоi

цивiльно-правовоТ науки проблеми визначення особливостей унiфiкацiТ та

гармонiзацiТ законодавства з охорони прав iнтелектуальноТ власностi в

державах-членах СС та формування регiональноi охорони прав

iнтелектуалъноТ власностi в СС, а також утворення стz}JIого механiзму

наближення законодавства Украiни у сферi охорони iнтелектуальноТ власностi

до законодавства еС,

Щисертацiя та автореферат як за змiстом, так i за оформленням

вiдповiдають основним вимогам, встановленим для дисертацiйних робiт на

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Змiст автореферату

напежним чином вiдображас ocHoBHi положення дисертацiТ.

Наведене дозволяе зробити обrрунтований висновок, що дисертацiя та

автореферат Капiци Юрiя МIихайловича на тему <Унiфiкацiя i гармонiзацiя

законодавства з охорони прав iнтелектуальноТ власностi держав-членiв еС та
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законодавство УкраiЪи>>, е самостiйна роботу, яка становить внесок у

розвиток сучасноi науки цивiльного права, вiдповiдас вимогам ПорядкУ

присудження наукових ступенiв, затвердженого постановою КабiнетУ

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 липня 201З року J\Ъ 567, зi змiнами, aTi автор - Капiца

Юрiй Михайлович - заслуговуе на шрисудження наукового ступеня доктора

юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.0З цивiльне право i цивiльний

процес; сiмейне право; мiжнародне приватне право.
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