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Актуальність теми дослідження. Сьогодні, коли відбувається 

бурхливий розвиток науково-технічного прогресу, комп'ютеризація 

виробництва, інтернаціоналізація господарських зв'язків, інтелектуальна 

праця набуває все більшої популярності. З огляду на міжнародну практику, 

можна сказати, що велику цінність носить собою продукт інтелектуальної 

діяльності. Враховуючи дану інформацію інтелектуальна діяльність 

являється визначальними факторами і рушійною силою у процесі соціально- 

економічного розвитку суспільства, та кожної держави зокрема. Значна 

частина інтелектуального продукту створюється працівниками на 

підприємствах, в установах, організаціях, звідки і втілюється даний продукт 

у життя. На практиці виникають досить складні питання із відповідним 

продуктом і процесом втілення його в життя. Інтелектуальна діяльність 

являється специфічним видом праці і потребує спеціального правового 

регулювання. Велика проблема в даній сфері простежується в правовому 

регулюванні самого процесу створення даного продукту, а саме в правовому 

регулюванні трудових відносин між працівником і роботодавцем відносно 

процесу створення. В такому випадку, застарілість законодавства потребує 

адаптацію до реалій сьогодення і даний науковий доробок являється 

яскравим моментом який зможе допомогти у реалізації правових змін в даній 

сфері.

Наукова новизна рецензованої роботи полягає в тому, що

дисертаційна робота є першим у вітчизняній трудоправовій доктрині
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системним дослідженням, у якому комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень вітчизняної й зарубіжної 

юридичної науки загалом і науки трудового права, зокрема, з ’ясовані, 

ґрунтовно і критично вивчені особливості теоретичних та практичних засад 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах, а також визначені і окреслені інноваційні шляхи 

реформування правової регламентації у відповідній царині.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується застосуванням 

раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і 

прийомів наукового пізнання. Комплексне використання основних методів 

наукового пізнання дозволило всебічно розглянути особливості реалізації 

прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах та сформулювати пропозиції щодо удосконалення правових 

норм із урахуванням потреб практики застосування чинного законодавства.

Заслуговує на окреме схвалення те, що автор використовує у роботі як 

загальні методи наукового пізнання (узагальнення, порівняння, аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, логічний, абстрагування та ін.), так і спеціально- 

правові методи дослідження (історико-правовий, порівняльно-правовий, 

документально-правовий тощо).

Автор виявила належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшла низку дискусійних проблем, що 

підлягають осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження базується 

на комплексному, системному підході, характеризується відповідним рівнем 

наукових узагальнень. Це значною мірою обумовлено і характером 

дослідницької бази. Поряд з працями з трудового права, Т.М. Вахонєва 

широко використала наукові розробки із загальної теорії держави і права, 

конституційного, цивільного та міжнародного права.

Дисертант методологічно правильно сформулювала мету та задачі 

дисертаційного дослідження. їх постановка та послідовність дали можливість
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розкрити основний зміст теми наукового дослідження і дозволили 

сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки наукової новизни.

Об’єкт (суспільні відносини, які виникають при здійсненні 

інтелектуальної (творчої) праці як категорії трудового права) і предмет 

(теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної 

(творчої) праці в трудових правовідносинах) дисертаційного дослідження 

визначені у відповідності до вимог МОН України.

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що Т.М. Вахонєва досягла 

поставленої мети і відповідно дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема проаналізована та 

підкріплена висновками дисертанта. Сформульовані в дисертації положення 

та наукові результати обґрунтовані на базі особистих досліджень і 

критичного осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць 

та правозастосовної діяльності.

Високий рівень наукової обґрунтованості результатів проведеного 

дослідження забезпечено використанням значного обсягу теоретичних 

матеріалів, проведенням аналізу чинного законодавства та проектів 

нормативно-правових актів, судової практики, застосовуванням обраних 

методів наукового пошуку.

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена метою, 

об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота Т.М. Вахонєвої 

викладена українською мовою і дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які включають чотирнадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 396 сторінок. 

Список використаних джерел складається з 405 найменувань і займає 42 

сторінок.

Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є логічним, 

дає можливість всебічно та повно висвітлити значне коло актуальних питань.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні:



Не можна не погодитись із думкою автора, що основні ознаки 

інтелектуальної праці потрібно розглядати у двох контекстах: загальні ознаки 

та спеціальні ознаки. Загальні ознаки -  це ті ознаки, які притаманні всім 

видам діяльності, всім видам праці та які зазвичай передбачені у Кодексі 

законів про працю. До спеціальних ознак варто віднести ті ознаки, які 

характеризують інтелектуальну працю як різновид праці із притаманними 

виключно їй особливостями (с. 32 дис.).

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертанткою 

наголошується про те, що основними суб’єктивними складовими трудової 

функції виступають: 1) наявність відповідних професійних умінь, знань та 

навичок; 2) наявність певних особистісних якостей працівника (наприклад, 

фізична підготовка, певні психофізіологічні особисті працівника тощо); 3) 

наявність відповідної кваліфікації працівника для виконання обумовленої у 

трудовому договорі функції; 4) здатність працівника до виконуваної ним 

роботи. Отже, розглядаючи інтелектуальну діяльність виключно з точки зору 

виконання трудової функції дисертантом наголошено на тому, що така 

інтелектуальна діяльність має в обов’язковому порядку бути обумовлена у 

трудовому договорі між сторонами трудового договору (с. 66 дис.).

Автором справедливо наголошено, що до спільних рис розуміння 

«інтелектуальної праці» як категорії трудового права та права 

інтелектуальної власності належать: 1) спільність мети інтелектуальної праці 

як категорії трудового права так і як категорії права інтелектуальної 

власності; 2) подібність суб’єктів, які здійснюють інтелектуальну діяльність, 

наявність у них творчого потенціалу, наявність у суб’єкта такої риси як 

креативність. 3) отримання певного результату від інтелектуальної творчої 

діяльності, тобто інтелектуальна діяльність завжди спрямована на отримання 

певного результату, як позитивного, так і негативного (с. 83-84 дис.).

Потребує уваги висновок дисертанта про те, що особисті немайнові 

права працівників, які сформульовані у цивільному законодавстві не 

можна зі всією однозначністю поширювати у трудо-правовій сфері. А
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відтак особисті немайнові права творчих працівників не можуть 

ототожнюватися із особистими немайновими правами автора (творця) чи 

виконавця (володільця суміжних прав). Основна різниця між особистими 

немайновими правами як суб’єктивними правами учасника цивільних 

правовідносин і суб’єктів трудових правовідносин, на думку дисертанта, 

полягає у особливості застосування праці та характеру взаємодії 

роботодавця і працівника як сторін трудового договору (с. 145 дис.).

Слід погодитися з думкою автора про те, що одним із недоліків у 

термінологічному розумінні поняття «службовий твір» є відсутність його 

законодавчого закріплення у Цивільному кодексі України, у якому 

вживається словосполучення об’єкт інтелектуальної власності створений у 

зв’язку із виконанням трудового договору. Необхідність законодавчого 

закріплення поняття «службовий твір» саме у Цивільному кодексі України 

обумовлене відсутністю єдиного нормативно-правового акту, який би 

закріплював основні правові засади здійснення інтелектуальної діяльності, 

визначав основні майнові та немайнові права у сфері права інтелектуальної 

власності. Запропоновано доповнити статтю 429 Цивільного кодексу України 

пунктом такого змісту: «Під службовим твором варто розуміти твір, який 

створений автором -  працівником із застосуванням власних інтелектуальних 

здібностей, у межах виконання службового завдання, у строки та час, які 

чітко передбачені у трудовому, цивільно-правовому чи іншому договорі, 

який укладений між працівником та роботодавцем із можливим 

застосуванням знарядь та засобів роботодавця» (с. 146 дис.).

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить низку 

дискусійних положень, хоча їх не можна розцінювати як помилки, оскільки 

це власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи видається 

суперечливим.

1. На стор. 38 тексту роботи дисертант вказує на те, що інтелектуальна 

діяльність та інтелектуальна праця, безумовно, є рушійною силою науково-



технічного прогресу, розвитку наукових відкриттів, прискорення розвитку 

прикладних та теоретичних досліджень у державі, удосконалення як методів 

виробництва, так і всього науково-технічного та науково-виробничого 

процесу. У цьому контексті дисертантці доцільно було б дослідити 

співвідношення понять «інтелектуальна діяльність» та «інтелектуальна 

праця», встановивши чи тотожні вони між собою чи різні. Даний аналіз дав 

би можливість уникнути непорозуміння в подальшому практичному 

застосуванні даних термінів.

2. На стор. 61 дисертації автором зазначається про наявність колізій у 

нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин, які виникають із 

створенням об’єктів права інтелектуальної власності, оскільки механізм 

визначення права власності на результати такої діяльності достеменно не 

визначений. Інтелектуальну, творчу працю як процес виконання трудової 

функції запропоновано розглядати аналізуючи норми Кодексу законів про 

працю, які визначають положення трудового договору та його особливості. У 

даному випадку, на наш погляд, автору у даній роботі доцільно було б 

розробити та запропонувати механізм за допомогою якого можливо було б 

визначити право власності на результат творчої діяльності, що безумовно 

сприяло б вирішенню зазначених колізійних проблем у відповідній сфері.

3. На стор. 120 дисертант зазначає, що правосуб’єктність творчих 

працівників характеризується тенденцією до встановлення спеціальних 

вікових особливостей, специфікою власне творчої діяльності конкретного 

працівника. З даним твердженням слід погодитися частково, не зовсім 

зрозумілою залишається позиція автора стосовно спеціальних вікових 

особливостей. Під правосуб’єктністю в трудовому праві розуміють 

закріплену правовими нормами здатність особи бути суб'єктом трудового 

права, тобто здатність мати й особисто здійснювати трудові права та 

обов'язки. Дане правило розповсюджується на всі категорії працівників крім 

спеціальних суб’єктів трудових відносин. Творчі працівники не є



спеціальними суб’єктами трудових відносин, тому встановлення 

спеціальних вікових особливостей, на наш погляд, не є доречним.

4. На стор. 155-156 дисертантом запропоновано для працівника (автора) 

включити право отримувати доходи від створення об’єкта інтелектуальної 

(творчої) праці (авторська винагорода) та від його використання (роялті) 

поряд з оплатою праці. Досить складно погодитись з таким авторським 

підходом, так як основою діяльності працівника у відповідній сфері є 

трудовий договір за яким оплата праці за інтелектуальну діяльність є 

обов’язком роботодавця. Тобто працівник в даному випадку виконує свою 

трудову функцію, за яку отримує заробітну плату, яка і спрямована на 

задоволення особистих благ працівника. На наш погляд, авторська 

винагорода може виплачуватися працівникові лише за умови попереднього 

визначення такої додаткової можливості при укладенні трудового договору в 

якості заохочення за трудові заслуги. Якщо ж це питання не було 

врегульовано при укладені договору, виплата доходу від використання 

об’єкта інтелектуальної діяльності, повинно окремо визначатися сторонами, 

так як використання об’єкта інтелектуальної діяльності може взагалі не 

приносити доходу для підприємства і тому виплачувати ще й працівникові 

доплати за використання зовсім не економічно для роботодавця.

5. На стор. 337 дисертації обґрунтовується необхідність для 

працівників, які виконують службове завдання передбачити обмежену 

матеріальну відповідальність, шляхом внесення змін до статті 133 Кодексу 

законів про працю, яку запропоновано доповнити відповідною нормою. 

Цілком погоджуюсь із даним твердження, відзначу, що на с. 272 дисертації 

автор наголошує на тому, що роботодавець має забезпечити належними та 

якісними матеріальними ресурсами працівників, які займаються творчою 

діяльністю та виконують службове завдання. Відповідно виникає питання: 

якщо роботодавець забезпечив цінними матеріалами працівника, то з ним 

можна буде укласти договір про повну матеріальну відповідальність чи ні?
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Відповідно у цьому контексті доцільно було б розглянути питання: чи 

можливе застосування до працівника, повної матеріальної відповідальності.

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в 

даній дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий 

вклад дисертанта в науку трудового права.

Викладене дозволяє зробити висновок, що дисертація Вахонєвої 

Тетяни Миколаївни на тему «Теоретичні та практичні засади реалізації прав 

на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах» 

відповідає вимогам, які ставляться до написання докторських дисертацій 

(п.Ю, п.12 та п. 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567), а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального 

забезпечення.
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.46 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

В І Д Г У К
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, доцента 

Клемпарського Миколи Миколайовича на дисертацію Вахонєвої 
Тетяни Миколаївни на тему: «Теоретичні та практичні засади реалізації 

прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 
правовідносинах», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право

Актуальність дисертаційного дослідження. Сучасний етап розвитку 

України проходить в умовах підвищення ролі інтелектуальної праці, 

розвиток як економічної, так і соціальної сфер діяльності держави в значній 

мірі залежать від інтелектуальної та творчої діяльності працівників. Поряд з 

людською винахідливістю і творчістю, здобутки інтелектуальної власності 

оточують нас всюди, прояви цього ми бачимо через відповідні продукти чи 

послуги, що існують на економічному ринку країни. Майже усе що ми 

споживаємо або отримуємо у коженденному житті, -  це результат 

інтелектуальної, творчої діяльності людини.

Творча діяльність працівників створює бажаний для роботодавців 

результат -  об’єкт інтелектуальної власності. Однак права працівника і 

роботодавця на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці вступають на практиці 

в протиріччя, що, в свою чергу, зумовлює актуальність дослідження. Зміст 

майнових прав творчих працівників є важливим для розуміння специфіки їх 

трудової діяльності. Особливого значення дане питання набуває у зв’язку з 

інтенсивними процесами євроінтеграції, що передбачає перегляд 

законодавства про працю, а також питання відносно авторських та суміжних 

прав в цілому.

соціального забезпечення

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка



Все вищезазначене свідчить про актуальність та необхідність 

проведення подальших наукових досліджень з проблем реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Зміст дисертації відбиває логіку мети та предмета 

дослідження. Він передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми 

дисертаційного дослідження на сучасному етап розвитку країниі, так і питань 

правозастосування. Загалом, дисертація характеризується ознакою єдності 

змісту. Позиції, які формулює та відстоює автор роботи, ґрунтуються на 

останніх досягненнях правової науки. Варто зауважити, що наукові 

положення дисертаційної роботи об’єктивно відображають реальний стан 

правового регулювання теоретичних та практичних засади реалізації прав на 

результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах.

Дисертацію слід оцінити, як науково-дослідну роботу, що є 

закінченою. В ній досліджується наукова література, міститься ретельний 

аналіз законодавства в означеній сфері. В останній частині дисертації 

викладені пропозиції, що стосуються правотворчості та правозастосування, 

що дає можливість їх практичного застосування.

Здобувачка добре засвоїла теоретичне надбання, що стосується теми 

дослідження, вільно оперує категоріями та поняттями, які вироблені 

юридичною наукою, звертається до праць вчених із суміжних галузей права. 

Власні думки та пропозиції Т.М. Вахонєва викладає як подолані кроки у 

пізнанні відповідного об’єкту.

Матеріал дисертації викладається логічно, послідовно, відповідно до 

визначеного дисертантом змісту, що свідчить про глибоке та змістове 

засвоєння теми обраного дослідження. В дисертації сформульовано цілий ряд 

нових та належно обґрунтованих наукових положень, що є внеском 

здобувача в науку трудового права.

Об’єкт і предмет дисертації визначені у відповідності з вимогами МОН 

України та дозволяють всебічно проаналізувати поставлену проблему.



Джерельну базу дослідження можна вважати цілком 

репрезентативною, оскільки опрацьовано здобутки вітчизняних вчених, 

науковців близького зарубіжжя, а також численні нормативно-правові акти, 

що визначають засади правового регулювання прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах. Високій ступінь 

наукової обґрунтованості і достовірності результатів дослідження 

забезпечено використанням ряду загальнонаукових та спеціальних методів 

пізнання, а також значного обсягу емпіричного матеріалу.

В цілому, робота виконана на належному науковому рівні та робить 

свій внесок в подальший розвиток правової науки взагалі, та науки трудового 

права зокрема.

Наукова новизна одержаних результатів. Так, новим для науки 

трудового права є те, що дисертантом під критерієм визначення видів робіт, 

виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) праці 

пропонується розуміти сукупність ознак, які характеризують виключно 

інтелектуальну працю, на основі яких здійснюється відокремлення 

інтелектуальної (творчої) праці від іншої діяльності у суспільстві, а також ті 

ознаки, які характеризують здійснення інтелектуальної діяльності як 

окремого напрямку наукового дослідження, (с. 91 дис.).

Слід звернути увагу де, автор наголошує на тому, що питання 

врегулювання правового статусу працівників, які в процесі праці реалізують 

своє право на творчість, є одним із найбільш дискусійних в силу відсутності 

в доктрині трудового права України усталених поглядів на участь таких 

категорій працівників у трудових та пов’язаних з ними відносинах. Поява 

творчих працівників виступила каталізатором виникнення нових, 

нетрадиційних форм зайнятості, які так чи інакше, але фактично уже 

повноцінно існують на ринку праці, (с. 100 дис.).

Аргументовано, що творчий працівник -  особа, яка досягла 

встановленого законодавством віку, що застосовує свої творчі здібності в 

межах реалізації здатності до праці на основі трудового договору,



результатом чого є створення та/або інтерпретація твору у сфері науки, 

культури, мистецтва тощо. Правовий статус творчого працівника 

обумовлений поширенням такого статусу на різні категорії осіб, які 

застосовують свої творчі здібності в процесі праці для досягнення результату 

-  створення об’єкта інтелектуальної власності та/або його інтерпретацію, (с. 

110 дис.).

Заслуговують окремої уваги сформульовані дисертантом визначенню 

часу відпочинку творчих працівників, який запропоновано розуміти як 

визначений трудовими законодавством, локальними актами, трудовим 

договором час на відновлення трудових ресурсів, соціалізацію, а також 

період у часі, який дозволяє відновити трудову енергію і забезпечити 

підвищення продуктивності праці творчого працівника (с. 132 дис.).

Крім того, автором виокремлено проблеми, які виникають при 

розподіленні прав на результати інтелектуальної (творчої) праці, створених в 

результаті виконання трудового договору або службового завдання 

наголошено не тезі, відповідно до якої, якщо законодавець передбачив 

можливість набуття юридичною чи фізичною особою, де або у якої працює 

працівник певних немайнових прав, то ці майнові права мають бути чітко 

визначені на законодавчому рівні. У подальшому, при укладенні договору 

між працівником та роботодавцем, визначені на рівні Цивільного кодексу 

України немайнові права мають деталізуватися. З огляду на наведене, 

дисертантом запропоновано закріпити перелік немайнових прав у 

Цивільному кодексі України, як основному акті, який закріплює основи для 

здійснення права та захисту об’єктів інтелектуальної власності, шляхом 

внесення змін до статті 429, яку доповнити частиною такого змісту: До 

основних немайнових прав юридичної чи фізичної особи, де чи в якої працює 

працівник щодо виконання службового твору віднесено: 1) право 

перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, 

здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності; 2) вимагати збереження цілісності твору і



протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору 

або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і 

репутації автора (с. 213-214 дис.).

Апробація роботи. Основні результати дисертації, висновки та 

пропозиції знайшли відображення в одноосібній монографії, тридцяти 

чотирьох статтях, які опубліковані у наукових фахових виданнях України та 

наукових періодичних виданнях інших держав, а також восьми тезах 

доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. Вивчення дисертаційного 

дослідження та його автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не викликає.

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження Вахонєвої Т.М. написане на високому теоретичному рівні, має 

значну наукову та практичну цінність. Автором сформульовані положення, 

що мають важливе значення для вдосконалення правового регулювання 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес у 

науково-дослідній сфері, у правотворчості, у правозастосовчій діяльності 

компетентних суб’єктів, а також у навчальному процесі вищих навчальних 

закладів.

Водночас, загалом позитивно оцінюючи проведену здобувачем роботу, 

все ж слід відзначити, що деякі її положення потребують додаткової 

аргументації та уточнень.

І .На  с. 66 дисертації автором вказано, що до основних об’єктивних 

складових трудової функції працівника відноситься: 1) наявність укладеного 

трудового договору у якому чітко обумовлено трудову функцію працівника; 

2) здійснення працівником та роботодавцем своїх суб’єктивних прав та 

виконання суб’єктивних обов’язків відповідно до укладеного трудового 

договору та із дотриманням норм чинного законодавств та локальних
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правових актів. Важко повністю погодитися із даним твердженням, так як до 

об’єктивних складових трудової функції працівника не можна віднести 

наявність укладення трудового договору та виконання прав та обов’язків 

працівника та роботодавця, це, на нашу думку, скоріше ознаки самих 

трудових відносин. Відповідно дисертанту необхідно уточнити правову 

природу трудової функції працівника, який займається інтелектуальної 

діяльність, що в свою чергу дасть вірне уявлення про складові трудової 

функції даної категорії працівників.

2. На с. 96 дослідження, інтелектуальна праця у трудовому праці 

розглядається як «застосування особою (працівником) своєї праці, своїх 

зусиль на виконання передбаченої трудовим чи цивільно-правовим 

договором своєї трудової функції». На нашу думку, дане твердження є 

загальним і може застосовуватися до всіх працівників, які здійснюють будь- 

яку діяльність, тому автору доцільно уточнити, які саме особливості 

інтелектуальної праці працівника виділяються у трудовому праві.

3. У межах підрозділу 2.2 «Теоретичні засади запровадження 

спеціального порядку регулювання нормування праці, часу відпочинку та 

оплати праці творчих працівників» і на с. 139 дисертаційного дослідження 

вказано, що «у сфері оплати праці творчих працівників ключовою 

характеристикою є подвійний характер правового регулювання, що залежить 

від категорій власне творчих працівників». З даного твердження не зовсім 

зрозуміло, що дисертант має на увазі під поняттям «подвійний характер 

правового регулювання який залежить від категорії творчих працівників», 

вважаємо за доцільне встановити чи всі категорії працівників даної сфери 

підлягають подвійному характеру правового регулювання та які саме 

категорії працівників можна віднести під дану характеристику.

4. У підрозділі 2.4 «Загальні засади використання об’єктів 

інтелектуальної власності, створення яких пов’язане із перебуванням у 

трудових правовідносинах» на с. 172 дослідження, на основі аналізу 

договірного регулювання правовідносин між працівником та роботодавцем



автором запропоновано алгоритм дій для роботодавця та працівника з 

оформлення відносин у сфері створення та використання службового твору. 

В алгоритмі зазначено такі кроки як: укладення з працівником договору про 

замовлення службового твору або у трудовому договорі передбачити, що 

працівник створює службовий твір за завданнями роботодавця; укладення з 

працівником договору про використання об’єкта інтелектуальної власності 

(наприклад, ліцензійний договір) або договору про розподіл прав на об’єкт 

інтелектуальної власності, що створений в результаті перебування у 

трудових правовідносинах. З наших міркувань, дані пункти в алгоритмі дій 

для працівника та роботодавця з оформлення відносин у сфері створення та 

використання службового твору більш притаманні цивільно-правовим 

відносинам, аж ніяк не трудовим, так як, укладення з працівником договору 

про замовлення службового твору нагадує договір підряду -  за яким одна 

сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за 

завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти 

та оплатити виконану роботу. Тому дисертанту доцільно провести чітке 

розмежування трудових відносин від цивільних в даному аспекті.

5. На с. 289 наголошено, що «впровадження інтелектуальних здобутків 

у сферу виробництва потребує не тільки великих матеріальних затрат, а й має 

забезпечуватися реальним й ефективним механізмом захисту прав особи, яка 

його створила та можливістю такої особи у подальшому володіти, 

користуватися та розпоряджатися створеними об’єктами права 

інтелектуальної власності». У даному контексті стає не зрозумілим якими 

саме правами на даний винахід користуватиметься роботодавець, для кого по 

сутті і було створено даний об’єкт інтелектуальної власності. Тому 

дисертанту доцільно розмежувати при яких умовах працівник, який створив 

даний об’єкт інтелектуальної власності, може користуватися одними із вище 

перерахованих прав. Дане розмежування дасть можливість усунути 

непорозуміння, які можуть виникнути з даного приводу.



Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження.

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

дисертанта в науку трудового права.

Автореферат за змістом відповідає дисертаційній роботі, достатньою 

мірою відображає сутність і основні положення дисертації. Порушень 

щодо викладення матеріалу в дисертації та авторефераті не виявлено.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Вахонєвої Тетяни Миколаївни на тему «Теоретичні та практичні засади 

реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових 

правовідносинах», подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук, є самостійним завершеним науковим дослідженням, в якому отримані 

нові науково-обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне 

значення для розвитку науки трудового права, повністю відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а ї ї  автор заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:

професор кафедри загальноправових 
дисциплін Донецького юридичного 
інституту МВС України
доктор юридичних наук, доцент М.М. Клемпарський
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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук -  Могілевського 

Леоніда Володимировича на дисертацію Вахонєвої Тетяни Миколаївни 
на тему «Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах», подану на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що в умовах 

переходу від адміністративно-командної системи до ринкової, сучасні 

виробничі процеси обумовлюють необхідність підвищення рівня освіти, 

творчої діяльності працівників. Водночас, у сучасних умовах охорона 

інтелектуальної власності відіграє важливу роль у виробничій, 

підприємницькій, комерційній сферах України. При цьому сам процес 

створення інтелектуального продукту досить складний та потребує 

детального правового регулювання, але, на жаль, в Україні у даній сфері 

існують прогалини в законодавстві, усунення яких дало б можливість на 

покращення конкуренції серед суб’єктів господарювання. Дані прогалини 

торкаються і регулювання реалізації прав на результати інтелектуальної 

(творчої) праці в трудових правовідносинах. Саме тому дослідження 

теоретичних та практичних засад реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах має важливе 

значення та є необхідним та своєчасним.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується застосуванням 

раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та спеціальних методів і 

прийомів наукового пізнання. Комплексне використання основних методів 

наукового пізнання дозволило всебічно розглянути теоретичні та практичні 

засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в 

трудових правовідносинах та сформулювати пропозиції щодо удосконалення 

правових норм із урахуванням потреб практики застосування чинного

законодавства.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет ' 

імені Тараса Шевченка



і

Автор виявила належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшла низку дискусійних проблем, що 

підлягають осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження базується 

на комплексному, системному підході, характеризується відповідним рівнем 

наукових узагальнень. Це значною мірою обумовлено і характером 

дослідницької бази. Поряд з працями з трудового права Т.М. Вахонєва 

широко використовує наукові розробки із загальної теорії держави і права, 

конституційного, цивільного, адміністративного та міжнародного права.

Надане на рецензування дисертаційне дослідження є однією з перших 

спроб комплексно з використанням сучасних методів наукового пізнання 

визначити сутність та особливості інтелектуальної (творчої) праці як 

категорії трудового права та невід’ємної складової трудових правовідносин, 

розкрити особливості правового статусу творчих працівників, дослідити 

теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної 

(творчої) праці в трудових правовідносинах, обґрунтувати низку нових 

теоретичних положень і висновків, надати практичні рекомендації та 

пропозиції з досліджуваних питань.

Високий ступінь обґрунтованості результатів дослідження зумовлений 

досить раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційної 

роботи. Загальна структура роботи в цілому є логічною, послідовною, 

обґрунтованою предметом, метою та завданнями дослідження. Дисертація 

складається зі складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають 

чотирнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 403 сторінки. Список використаних джерел 

складається з 405 найменувань і займає 45 сторінок.

Основні результати дослідження викладено в одноосібній монографії, 

тридцяти двох статтях, які опубліковані у наукових фахових виданнях 

України та наукових періодичних виданнях інших держав, а також восьми 

тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях.
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Дисертант методологічно правильно сформулювала мету та задачі 

дисертаційного дослідження. їх постановка та послідовність дали можливість 

розкрити основний зміст теми наукового дослідження і дозволили 

сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки наукової новизни.

Зі змісту дисертаційного дослідження видно, що Т.М. Вахонєва досягла 

поставленої мети і відповідно дисертація є самостійною завершеною 

науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема проаналізована та 

підкріплена висновками дисертанта. Сформульовані в дисертації положення 

та наукові результати обґрунтовані на базі особистих досліджень і 

критичного осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць 

та правозастосовної діяльності. Положення та висновки дисертації 

ґрунтуються на нормах Конституції України, законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів, які регулюють трудові правовідносини.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні:

Як позитивний момент слід відмітити те, що автором досліджено 

інтелектуальну працю і наголошено на тому, що праця, пов’язана із 

застосуванням інтелектуальної діяльності передбачає ті види трудової 

діяльності, в яких переважають нервово-психічні навантаження, пов'язаних з 

обсягом, напругою, глибиною уваги, з перевагою таких психофізіологічних 

процесів, як пам'ять, сприйняття, мислення і т.д., і частіше за все носять 

творчий характер. Не слід інтелектуальну працю розглядати виключно як 

науку, освітній процес, мистецтво, оскільки інтелектуальна й наукова 

діяльність може досить активно розвиватися на виробництві при 

безпосередньому виконанні працівником своїх трудових обов’язків. Крім 

того, інтелектуальну працю можуть здійснювати як досвідчені науковці, 

працівники підприємств, установ, організацій, так і звичайні громадяни (с. 

80-81 дис.).

Викликає неабиякий інтерес запропонована автором особливість 

правового статусу творчого працівника, яку автор називає диференціацію



правового статусу творчого працівника. Вона передбачає встановлення 

особливих правил для регулювання застосування їх творчих здібностей та 

обумовлена особливою трудовою функцією таких працівників, змістом їх 

прав та обов’язків, кваліфікацією, посадою, встановлення вікових, 

організаційних особливостей, відмінностей у регулюванні часу відпочинку, 

роботи, оплати праці, трудової дисципліни тощо (с. 116 дис.).

Слід погодитись із сформульованими дисертантом визначенням, що під 

майновими правами на об’єкт інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів 

трудових відносин слід розуміти суб’єктивні, юридично забезпечені 

можливості працівника та роботодавця використовувати, розпоряджатися для 

задоволення майнового інтересу об’єктами інтелектуальної (творчої) праці, 

створеними/інтерпретованими на підставі трудового договору, що мають 

відносний, матеріальний, відчужуваний характер. На думку дисертанта, зміст 

майнових прав працівника і роботодавця на об’єкт інтелектуальної праці є 

поліваріантним, що означає врегулювання їх суті на рівні закону і окремо в 

двох договорах -  трудовому і цивільно-правовому (с. 167 дис.).

Науковцем доведено, що ефективними способом вирішення проблем у 

майбутньому при здійснені розподілу прав між працівником та роботодавцем 

є укладення договору про розподіл майнових прав на службовий твір, у 

якому слід чітко визначати права як роботодавця так і працівника. Крім того, 

доведено необхідність на законодавчому рівні закріпити право вимагати 

укладення договору про використання службового твору між працівником та 

роботодавцем, шляхом закріплення у Цивільному кодексі України та 

відповідно у спеціалізованому Законі України «Про авторське та суміжні 

права» наступної тези: «Працівник та роботодавець мають прав вимагати 

укладення між собою договору про розподілення прав та використання 

службового твору, у якому обумовити обов’язок автора виконати вказані дії 

та обов’язок роботодавця виплатити належну працівнику авторську 

винагороду» (с. 235 дис.).

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції.



Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить 

низку дискусійних положень, зокрема:

1. На с. 272 дис., досліджуючи такий вид матеріальних гарантій як 

забезпечення працівника необхідними матеріальними ресурсами для 

виконання покладеного на нього службового завдання, дисертантом 

запропоновано внести зміни та передбачити обов’язок роботодавця щодо 

працівників, які займаються творчою діяльністю забезпечити їх належними 

та якісними матеріальними ресурсами. Не досить зрозумілим є позиція 

автора в даному питанні, так як ст. 8 Закону України «Про охорону праці» 

визначає особливості забезпечення працівників спецодягом, іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами. Відповідно у даному випадку дисертанту доцільно уточнити 

запропоновані зміни до статті і аргументувати їх внесення, щоб вони 

відповідали назві статті та змісту Закону України «Про охорону праці».

2. На с. 289 дис. наголошено на тому, що впровадження 

інтелектуальних здобутків у сферу виробництва потребує не тільки великих 

матеріальних затрат, а й має забезпечуватися реальним й ефективним 

механізмом захисту прав особи, яка його створила та можливістю такої особи 

у подальшому володіти, користуватися та розпоряджатися створеними 

об’єктами права інтелектуальної власності. У контексті даного підходу 

постає питання відносно механізму захисту використання права власності як 

працівника, так і роботодавця, а також хто матиме право безпосереднього 

володіння, користування і розпорядження створеними об’єктами. У 

відповідному випадку, на наш погляд, доцільно розкрити даний механізм 

реалізації права власності на об’єкт даної діяльності і визначити, хто ж 

матиме право власності на нього.

3. На с. 295-296 дис. автор вказує на те, що основними проблемами у 

здійсненні захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі й прав 

творчих працівників, є: 1) недосконалість нормативно-правової бази, яка 

регулює діяльність органів державної влади, до компетенції яких віднесено



здійснення тих чи інших функцій у сфері захисту прав інтелектуальної 

(творчої) власності, що призводить до неузгодженості у реалізації окремих 

функцій та повноважень; 2) дублювання окремих функцій таких органів; 

3) відсутність належного та ефективного контролю за роботою органів 

державної влади саме при здійсненні функцій у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності; 4) низькі законодавчо встановлені стандарти 

захисту прав інтелектуальної власності; 5) відсутність належної координації 

та взаємодії між органами державної влади у сфері здійснення захисту 

інтелектуальної власності тощо. Погоджуємося із даним твердженням, але 

доцільно було навести шляхи подолання даних проблем, за допомогою яких 

можна було б усунути дані проблеми здійснення захисту прав 

інтелектуальної власності, в тому числі й прав творчих працівників.

4. На с. 337 дис. дисертант спростовує обґрунтування необхідності у 

створенні та існуванні в Україні спеціалізованого судового органу з розгляду 

справ, які виникають при використанні інтелектуальної власності та об’єктів 

права інтелектуальної власності. Не зовсім зрозумілим залишається дана 

позиція автора. На наш погляд, дисертанту потрібно було більш чітко 

розкрити причини, які зумовлюють спростування створення таких судів, 

висвітлення яких дало б змогу зрозуміти чому саме на даний момент не 

доцільно створювати дані суди.

5. На с. 352 дис. до особливостей інтелектуальної праці як трудового 

процесу дисертантом віднесено той факт, що у трудовому договорі має бути 

чітко визначено та передбачено, що саме використання працівником своїх 

творчих здібностей та власних інтелектуальних знань, умінь та навичок є 

трудовою функцією працівника. Не в повній мірі погоджуємось із даним 

твердженням, так як трудова функція працівника включає в себе такі 

елементи як: професія, спеціальність, кваліфікація, і посада. Тому 

дисертанту, слід було б викласти дане твердження у контексті посади і 

кваліфікації, де було б виражено, що з відповідною кваліфікацією працівник 

використовує свої творчі здібності та власні інтелектуальні знання, уміння та
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навички на відповідній посаді, що було б частиною трудової функції, а не в 

цілому виражало її.

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в 

даній дисертації, характеризується єдністю змісту і свідчать про особистий 

вклад дисертанта в науку трудового права.

Дисертація Вахонєвої Тетяни Миколаївни на тему «Теоретичні та 

практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) 

праці в трудових правовідносинах» містить результати проведених особисто 

здобувачем досліджень. Отримані автором дисертації нові науково 

обґрунтовані результати в сукупності розв’язують конкретну наукової 

проблеми.

Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати 

інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах» відповідає 

вимогам, що пред’являються до написання дисертацій та Порядку 

присудження наукових ступенів, а його автор -  Вахонєва Тетяна Миколаївна 

-  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення.
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