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офіційного оппонента
доктора юридичних наук, професора Харитонової Олени Іванівни на 

дисертацію Баженова Михайла Ігоревича на тему «Цивільно-правовий 

захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена тією роллю, 

яку інтелектуальна власність відіграє у стабільному розвитку і прогресі 

економіки та суспільства. Важливою умовою подальшого розвитку творчої 

інтелектуальної діяльності, реалізації та охорони майнових та немайнових 

прав інтелектуальної власності, є належне правове регулювання відносин 

інтелектуальної власності, яке б відповідало потребам сьогодення, 

враховувало міжнародний досвід та закріплювало ефективні механізми 

попередження правопорушень у зазначеній сфері, а також захисту 

порушених прав інтелектуальної власності. Особливо це стосується такої 

сфери творчості людини, як художня, літературна творчість, яка забезпечує 

духовний розвиток людства і відповідно, захисту авторських прав, які при 

цьому виникають.

Тому звернення автора до теми цивільно-правового захисту авторських 

прав в Україні і країнах різних правових систем слід визнати виправданим і 

доцільним як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Доцільність 

дослідження даної проблеми на монографічному рівні також знаходить 

аргументацію в її взаємозв’язку з проблематикою наукового проекту, 

визнаного пріоритетним для дослідження кафедрою цивільного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме 

державної бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний та практичний аспа,л'пт'44

Відділ діловодства та архіву 
■ Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Автор поставив собі за мету визначення змісту, форм та способів 

захисту авторського права, а також впливу основних міжнародних конвенцій 

і договорів на формування національних законодавств у сфері охорони та 

захисту авторських прав, і перспектив захисту авторських прав в умовах 

розвитку інформаційного суспільства, а також формулювання власних 

висновків і практичних рекомендацій щодо розвитку авторського права в 

Україні, на міжнародному рівні, та в зарубіжних країнах різних правових 

систем.

Для досягнення зазначеної мети в досліджені ставляться та 

вирішуються наступні задачі: дослідити ґенезу авторського права, визначити 

його поняття та зміст, а також рівень наукового дослідження розробленої 

теми; визначити теоретичні та практичні аспекти захисту авторського права в 

Україні та зарубіжних країнах; з’ясувати сучасний стан міжнародно- 

правового регулювання охорони та захисту авторського права і відстежити 

вплив основних міжнародних актів на формування національних 

законодавств України та зарубіжних країн ; дослідити особливості захисту 

авторських прав в Україні та країнах різних правових систем під впливом 

науково-технічного прогресу та побудови інформаційного суспільства; 

виявити і сформувати власну позицію з проблем правового регулювання та 

правозастосовної практики у здійсненні захисту авторських прав; визначити 

шляхи подальшого розвитку цивільно-правових відносин щодо захисту 

авторських прав на національному та міжнародному рівнях.

Наукові положення, висновки і рекомендації, які викладені у рукописі 

дисертації, є достатньо обґрунтованими, що свідчить про опрацювання 

дисертантом достатнього емпіричного матеріалу.

Назва і структура дисертаційного дослідження визначені досить 

зважено і чітко, орієнтують на коло проблем та практичних завдань, які слід 

було вирішити при проведенні дослідження концептуальних положень 

цивільно-правового захисту авторських прав в цивільному праві України і 

країнах різних правових систем. Не викликає заперечень й детальне
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дослідження всіх зазначених питань у окремих розділах і підрозділах 

дослідження.

Структура кандидатської дисертації цілком логічна і відповідає 

завданням наукового дослідження. Логічна побудова дисертації свідчить про 

обізнаність здобувана з матеріалом. У всіх розділах дисертант намагається 

давати власну оцінку й коментарі, що свідчить про наукову спроможність 

самостійного опрацювання теми.

Ступінь обґрунтованості отриманих автором результатів є достатньо 

високим. Автор використав практично всі найбільш відомі дослідження 

вітчизняних та зарубіжних попередників, виявив ґенезу проблематики, її 

значимість, визначився в практичному значенні свого дослідження. Вивчення 

та аналіз праць зазначених науковців дали змогу визначити й оцінити стан 

проблеми, що досліджується, виявити питання, що постали на сучасному 

етапі реформування теорії цивільного права та визначити шляхи їх 

вирішення.

Базу дослідницької методології сформували методи сучасної теорії 

пізнання суспільно-правових явищ, що ґрунтуються на філософії 

діалектичного розвитку, з використанням таких засад наукового мислення, як 

аналіз і синтез, порівняння, спостереження. Оригінальна методологія 

дослідження підтверджує достовірність наукових положень та висновків, 

сформульованих в дисертації. Комплексне використання різноманітних 

методів наукового дослідження (формально-юридичний метод, метод 

системно-структурного аналізу, порівняльний метод тощо) дозволило 

авторові виконати головні завдання, що поставали перед ним:

охарактеризувати основні етапи розвитку законодавства у сфері авторського 

права; визначити поняття суб’єктивного авторського права, його межі; 

дослідити зміст, форми та способи захисту авторських прав у міжнародних 

джерелах, в законодавстві України та різних правових систем; дослідити 

особливості захисту авторських прав в Україні та законодавстві різних 

правових систем; проаналізувати їх на сучасному етапі розвитку
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інформаційних технологій; розглянути проблеми і перспективи захисту 

авторських прав в Україні та у країнах різних правових систем. В якості 

позитивного моменту слід відмітити також застосування автором 

порівняльного методу, за допомогою якого він здійснює порівняння 

особливості захисту авторських прав в Україні та країнах різних правових 

систем під впливом науково-технічного прогресу та побудови

інформаційного суспільства. Це дозволило М.І. Баженову об'єкт дослідження 

вивчити як єдине ціле, виявити різноманітні типи зв'язків у ньому, що потім 

були об'єднані в теоретичних положеннях. Аналізуючи за допомогою 

згаданих вище методів зазначену джерельну базу та відповідні теоретичні 

положення, сформульовані у літературі, автором зроблено низку висновків, 

що мають усі необхідні ознаки наукової новизни.

Зокрема, поміж них можна назвати висновок про те, що приналежність 

країни до тої чи іншої правової системи на сьогоднішній день відрізняє її від 

інших у питаннях розуміння сутності авторського права, у підходах до 

правової регламентації немайнових прав автора (розширеного чи звуженого 

їх розуміння), у визначенні категорій правоволодільців та характері 

законодавчих актів щодо захисту авторських прав в умовах розвитку 

інформаційного суспільства.

Також слід погодитись з автором, що не усі застосовувані можливості 

захисту авторських прав можна віднести до класичної класифікації із поділом 

на юрисдикційну та неюрисдикційну форми захисту, зокрема, не знаходять 

свого місця у цій класифікації третейські суди та медіатори. У зв’язку із 

відсутністю класифікації, яку можна було б до них застосувати, 

пропонується запровадження класифікаційної характеристики «наявності, 

характеру та юридичної сили прийнятих актів», за якою форми захисту прав 

поділятимуться на «офіційні» та «альтернативні», в межах яких будуть 

визначатись судовий і адміністративний захист, захист третейськими судами 

та через медіацію відповідно.
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До здобутків дисертанта варто віднести висновок про те, іцо медіація є 

одним із найкращих альтернативних методів захисту авторських прав, 

оскільки націлена на прийняття рішення, яке буде взаємовигідним для усіх 

сторін конфлікту, проте вказаний метод потребує належного законодавчого 

визнання і врегулювання через прийняття окремого спеціального закону. 

Достатньо детально проаналізовані джерела авторського права на 

міжнародному рівні, в Україні та ряді зарубіжних країн, зокрема, Бернська 

конвенція про охорону літературних і художніх творів, Всесвітня конвенція 

про авторське право, Угода TRIPS та інші.
Безсумнівним позитивним моментом даного дисертаційного 

дослідження є визначення впливу основних міжнародних конвенцій і 

договорів на формування національного законодавства України та країн 

різних правових систем у сфері охорони та захисту авторських прав. До 

здобутків дисертанта варто віднести висновок про те, що національне 

законодавство України у сфері авторського права формувалось під впливом 

багатьох факторів, одним з яких слід визнати вплив міжнародних актів. Саме 

під таким кутом зору М. Баженовим здійснено дослідження впливу Бернської 

конвенції про охорону літературних і художніх творів, Всесвітньої конвенції 

про авторське право, Угоди ТРІПС та Договору ВОІВ про авторське право на 

формування та еволюцію національного законодавства та законодавства 

країн різних правових систем з висвітленням певних частин правової 

охорони і аналізом впливу на них. Це стосувалось умов правової охорони; 

об’єктів авторсько-правової охорони; категорій правоволодільців; строків 

правової охорони;та змісту авторських прав. Цікавими є також ті результати 

дослідження, які стосувалися переліків об’єктів авторсько-правової охорони 

у країнах різних правових систем, що дозволило автору виявити наступні 

закономірності: по-перше, нормами національних законодавств часто

використовуються узагальнені переліки творів, які знаходять розширене 

тлумачення в окремих нормах законів; по-друге, вказані переліки завжди 

незавершені, що означає можливість отримання охорони на будь-які об’єкти,
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що є оригінальними та виражені в будь-якій матеріальній формі; по-третє, 

країни-члени Бернського Союзу, відштовхуючись від мінімальних стандартів 

охорони, передбачають значно вищі їх стандарти у своєму внутрішньому 

законодавстві, в тому числі із встановленням охоронюваних об’єктів; по- 

четверте, приналежність країни до тої чи іншої правової системи не здійснює 

впливу на визначення переліку об’єктів авторсько-правової охорони.

Необхідно зазначити, що робота містить продумані й логічні висновки. 

Вони кореспондуються з поставленими завданнями дослідження, 

положеннями його новизни. Отримані результати є самостійними і 

заслуговують позитивної оцінки, оскільки обґрунтованість та достовірність 

отриманих у роботі наукових результатів, висновків і рекомендацій базується 

на залученні широкої джерельної бази. Безперечною перевагою роботи є 

аналіз матеріалів судової практики відповідно до напрямків дослідження.

Дисертація оформлена відповідно до вимог, які встановлюються для 

робіт такого роду, її основні положення і висновки з достатньою повнотою 

відображені у наукових публікаціях здобувана. Загальну концепцію 

дослідження відображено в доповідях і повідомленнях на наукових 

конференціях.

Практична і теоретична значимість результатів дисертаційного 

дослідження також не викликає заперечення. Повнота викладення отриманих 

результатів в опублікованих працях відповідає встановленим вимогам.

Результати даного дисертаційного дослідження мають не лише 

наукове, але й практичне значення. Практичне значення одержаних 

результатів полягає в тому, що основні положення дисертаційного 

дослідження, висновки та пропозиції автора можуть бути використані у 

правотворчій сфері, у науково-дослідній сфері, у сфері практичної діяльності, 

у навчально - методичному процесі.

Аналіз чинного законодавства та практики його застосування 

аргументовані використанням існуючих концепцій відповідних інститутів, 

положень Конституції України, а тому можуть бути визнані достовірними.
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Загалом ознайомлення зі змістом дисертації М.І. Баженова дає підстави 
для наступних висновків.

Автор виявив належний рівень знань спеціальної літератури з теми 

дослідження, нормативно-правового матеріалу, проаналізував низку 

дискусійних проблем, що підлягають подальшому осмисленню і 

відповідному вирішенню.

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, проаналізовані спеціальна література і

законодавство закордонних країн, зроблена критична оцінка вітчизняних 

здобутків з проблематики дисертації, положень чинного законодавства.

В авторефераті викладені основні положення дисертаційної роботи. 

Дисертація та автореферат відповідають вимогам, що висуваються до такого 

роду робіт. За своїм змістом автореферат є ідентичним основним 

положенням тексту дисертаційного дослідження.

Попри загальне позитивне враження від дисертації, вона не позбавлена 

деяких вад, а окремі положення потребують додаткової аргументації:

1. Тема, заявлена автором дисертаційного дослідження, передбачає 

характеристику та визначення особливостей законодавства країн різних 

правових систем у сфері цивільно-правового захисту авторських прав. Тому 

цілком логічно припустити аналіз типології правових систем з висновками 

стосовно їх класифікації. Натомість у дисертаційному дослідженні такий 

аналіз відсутній, хоча у тексті роботи йдеться про «країни систем загального 

права (США та Великобританія» та «країни цивільного права (Німеччина, 

Франція тощо)» (с. 35 дисертаційного дослідження), «країни романо- 

германської правової системи (Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Люксембург, 

Голандія, ФРН, Австрія, Швейцарія та інші», «англо-американська правова 

сім’я» (с. 82, 106 дисертаційного дослідження), «країни англо-американської 

правової системи» (с. 87, 127 дисертаційного дослідження), «країни

континентальної Європи» (с. 105 дисертаційного дослідження), «змішані 

правові системи» (с.106 дисертаційного дослідження). Таким чином виникає
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необхідність чіткої класифікації правових систем з обранням основного 

критерію такої класифікації, окресленням їх основних відмітних рис, які 

знайшли відображення у відповідному законодавстві.

2. У світлі зазначеного виникає також питання про приналежність 

України до певної правової системи, оскільки від типологізації права України 

залежить і характер цивільно-правового захисту авторських прав. Зокрема, 

мало би йтися про те, що в залежності від того, до якої правової системи 

належить та чи інша країна, у ній переважають елементи нормативного чи 

процесуального характеру (нормативна чи процесуальна домінанти) у сфері 

захисту авторських прав. Віднесення України до якоїсь з таких систем 

дозволило б автору більш повно розкрити механізм захисту авторських прав, 

його ефективність, а також визначити роль судової практики.

3. При дослідженні генези авторського права у країнах різних правових 

систем і в України автором проаналізовані певні зміни у захисті авторських 

прав протягом їх появи і до сьогодні. Але слід відмітити відсутність чіткого 

поділу на етапи формування авторського права з часовими і просторовими 

межами, від чого дисертаційне дослідження виглядало б більш логічним і 

послідовним. До того ж, є певні сумніви у визначенні останнього з етапів 

формування авторського права, оскільки він має визначатися не 

становленням міжнародного законодавства, а все-таки входженням людства в 

епоху новітніх інформаційних технологій. Але це питання має, звичайно, 

дискусійний характер. Крім цього, цікавим було б виокремлення не лише 

етапів, але й періодів розвитку авторського права. Період -  це проміжок часу, 

протягом якого відбуваються ті або інші якісні зміни у якомусь явищі, 

інституції, інституті тощо. Етап -  це певна якість, котра формується за 

відповідний проміжок часу або навіть сформована за його межами, але 

генетично пов’язана з останнім. У рамках періоду реальне відбувається з 

випадковостями, тут відображаються і перехідні, проміжні характеристики 

суспільного явища (наприклад, права), часом нетипові для даного періоду 

обставини, а закономірності можуть бути непомітними за розмаїттям
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реальної дійсності. Натомість етапи відображають вирішальні факти, 

провідні тенденції. У них складність історичного розвитку спрощується, але 

закономірності стають більш очевидними, що може зумовити необхідність 

розгляду окремих правових феноменів не в тій послідовності, як цього 

вимагала б хронологія.

4. Потребує уточнення визначення авторського права як «комплексного

міжгалузевого інституту цивільного права» (с. 44 дисертаційного

дослідження), оскільки інститут може належати до галузі цивільного права, а 

може бути міжгалузевим (і то в такому випадку, очевидно, може йтися про 

інститут законодавства).

5. У списку літератури і в тексті дисертаційного дослідження не 

знайшли відображення праці як вітчизняних, так і зарубіжних 

компаративістів, що з огляду на порівняльно-правове дослідження цивільно- 

правового захисту авторських прав, мало б мати місце.

Висловлені критичні зауваження не применшують, у цілому, високої 

позитивної оцінки дисертаційного дослідження М.І. Баженоваа, яке 

присвячене актуальній і недостатньо дослідженій вітчизняною цивільно- 

правовою наукою проблемі. Дисертація є самостійною, закінченою і головне 

дійсно результативною науковою працею, яка відповідає вимогам, що 

встановлені до творів такого рівня щодо новизни та досягнення наукових 

результатів.

Вказане дозволяє зробити загальний висновок, що дисертація та 

автореферат М.І. Баженова на тему «Цивільно-правовий захист авторських 

прав в Україні і країнах різних правових систем» є самостійним творчим 

доробком автора, що відповідає чинним державним вимогам, які 

пред’являються до змісту і оформлення дисертацій та авторефератів з 

юридичних наук, а саме вимогам МОН України, «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання», затвердженому постановою 

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

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних
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наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:
професор, доктор юридичних наук,
член-кореспондент ІІАПрН України,
Заслужений діяч науки і техніки України, 
завідуюча кафедрою права інтелектуальної власності 
та корпоративного права Національного університету
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Спеціалізованій вченій раді 

Д 26.001.10 у Київському 

національному університеті імені 

Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60 

м. Київ, 01601

ВІДГУК

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно- 

правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

Бурлакова Сергія Юрійовича на дисертацію 

Баженова Михайла Ігоровича «Цивільно-правовий 

захист авторських прав в Україні і країнах різних правових 

систем», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03. -  цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. Проблема захисту авторських прав в 

Україні і світі була і залишається самою актуальною. У зв’язку з цим необхідно
-г

звернути увагу не лише на проблеми законодавчого регулювання та державної 

політики в цій сфері, але і на питання, що виникають в юридичній практиці, що 

відбиває все різноманіття форм юридичної діяльності і фіксує різні форми 

порушень, а також на необхідність вивчення стану правової культури в сфері 

захисту авторських прав. Незважаючи на постійно мінливий характер 

правовідносин, пов’язаних з використанням творів літератури, науки і 

мистецтва, зміною ступеня їх правової охорони, суть їх залишається незмінною
ЬАІД. М» в уУ

від 2о^ р.
Відділ діловодства та архіву 

•чиТвського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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-  використання продуктів, в основі створення я к и х  лежить творча ДІЯЛЬНІСТЬ 

людини.

Невирішеність ряду питань (забезпечення захисту прав на результати 

інтелектуальної діяльності, застосування різних заходів відповідальності, зміни 

в роботі організацій з управління авторськими правами, міжнародний характер 

створення і використання об’єктів авторського права тощо), як наслідок -  поява 

останнім часом декількох дисертаційних досліджень, присвячених 

вдосконаленню механізму захисту авторських прав на сучасному етапі.

Відмінною рисою вказаної роботи є вдала спроба автора дослідження 

цивільно-правового захисту авторських прав як в Україні, так і країнах різних 

правових систем.

Враховуючи що у цифровому середовищі твори, що охороняються 

авторським правом, можуть бути відтворені і поширені у суспільстві 

надзвичайно легко і без будь-якої помітної втрати якості, а також те, що такі дії 

часто перетинають національні кордони, це створило різні проблеми для 

законодавства про авторське право, а саме: а) для правоволодільців в 

інформаційну еру стало все важче ефективно здійснювати загальний принцип 

законодавства про авторське право, відповідно до якого володілець авторського 

права і особи, які заявляють правомочності від його імені, мають виключне 

право дозволяти і контролювати різні дії з виробництва, відтворення, передачі, 

виконання і іншого використання щодо творчих результатів, що охороняються 

авторським правом; б) у багатьох юрисдикціях існуючі обмеження і 

виключення щодо охорони авторських прав застосовувалися до нових реалій 

цифрових та інформаційних технологій. У результаті виникли труднощі щодо 

підтримки традиційного балансу у законодавстві про авторське право між 

необхідністю охорони творчих зусиль і необхідністю для користувачів доступу, 

використання і поширення творів, що охороняються авторським правом; в) у 

контексті використання творів у мережі Інтернет, виникають проблеми, що 

стосуються обмежень і виключень з охорони авторських прав, а також 

здійснення авторських прав, дуже часто потрібно оцінювати відповідно до 

законодавства різних юрисдикцій, причому відмінності між національними
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законами тим самим створюють неприйнятну правову невизначеність в рівній 

мірі як щодо володільців авторських прав, так і відносно до користувачів.

Видається, що правоволоділець має бути повністю визнаний відповідно до 

національного законодавства як такий, що має виключне право дозволяти і 

контролювати різні дії, пов’язаними з виробництвом, відтворенням, передачею, 

виконанням і іншим використанням відносно творів, що охороняються 

авторським правом, у тому числі у мережах передачі даних, таких як Інтернет. 

Законодавство про авторське право, таким чином, має передбачати ефективну 

правозастосовчу практику проти дій, що порушують права. Дії, що порушують 

права, як правило, не повинні звільнятися від відповідальності за допомогою 

примусових ліцензій, обов’язкових зборів або надмірних обмежень / виключень 

щодо охорони авторських прав.

Очевидно, що формування інституту захисту авторських прав від порушень 

ще не завершено. Пошуки способів вирішення зазначених проблем визначили 

необхідність правового переосмислення цивільно-правових способів захисту 

авторських прав.

Дисертаційне дослідження пов’язано з виконанням державної бюджетної 

науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний та практичний аспекти» №11 БФ 042-01 (номер державної 

реєстрації 0111Ш08337).

З урахуванням наведеного, дисертаційне дослідження Баженова М. І. 

«Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових 

систем» є актуальним, своєчасним і відповідає сучасним потребам у правовому 

регулюванні відносин щодо захисту авторських прав.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій. 
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

мають достатній рівень обґрунтованості.

Структура роботи є логічною і охоплює все коло основних питань, що 

стосуються захисту авторських прав. Це дало можливість дисертанту системно 

та всебічно розглянути усі порушені в роботі питання. Обсяг роботи відповідає

встановленим вимогам.
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Достовірність і новизна наукових положень, висновків, рекомендацій.
Використання загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: 

діалектичного, історико-правового, формально-логічного, порівняльно- 

правового, аналізу та синтезу, узагальнення, системно-структурного, дало 

позитивні результати та дозволило дослідникові сформулювати обґрунтовані 

висновки, яким притаманні ознаки наукової новизни.

Дисертація Баженова М. І. базується на значній кількості нормативних і 

літературних джерел. Автор виявив належний рівень знань вітчизняної 

літератури та закордонних джерел, актів цивільного законодавства та судової 

практики. Використання теоретичної бази дисертаційного дослідження, 

творчий підхід автора до дослідження судової практики в Україні та досвіду 

інших країн у розв’язанні спірних питань захисту авторських прав, дозволили 

дисертанту сформулювати власну позицію щодо вирішення ряду дискусійних 

теоретичних питань, а також розробити та запропонувати відповідні проекти 

змін до законодавства.

Отримані теоретичні результати та практичні висновки є результатом 

наукового пошуку відповідно до поставленої мети та завдань дослідження.

Дисертація Баженова М. І. є одним із перших у вітчизняній юридичній 

науці комплексним дослідженням способів та форм захисту авторських прав з 

позиції зарубіжного законодавства і традицій. Незважаючи на те, що деякі 

аспекти захисту авторських прав на певні об’єкти висвітлювалися вітчизняними 

і зарубіжними вченими і раніше, але не розглядалися з боку цивільно-правового 

захисту авторських прав у країнах різних правових систем.

Аналізуючи рівень наукового висвітлення дисертантом порушеного кола 

питань, варто відзначити передусім достатній рівень науково-правового 

аналізу, продемонстрований автором.

Слід підтримати здійснений дисертантом історичний екскурс розвитку 

правових уявлень про захист авторських прав як в Україні, так у різних 

правових системах.

Заслуговує на увагу висновок дисертанта про те, що приналежність країни 

до тої чи іншої правової системи на сьогоднішній день відрізняє її від інших у
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питаннях розуміння сутності авторського права, у підходах до правової 

регламентації немайнових прав автора (розширеного чи звуженого їх 

розуміння), у визначенні категорій правоволодільців та характері законодавчих 

актів щодо захисту авторських прав в умовах розвитку інформаційного 

суспільства.

Цілком вірно автор зазначає, що система захисту авторського права 

включає захист на основі законодавства про право інтелектуальної власності і 

загальних засад захисту прав, зокрема, цивільних. Специфіка цивільно- 

правового захисту права власності полягає у застосуванні таких юридичних 

механізмів (засобів чи способів), які забезпечують, як правило, усунення 

перешкод у здійсненні права власності та відновлення майнового становища 

потерпілого власника за рахунок майнових благ порушника чи іншої 

зобов’язаної особи. Новою є пропозиція автора про введення процедури 

медіації як альтернативного способу вирішення спорів з приводу порушення 

авторських прав.

Здійснення Україною євроінтеграційних процесів вказує на необхідність 

гармонізації положень щодо захисту авторських прав із відповідними 

положеннями законодавства ЄС. На сьогоднішній день існує ситуація певного 

змішування понять забезпечення доказів та забезпечення позову у процесі 

захисту авторських прав як на міжнародному, так і на регіональному та 

національному рівнях. Значних проблем така ситуація не викликає на практиці, 

проте доводить необхідність нового наукового осмислення вказаних інститутів 

із позицій врахування потреби дій судових органів з термінового запобігання 

порушення права інтелектуальної власності. Як влучно зазначає автор, 

спостерігається наявність двох протилежних тенденцій: з одного боку в 

багатьох країнах активізувалася боротьба із несанкціонованим контентом 

об’єктів авторського права та суміжних прав в Інтернет, що посилює захист 

прав правовласників, а з іншого -  намітилася тенденція сприяння громадськості 

у доступі до інтелектуальних здобутків.
Цікавим є дослідження особливостей захисту авторських прав в Індії та

Китаї.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дисертаційне дослідження Баженова М. І. відповідає вимогам новизни, 

оскільки в ньому деякі питання поставлені та вирішені вперше, інші питання 

удосконалено й розглянуто із застосуванням додаткової аргументації, нового 

матеріалу, деякі теоретичні розробки дістали подальшого розвитку. Вважаю за 

можливе визнати висновки, сформульовані в дисертації, як такі, що 

відповідають вимогам наукової новизни, і є особистим внеском дисертанта у 

розвиток теорії цивільного права.

Подана до захисту дисертація є віддзеркаленням основних науково- 

практичних підходів до розуміння підстав, форм та способів захисту 

авторських прав. Водночас, враховуючи особливості регулювання відносин з 

цивільно-правового захисту різними правопорядками із зазначеними 

позитивними рисами у дисертації Баженова М. І., як і у будь-якому новому 

теоретичному дослідженні складної та багатоаспектної проблеми, містяться 

окремі дискусійні питання, а також положення, які видаються недостатньо 

обґрунтованими і потребують додаткової аргументації. До числа таких 

положень слід віднести наступні.

1. Не досить чітко автор розділяє особливості охорони і захисту авторських 

прав у різних правопорядках. Оскільки тема дисертаційного дослідження 

стосується саме цивільно-правовому захисту авторських прав, то, видається, 

більшу увагу варто було приділити саме підставам та способам захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних авторських прав у країнах різних 

правових систем.

2. Дискусійною є пропозиція про необхідність вдосконалення механізму 

компенсації за порушення авторських прав та зміни її розмірів через 

встановлення можливості відповідача змінити обраний позивачем спосіб 

відшкодування із компенсації на відшкодування збитків чи стягнення доходу. 

Пропонується законодавчо визначити розмір компенсації у вигляді подвійного 

розміру платежів, які міг би отримати правовласник у випадку законного 

використання належних йому прав інтелектуальної власності. Видається, що 

такий висновок дисертанта потребує додаткового обґрунтування, у зв’язку з 

тим, що інститут компенсації був введений у національне і міжнародне
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законодавство саме з метою захисту майнових прав автора, оскільки довести 

розмір збитків у судовому порядку не завжди є можливим. Дуже часто 

правопорушники не документують обсяг правопорушення або здійснюють. 

Запропонований автором механізм є близьким до механізму стягнення 

упущеної вигоди, але не відповідає призначенню компенсації.

3. Недостатньо аргументованим є висновок автора про доцільність 

впровадження в Україні законодавчого розмежування дій щодо використання 

обходу технічних засобів захисту авторського права, а також дій із 

виготовлення, розповсюдження та введення з метою розповсюдження таких 

засобів. Першу категорію таких дій, а саме використання обходу технічних 

засобів захисту авторського права пропонується вилучити із переліку порушень 

авторського права, а другу -  виготовлення, розповсюдження та введення з 

метою розповсюдження засобів обходу технічних засобів захисту авторського 

права - залишити у вказаному переліку. Обґрунтовується, що запропоноване 

зумовить зняття подвійної кваліфікації із дій щодо незаконного використання 

об’єкта авторського права через обхід технічних засобів захисту, яке 

спостерігається сьогодні.

Слід відзначити, що зазначена проблема у праві інтелектуальної власності 

називається співучастю у порушенні прав інтелектуальної власності і 

стосується не лише порушення авторських і суміжних прав, а також прав, що 

випливають з патентів. Багато юрисдикції визнають співучасть у порушенні 

прав інтелектуальної власності, однак, термін «співучасть у порушенні прав 

інтелектуальної власності» має різні значення в різних юрисдикціях, і також 

може залежати від типу відповідних прав інтелектуальної власності. Термін 

співучасть у порушенні прав інтелектуальної власності можна визначити як 

форму непрямого порушення, що складається у пропозиції або наданні засобів, 

придатних для вчинення дії, що є прямим порушенням прав інтелектуальної 

власності. Співучасть у порушенні прав інтелектуальної власності, у тому числі 

авторських прав не повинно включати інші дії, відомі як непрямі порушення, 

такі, як стимулювання або надання іншої допомоги, ніж пропозиція або надання 

засобів для здійснення прямого порушення. Серед юрисдикцій, які визнають
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співучасть в порушенні прав інтелектуальної власності, існує відмінність у 

ставленні того, які умови повинні бути виконані для того, щоб дію можна було 

кваліфікувати, як акт співучасті у порушені права інтелектуальної власності. 

Серед юрисдикцій, які визнають співучасть у порушенні прав інтелектуальної 

власності, існує відмінність у ставленні впливу міжнародних аспектів щодо 

співучасті в порушенні зазначених прав. Непряме порушення не передбачає як 

попередню умову, що акт порушення було фактично здійснено іншою особою 

(прямим порушником). Видається, що для того, щоб надання або пропонування 

засобів було кваліфіковано як співучасть у порушенні права інтелектуальної 

власності, умовою має бути те, що наданий або запропонований засіб повинен 

бути придатним для вчинення дії, що є прямим порушення прав 

інтелектуальної власності. Для того, щоб надання або пропонування засобу 

було кваліфіковано як співучасті в порушенні, умовою має бути те, що особа, 

яка надає або пропонує такий засіб знає, чи це очевидно при наявних 

обставинах, що цей засіб придатний і призначений для використання об’єкту. 

Така кваліфікація має відбуватися незалежно від країни, де цей засіб було 

надано або запропоновано. Судова заборона має бути доступною проти актів 

співучасті у порушенні прав інтелектуальної власності у тій же мірі, що і проти 

безпосереднього порушення.

4. Потребує додаткової аргументації висновок про необхідність 

удосконалення конституційно-правового регулювання відносин у сфері права 

інтелектуальної власності. У зв’язку з цим пропонується ст. 41 Конституції 

України викласти у наступній редакції: «Кожен має право володіти,

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, використовувати, дозволяти 

та/або забороняти використовувати іншим результати своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності». Видається, що встановлення у Конституції України 

правила, що кожен має право використовувати, дозволяти та/або забороняти 

використовувати іншим результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності 

може призвести до гіпермонополізації положення правоволодільця, оскільки 

норми Конституції України є нормами прямої дії. Разом з тим, усталеною 

нормативною практикою є введення обмежень і виключень з прав
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інтелектуальної власності. До таких пропозиції слід відноситись обережно з 

урахуванням наступних правових наслідків.

Висловлені зауваження мають переважно дискусійний характер, не 

впливають на загальну позитивну оцінку цієї дисертаційної роботи та істотно 

не зменшують її належного наукового рівня.

Наукова і практична значимість результатів та основних положень 

дисертації. Варто відзначити, що заслуговує схвалення викладення автором 

власного бачення проблем цивільно-правового захисту авторських прав, 

підходи до альтернативних форм захисту прав (медіація). Зазначені позитиви 

можуть бути підґрунтям для подальших наукових досліджень.

Практична цінність отриманих в дисертації результатів полягає в тому, що 

ряд пропозицій, зроблених автором, можуть бути використані для 

удосконалення чинного законодавства України та формуванні судової практики 

з поставлених проблем.

Результати дисертаційного дослідження використовуються у науковій 

діяльності, а також у навчальному процесі при викладенні навчальної 

дисципліни «Цивільне право». Зазначені результати можуть бути використані у 

практиці вирішення судами спорів з приводу використання результатів творчої, 

інтелектуальної діяльності, визначення критеріїв порушення прав, а також при 

підготовці підручників та навчальних посібників.

Повнота викладу основних результатів дисертації. Основні положення, 

сформульовані у дисертації Баженова М. І., достатньою мірою висвітлені у 

восьмі наукових статтях, шість з яких опубліковані у фахових виданнях, двох 

статтях, опублікованих у періодичних виданнях зарубіжних країн та чотирьох 

тезах доповідей, опублікованих у матеріалах науково-практичних конференцій 

та семінарів. Результати роботи апробовані на п’яти міжнародних науково- 

практичних конференціях. Зміст статей дисертанта і тез доповідей на 

конференціях відображають основні положення дисертаційного дослідження.

Основні положення та висновки дисертації відповідають викладеним в 

авторефераті. Дисертацію оформлено згідно з вимогами, що пред’являються до 

робіт такого виду. Не викликає зауважень й стилістика роботи. Тема та зміст
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дисертації відповідає спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Дисертаційне дослідження «Цивільно-правовий захист авторських прав в 

Україні і країнах різних правових систем» містить результати, що у своїй 

сукупності мають суттєве значення для розвитку науки цивільного права.

Дисертаційне дослідження Баженова Михайла Ігоровича відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а його 

автор, Баженов Михайло Ігорович, заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право 

і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент: 

доцент кафедри цивільно- 
правових дисциплін 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна,

кандидат юридичних наук С.Ю. Бурлаков
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