дисертації на тему: «Ліцензійний договір у цивільному праві України», що подана
на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».
Доповідачка обґрунтувала актуальність обраної теми, визначила мету,
завдання, методологію та методику, охарактеризувала об’єкт та предмет
дослідження, виклала основні наукові положення та висновки, що виносяться на
захист та вказала науково-практичну значущість роботи.
Смородина А.Є. зазначила, що інститут ліцензійного договору давно та
широко використовується у праві, його становлення можна знайти ще у
римському праві, звідки походить слово «ліцензія». Концепція дозволу, закладена
в основу права використання чужим об’єктом права інтелектуальної власності,
прослідковується у дисертаційній роботі під час дослідження питання
становлення та розвитку ліцензійного договору у праві України. Визначається, що
для належного визначення характеристик ліцензійного договору, як договору, за
яким правоволодільцем надається дозвіл на використання об’єкта права
інтелектуальної власності, необхідно з’ясувати його протилежну складову –
винятки й обмеження у майнових правах інтелектуальної власності, коли дозвіл
на використання об’єкта права інтелектуальної власності від правоволодільця не
вимагається та використання є дозволеним згідно з прямими нормами закону.
Вказані положення сформулювали напрями наукового пошуку, оскільки з
загального правила обов’язковості отримання дозволу як передумови
використання чужого об’єкта права інтелектуальної власності встановлені
винятки, вичерпний перелік яких визначений в законодавстві, коли дозвіл не
вимагається. Відповідно, у таких ситуаціях для використання об’єкта права
інтелектуальної власності не вимагається укладення ліцензійного договору.
Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і логікою дослідження та
складається з анотації державною та англійською мовами, вступу, трьох розділів,
що логічно поєднані у вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел,
додатків.
По завершенню доповіді Смородині А.Є. присутніми були поставлені такі
запитання:
Кандидат юридичних наук, доц. Севрюкова І.Ф.: Яке практичне значення
має Ваш висновок про визначення об’єктів права інтелектуальної власності
спільною сумісною або особистою приватною власністю в ракурсі Вашого
дослідження?
Відповідь: Слід зазначити, що ані Цивільний кодекс України, ані Сімейний
кодекс України не містять прямих положень щодо визначення статусу об’єктів
права інтелектуальної власності для цілей укладення ліцензійного договору або
інших договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності. Однак така проблематика існує, що підтверджується судовою
практикою. Отримання дозволу на укладення ліцензійного або іншого договору
щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності від іншого з
подружжя не вимагається, по аналогії з дозволом на укладення правочинів щодо
розпоряджання нерухомим майном. Водночас, вартість певних об’єктів права
інтелектуальної власності (наприклад, комп’ютерних програм чи торговельних
марок) може бути суттєвою. Окрім того, на момент укладення договору, його

стороною (ліцензіаром) буде виключно правовласник – один з подружжя.
Конфліктна ситуація виникає під час поділу майна подружжя після їх
розлучення, коли за рішенням суду об’єкт права інтелектуальної власності
визнається спільною сумісною власністю подружжя та інший з подружжя набуває
майнові права інтелектуальної власності на спірний об’єкт. Вказане вимагає
внесення змін в укладений ліцензійний договір, також провокує подальші спори
щодо розподілу отриманих ліцензійних платежів, тощо. Можна також зазначити,
що з’являються додаткові ризики за таким договором у ліцензіата.
Таким чином, визначення статусу певного об’єкта права інтелектуальної
власності на момент укладення ліцензійного договору має практичне значення.
Кандидат юридичних наук Молявко О.М.: Ви приділяєте суттєву увагу
визначенню істотних умов ліцензійного договору. Чому, на Вашу думку, вони є
важливими?
Відповідь: Закон має бути зрозумілим, чітким та передбачуваним. На мою
думку, положення Цивільного кодексу України та спеціального законодавства не
містять належних норм, які б дозволили будь-якій особі зрозуміти, які положення
мають бути обов’язково включені у ліцензійний договір, тобто істотні умови, щоб
такий ліцензійний договір вважався укладеним з позицій положень цивільного
законодавства.
Окрім визначення, які істотні умови є таким для будь-яких ліцензійних
договорів, слід враховувати певні особливості, притаманні різним об’єктам права
інтелектуальної власності. Відповідно, з одного боку, умови, що характерні для
ліцензійного договору на використання всіх об’єктів права інтелектуальної
власності, мають бути прямо визначені у відповідних положеннях Цивільного
кодексу України. З іншого боку, спеціальні умови мають міститися у нормах
спеціального законодавства. Так, для об’єктів авторського права істотною умовою
слід визнати умову про встановлення кількісної межі використання твору кожним
з способів, передбачених договором.
Доктор юридичних наук, с.н.с. Бабаскін А.Ю.: Які саме елементи досвіду
країн ЄС та США, на вашу думку, є більш корисними для запозичення в Україні
та чому?
Відповідь: Питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності, в тому числі і ліцензійні договори, в цілому мають однакове правове
регулювання у всьому світі, оскільки передбачають отримання дозволу
правовласника як підстава правомірного використання об’єкта права
інтелектуальної власності. Водночас, слід зазначити, що стан розвитку правового
регулювання в різних країнах відрізняється та вивчення досвіду країн ЄС та США
вбачається доцільним з метою визначення потенціального вектору розвитку
питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
Слід зазначити про визнання публічних ліцензій, як форми розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти авторського права і
суміжних прав. Ліцензіар посилається на умови певної публічної ліцензії, яка
використовується ним як типова форма, до якої приєднується ліцензіат.

Особливістю публічних ліцензій (вільні ліцензії «творчих спільнот» Creative
Commons, ліцензії вільного відкритого програмного забезпечення GNU GPL
тощо) є їх типологізація, тому що стандартний текст ліцензії створюють не
сторони договору, а третя особа – автор публічної ліцензії, а сторони обирають ту,
що відповідає їх меті.
Такі публічні ліцензії широко використовуються, особливо в креативних
індустріях. Перевагою є їх безвідплатний характер та чіткість у розумінні, які
способи використання об’єкта авторського права або суміжних прав дозволені
ліцензіату.
На моє переконання, подібні форми ліцензійних договорів є запорукою
поширення знань у суспільстві та оперативного обміну інформації, розвитку
креативних індустрій, новітній комп’ютерних програм та відповідних технологій.
Я вважаю, що у законодавство України необхідно внести відповідні зміни
для запровадження публічних ліцензій. У своїй дисертаційний роботі я надаю
пропозиції щодо формулювання відповідних положень ЦК України, виходчи з
наступного визначення публічної ліцензії: за ліцензійним договором автор
(ліцензіар) може надати будь-якій особі дозвіл на безвідплатне використання
об’єкта авторського права на умовах, визначених ліцензіаром (публічна ліцензія).
Після відповідей на запитання було озвучено висновок наукового керівника
кандидата юридичних наук, с.н.с. Венецької М.В.
У висновку зазначено, що робота є структурно і логічно завершеним
дослідженням, актуальним як у теоретичному, так і у практичному аспектах
розв’язання сучасних проблем ліцензійних договорів. Актуальність теми
дисертаційного дослідження, враховуючи відсутність в Україні комплексних
досліджень з правового регулювання ліцензійного договору як виду договору
щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у цивільному
праві України, а також цілої низки колізій та суперечностей у вітчизняному
правовому врегулювання ліцензійних договорів, не викликає сумнівів.
Робота виконана за логічно побудованою структурою та базується на
конкретному фактичному матеріалі. Вказані обставини не лише посилюють
актуальність дослідження, але і підвищують його практичну значимість. Робота
складається з трьох розділів, її зміст повністю відповідає обраному об’єкту та
предмету дослідження, та базується на вдалому поєднанні аналізу норм
національного законодавства, міжнародних актів, актів Європейського Союзу,
судовій практиці, та широкого кола вітчизняних та зарубіжних наукових праць.
Мета і завдання, поставлені в дисертації, в цілому досягнуті. А саме,
проаналізовано та систематизовано наявний масив правових актів національного
та міжнародного законодавства і відповідної судової практики, пов’язаної з
ліцензійним договором при наданні дозволу на використання різних об’єктів
права інтелектуальної власності: визначені зміст та істотні умови ліцензійного
договору; встановлено статус суб’єктів права інтелектуальної власності як сторін
ліцензійного договору; обґрунтовані винятки та обмеження в майнових правах
інтелектуальної власності як передбачені законом випадки, коли дозвіл на
використання об’єктів права інтелектуальної власності від правоволодільця не
вимагається; з’ясовані способи укладення ліцензійного договору та його форми,

питання зміни та розірвання ліцензійного договору; розроблено конкретні
науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства
України в цій сфері.
До найбільш вагомих результатів, які вирізняються науковою новизною та
мають теоретичне та практичне значення, слід віднести: 1) запропоновану
автором структуру договорів з надання дозволу на використання об’єктів права
інтелектуальної власності, яка містить авторські пропозиції щодо договорів для
розпоряджання об’єктами авторського права і суміжних прав; 2) запропоновані
підходи щодо визначення спільної сумісної власності подружжя щодо об’єктів
права інтелектуальної власності; 3) авторське визначення «телеформата» як виду
аудіовізуального твору та висновки щодо укладення ліцензійного договору на
його використання; 4) пропозиції про принципи, що мають застосовуватись судом
та Кабінетом Міністрів України при наданні примусової та обов’язкової ліцензії:
справедливість, розумність та недискримінаційність.
При роботі над дисертацією Смородина А.Є. показала глибокі знання
цивільного права та права інтелектуальної власності, здатність осмислювати і
шукати шляхи розв’язання складних сучасних проблем в досліджуваній галузі,
знаходити підходи удосконалення законодавчого регулювання і практичного
функціонування цієї сфери в Україні, запозичення кращого досвіду правового
регулювання ліцензійних договорів у країнах Європейського Союзу, Сполучених
Штатах Америки та СНД. Цьому сприяв досвід роботи дисертантки у якості
адвоката з інтелектуальної власності у Адвокатському Об’єднанні «Саєнко
Харенко».
Потрібно відмітити, що результати дисертаційного дослідження можуть
бути використані у науково-дослідній, правотворчій сфері та навчальному процесі
при викладанні цілого ряду курсів та спецкурсів.
Основні результати дисертаційного дослідження достатньо повно висвітлені
у статтях дисертантки, опублікованих у наукових виданнях, визнаних фаховими з
юридичних наук, що включені до міжнародних наукометричних баз.
Спостерігається процес наукового пошуку та формулювання висновків,
висвітлених у дисертаційному дослідженні. Висновки і пропозиції також були
апробовані на кількох науково-практичних міжнародних та всеукраїнських
конференціях.
Дисертаційна робота Смородини Алли Євгенівни на тему «Ліцензійний
договір у цивільному праві України» є самостійним, цілісним, завершеним
науковим дослідженням з цивільного права, виконаним на належному науковотеоретичному рівні, що відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 р. За своїм науковим рівнем і
потенціалом Смородина А.Є. цілком заслуговує на присудження їй за
результатами захисту дисертації наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 – «Право».
Смородиною А.Є. дотримано правил академічної доброчесності.
Індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний навчальний план
аспірантом виконано в повному обсязі.
Після цього слово було надано рецензентам наукової праці:

Доктор юридичних наук, с.н.с. Сімутіна Я.В. відзначила, що
проблематика розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, до
дослідження якої звернулась Смородина Алла Євгенівна, має безперечну
актуальність, що обумовлюється низкою чинників. Насамперед, актуальність теми
дисертаційної роботи пов’язана з проблематикою комерціалізації об’єктів права
інтелектуальної власності шляхом укладення ліцензійних договорів. Незважаючи
на те, що на всі види об’єктів права інтелектуальної власності, що перераховані у
ст. 420 Цивільного кодексу України, розповсюджуються положення глави 75, яка
стосується розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, не
можна не погодитись, що різні види об’єктів права інтелектуальної власності
мають як спільні так й відмінні характеристики, що впливають на способи їх
використання – як такі, що вимагають дозволу правоволодільця, та які є
дозволеними за законом.
З огляду на зазначене слід повністю погодитись з думкою автора дисертації,
що «дотримання балансу між правовим регулюванням та принципом свободи
договору, яким керуються сторони», з одного боку, та «охорона «монопольних»
прав суб’єкта права інтелектуальної власності - ліцензіара та прав та інтересів
користувачів і суспільства в цілому», з іншого боку, є завданням законодавця, що
має бути реалізовано у відповідних нормах закону, що стосуються питання
укладення ліцензійного договору.
Не припиняються дослідження питання співвідношення прав та законних
інтересів власників виключних майнових прав інтелектуальної власності та
суспільства, оскільки вони, зазвичай, мають протилежні мотиви та аргументи. На
законодавчому рівні в Україні це питання врегульовано відповідно до
міжнародних конвенцій, які визначають вичерпний перелік випадків вільного
(дозволеного) використання, коли дозвіл правовласника не вимагається.
Водночас, варто погодитись, що розвиток сучасного суспільства неможливий без
повного, вільного та швидкого доступу до інформації, якщо під інформацією
розуміти відомості у будь-якій сфері науки та мистецтва. Вказане в світі
реалізується, в тому числі, шляхом укладення ліцензійного договору у
спрощеному порядку або шляхом надання права використання об’єкта на умовах
«вільної публічної ліцензії». Як справедливо зауважує автор дисертації «вказані
правові явища наразі не знаходять свого відображення у чинному законодавстві
України, що є недопустимим та вимагає відповідної правової оцінки».
Зазначені вище аргументи зумовлюють доцільність ґрунтовного наукового
переосмислення насамперед питань укладення ліцензійного договору, як
основного способу отримання дозволу на використання певного об’єкта права
інтелектуальної власності.
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором чітко визначено об’єкт
дослідження – «врегульовані нормами цивільного права України суспільні
відносини, що виникають в процесі використання об’єкта права інтелектуальної
власності на підставі ліцензійного договору, які досліджуються в теоретичному і
практичному аспектах», в межах якого сформульовано предмет, що відповідає
тематиці роботи та викладено автором як: «ліцензійний договір, як вид договору
щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, відповідно
до положень цивільного права України».

Враховуючи багатоаспектність предмету дослідження, дисертантом
окреслено коло завдань дослідження, які закладено в основу подальшої
структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну послідовність
поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та цілісність наукового
дослідження, а саме:
1. вивчено історію інституту ліцензійного договору у його становлені в
праві України (підрозділ 1.1.);
2. визначено місце ліцензійного договору в системі договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (підрозділ 1.2.);
3. сформульовані види ліцензійних договорів і ліцензій, надані визначення
цих понять (підрозділ 1.3.);
4. охарактеризовано зміст ліцензійного договору та надано визначення його
предмету та істотних умов (підрозділ 2.1.);
5. надані висновки щодо винятків й обмежень в майнових правах
інтелектуальної власності (підрозділ 2.2.);
6. проаналізовані вимоги чинного законодавства щодо укладення, зміни та
розірвання ліцензійного договору (підрозділ 3.1.);
7. визначені актуальні теоретичні та прикладні питання щодо пов’язані з
формою ліцензійного договору (підрозділ 3.2.);
8. сформульовано висновки та пропозиції, а також запропоновано шляхи
розвитку та вдосконалення чинного законодавства України щодо правового
регулювання ліцензійного договору (підрозділи 2.1.–3.3.).
Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети
дослідження – комплексного наукового аналізу питання укладення ліцензійного
договору відповідно до вимог цивільним законодавства України.
Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дослідження А. Є. Смородини ґрунтується на
успішному використанні дисертантом методологічного інструментарію
юридичної науки. Заслуговує на підтримку не лише визначена автором
методологія дослідження, яка складається з широкого кола філософськосвітоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів і підходів наукового
пізнання правових явищ та процесів, які в результаті допомогли повно та
об’єктивно
дослідити
питання
розпоряджання
майновими
правами
інтелектуальної власності, зокрема ліцензійного договору на використання
об’єктів права інтелектуальної власності. В результаті автором цілком
обґрунтовано виокремлено положення про те, що методологічною основою її
дослідження є «сукупність загальнонаукових та спеціально наукових методів
наукового пізнання, наукових підходів, способів та принципів наукового
дослідження».
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які структуровано у вісім
підрозділів, загальних висновків та списку використаних джерел (482
найменувань на 60 сторінках).
Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом
опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного
питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано міжнародні
документи, норми чинного законодавства України, акти судової практики;

використано матеріал енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано
широкий спектр матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних
видань. Все це дає можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної
точок зору тема дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.
Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних
узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми дослідження.
В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що у ній
уперше у вітчизняній цивільно-правовій науці системно, з урахуванням новітніх
досягнень правової науки, проведений комплексний аналіз цивільно-правового
механізму укладення ліцензійного договору. Здійснене дослідження дозволило
обґрунтувати і сформулювати ряд нових наукових положень та практичних
рекомендацій, спрямованих на конкретні зміни до чинного законодавства та
правозастосовчої практики в Україні задля розширення способів укладення
ліцензійного договору, що відповідає сучасним потребам суспільства, та пошук
нових механізмів і інноваційних рішень у контексті адаптації законодавства
України до стандартів Європейського Союзу.
Звертає на себе увагу широкий підхід до дослідження кожного з завдань, які
ставить перед собою автор дисертації. Так, відбувається науковий пошук питання
правового регулювання надання дозволу на використання об’єктів права
інтелектуальної власності та, одночасно, досліджується питання винятків із
загального правила, коли дозвіл правоволодільця не вимагається та використання
об’єкта вважається дозволеним за законом. Здійснюється аналіз чинних правових
норм та відповідна практика (в тому числі судова), що виявляє конфліктні норми
та прогалини у законодавстві, спричинені тим фактом, що чинне законодавство
України не відповідає сучасним потребам суспільства. Іншим прикладом може
слугувати здійснений автором аналіз правового регулювання укладення
ліцензійного договору на використання об’єктів права інтелектуальної власності,
які прямо передбачені у ст. 420 Цивільного кодексу України, та «комплексних
синтетичних результатів», результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на
прикладі телеформата.
Положення наукової новизни отриманих результатів автором справедливо
структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали
подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної
точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються:
1.
авторського підходу щодо визначення спільної сумісної власності
подружжя щодо об’єктів права інтелектуальної власності в залежності від виду
об’єктів права інтелектуальної власності та способу набуття на них майнових
прав (створення або набуття на підставі договору);
2.
обґрунтування з посиланням на положення митного законодавства
України застосування міжнародного принципу вичерпання прав на об’єкти права
промислової власності та торговельні марки. Такий висновок впливає на чинні
правові норми, які встановлюють виняток з майнових прав інтелектуальної
власності правоволодільця, а такі дії експортера / імпортера визнаються
дозволеними за законом;
3.
авторського підходу щодо правомірності використання винаходу
(корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту, як такого, що є
дозволеним за законом та не потребує дозволу правовласника. Заслуговує на

підтримку пропозиція визнання такого способу використання дозволеним при
використанні винаходу (корисної моделі) виключно з некомерційною метою;
4.
пропозиція по імплементації в законодавство України принципів
FRAND (справедливий, розумний та недискримінаційний) при наданні
примусової та обов’язкової ліцензії відповідним державним органом (судом або
Кабінетом Міністрів України);
5.
обґрунтування можливості укладення ліцензійного договору з надання
права використання телеформата відповідно до положень чинного законодавства
України. Слід підкреслити, що комерціалізація телеформатів шляхом надання
права на їх використання набуває широкого розповсюдження у всьому світі та
суб’єкти господарювання в Україні виступають активними «покупцями»,
укладаючи форматні ліцензійні договори у якості ліцензіатів. Вказане свідчить
про необхідність правового регулювання питання укладення ліцензійного
договору з надання права використання телеформата, а висновки та рекомендації
автора дисертації можуть слугувати належним теоретичним підґрунтям для
подальших наукових пошуків;
6.
авторської пропозиції щодо структури договорів з надання дозволу на
використання об’єктів права інтелектуальної власності, серед яких окремо
виділяються ліцензійні договори на право використання об’єктів авторського
права і суміжних прав. Заслуговує на підтримку пропозиція по імплементації в
законодавство України нових норм, покликаних врегулювати так звані «публічні
ліцензії», які широко використовуються в світі.
Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення проблематики
укладення ліцензійного договору згідно з законодавством України.
Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи. Автором
послідовно та обґрунтовано викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет,
мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і науковотеоретична основа роботи, наукова новизна отриманих результатів, теоретичне і
практичне значення результатів дослідження, виокремлюються положення щодо
їх апробації тощо.
У розділі 1 «Становлення правового регулювання ліцензійного
договору як цивільно-правового договору» автором ґрунтовно проаналізовано
та з’ясовано історію становлення інституту ліцензійного договору та його
розвитку. Досліджені концептуальні підходи щодо визначення поняття «ліцензія»
у сучасному цивільному праві України, в тому числі й у його співвідношенні з
поняттям «ліцензійний договір». Ґрунтовно досліджені питання щодо місця
ліцензійного договору в договорах щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності та його відмінність від інших договорів, пов’язаних з
об’єктами права інтелектуальної власності. Слід позитивно відзначити спробу
автора охарактеризувати відмінність ліцензійного договору від договору про
надання інформаційних послуг - SaaS (абревіатура від англійської «Software as a
Service» – комп’ютерна програма як послуга), який можна вважати одним з
найрозповсюдженіших в Україні договорів, що стосуються використання
комп’ютерних програм.

Розділ 2 «Зміст ліцензійного договору» присвячено дослідженню правових
проблем та аналіз підходів, що існують у доктрині цивільного права щодо
визначення змісту цивільно-правового договору, його складових, видів умов
договору. Автором формуються базові правові категорії (предмет, об’єкт та
істотні умови ліцензійного договору) та надаються пропозиції щодо закріплення
на законодавчому рівні «предмету ліцензійного договору» та «істотних умов
ліцензійного договору».
Оригінальністю та інноваційністю відрізняються авторські підходи щодо
розуміння істотних умов ліцензійного договору для окремих видів об’єктів права
інтелектуальної власності: 1) умову про встановлення кількісної межі
використання твору кожним з способів, передбачених договором, – для об’єктів
авторського права; 2) умову про обов’язок ліцензіата почати використання
об’єкта у визначений в договорі строк – для винаходів (корисних моделей); та 3)
умову, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за ліцензійним
договором, не буде нижчою якості товарів (послуг) власника свідоцтва та він
здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови – для торговельних марок.
Розділ 3 «Укладення, зміна та розірвання ліцензійного договору»
присвячено загальному порядку укладення ліцензійного договору. Досліджуються
вимоги до оферти та акцепту та порядок дій сторін.
Разом з тим, не можна погодитись з твердженням автора, що ліцензіат не
може виступати оферентом по укладенню ліцензійного договору на використання
торговельної марки, оскільки йому завчасно невідомі вимоги ліцензіара щодо
якості товарів (послуг), що будуть виготовлені (надані) за ліцензійним договором.
На нашу думку, заява оферента про погодження з вимогами ліцензіара щодо
якості товарів (послуг), що будуть встановлені ліцензіаром, є достатньою на стадії
направлення оферти.
Ґрунтовно проаналізована судова практика, яка склалась щодо вирішення
спорів по визнанню ліцензійних договорів неукладених. Варто погодитись з
обґрунтуванням, що договір, який повністю або частково виконано, не може
кваліфікуватися як неукладений.
У висновках за результатами проведеного дослідження автором викладено
найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають зміст
дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних
прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на дослідженому емпіричному
матеріалі.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки
можна використати у: науково-дослідній сфері – в процесі подальших наукових
досліджень проблемних питань розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності; правотворчій сфері – для вдосконалення чинних
нормативно-правових актів, що регламентують укладення, зміну або припинення
ліцензійного договору, під час розроблення відповідних законопроектів;
навчальному процесі – при підготовці підручників і навчальних посібників з
курсів «Цивільне право України», «Право інтелектуальної власності України», а
також у системі підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та
службовців органів місцевого самоврядування, для навчання народних депутатів
України та депутатів місцевих рад; правовиховній роботі – для підвищення

правових знань та правової культури населення; правозахисній діяльності – як
теоретичний матеріал для роз’яснення прав і обов’язків сторін ліцензійного
договору та порядку його укладення тощо.
Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути
увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію.
1.
Насамперед дисертанту слід звернути увагу на проблематиці
виконання ліцензійних договорів.
2.
У контексті викликів сьогодення цікавим та пізнавальним могло б
бути більш детальне дослідження укладення та виконання ліцензійних договорів,
укладених за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, як в мережі
Інтернет, так і через спеціалізовані системи, в тому числі з нерезидентами
України.
3.
Варто звернути автору увагу і на проблеми укладення ліцензійних
договорів на складні об’єкти права інтелектуальної власності, наприклад,
технології. Окремої уваги заслуговує дослідження питання ролі держави та
повноважень державних органів, якщо однією із сторін ліцензійного договору
виступає державний орган або державне підприємство.
Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому
вони не применшують позитивного значення дисертації. Підтвердженням
обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій
дослідження є наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного
дослідження відображено у відповідних наукових публікаціях автора у фахових
виданнях України та спеціалізованому виданні іноземних держав, збірниках
матеріалів науково-теоретичних та науково-практичних конференцій.
Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження,
доводять повноту опублікування отриманих результатів та наявність їх достатньої
кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам досліджуваної
проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має високий теоретичний рівень і
практичне значення, а її зміст може бути покладено в основу майбутньої
монографічної роботи дисертанта.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаємо, що дисертаційне дослідження Смородини Алли Євгенівни на
тему: «Ліцензійний договір у цивільному праві України» відповідає спеціальності
081 Право та вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 р. №
167.
Дисертація Смородини Алли Євгенівни на тему: «Ліцензійний договір у
цивільному праві України» може бути рекомендована до захисту на здобуття
освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Доктор юридичних наук, с.н.с. Тимченко Г.П. відзначив, що актуальність
теми дисертаційного дослідження А. Є. Смородини не викликає жодних сумнівів
зважаючи на стрімкий ріст інноваційної діяльності у світі та необхідність
належного розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на
результати інтелектуальної, творчої діяльності. І хоча, на жаль, наразі Україну не
можна віднести до країн, що займають особливе місце серед інноваційних країн

світу, не можна не погодитись з її науковим та, зокрема, інноваційним
потенціалом. Кабінетом Міністрів України 10 липня 2019 року було схвалено
«Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» та
визначено пріоритетною державна політика, що має «створювати сприятливі
умови насамперед для розвитку виробництва інтелектуальних продуктів,
включаючи можливість їх комерціалізації як в Україні, так і у решті світу».
Розбіжності щодо врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності між
Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства України, що
регулюють зазначену сферу відносин, у Стратегії було визначено однією з
проблем функціонування національної інноваційної екосистеми на етапі
трансферу новацій. Вказане підтверджує, що правове регулювання
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності має важливе
значення не тільки у сфері приватно-правових відносин.
Сучасні проблеми з укладення договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності, перш за все, пов’язані з застарілим,
недосконалим, колізійним законодавством, яке містить в собі низку прогалин та
неврегульованих аспектів, наслідком чого є неправильне його застосування, що
порушує права сторін договору. Окрім того, відбувається постійний розвиток
законодавства в сфері інтелектуальної власності в світі, що видозмінюється у
відповідь на потреби бізнесу та суспільства. Водночас, науковці й практикуючі
юристи в Україні спостерігають такі тенденції, зміни та удосконалення у
іноземних країнах, однак не мають відповідних інструментів згідно з
законодавством України. Отже, теоретичні напрацювання у цій сфері затребувані
доктриною права інтелектуальної власності.
Дисертаційна робота А. Є. Смородини на тему «Ліцензійний договір у
цивільному праві України» характеризується продуманою дослідницькою
стратегією та логікою розв’язання проблем, що підлягають науковому аналізу.
Змісту дисертації притаманна методична і концептуальна цілісність,
гармонійність наукового викладу, в цілому позбавленого однобічних чи
категоричних висновків. Автор показав себе вдумливим, принциповим, уважним
до деталей науковцем.
Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, мають
достатній ступінь обґрунтованості, що засвідчує опрацювання дисертантом в
повній мірі відповідного емпіричного матеріалу, наукових праць вчених,
нормативно-правових актів України, судових рішень.
Ґрунтовною є методологічна основа дослідження А. Є. Смородини, яка
використала у роботі широкий спектр загальнонаукових та спеціальних методів
пізнання правових явищ, зокрема, діалектичний, історичний, нормативнопорівняльний, формально-логічний, формально-правовий тощо. Провідним
спеціальним методом дослідження став саме формально-правовий метод, який
використовувався при формулюванні пропозицій і рекомендацій щодо
удосконалення існуючих нормативно-правових актів в сфері права
інтелектуальної власності, що становлять необхідний рівень наукової новизни
дисертаційного дослідження А. Є. Смородини.
Дисертація за своїм оформленням відповідає вимогам МОН України.
Структура дисертації є логічною і послідовною, що дозволило знайти відповіді на
поставлені завдання, об’єкту та предмету дослідження та складається з вступу,

трьох розділів, що об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних
джерел та додатків.
Ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження дає підстави для
висновку, що текст дисертації в повному обсязі відповідає меті дослідження, а
поставлені завдання успішно виконані.
Зокрема, автор ставила перед собою такі завдання:
1. встановити історію ліцензійного договору у праві України (підрозділ
1.1.);
2. визначити місце ліцензійного договору в системі договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (підрозділ 1.2.);
3. з’ясувати види ліцензійних договорів і ліцензій та сформулювати
визначення цих понять (підрозділ 1.3.);
4. надати характеристику зміст ліцензійного договору як цивільноправового договору; визначити його предмет та істотні умови (підрозділ 2.1.);
5. визначити винятки й обмеження в майнових правах інтелектуальної
власності (підрозділ 2.2.);
6. проаналізувати вимоги щодо укладення, зміни та розірвання ліцензійного
договору (підрозділ 3.1.);
7. встановити вимоги законодавства щодо форми ліцензійного договору
(підрозділ 3.2.);
8. сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на
вдосконалення чинного законодавства України щодо правового регулювання
ліцензійного договору, а саме, положення Цивільного кодексу України та
спеціального законодавства України з інтелектуальної власності (підрозділи 2.1.–
3.3.).
У дисертації А. Є. Смородини на підставі проведеного системного
наукового дослідження висунуто і обґрунтовано низку наукових ідей та
теоретично-практичних конструкцій, сукупність і достатній рівень розробки яких
дозволяють кваліфікувати цю працю як завершене наукове самостійне
дослідження.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки
можна використати у:
науково-дослідній діяльності - з метою подальшого розроблення та
вдосконалення теорії права інтелектуальної власності, зокрема про правове
регулювання ліцензійного договору як виду договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності;
правотворчій діяльності - з метою удосконалення чинного законодавства
України, що регулює відносини, що виникають при укладенні, зміні або
розірванні ліцензійного договору;
правозастосовній діяльності - для вдосконалення практики застосування
законодавства у сфері права інтелектуальної власності;
навчальному процесі - при викладанні навчального курсу «Право
інтелектуальної власності України», інших спеціальних курсів, розробці
навчально-методичних матеріалів: підручників, навчальних посібників,
практикумів із зазначених дисциплін тощо.

Дисертація є самостійною науковою працею, містить отримані особисто
автором нові результати в галузі науки права інтелектуальної власності, які
спрямовані на вирішення проблем розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності. Усі сформульовані положення та висновки є
результатами особистих досліджень автора.
Детальне ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження,
опублікованими працями за темою дисертації надає можливість зробити
висновок, що основні результати дисертаційного дослідження викладено у семи
наукових фахових статтях, з яких шість опубліковані у виданнях, що входять до
переліку наукових фахових видань України, одна – у зарубіжному виданні, з
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, та семи тезах
доповідей на науково-практичних конференціях.
Варто окремо зупинитись на змісті дисертаційної роботи, в якій автор
розкрила особливості, проблеми та перспективи розвитку правового регулювання
укладення ліцензійного договору згідно з законодавством України.
У розділі І «Становлення правового регулювання ліцензійного
договору як цивільно-правового договору» автором ґрунтовно проаналізовано
та з’ясовано історію становлення та розвитку ліцензійного договору в праві
України. Так, заслуговує на увагу запропонований у роботі поділ етапів ґенези
становлення і розвитку інституту ліцензійного договору, а саме виокремлення
трьох етапів розвитку: перший етап (1721–1917 роки) - законодавство Російської
Імперії; другий етап (1917–1991 роки) - радянське законодавство та, зокрема,
Української РСР; та третій етап (1991 р. – по теперішній час) - законодавство
України з часів незалежності. Визначається, що оскільки до об’єктів права
інтелектуальної власності входять різні за своєю правовою природою об’єкти,
дослідження здійснено окремо щодо трьох основних груп: об’єктів авторського
права, об’єктів права промислової власності (винаходів і корисних моделей) та
торговельних марок.
Далі визначається місце ліцензійного договору в системі договорів щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, надається
характеристика основних понять та їх співвідношення. Заслуговує на увагу
детальний правовий та логічний аналіз поняття «ліцензія» для визначення її
договором, а не одностороннім правочином. Незважаючи на існування
протилежних тверджень з цього питання, можна погодитись з обґрунтуванням
дисертанта, що «оскільки у ліцензіата виникає зустрічний обов’язок погодитись
та дотримуватись умов використання об’єкта права інтелектуальної власності
одночасно із отриманням права використання такого об’єкта», ліцензія набуває
однак саме договору (двостороннього правочину).
У розділі ІІ «Зміст ліцензійного договору» надається аналіз підходів, що
існують у доктрині цивільного права щодо визначення змісту цивільно-правового
договору, його складових, видів умов договору.
Звертає на себе увагу детальний аналіз прав суб’єктів права інтелектуальної
власності, які виступають стороною ліцензійного договору. Автор справедливо
зауважує, що питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать або набувають
особи, які перебувають у шлюбі та шлюб яких розірвано, підлягає належному
правовому регулюванню, яке наразі відсутнє у чинному законодавстві України.

Слід підтримати дисертанта у її дослідженні не виключно відомих об’єктів
права інтелектуальної власності, які перелічені у міжнародних конвенціях та
законодавстві України, але й таких, що наразі формуються та претендують на
визнання їх окремими об’єктами права інтелектуальної власності, зокрема
телеформата. Незважаючи на протилежні твердження щодо доцільності й
обґрунтованості визнання нових об’єктів права інтелектуальної власності такими,
дисертант ґрунтовно формулює свою позицію в підтримку права укладення
ліцензійного договору, за яким між сторонами надається право використання
телеформата.
Розділ ІІІ «Укладення, зміна та розірвання ліцензійного договору»
присвячено загальному порядку укладення, зміни та розірвання ліцензійного
договору. Заслуговує на увагу позиція дисертанта з оцінкою форм ліцензійного
договору та обґрунтування про виключення усної форми договору. Натомість
дисертант пропонує запровадити в законодавство України можливість укладення
договору шляхом приєднання, коли письмову форму ліцензійного договору буде
дотримано.
Викликає науковий інтерес позиція дисертанта стосовно формулювання
нової норми Цивільного кодексу України про «публічну ліцензію», відповідно до
якої «публічна ліцензія» визнається ліцензійним договором, за яким автор
(ліцензіар) може надати будь-якій особі дозвіл на безкоштовне використання
об’єкта авторського права на умовах, визначених ліцензіаром. Водночас,
пропонується, що публічна ліцензія передбачає безкоштовне використання на
весь строк чинності майнових авторських прав.
Підтримуємо позицію дисертанта, що існує об’єктивна необхідність
систематизації правового регулювання у сфері розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності. Йдеться про те, що існуюча система
договорів, що зазначені у ст. 1107 Цивільного кодексу України, містить окремі
колізійні норми та протиріччя з нормами спеціального законодавства України з
інтелектуальної власності.
Разом з тим, до дисертації можна висловити і деякі зауваження і побажання:
1. Дещо суперечливим є бачення автора стосовно того, що за ліцензійним
договором не може бути надано право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності, якщо сторони прямо
погодили це в договорі.
2. При аналізі дисертантом письмової форми ліцензійного договору
недостатньо уваги приділяється способам підписання сторонами договору, а саме,
застосуванню електронного цифрового підпису при укладенні ліцензійного
договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.
3. Потребує подальшого дослідження концепція «публічної ліцензії».
Визнання права надати дозвіл на безкоштовне використання об’єкта авторського
права виключно за автором, слід розуміти так, що особа, яка на законних
підставах набула авторські права, не має право укладення ліцензійного договору
на умовах «публічної ліцензії». Окрім того, дисертантом запропоновано надання
дозволу на використання на весь строк чинності майнових авторських прав,
водночас згідно з ч. 3 ст. 1110 Цивільного кодексу України, «у разі відсутності у
ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на
строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на

визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж
на п’ять років». Таким чином, вказана диспозитивна норма встановлює строк
ліцензійного договору у 5 років.
Проте висловлені зауваження загалом не применшують наукової цінності
результатів дисертаційного дослідження. Дослідження є завершеним, цілісним,
обґрунтованим, самостійним, має високий теоретичний рівень і практичне
значення.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Дисертаційне дослідження Смородини Алли Євгенівни на тему
«Ліцензійний договір у цивільному праві України» відповідає вимогам,
встановленим п. п. 9, 10, 11, 12 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06
березня 2019 р. № 167, є завершеною самостійною науково-дослідною роботою, в
якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують
наукове завдання, що має істотне значення для науки права інтелектуальної
власності, а його автор – Смородина Алла Євгенівна заслуговує на присудження
їй наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право.
В обговоренні дисертаційного дослідження взяли участь:
Кандидат юридичних наук, доц. Севрюкова І.Ф. відмітила, що є всі
підстави стверджувати, що рецензована дисертація Смородини Алли Євгенівни є
самостійним, творчим, завершеним дослідженням, яке містить вирішення завдань,
які мають суттєве значення для теорії права інтелектуальної власності і практики
його застосування. Робота характеризується необхідними для такого дослідження
компонентами: критичний аналіз робіт з проблематики попередніх дослідників,
органічне поєднання різних методів пізнання.
У підсумку, дисертація Смородини А.Є. на тему: «Ліцензійний договір у
цивільному праві України» відповідає вимогам, які ставляться до дисертації, та
може бути рекомендована до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді за
спеціальністю 081 «Право».
Доктор юридичних наук, с.н.с. Бабаскін А.Ю. підводячи підсумки
обговорення, звернув увагу на ґрунтовну теоретичну підготовку автора, а також
на глибоке розуміння ним як теоретичних, так і практичних проблем правового
регулювання ліцензійних договорів та розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності зокрема. Рецензована дисертація являє собою цілісну і
завершену роботу, вирізняється концептуальністю дослідження, практичною
значущістю одержаних результатів.
Зроблені дисертанткою висновки та пропозиції сприятимуть подальшим
науковим дослідженням, а також можуть бути використанні при удосконаленні
актів законодавства України, що регулюють відносини, які виникають при
укладенні ліцензійних договорів, нададуть можливість більш ефективно
застосовувати на практиці норми чинного законодавства у досліджуваній сфері.
Враховуючи вищевикладене, дисертація Смородини А.Є. на тему:
«Ліцензійний договір у цивільному праві України» відповідає вимогам, які
пред’являються до дисертації, та може бути рекомендована до разової

спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду і захисту на здобуття
ступеня доктора філософії.
ВИСНОВОК
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Смородини Алли Євгенівни на тему: «Ліцензійний договір у
цивільному праві України, поданої на здобуття ступеня доктора філософії у
галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи з
науковими програмами, планами, темами
Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та
практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його
дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації з існуючими на сьогодні
науковими програмами, планами та темами.
Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми
обумовлена наступним.
Об’єкти права інтелектуальної власності, такі як патенти на
високотехнологічні розробки і лікарські засоби, або відомі бренди, захищені як
торговельні марки, сьогодні набувають вартості і цінності аналогічно з
матеріальними об’єктами. Разом з цим, об’єкти авторського права можуть
розповсюджуватись безкоштовно, мати прикладну або естетичну функцію,
передбачати одноразове строкове використання. Незалежно від вартості і цінності
об’єктів права інтелектуальної власності, їм гарантується належний рівень
правової охорони. За правоволодільцем залишається вибір способу
розпоряджання майновим правами інтелектуальної власності щодо належного
йому об’єкта права інтелектуальної власності.
Укладення ліцензійного договору є основним способом отримання дозволу
на використання певного об’єкта права інтелектуальної власності в світі.
Цивільне законодавство України покликане врегулювати вимоги щодо його
укладення, визначити істотні умови ліцензійного договору з використання всіх
об’єктів права інтелектуальної власності, визначити доцільність втручання
держави у ці відносини. Водночас, завдання законодавця є дотримання балансу
між правовим регулюванням ліцензійних договорів та принципом свободи
договору, яким керуються сторони; та охорони «монопольних» прав суб’єкта
права інтелектуальної власності-ліцензіара та прав та інтересів користувачів і
суспільства в цілому, визнаючи випадки вільного використання об’єктів права
інтелектуальної власності.
На кожному історичному етапі та під впливом різноманітних факторів
ухвалюються нормативно-правові акти, що встановлюють межі такого «балансу».
На сучасному етапі ухвалення ЦК України стало ключовою подією, оскільки
Кодекс суттєво змінив цивільне право України, в тому числі, положення з питань

розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, яким присвячено
главу 75 ЦК України. Новелою Кодексу є розповсюдження положення глави 75
про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
на всі об’єкти права інтелектуальної власності. Водночас, ЦК України містить
окремі колізійні норми щодо укладання ліцензійного договору, визначення та
належного закріплення його істотних умов та інших пов’язаних з цим питань.
Разом з тим, система та діючі способи укладення ліцензійних договорів не
відповідають запитам суспільства. Для отримання права використання об’єктів
авторського права в світі широко використовуються спрощені способи укладення
ліцензійного договору. Набуває широкої популярності застосування «публічних
ліцензій» як зручної та доступної форми розпоряджання майновими авторськими
права. Вказані правові явища наразі не знаходять свого відображення у чинному
законодавстві України, що є недопустимим та вимагає відповідної правової
оцінки.
Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає плановій
науково-дослідній темі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України: «Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних
відносин в Україні» (термін виконання 01.01.2017 р. - 31.12.2019 р.) (номер
державної реєстрації № РК0115U002136).
2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні правової природи
ліцензійного договору, порядку його укладення, зміни та розірвання, а також
істотних умов ліцензійного договору на використання об’єктів права
інтелектуальної власності як виду договору щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності згідно з положеннями цивільного права
України, та визначення перспектив удосконалення правового регулювання
відповідних відносин.
Зазначена мета визначила необхідність вирішення в рамках даного
дисертаційного дослідження наступних завдань:
- з’ясувати історію ліцензійного договору у праві України у хронології його
розвитку та становлення у розрізі таких об’єктів права інтелектуальної власності:
авторського права, права промислової власності та торговельних марок;
- на основі норм чинного законодавства України, а також шляхом осмислення
доктринальних положень науки цивільного права, визначити місце ліцензійного
договору в системі договорів щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності;
- виробити підстави для класифікації ліцензійних договорів і ліцензій,
визначити їх види, сформулювати визначення цих понять;
- визначити сутність права використання як майнового права інтелектуальної
власності; виокремити вимоги законодавства України щодо необхідності
отримання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а
також використання об’єкта права інтелектуальної власності без дозволу суб’єкта
права інтелектуальної власності;
- охарактеризувати сторони ліцензійного договору;

- визначити зміст ліцензійного договору як цивільно-правового договору,
визначити умови ліцензійного договору та окремо дослідити кожну із умов
ліцензійного договору;
- визначити предмет та істотні умови ліцензійного договору; визначити
істотні умови ліцензійного договору на використання об’єктів авторського права,
об’єктів права промислової власності, торговельних марок;
- виокремити винятки й обмеження в майнових правах інтелектуальної
власності;
- сформулювати вимоги щодо укладення, зміни та розірвання ліцензійного
договору відповідно до загального порядку та виявити інші способи укладення
ліцензійного договору;
- визначити вимоги законодавства щодо форми ліцензійного договору;
- сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на
вдосконалення чинного законодавства України щодо правового регулювання
ліцензійного договору, а саме, положення Цивільного кодексу України та
спеціального законодавства України з інтелектуальної власності.
3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Об’єктом дослідження є врегульовані нормами цивільного права України
суспільні відносини, що виникають в процесі використання об’єкта права
інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору, які досліджуються в
теоретичному і практичному аспектах.
Предметом дослідження є ліцензійний договір, як вид договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, відповідно до
положень цивільного права України.
Теоретико-методологічною базою дисертаційного дослідження виступали
наступні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених. Сформульовані в дисертації
теоретичні висновки ґрунтуються на загальних досягненнях юридичної науки,
зокрема, на результатах досліджень з цивільного права таких вчених, як О. В.
Басай, С. О. Бутнік-Сіверський, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, В. М. Коссак, Н. С.
Кузнецова, В. В. Луць, Р. А. Майданник, О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький, Р.
О. Стефанчук, О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, П. М. Цибульова, Я. М.
Шевченко, Ю. С. Шемшученко, О. С. Яворська та інших.
Для дослідження питань, пов’язаних із історією розвитку та становлення
права інтелектуальної власності, та, зокрема, ліцензійного договору, автор
звертався до робіт В. О. Валлє, В. С. Дроб’язко, В. А. Іващенко, Є. Ф. Мельник.
Окремий інтерес становила дисертація Г. В. Довгань «Становлення та розвиток
законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект)»,
хоча питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності не
було її предметом дослідження.
У дореволюційній, а надалі й в радянській цивілістиці питанню права
інтелектуальної власності приділялось багато уваги. Роботи тогочасних вчених

виступили основою для дослідження питання історії становлення ліцензійного
договору, в першу чергу, щодо використання об’єктів патентного
(винахідницького) права та авторського права: С. С. Алексеєва, Б. С. Антімонова,
М. М. Богуславського, М. І. Брагінського, Ф. І. Гавзе, Е. П. Гаврілова, М. В.
Гордона, О. С. Іоффе, Ф. Каупе, С. Н. Ландкофа, К. О. Неволіна, О. О. Пиленко,
Н. А. Райгородського, А. П. Скородинського, В. І. Серебровського, Є. А.
Флейшиц, І. Я. Хейфеца, П. П. Цитовича, Г. Ф. Шершеневича.
Питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в
цілому, в тому числі і окремі аспекти ліцензійних договорів, знайшли своє
відображення в наукових працях В. О. Бажанова, Т. І. Бєгової, Т. М. Вахонєвої, В.
С. Дмитришина О. В. Жилінкової, І. В. Зайцева-Калаур, Я. О. Іолкіна, Н. А.
Іваницької, А. В. Кирилюк, А. О. Кодинець, В. М. Крижної, О. О. Кулініч, Л. Д.
Романадзе, В. І. Микитин, Ю. В. Носік, О. П. Орлюк, М. Ю. Потоцького, Л. І.
Работягової, О. О. Тверезенко, Ж. Л. Чорної, Р. Б. Шишки, О. О. Штефан, І. Є.
Якубівського та інших.
Наукові праці С. М. Бервено, Т. В. Бондар, В. В. Денисюк, О. В. Київець, а
також висновки та їх обґрунтування, викладені в дисертаціях С. О. Бородовського
«Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України», І. І.
Зазуляк «Істотні умови договору: теоретичний аспект» та В. Г. Олюха «Істотні
умови цивільно-правового договору», становлять теоретичну основу дослідження
ліцензійного договору як цивільно-правового договору, порядку його укладення,
зміни та розірвання, а також проблемних теоретичних питань визначання його
істотних умов.
Ліцензійний договір виступав предметом наукового інтересу сучасних
українських вчених. А саме, дисертації В. О. Бажанова «Договірні
правовідносини в авторському праві України», Ж. В. Завальної «Видавничий
договір як вид авторського договору», Н. А. Іваницької «Ліцензійний договір на
використання торговельної марки», А. В. Кирилюк «Ліцензійний договір на
використання літературних творів (цивільно-правовий аспект)», В. М. Крижни
«Ліцензійний договір – форма реалізації патентних прав».
Методи дослідження. Мета та завдання дослідження зумовили його
методологічну основу, яку становлять сукупність загальнонаукових та спеціально
наукових методів наукового пізнання, наукових підходів, способів та принципів
наукового дослідження. З урахуванням специфіки об’єкта та предмета
дослідження, були використані наступні методи дослідження:
- історичний метод – при вивченні нормативно-правових актів та наявних
джерел різних періодів для їх дослідженні у хронологічній послідовності та
формулюванні висновків з урахуванням відповідного стану розвитку правової
думки (розділ 1.1.);
- метод порівняльно-правового аналізу – при вивченні нормативно-правових
актів Російської Імперії, УСРР (УРСР) та України щодо правового регулювання
питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності відносно
різних груп об’єктів права інтелектуальної власності (об’єктів авторського права,
об’єктів права промислової власності, торговельних марок), зокрема, шляхом
укладення ліцензійного договору (розділ 1.1.);

- діалектичний метод – для комплексного підходу до розкриття суті
досліджуваних понять та взаємозв’язку між елементами у їх сукупності, що було
використано при вивченні основних понять, що становлять сутність ліцензійного
договору, його характеристики та класифікації (розділи 1.2. та 1.3.);
- формально-правовий метод – для визначення сучасного стану правового
регулювання ліцензійного договору на використання об’єктів авторського права,
права промислової власності, торговельних марок (розділ 2.1.);
- за допомогою методу аналізу та синтезу досліджено загальне уявлення про
право використання, а також про винятки й обмеження з майнового права
інтелектуальної власності (розділ 2.2.);
- формально-логічний метод – при вивченні правових явищ щодо укладення,
зміни або розірвання ліцензійного договору (розділ 3.);
- метод догматичного (логічного) аналізу та формально-правовий метод – для
формулювання висновків і пропозицій, які містяться у дисертації.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та практична
цінність одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є
першим комплексним науковим дослідженням питань правового регулювання
ліцензійного договору як виду договору щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності відповідно до положень цивільного права України, за
яким надається дозвіл на використання об’єктів права інтелектуальної власності.
Наукову новизну одержаних результатів відображено у висновках та
рекомендаціях, а саме:
уперше:
- охарактеризовані різні підходи до визначення спільної сумісної власності
подружжя щодо об’єктів права інтелектуальної власності. Визначається, що
підходи різняться в залежності від об’єктів права інтелектуальної власності та
способів набуття на них майнових прав (створення або набуття на підставі
договору). Результати інтелектуальної, творчої діяльності (об’єкти авторського
права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки), створені
одним із подружжя, визначаються особистою приватною власністю їх автора;
засоби індивідуалізації (торговельні марки) – спільною сумісною власністю
подружжя. Об’єкти права інтелектуальної власності, майнові права на які
придбані одним із подружжя під час перебування в шлюбі, вважаються спільною
сумісною власністю подружжя;
- обґрунтовано застосування міжнародного принципу вичерпання прав щодо
об’єктів права промислової власності і торговельних марок. Вказане
обґрунтовується положеннями Закону України «Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України» від 17.10.2019 р., яким
передбачене застосування заходів по призупиненню митного оформлення,
заявлених на експорт чи імпорт, лише контрафактних товарів. До оригінальних
товарів, незалежно від країни їх першого введення в обіг, заходи щодо захисту

прав інтелектуальної власності на митниці не застосовуються. Підтвердженням
оригінальності товару виступатиме будь-який документ, що вказує на законність
придбання товару, наприклад, договір купівлі-продажу з виробником;
- обґрунтовано новий підхід до визначення правомірності використання
винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту.
Визначено, що особа, яка використовує винахід, для підтвердження наукової мети
використання повинна підтвердити наявність у неї наукового відділу (лабораторії)
з відповідними штатними науковими працівниками, наявність технічної
можливості (обладнання) для проведення відповідних наукових робіт, та
обґрунтувати межі і обсяги такого використання. Виключно в такому разі
використання буде дозволеним за законом та не вимагатиме дозволу
правоволодільця. Окрім того, положення законодавства України про
використання винаходів (корисних моделей) з науковою метою чи експерименту
потребує уточнення щодо некомерційної мети такого використання;
- визначено відсутність у чинному законодавстві України положень із
правилами, принципами, або підходами, якими слід керуватися суду або Кабінету
Міністрів України при наданні примусової або обов’язкової ліцензії.
Запропоновано запровадити в законодавство України принципи FRAND
(абревіатура від англ. «Fair, Reasonable And Non-Discriminatory» – справедливий,
розумний та недискримінаційний), які використовуються в країнах ЄС щодо умов
ліцензійних договорів для використання «стандарт-необхідних патентів» (від
англ. «standard essential patents»), без яких виробникам неможливо виготовляти
продукцію, яка б відповідала встановленим стандартам. Використанням на
практиці вказаних принципів встановлюються однаково рівні та обґрунтовані
підходи щодо всіх осіб, які звертаються за дозволом на використання таких
винаходів;
- обґрунтовано можливість укладення ліцензійного договору з надання права
використання телеформата. Запропоновано визначення телеформата як виду
аудіовізуального твору, що є результатом телевізійного виробництва, та містить
сукупність елементів, комбінація яких є характерною та такою, що відрізняє його
від інших однорідних об’єктів. Зміст форматного ліцензійного договору може
становити: об’єкт договору - «базовий формат» (аудіовізуальний твір) та
інструкція з виробництва «локального формату» (комерційна таємниця); предмет
договору - надання виключного права використання базового формату такими
способами: переробка шляхом адаптації для створення похідного твору
(локального формату) та право його використання (право розповсюдження,
публічний показ, публічне сповіщення тощо) на певній території на визначений
строк. Розроблені підходи щодо визнання спільного авторства сторін на
локальний формат – похідний твір, що створюється в результаті виконання
форматного ліцензійного договору;
- запропонована нова структура договорів з надання дозволу на використання
об’єктів права інтелектуальної власності. По-перше, ліцензійний договір
визначається як універсальна конструкція, що використовується для надання
дозволу на використання будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності, а
ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності підлягає

виключенню із переліку видів договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності (п. 1 ч. 1 ст. 1107 ЦК України). По-друге,
право використання об’єктів авторського права і суміжних прав пропонується
надавати шляхом укладення додатково і окремо визначених різновидів
ліцензійних договорів. Окрім ліцензійного договору, який укладається в
загальному порядку, запропоновано два варіанти: 1) ліцензійний договір, умови
якого оприлюднені за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (в
мережі Інтернет), що укладається шляхом приєднання до його умов вчиненням
ліцензіатом конклюдентних дій (наприклад, оплата або початок використання
об’єкта авторського права та (або) суміжних прав); 2) ліцензійний договір, умови
якого розміщені за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, та який
передбачає безвідплатне надання права використання на весь строк чинності
майнових авторських прав («публічна ліцензія»);
удосконалено:
- обґрунтування, що предметом ліцензійного договору є дії, що спрямовані на
надання виключного чи невиключного права використання визначеного об’єкта
права інтелектуальної власності способом (способами), що визначені в договорі;
- застосування принципу «від зворотного» для визначення кожної умови
ліцензійного договору як істотної, що полягає в здійсненні аналізу впливу
відсутності такої умови договору на визнання договору укладеним. З урахуванням
диспозитивних норм ст. 1109 ЦК України визначено, що договір є неукладеним
виключно при недосягненні сторонами домовленості щодо предмету ліцензійного
договору і відплатності використання об’єкта права інтелектуальної власності;
- обґрунтування «свободи панорами» як способу вільного використання
об’єкта авторського права. Згідно з положеннями чинного законодавства України
всі способи використання, крім прямо визначених у законі як вільні, вимагають
отримання дозволу правоволодільця. Запропоновано доповнити ст. 21 Закону
України «Про авторське право і суміжні права» нормою про визнання «свободи
панорами» як способу вільного використання твору з некомерційною метою та за
умови зазначення імені автора, якщо це практично можливо;
- твердження, що стосуються кваліфікації договору як неукладеного.
Доведено, що вимога про визнання договору неукладеним не може бути вимогою
про встановлення факту, що має юридичне значення, а є спором про право, що
підлягає розгляду у порядку позовного провадження, в якому має бути вирішено
питання наявності чи відсутності права використання спірного об’єкта права
інтелектуальної власності на момент укладення договору. Договір, який повністю
або частково виконано, не може бути визнано неукладеним. У разі визнання
договору неукладеним до нього застосовуються наслідки повернення майна у
зв’язку із набуттям без достатньої правової причини;
- обґрунтування доцільності належного правового регулювання «публічних
ліцензій» в Україні. Пропонується визнати, що за ліцензійним договором автор
(ліцензіар) може надати будь-якій особі дозвіл на безкоштовне використання
об’єкта авторського права на умовах, визначених ліцензіаром (публічна ліцензія).
Умови публічної ліцензії підлягають оприлюдненню за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем із наданням можливості ознайомлення з нею

необмеженому колу осіб разом із примірником об’єкта авторського права. Договір
вважається укладеним з моменту прийняття пропозиції ліцензіатом шляхом
вчинення дій, які виражають згоду з умовами публічної ліцензії у спосіб,
визначений ліцензіаром. Обов’язкові умови публічної ліцензії це безкоштовне
використання об’єкта авторського права і суміжних прав на весь строк чинності
майнових прав інтелектуальної власності. Запропоновані зміни до ЦК України
для належного правового регулювання публічних ліцензій на використання
об’єктів авторського права і суміжних прав;
набули подальшого розвитку:
- твердження, що за договором про створення за замовленням і використання
об’єкта права інтелектуальної власності може бути передбачено як передачу
майнових прав, так дозвіл на використання об’єкта, що створюється в результаті
виконання договору;
- обґрунтування, що за ліцензійним договором надається право використання
об’єкта права інтелектуальної власності, а інші майнові права інтелектуальної
власності, в тому числі, право перешкоджати і забороняти неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності, не можуть бути предметом
ліцензійного договору. Ліцензіат не набуває за ліцензійним договором право
перешкоджати і забороняти неправомірне використання об’єкта права
інтелектуальної власності;
- обґрунтування, що дозвіл правовласника не вимагається для використання
об’єкта права інтелектуальної власності: 1) виключно тими способами, які прямо
визначені у законодавстві, або 2) будь-якими способами у разі припинення
чинності майнових прав інтелектуальної власності. Для правомірного
використання об’єкта права інтелектуальної власності всіма іншими способами
необхідний дозвіл правовласника;
- класифікація підходів по визначенню предмета ліцензійного договору.
Обґрунтовано, що предметом ліцензійного договору є дії, що спрямовані на
надання виключного чи невиключного права використання визначеного об’єкта
права інтелектуальної власності способом (способами), що визначені в договорі;
- необхідність запровадження правового регулювання «повної ліцензії»
шляхом встановлення можливості надання за ліцензійним договором права
використання об’єкта права інтелектуальної власності в повному обсязі;
- пропозиції по внесенню змін до ЦК України та спеціального законодавства
щодо істотних умов ліцензійного договору. Обґрунтовано, що істотними
умовами, що мають бути прямо визначеними у відповідному спеціальному законі
з інтелектуальної власності України, слід вважати: 1) умову про встановлення
кількісної межі використання твору кожним з способів, передбачених договором,
– для об’єктів авторського права; 2) умову про обов’язок ліцензіата почати
використання об’єкта у визначений в договорі строк – для винаходів (корисних
моделей); та 3) умову, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за
ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів (послуг) власника
свідоцтва та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови – для
торговельних марок.

Теоретичне і практичне значення результатів дисертаційного дослідження
зумовлюється їх загальною спрямованістю на вдосконалення цивільно-правового
регулювання ліцензійного договору, в результаті чого дане дослідження вносить
окремий внесок у розвиток української правової науки і практики застосування
норм законодавства в сфері регулювання і захисту права інтелектуальної
власності.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації
Основні наукові результати дисертації висвітлені в 14 публікаціях, які
повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть
викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За результатами
наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні наукові доробки.
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6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою і завданнями
дослідження і складається із вступу, трьох розділів, що поділяються на вісім
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Загальний обсяг дисертації становить 285 сторінки, з них 215 сторінки – основний
текст, 52 сторінки – список використаних джерел та літератури, що складається з
482 найменувань, 18 сторінок – додатки.
7. Особистий внесок здобувача
Дисертація виконана Смородиною А.Є. самостійно. Усі сформульовані в ній
положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У
дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення новизни, що
виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та
опубліковані автором одноособово.
8. Характеристика особистості здобувача
Характеристика особистості здобувача. Смородина Алла Євгенівна
народилася 19 серпня 1981 року у м.Києві. У 2004 році закінчила Київський
національний економічний університет та отримала диплом магістра за
спеціальністю «Правознавство».
У 2007 року отримала право на зайняття адвокатською діяльністю, наразі
працює адвокатом в адвокатському об’єднанні «Саєнко Харенко».
З 2016 року є аспіранткою відділу проблем цивільного, трудового та
підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України.
9. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної
термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень,
висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і
відповідають стилю науково-дослідної роботи.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження,
виконаного Смородиною А.Є., а також вивчення повноти публікації основних
результатів дослідження:
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Смородини Алли Євгенівни на тему:
«Ліцензійний договір у цивільному праві України».
2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю,
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація
Смородини А.Є. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних
питань, характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю чергою, свідчить
про особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки. Подане до захисту
дисертаційне дослідження відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та

