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Актуальність дисертаційного дослідження Турчин Л.Я. пояснюється
значенням майнових прав інтелектуальної власності загалом і як внеску їх до
статутного капіталу господарських товариств зокрема.
Підвищення ролі і значення інтелектуальної, творчої діяльності у
сучасному світі обумовлює необхідність посилення ефекту не лише від набуття,
використання результатів такої діяльності, але передусім від розпорядження
майновими правами інтелектуальної власності. Комплексний гуманітарний,
соціальний, історичний, економічний, правовий підхід дисертантки до тематики
права інтелектуальної власності у поєднанні з аналізом можливостей
використання майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного

2

капіталу господарських товариств свідчить про актуальність і своєчасність
дисертаційного дослідження.
Інтелектуальна діяльність і її результати набувають у нинішньому
столітті пріоритетного значення, а творча інтелектуальна діяльність стає
рушійною силою будь – якого розвитку в усьому світі. Визначення стратегії і
тактики соціально – економічного розвитку України, знання світових
тенденцій, високих стандартів європейської правової думки у сфері прав
інтелектуальної власності мають особливий вплив на діяльність юридичних
осіб

приватного

права.

Якісна

підтримка

цих

процесів

науковими

дослідженнями у правовій сфері – відповідальна робота, яка вимагає глибокого
аналізу і творчої інтуїції від науковця, обізнаності на рівні теорії і практики.
Автор виправдано звертає увагу на те, що «…українське законодавство в
частині можливості використання результатів інтелектуальної діяльності в
господарській діяльності є недосконалим…на законодавчому рівні відсутній
детальний механізм внесення прав інтелектуальної власності до статутного
капіталу господарських товариств», а це, в свою чергу «…стає причиною
відмови суб’єктів цивільного обороту від практичної реалізації цього права у
зв’язку з простим незнанням процедури і побоюванням вийти за межі
законодавчого регулювання» (с.16 дисертації).
Усе вищезазначене свідчить про актуальність, теоретичну і практичну
значимість теми дослідження, обраної Л.Я.Турчин для своєї докторської
дисертації.
Автор сформулювала тему свого дослідження як «Майнові права
інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу господарських
товариств», чим також довела її актуальність через розуміння одного із
найбільш перспективних напрямів для опрацювання у цивілістиці, справедливо
підкресливши, що особливості суб’єктного складу правовідносин з реалізації
майнових прав інтелектуальної власності шляхом їх внесення до статутного
капіталу господарських товариств, договірні правовідносини (зокрема, у
корпоративному праві), що опосередковують внесення майнових прав
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інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств,
стадії діяльності господарських товариств, на яких можливим є внесення
майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу до цього часу
не були предметом спеціального комплексного дослідження у галузі цивільного
права (с. 18 дисертації).
Важливою складовою будь – якого дисертаційного дослідження є
формулювання його мети і завдань. Виходячи із цього, Л.Я.Турчин на с.18 - 19
дисертації

лаконічно

і

вірно

по

суті

сформулювала

мету:

наукове

обґрунтування теоретичних положень цивільно – правового регулювання
здійснення майнових прав інтелектуальної власності шляхом внесення їх до
статутного капіталу господарських товариств та формування пропозицій,
спрямованих на удосконалення законодавства України з досліджуваних питань
і практику його застосування. Серед завдань автор назвала визначення поняття
та правової природи майнових прав інтелектуальної власності; дослідження
особливостей прав інтелектуальної власності як виду внеску до статутного
капіталу господарських товариств; аналіз порядку внесення цих прав до
статутного капіталу господарського товариств на етапі їх створення та в
процесі їх діяльності тощо (с.19 дисертації).
Об’єкт і предмет дослідження визначені також чітко: об’єкт становлять
цивільно – правові відносини, що складаються у зв’язку з переданням майнових
прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських
товариств, а предмет – цивільно – правове регулювання майнових прав
інтелектуальної власності як специфічна форм участі в господарських
товариствах, механізм їх передання до статутного капіталу господарських
товариств (с.19 дисертації).
Досягти поставленої мети дисертантці вдалося завдяки використанню
ряду загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження (с.19 - 21
дисертації).
Нормативно

–

правову

базу

дослідження

становлять

положення

Конституції України, ЦК України, ГК України та ряду спеціальних законів у
сфері інтелектуальної власності і корпоративних прав; матеріали судової
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практики національних судів, документи, що визначають особливості внесення
майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу (статути,
засновницькі договори, договори про передання виключних майнових
інтелектуальної власності, ліцензійні договори тощо). Нормативно – правові
акти окремих іноземних держав, які визначають порядок реалізації майнових
прав інтелектуальної власності у формі внеску до статутного капіталу (с.21
дисертації) складають емпіричну основу дослідження.
Дисертація

Л.Я.Турчин

безпосередньо

пов'язана

з

відповідними

науковими темами, програмами, планами державного рівня, державними та
галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки
і законодавства, визначеними Верховною Радою України, а також з розробкою
основних проблем цивільного права, що здійснюються за науковими
програмами, затвердженими Національною Академією правових наук України.
Робота виконана відповідно до планових тем наукової роботи кафедри
цивільного

права

та

процесу

юридичного

факультету

Львівського

національного університету імені Івана Франк «Удосконалення механізму
правового регулювання у світлі новелізації цивільного законодавства» (2012 –
2014 роки, номер державної реєстрації 0112U003754), «проблеми уніфікації
цивільного законодавства України з право ЄС» (2016 – 2018 роки, номер
державної реєстрації 0116U001703) та “Новелізація цивільного та цивільно –
процесуального права в умовах реформи судочинства» (2019 – 2021 роки,
номер державної реєстрації 0119U002358).
Науково-теоретична база дослідження складається із значної кількості
праць відомих українських і зарубіжних вчених-цивілістів, правознавців,
спеціалістів у сфері права інтелектуальної власності та корпоративних прав,
цивільного права і процесу. Безпосередньо, але фрагментарно досліджувані в
дисертації Л.Я.Турчин проблеми ставали об’єктом уваги в науці цивільного
права в межах дослідження проблем права інтелектуальної власності і
корпоративних прав вітчизняними та іноземними науковцями. Зокрема, йдеться
про

дисертаційні

і

монографічні

роботи

Ю.Є.Атаманової,

О.В.Басай,

Ю.М.Юркевич, І.Є.Якубівського та ряду ін., які покладені в основу
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обґрунтування позицій автора. Усі вони достатньо повно зазначаються у списку
використаних джерел (с.184 – 205 дисертації), детально досліджуються на
протязі усієї роботи, аналізуються у підрозділі 1.1. дисертації (с.26 – 33).
Втім, як зазначалося вище, комплексних теоретичних розробок у сфері
майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу
господарських товариств у такому обсязі і в такому контексті, як це здійснено у
роботі Л.Я.Турчин, вітчизняними науковцями не проводилось. Робота
відрізняється від зазначених творів як за змістом, так і за обсягом питань, які в
ній досліджуються, в тому числі, за висновками і пропозиціями, обсягом і
переліком використаних літературних джерел, проаналізованих для написання
дисертації. Праця Л.Я.Турчин містить аналіз сучасного законодавства і
міжнародного досвіду. Окресленим проблемам було присвячено також певну
кількість публікацій у спеціальних виданнях – вітчизняних і зарубіжних - вони
також увійшли до переліку літератури, представленого дисертанткою.
Перевагою роботи є і те, що теоретичні проблеми вирішувались з
урахуванням практики, що не лише підвищує рівень дослідження, але й дає
можливість автору зробити висновки, які будуть цікавими для ознайомлення і
використання практичним працівниками.
Структура роботи класична і досить вдала, обумовлена, перш за все,
метою і завданнями дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, поділених на шість підрозділів, висновків та списку використаних
джерел, додатку.
Дисертація містить анотацію, як це вимагається МОН України. При
цьому повний обсяг дисертації складає 207 сторінок, з яких основний текст –
167 сторінок; 20 сторінок складає список використаних джерел (219
найменувань).
Розділи та підрозділи дисертації за своїм змістом і висновками,
перспективами подальшого дослідження і використання для розвитку доктрини
цивільного права і законодавства можна назвати змістовними, вдало
викладеними

і

аргументованими.

Так,

Розділ

1

присвячений

загальнотеоретичній характеристиці майнових прав інтелектуальної власності
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як внеску до статутного капіталу господарських товариств. Він складається із
двох

підрозділів:

інтелектуальної

методологічні

власності

засади

шляхом

дослідження

внесення

до

майнових

статутного

прав

капіталу

господарських товариств (с.26 - 33 дисертації); поняття та правова природа
майнових прав інтелектуальної власності (с.33 - 54 дисертації). Цей розділ і
підрозділи важливі для розуміння теоретичних аспектів майнових прав
інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських
товариств.
В Розділі 2, в якому викладено матеріал про правові форми передання
майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських
товариств, досліджуються правові засади формування статутного капіталу
господарських товариств майновими правами інтелектуальної власності (с.57 –
90 дисертації) і аналізується договір як підстава передання майнових прав
інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств (с.90
- 126 дисертації). Ці підрозділи мають інтерес з точки зору практичної
реалізації положень законодавства і теоретичних концепцій у сфері договірної
форми передання майнових прав у сфері, що цікавить.
Третій розділ дисертації охоплює низку питань, об’єднаних під єдиною
проблемою визначення особливостей передання до статутного капіталу
господарських

товариств

майнових

прав

на

окремі

види

об’єктів

інтелектуальної власності; зокрема, аналізуються особливості передання до
статутного капіталу господарських товариств майнових прав на об’єкти
авторського прав та суміжних прав (с.130 – 146 дисертації) і особливості
передання до статутного капіталу господарських товариств майнових прав на
об’єкти промислової власності (с.146 – 177 дисертації).
Аналіз змісту дисертації Л.Я.Турчин дозволяє виділити найбільш чітко і
послідовно розкриті питання, оцінити доказову базу висновків і виділити
питання, які потребують подальшого аналізу у наступних наукових роботах
дослідників сфери права інтелектуальної власності і корпоративних прав.
Так, зокрема, серед безспірних позитивів роботи можна назвати
звернення автора до двох значних інститутів цивільного прав – корпоративного
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права

і

права

інтелектуальної

власності,

однаково

гарне

володіння

дисертанткою матеріалом як у сфері інтелектуальної, творчої діяльності, так і у
сфері корпоративних прав, зокрема, особливостей окремих видів господарських
товариств,

договірних

правовідносин

щодо

внесення

майнових

прав

інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств
тощо.
Позитивне враження також справляє чітко аргументована і доведена
позиція Л.Я.Турчин щодо теорії прав інтелектуальної власності, обраної нею за
основу для написання роботи. Автор прослідковує шлях від історично і
доктринально різних позицій з цього питання і зупиняється на власному
обгрунтовному висновку щодо такої основи у вигляді теорії виключних прав
інтелектуальної власності.
Можна погодитись із вибором дисертанткою методологічних засад
дослідження майнових прав інтелектуальної власності шляхом внесення до
статутного капіталу господарських товариств, з окресленим відразу на початку
роботи і в процесі аналізу абсолютним та зобов’язальним характером майнових
прав інтелектуальної власності (с.3 дисертації); проведеним вивченням
положень законодавства щодо поділу майнових прав інтелектуальної власності
на виключні і невиключні – і зробленими з цього приводу власними
висновками дисертантки про спірність такого поділу; а також із результатами
авторського

аналізу

правомочностей,

які

складають

майнові

права

інтелектуальної власності, причому майнові права інтелектуальної власності
обгрунтовано названо самостійним об’єктом цивільного обороту.
Схвалення

заслуговують

міркування

автора

щодо

лексичного,

категоріального апарату відносин у сфері майнових прав інтелектуальної
власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств, зокрема у
роботі з’ясовано неоднакове використання у законодавстві термінології для
позначення участі у статутному капіталі як «вкладу» і «внеску» для позначення
майнової участі у статутному капіталі господарських товариств з подальшими
висновками, які заслуговують на увагу у положеннях новизни щодо доцільності
використовувати термін «внесок».
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Не уникає Л.Я.Турчин і дискусій, веде полеміку – коректно, але з власних
обґрунтованих позицій щодо можливості внесення не грошових активів,
наприклад, майнових прав інтелектуальної власності, до статутного капіталу,
визначення об’єкта внеску до статутного капіталу господарських товариств,
законодавчих критеріїв, яким повинно відповідати майно як внесок до
статутного капіталу, стосовно таких критеріїв як можливість здійснення
грошової оцінки та оборотоздатності майнових прав інтелектуальної власності
та ін.
Неабияка

робота

проведена

Л.Я.Турчин

для

надання

правової

характеристики конструкцій договору про передання виключних майнових
прав інтелектуальної власності та ліцензійного договору з метою доведення, що
конструкція ліцензійного договору може застосовуватися при внесенні
майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських
товариств.
Відома в колі спеціалістів корпоративного права полеміка щодо
формування

статутного

капіталу

створюваних

акціонерних

товариств

майновими правами інтелектуальної власності, піддається детальному аналізу і
Л.Я.Турчин. Автор висловлює позицію про те, що створення акціонерних
товариств з майновими правами інтелектуальної власності у статутному
капіталі можливе, одночасно вірно зазначаючи про ряд застережень.
Серед ґрунтовного і всебічного аналізу договірних форм у сфері, що
цікавить, дисертантка звертає належну увагу на зміст таких договорів як
договір про внесення додаткового вкладу товариства з обмеженою та
додатковою

відповідальністю,

договір

про

купівлю

–

продаж

акцій,

корпоративний договір та договір між акціонерами, авторський договір
(останній вірно названий видом договорів про розпорядження майновими
правами інтелектуальної власності).
Також до позитивів роботи слід віднести кропітку роботу автора зі
спеціальною літературою, врахування позицій попередників у дослідженні
питань теми, вміле звернення до міжнародних актів і вітчизняного
законодавства, вдалий вибір прикладів і судових справ для ілюстрації і
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обгрунтування своїх позицій, чіткі і недвозначні висновки за результатами
розгляду кожного розділу, змістовні анотацію та вступ до роботи.
Загальні висновки, які зроблені дисертанткою до розділів і наприкінці - на
сторінках 181 - 184 дисертації в цілому слід визнати вдалими як за формою, так
і за змістом.
Особливої уваги заслуговують висновки про: доцільність вживання
терміну «внесок» для позначення майнової участі в статутному капіталі
господарських товариств; про те, що об’єктом внеску до статутного капіталу
виступають саме майнові права інтелектуальної власності, які повинні бути
оборотоздатними та підлягати грошовій оцінці; щодо дозволу державним
науковим установам тощо вносити до статутного капіталу господарських
товариств усю сукупність майнових прав інтелектуальної власності; що
ефективним захистом їх прав для навчальних та наукових закладів є
закріплення у договорі, з яким передаються майнові права інтелектуальної
власності, можливості залишити за собою право на використання об’єктів
інтелектуальної власності для освітніх, наукових, дослідницьких цілей; щодо
доцільності передання документації, яка засвідчує права на відповідні об’єкти
інтелектуальної власності, з метою належного оформлення відносин щодо
формування статутного капіталу господарських товариств та ряд ін. (с.181 –
182 дисертації). Слід відмітити також висновки 10 – 11 на с.183 дисертації
щодо обов’язку учасника (засновника) та товариства інформувати про передачу
майнових прав на торговельну марку до статутного капіталу господарського
товариства і про доцільність укладення із засновниками товариств договору про
нерозголошення відомостей, отриманих в процесі оцінки майнових прав на
комерційну таємницю (ноу – хау), які вказують на обізнаність автора у
сучасних тенденціях, пов’язаних із розвитком інформаційного суспільства і які
заслуговують на схвалення.
Оцінюючи

обґрунтованість

наукових

положень

дисертації,

слід

наголосити на тому, що всі висновки, положення і пропозиції, зроблені
Л.Я.Турчин у роботі, є новими, достовірними і належно обґрунтованими.
Наукова новизна одержаних результатів обумовлюється тим, що
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дисертація є однією з перших в Україні комплексною за характером працею
щодо

дослідження

майнових

прав

інтелектуальної

власності,

які

використовуються як внесок до статутного капіталу господарських товариств.
Наукова

новизна,

крім

іншого,

визначається

також

сучасною

постановкою проблем, подальший розвиток в роботі Л.Я.Турчин дістали раніше
висвітлені положення, а також сформульовані нові наукові положення і
висновки, які запропоновані автором особисто і винесені нею на захист. Серед
них найбільш вагомими і перспективними слід визнати наступні:
- належно обґрунтована, сформульована і вперше висловлена позиція про
необхідність врегулювання особливостей передання майнових прав
інтелектуальної власності навчальними закладами тощо до статутного
капіталу господарських товариств із можливістю таких засновників
залишити за собою право на використання об’єктів інтелектуальної
власності для освітніх тощо цілей; заслуговують на увагу і схвалення
аргументи, наведені вперше щодо необхідності змін у законодавство,
згідно яких внесок у не грошовій формі повинен мати грошову оцінку, що
затверджується ¾ голосів усіх учасників товариства; щодо доцільності на
етапі укладення засновницького договору акціонерного товариств
ознайомити усіх засновників із наявною на цей момент грошовою
оцінкою майнових прав інтелектуальної власності, якими планується
оплачувати акції, для попереднього погодження такої оцінки.
- доведене і належно обґрунтоване запропоноване вперше положення щодо
доцільності укладення між правоволодільцем комерційної таємниці (ноу
– хау) та іншими засновниками, учасниками (акціонерами) товариств
договору про нерозголошення відомостей, отриманих в процесі оцінки
такого внеску та ряд інших положень, сформульованих автором уперше,
удосконалених чи таких, що набули подальшого розвитку на сторінках 22
– 24 дисертації.
Л.Я.Турчин вносить ряд слушних пропозицій до законодавства на
підставі зазначених пропозицій - як у положеннях, які виносяться на захист,
так і у висновках. На протязі усієї роботи автор аргументовано, послідовно,
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логічно відстоює положення про особливості майнових прав інтелектуальної
власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств, тому
наведені автором висновки і пропозиції, теоретичні конструкції можна визнати
належним чином обґрунтованими, достовірними і такими, що мають
відповідний рівень новизни.
Оцінюючи позитивно актуальність і науковий рівень проведеного
дисертанткою дослідження, визнаючи теоретичну та практичну значимість
отриманих результатів для вирішення низки складних правових проблем,
зокрема, цивільно - правових, можна висловити наступні зауваження щодо
окремих положень роботи:
1. Л.Я.Турчин назвала і вивчила значну кількість робіт з тематики своєї
дисертаційної роботи, втім на перспективу автору бажано було б
також ознайомитися з докторськими дисертаціям А.О.Кодинця,
присвяченою зобов’язанням у сфері інформаційних прав і прав
інтелектуальної власності, Н.О.Давидової, яка детально дослідила в
тому числі особливості творчої діяльності і договірних відносин у
ВУЗах України та США, яким дисертантка приділяє особливу увагу.
Роботи названих і ряду інших авторів можуть допомогти в процесі
підготовки

монографії

за

результатами

захисту

кандидатської

дисертації. Так само було б добре розмістити у монографії,
підготовленій за результатами захисту, приклади договорів, судову
практику – щоб можна було відразу ознайомитися з повними версіями
справ і прикладами договорів, наведеними у тексті дисертації.
2. На с. 19 – 20 Вступу до дисертації Л.Я.Турчин детально висвітлює
методи дослідження, які вона використала при написанні дисертації,
що є безумовним позитивом – зокрема, автор використовує як
загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання правових явищ,
серед яких: емпіричні методи опосередкованого спостереження, метод
порівняння; загальнологічні

методи аналізу, індукції, дедукції,

абстрагування тощо; евристичні методи, а також спеціальні методи –
порівняльно – правовий, формально – юридичний, логіко – юридичний
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та ряд ін. Усі зазначені методи дійсно застосовані при написанні
роботи, що підвищило її рівень і надало змогу автору зосередитись на
найбільш важливих аспектах того чи іншого питання. Але зауваження
викликає обсяг матеріалу, поданого Л.Я.Турчин щодо методів
дослідження, використаних у роботі, у підрозділі 1.1. дисертації
«Методологічні засади дослідження майнових прав інтелектуальної
власності шляхом внесення до статутного капіталу господарських
товариств». В цілому висвітлення цього питання на сторінках 29 – 33 є
збільшеною версією цього питання у Вступі. Виникає питання – чи
потрібно присвячувати цьому питанню з повторами, яких не можна
уникнути, таку увагу у межах перших 33 сторінок дослідження?
3. На с.33 у підрозділі 1.2. «Поняття та правова природа майнових прав
інтелектуальної

власності»

можна

зустріти

аналіз

відмінності

результатів інтелектуальної, творчої діяльності від речей, що є
об’єктами права власності. Автор стверджує, що «…інтелектуальним
продуктом є нова, унікальна та оригінальна ідея, представлена у
вигляді інформації на матеріальних носіях (тут і далі курсивом
виділено нами – О.В.Кохановська). Специфіка інтелектуальних
продуктів полягає в їхній повсюдності і нескінченності, завдяки чому
вони можуть бути одночасно використані в будь – якому спектрі
необмеженою кількістю осіб, а такі дії не впливають на зменшення
кількості таких продуктів» (с.33 дисертації). Передусім відзначимо,
що висновки автора і саме розуміння проблематики, яка зачіпається
нею у цьому підрозділі, вірне і чітко висловлене - у кінцевому
рахунку. Втім, у наведеному тексті присутня низка висловів і
формулювань, які викликають запитання. Чому автор називає
інтелектуальним продуктом нову, унікальну та оригінальну ідею?
Адже ідеї, згідно теорії прав і законодавству України не охороняються,
якщо вони не набули об’єктивної форми представлення, з якою
можуть ознайомитись інші особи. По – друге, автор стверджує, що це
не просто ідея, а ідея, представлена у вигляді інформації на
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матеріальних носіях. Це незрозуміло, тим паче, що в дисертації
розглядаються усі інститути прав інтелектуальної власності у межах
досліджуваної тематики. Новими є і поняття, використані автором у
межах характеристики специфіки інтелектуальних продуктів, а саме
такі ознаки як «повсюдність» і «нескінченність». В роботі ми не
знайшли пояснення цих понять стосовно її тематики, тому доводиться
лише здогадуватись, що саме мала на увазі дисертантка. Те саме
стосується

словосполучення

«…вони

можуть

бути

одночасно

використані в будь – якому спектрі необмеженою кількістю осіб, а такі
дії не впливають на зменшення кількості таких продуктів». Бажано
пояснити це під час захисту дисертації, оскільки зазначене частково
використовується автором і для формулювання висновків до розділу (
п.1 на с.54 дисертації).
4. Н с.36 дисертації Л.Я.Турчин зазначає дослівно наступне: «Очевидним
є те, що обмін і присвоєння (треба було додати – «результатів» О.В.Кохановська) інтелектуальної власності відрізняється від обміну і
присвоєння речової власності. Адже відрізняються між собою речі і
об’єкти інтелектуальної власності». З цього приводу слід зауважити,
що різниця між цими об’єктами набагато більша, ніж зазначено
автором, тож можна пригадати яскравий вислів видатного цивіліста
Олександра Олександровича Пиленка (в роботі «Право изобретателя»)
ще у 1902 році, загальний зміст якого полягає в тому, що лише в
незрілій свідомості може з’явитися думка про схожість речей і
результатів творчості. Невиправданим компромісом виглядає також
висновок, зроблений дисертанткою на с. 37 дисертації про те, що
«застосування проприєтарного підходу до врегулювання відносин
інтелектуальної власності є не зовсім виправданим в сучасних умовах»,
і далі на с.39 дисертації: «Таким чином, законодавець передбачає
застосування правомочностей права власності у речовому розумінні до
права інтелектуальної власності, що є не зовсім виправдано». В
сучасних умовах проприєтарні підходи є зовсім не виправданими.
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5. Автору можна запропонувати у своїх подальших дослідженнях
поглянути на ряд об’єктів прав, які вона аналізувала, як на
інформаційні об’єкти. Зокрема це стосується об’єктів, які перелічені
нею на с. с. 42, 46 дисертації, а саме: комерційні (фірмові)
найменування, торговельні марки, географічні зазначення, також
відкриття і комерційна таємниця, особливо у випадку, якщо її зміст
складає інформація. Подвійна природа таких об’єктів сьогодні
дозволяє розробити більш ефективні правові конструкції для їх
охорони, використання, впровадження. З цього можна буде зробити
також

цікаві

висновки

«удосконалено»

(с.23

щодо

положення

дисертації).

В

ньому

новизни
автор

10,

яке

пропонує

класифікацію майнових прав інтелектуальної власності проводити за
обсягом їх оборотоздатності на необмежені в цивільному обороті,
обмежені в цивільному обороті і необоротоздатні. Обмеженими в
обороті

названо

майнові

права

на

комерційне

найменування,

необороноздатними – майнові права на географічне зазначення,
раціоналізаторську пропозицію та наукове відкриття. Чи не вважає
автор, що ця специфіка пов’язана із переважною інформаційною
сутністю цих майнових прав і саме це впливає на їх класифікацію?
6. На с.89 дисертації Л.Я.Турчин, як висновок проведеного аналізу і
завершення дискусії, висловлює думку, що «…майнові права
інтелектуальної власності, що охороняються на території іншої
держави (і не охороняються на території України) будуть корисними
для нього (до прикладу, діяльність такого товариства здійснюється на
території не лише України, а й держави, в якій зареєстровані
відповідні майнові права інтелектуальної власності), то заборони
вносити такі права до статутного капіталу українського товариства
немає». Між тим, дискусію, висвітлену у роботі, зарано вважати
завершеною, а висновок автора потребує більш ґрунтовного аналізу і
врахування публічно – правових аспектів цієї проблеми, зокрема, слід
врахувати роль держави у цих питаннях, суспільний і державний
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інтерес.
Висловлені

зауваження

спрямовані

на

уточнення

і

поглиблення

аргументів у пропозиціях автора, а також на з’ясування під час прилюдного
захисту дискусійних питань. Втім, вони не торкаються найбільш важливих для
розкриття теми положень дисертації, а тому не впливають на її загальну
позитивну оцінку. Наукові результати, представлені у дисертації Л.Я.Турчин,
мають як теоретичне, так і практичне значення, оскільки розвивають теорію
цивільних правовідносин, зокрема, теорію прав інтелектуальної власності та
корпоративних прав і можуть бути використані у подальших дослідженнях у
цій сфері. Дисертанткою запропоновано, окрім іншого, шляхи вдосконалення
законодавства України, зокрема, норм ЦК України, ряду законів України та
інших нормативних актів, які пов’язані з проблемами, що досліджуються у
роботі.
Результати дисертаційного дослідження Л.Я.Турчин можуть бути
використані у

подальших загальнотеоретичних дослідженнях цивільно-

правових проблем, зокрема, у науково-дослідній сфері для подальшого
розвитку сучасної науки цивільного права; вони можуть бути підґрунтям і
теоретичною базою для подальших наукових пошуків із вищезазначеної
тематики: у правотворчості – для врегулювання ряду норм цивільного
законодавства України; у науково-методологічній роботі - для підготовки
навчальних посібників і підручників з курсу "Цивільне право", «Право
інтелектуальної власності» тощо та у викладанні відповідних навчальних
дисциплін; а також у правозастосовчій сфері і у сфері практичної діяльності, а
отримані Л.Я.Турчин нові науково обґрунтовані теоретичні результати і
висновки в сукупності вирішують важливі наукові проблеми у праві і в
цивільному праві зокрема.
Теоретичні положення були критично і детально проаналізовані
дисертанткою, а вже на цій основі запропоновані шляхи удосконалення теорії і
практики для запровадження ефективного цивільного-правового регулювання
відносин у сфері майнових прав інтелектуальної власності як внеску до
статутного капіталу господарських товариств.
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Висновкам, зробленим у дисертації, властиві необхідні ознаки новизни, а
сама автор чітко визначає власну позицію з кожного питання, веде виважену
наукову полеміку, вдало використовує матеріали практики і приклади.
Зазначене дає можливість зробити висновок, що робота Л.Я.Турчин є
самостійною завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково
обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове
завдання суттєвого і важливого значення для науки цивільного права. Зміст
автореферату повною мірою відображає структуру, хід дослідження, основні
положення і висновки дисертації. Автореферат не містить положень, що не
ввійшли до основного змісту дисертації.
За темою дисертації та відповідно до її змісту автором опубліковано
чотирнадцять наукових робіт, з яких 6 статей – у наукових фахових виданнях
України, включених до міжнародних науко метричних баз даних; 2 статті – у
зарубіжному

науковому

періодичному

виданні;

6

тез

доповідей

на

конференціях. Основні теоретичні положення, що виносяться на захист,
висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, викладені у зазначених
публікаціях з достатньою повнотою. У належній за кількістю і якістю роботах
також висвітлена ідея проведеного дослідження.
Отже, повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження
Л.Я.Турчин відповідає встановленим для такого виду робіт вимогам.
Дисертаційне дослідження пройшло необхідну апробацію. Робота оформлена у
відповідності із вимогами, які ставляться до такого роду робіт, написана
грамотною українською юридичною мовою з використанням професійної
лексики і термінології, стиль подання матеріалу автором доступний для
сприйняття і логічний.
Таким чином, дисертація Л.Я.Турчин «Майнові права інтелектуальної
власності як внесок до статутного капіталу господарських товариств» є
самостійною завершеною кваліфікованою науковою працею, що містить
результати проведених автором досліджень, які є важливим внеском у
регулювання чинним законодавством України відносин у названій сфері.

