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oФIЦrЙнoгo oПoнЕI{TA

нa Дисepтauiю Чибiсoвa flмитpa MиxaйлoвиЧa нa тrмy:

<<oxopoнa ПpaB iнтелекTyaлЬнoi влaснoстi

B paмкaх Cвiтoвoi opгaнiзaцii тopгiвЛЬ),

щo ПoДaнa нa зДoбyтTя llayкoBoгo сTyПrня кaнДИДaTa IopиДиЧHlIх нayк

Зa сшецiaльнiстro 12.00.11 _ мilкнapoДне ПpaBo

Aктyaльнiсть Tегl{и ДисеpTaЦiйнoгo ДoслiД}кeння. Bстyп Укpaiни Дo

CвiтoвoТ opгaнiзaцiТ тopгiвлi (СoT) сTaB кЛIoЧoBиM кpoкoМ y нaПpяМкy Дo

зaбeзпеЧеннЯ ПoBl{oцiннoТ yиaстi УкpaТн И У мiжнapoднiй тopгiвлi, Щo, сBoсIo

чrpГoЮ, l ЗaIlopyкoЮ Тi екoнoмiчнoгo poЗBиTкy Тa Дaе шiДcтaви сПo.ц\вaтиcя ътa

Пo.цЕtJIЬIIIe Bxo.цх{rння Укpaiни Дo ЧИQIIa нaЙбiлЬш poзBиIIyTих Дep}кaв свiтy як

oднiеТ з нaЙ6iльlшиx pинкoBиx екoномiк Свpoпи. HaстyПниM кpoкoМ y цЬoMy

нaпpяМкy сTaJIo yкЛaДr}Iня УкpaТнoю УгoДи Пpo aсoцiaцiro з Свpопейським

Coюзoм (eC).

Сеpед бaгaтьoх пpoблеМниx IIиTaнЬ, якi Bжr TpaПиЛkIcЯ Ta з BrЛикoю

iмoвipнiстro ПpoДoB)кyBaTиМyTЬ TpaIIЛя T|4cЯУкpaТнi нa цЬoMy IшЛяxy' с пpoблeМa

зaxиcTy ПpaB iнтелекrуaльнoТ влaонoстi. Mix<нapoДнo.ПpaBoBе prГyЛloBal{ня

зaxисTy ПpaB iнтелекTyaЛЬнoТ влaснoстi, Щo ПoЧaJlo сBoс фop*y'aн}Iя щr y ХIx

стoлiттi, зaзнaЛo сисTeМних змiн зi ствoprнI{яM CoT Ta yкЛaДенI{яM |994 poкy

Угo.ци пpo TopГoBельнi aсПекTи IIpaR iнтелектyaльнoТ BЛacнoстi (УгoДa TPIПC).

ЗaбезпrЧrння .цoTpиМaння УкpaТнoro ПoЛo)кенЬ УгoДи TPIПC сTaЛo o.цниМ з

нaймaсшlтaбнiшIиХ Ta нaйсклa,цнiшrиx ЗaB.цaнЬ y шpийrrятгi нaшoТ ,.цrp}кaBoЮ

yсTaЛrниx мiжнapoДних ПpaBиJI Гpи y сфеpi ПpaB iнтелектyaльнot BЛacнoсTl.
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Пoдaльшa iнтегpaцiя УкpaТни з eC щr Гoстpiшrе aкTyaJliзyвaлa цЮ пpoблемaтикy

Ta ПoсT aBИIIaнoвi TropеTичнi Ta Ilpaктичнi IIиTaння, гIoB'язaнi З ПoсиЛrнHяM poлi

eC y TpaкTyвaннi, кoнкpетизaцii Ta,цoПoвненнi зoбoв'язaнЬ .цеpжaB.членiв eC зa

УгoДoro TPIПC, a Taкo}к З кoнкprTними зoбoв'ЯЗaнняМи УкpaТнkl Зa Угo.цoto Пpo

" aсoцiaцiro з eC (нaПpикЛaД, щoДo oxopoни Bинaxoдiв y гaлyзi бioтеxнoлoгiТ тa

кoМП, toTrpIIих ПpoГpaм тoщo).

ПpaвилЬне poзyмiння змiстy вiДпoвiДниx мilкнapo.цнo.ПpaBoBих

зoбoв,язa}IЬ УкpaТнИ Ta oсoбливoстей ixньoi pеaлiзaцiТ нaвpЯД' ЧИ е Mo}кЛиBиМ

без aнaлiзy iнститyцiйниx aспектiв фyнкцioнyBaння СoT Ta йoгo cиcTrМи

poзв,язaння спopiв, BЗaсМoдiТ CoT тa Bсесвiтньoi opгaнiзaцiТ iнтелектyaльнoТ

влaснoстi (B9IB) ) a Taкo)к poлi y вi,цпoвiднoмy меxaнiзмi opгaнiв eс.

Дoслiд)кrння цих acПекTiв ДoДaс щr o.цин BaжЛиBиЙ acлекT aкTyaЛЬнoстi пpaцi

Чибiсoвa Д. M. У зaГaJlЬнirпoмy плaнi Ba)кЛиBo Taкoх{ вiдзнa.r|4TИ) щo нa

TropеTичнoМy piвнi кoМПJIексне Дoслi.ц)кrння IIиTaIIЬ oХopoни ПpaB

iнтелектyaльнoi. влaснoстi y paмкaХ CoT .цo .цисepTaцiТ Чибiсoвa Д. М. B

yкpaiнськiй нayui мiжнapoДнoГo ПpaBa не здiйcн}oBaJloся.

ПiдсyмoByloЧи' Мo}кнa BIIеBнrнo сTBrp,ц)кyBaTи, Щo ДиcеpTaцiйне

дoслiДження Чибiсoвa ,.{митpa MиxaйЛoBиЧa Нa TrMy: <<oxopoнa ITpaB

iнтелекTyaJIЬнoТ влaснoстi B paМкax CвiтoвoТ opгaнiзaцiТ Topгiвлi> е aкTyЕtJIЬI{иM

ДoслiД>кеннЯМ пpoблеми мiжHapoДнoгo пyблiчнoгo ПpaB&, Щo r Ba}кЛиBoIo як B

TeopеTиянiiа, Taк i в пpaктичнiй плoщинi.

Cryпiнь oбгpyнтoвaнoстi нayкoBиx lloЛoж(eнЬ' Bис[IoBкrB l

prкoмeндaцiй, сфoРMyЛЬoBaних У Дисеpтaцiio Тх Дoстoвipнiсть i нoвиЗнa.

,{исеpтaцiйне ,цoслiд)кення Чибiсoвa Д. M. скЛaДaсTЬcя зi BсTyIIy' ЧoTиpЬox

poздiлiB, Щo oxoПЛ}oloTЬ ДесяTЬ пiдpoздiлiв (нетвеpтиЙpoздiл нa пiдpoз.цiли не

пo.цiляеться), виснoвкiв Ta сПискy BикopисTaниХ Д}кrpеЛ (зaгaлoм 405

нaйменyвaнь). Taкa сTpyкTypa poбoти e oбгpyнToBallolo i .цoЗBoЛИЛa.цисеpTaнTy

змiстoвнo BисBiтлити Ba}(ЛиBi aспекTи TеМи' poЗкpитoТ З ДoTpиMaнняM лoгiчнoi

пoслiДoвнoстi BикЛaДy MaTеpiaлy.
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oзнaйoМЛення з Дисеpтaцiсro ЧибiсoBa Д. М. Дaе пiДстaви сTBеp.ЩкyBaTи,

щo aBTopoМ Bикoнaнr сеpйoзне нayкoBе дoслiд)кення cкЛa.цнoТ мiяtнapo.цнo-

пpaвoвoТ пpoблеМи. ПеpевaГoЮ цiri poбoти r пеpедyсiм Te, щo .цисrpTaнT

пеpшиМ сеprД вiтчизн Я:нИX нayкoвцiв кoМПЛекснo .цoолi.цив ЗaxисT

*iнтелектyaльнoТ влaонoстi y paМкax CoT, ДЛЯ ЧoГo Пpoaн€шiзyвaв poЗBиToк

.цoкTрини мiжнapo.цнoГo ПpaBa y цiй гaлyзi, ЗaПpoПoнyBaB сиcTеМaтизaцiro

Пpинципiв мiжнapo.цнo-ПpaBoвoТ oХopoни iнтелекTyaЛьнoТ BЛacнoстi, дoслi.цив

cTaЕ{oBЛrння i poзвиToк мiжнapoДнoГo iнститyцiйнoгo меxaнiЗМy oxopoни

iнтелектyaльнoТ влaснoстi Ta ITpoaн€шiзyвaв спiввiднoшення oхopoни

iнтелекTyaЛЬнoi влaснoстi y CoT Ta B paМкax iнtпиx мiжнapo.цниx iнститyцiй.

Cеpед сиcTlМниХ ПиTaнЬ, ,Дo яКиx ЗBеpнyBся aBTop' зBеpTaIoTЬ нa себе yBaГy

мipкyв a:нНЯ Пpo кoнцеПTyaЛЬнi зacaди Ta pе)ItиMи oxopoни iнтелектyaльнoТ

влaснoстi згiДнo З УгoДolo TPIПC, aнaлiз iнститyцiйнoгo Ta нopМaTиBнo.

IIpaBoBoГo BПЛиBy сC нa Bикoнaння йoгo .цrp)кaвaМи-чЛенaMи BиМoГ УгoДи

TPIПС, a Taкo)к сисTеМи BpеГyЛ}oBaHня спopiв CoT нa oс}Ioвi пpaкTики opгaнy

З poзв,язaння спopiв (ДCБ). [o iнtпиx .цoсяГненЬ aBTopa Mo)кнa B1,.цнесTи

IIpoBе,ценr дoслi,^цxtrннЯ oсoбливoстей пpaвoвoi oxopoни винaxo.цiв у гaлyзi

бioтеxнoлoгiТ Ta pе)киМy oxopoни кoМП'IoTеpHиx IlpoцpaМ згiднo З УгoДoro

TPIПC, BиЗHaЧrFIня змiстy фyнкцiй Paди TPIПC Ta Тi poлi y зaбезпеченнi

oxopoни iнтелектyaльноТ влaснoстi y СoT, a Taкoхt цiкaвi Ta IIayкoBo

oбгpyнтoвaнi ПpoПoЗицiТ щoДo iмплементaцiТ Угoди TPIПC вiДпoвiДнo Дo

BиМoГ УгoДи Пpo aсoцiaцiro Укpaiнa.eC.

Hayкoвi pезyлЬTaTИ, BиснoBки' щo oTpиМaB aBTop, Td ЗaПpoПoHoBaнi ним

peкoМендaцiТ гpyнTytoTЬся нa кpиTиЧнoМy aнaлiзi ЗнaчнoГo oбсягy

нopМaTиB[IoГo мaтеpiaЛy (мiжнapoднi .цoГoBopи, aкTи нaцioн€}JlЬнoГo

Зaкoнo.цaBсTBa Ta pirшення мiжнapoДниx opгaнiзaцiй), сyдoвoТ ПpaкTики,

зapyбi>кнoТ тa вiтчизнянoТ нayкoBoТ лiтеp aTУpИ, зoкpеМa Мoнoгpaфiuниx BиДaHЬ

Ta сTaTeiI у пеpioдиЧниx BиДaнняx.

oбrpyнтoвaнiсTЬ Ta ДoсToBipнiсть oTpиМaниx pеЗyЛЬтaтiв, BисIIoBкiв тa

ПpoПoзицiй пiдтвеpД)кyrTЬся шиpoкoЮ ДжеprЛЬнoЮ бaзoтo ПpoBе.ценoгo



4

.цoсЛiДження' BикopисTaI{IIяM piзнoмaнiтниx пpийoмiв aнaлiзy BизIIaЧrниХ

ПиTa}IЬ' .цoсTaTнЬo}o aшpoбaцirro oTpиМaниx peзyЛЬтaтiв, a Taкoж чiткo

сфopмyЛЬoBall ИNIИ BисIIoBкaMи' якi rpy[ITyIoTЬ cЯ Ha laraтoacПrкTlloMy aнaлiзi

.цoслi.ц>кyвaнoТ TеМи.

" MrTo.ци нayкoBoГo Дoслiркенt{я' щo зaсToсyгlaв ДvlсеpTal{т, зaбезrrечиЛи

неoбxiд ниЙ piвeнь лoгiчнoгo oбrpyl{TyBaння нayкoBиx Пoлo}кенЬ ДисеpTaцif .

oснoвнi нayкoвi .цoсяГнrння ДиcеpTaHTa, Пoзa сyмнiвoм, ЗBo.цяTЬся .цo

ПoЛoхtень, якi y BсTyпi дo ДисrpTaцiТ тa ii aвToprфеpaтi oxapaкTrpиЗoBaнo як

тaкi, щo вiдзнaЧaroTЬся нayкoBoю tIoBиЗHoю. Ha HaIIIy Д}мкy, нrМar пoтpеби

ПoBTopIоBaTи всi цi ПoЛo)кення Ta BиснoBки У цЬoМy вiдгyкy, aJIe слiд

вiДзнaчИTИ тi ПoЛo)кrння нayкoвoТ нoBиЗни' якi е) TIa ДyMкy oПoненTa'
I

нaйвaжливitшиМи .цЛя prценЗoвaнoТ ДиcеpTaцiТ.

Зoкpемa, aBTop ПеpшIиM y вiтчизн яътiiт, дoктpинi зaПpoПoнyBaB

клaсифiкaцiю мix<нapo.цних меxaнiзмiв oХopoни iнтелекTyЕtJIьнoТ BЛaснoстi зa

кpитеpiсм пpoсTopoвoТ сфеpи ,Цii (nidpoзdiл ] .3), a Taкoхt Зa кpитеpiсм

фyнкцioнaJIЬFIoТ тa iнститyцiйнoТ BзaсМoдiТ iз CoT (пidpoзdiл 3.3), Автop Taкoxt

ЗaПpoПoнyBaB opигiнaJlЬнy дефiнiцirо Ta влacнvтiт' вapiaнт пеpioдизaцii

cTaнoBЛrння мiжнapo.цнoГo iнститyцiйнoгo меxaнiзМy oxopoни

iнтелектyaльноТ влaснoстi (пidpoзdiл ].4). Кpiм ToГo' aвTop oбгpyнTyBaB

11poПoзицiro зaкpiпиTи нa мiжнapoДнoМy piвнi (CoT, BOIB, IoHЕCКo) пеpелiк

oкpеМиx oб'сктiв iнтелектyaльнoТ влaснoстi, якi Мa}oTЬ IIoшиpIoBaTисЬ без

oIIЛaTи лiцензi Йниx плaте>кiв нa TеpитopiТ .цеpжaв, Щo poЗBиBaIoTЬся. Aвтop

Taкo)к HaДaB ПrpекoнЛиBy apГyМентaцiю вiдсyтнoстi piвнi CoT €,ДИt|kIх' BиМoГ

.цo oxopoни винaхoДiв y гaлyзi бioтеxнoлoгiТ }IaсaМПrPеД ЧеpеЗ вiдсyтнiсть

е.циt{иx МopaЛЬнo.еTиЧних кpитеpiТв ПaTеLITyBaння Taкиx винaхoДiв Ta

зaПpoПoЕIyBaB виpirшеHl{я цЬoГo IIиTaнI{я нa oснoвi ПpaкTики Cyдy СС. Biн

Taкoхt офopмyЛЮBaB lroвy pедaкцilо сT. 27 Угo.ци TPIПC щoДo oxopot{и

BинaхoДiB y гaлyзi бioтехнoлoгii, a Taкo)к змiни .цo зaкoнoДaBсTBa УкpaТнИ У

сфеpi ПpaBoBoГo prГyЛЮBaння ДoслiДжrнь y гaлyзi бioтеxнoлoгii, щo



вiДпoвiДaTиМyTЬ BиМoГaM УгoДи Пpo aсoцiaцiro тa ПpaBy eC y вi.цпoвiднiй сфеpi

(пidpoзdiл 2,3) ,

Ha oкpеМy ПoЗиTиBt{y ЗГa.цкy TaКo}к ЗaсЛyГoвyloTЬ кoМПЛексний aнaлiз

пpинципiв мiжнapoДнo.ПpaвoвoТ oxopoни iнтелектyaльнoТ влaснoстi у

nidpoзdiлi ].2 (незвa)кaloчИHaпевнi ЗayBa)кення _ ДИB. ниlкuе), xapaкTеpисTИКa

УгoДи TPIПC з цiкaвИNIИ iлrостpaTИгlъIplМи ПocI4IIaН:яЯMи IIa ПpaкTикy opгaнy з

poзв'язaння спopiв CoT (nidpoзdiл 2.l), змiстoвний Ta opигiнaльний aнaлiз

шpoблеми oxopoни Bинaxo.цiв y гaлyзi бioтеxнoлoгiТ (nidpoзdiл 2,3)' a Taкo)к

Дoслi.цження ЗaaaД,Ta ПpaкTИкИBpеГyЛIoBaння спopiB y сшpaBal Пpo пopyшення

нopМ УгoДи TPIПC (nidpoзdiл 3,2), СуттсBy ПpaкTиЧнy Ta TеopеTичнy Цiннiсть

Мaс Taкox{ кopoткий, aJIr змiстoвниЙ aBTopськиiт aнaлiз oсoбливoстей

iмплементaцiТ УгoДи TPIПC y ПpaBo СC, Пo.цar{иilу poзdiлi 4.

Усi BисIIoBки i пoлo)кення ДисеpTaцiТ rpyнTy}oTЬсЯ Ha prTеЛЬнo

oПpaцЬoBaнoМy шиpoкol\лy сПrкTpi нayкoBI4X) aнaлiтиЧниx Ta .цoкyMенT€lJIЬних

Дх(еprЛ. Пpи ЦьoМy ЗaсЛyГoBy€ нa сxBaJIення BикopисTaнI{я ЧибiсoвиМ Д. M.

ДЛЯ oбцpyнTyBal{ня вiдпoвi.цниx ПoЛoil(еFlЬ i виснoвкiв ПpaЦЬ не тiльки

вiтчизняниХ aвтopiв i пеpеклaДнoТ лiтеpaтУpИ, €шr Й зapyбix<них нayкoBиx i

ДoкyМе[ITaJIЬниx ПеpшoД}кеpел' щo пoглибЛЮr нoBизнy .цисеpTaцiйнoгo

.цoслi.цження' ДocToвipнiсть йoгo BиснoBкiв.

[исеpтaHT ЗaГaЛoМ yспirпнo BПopaBся 3 ПoсTaBЛениМи ЗaBДaнHЯNIv\ a

сфopмyЛЬoBaнi y poбoтi висIIoBки мiотять ПoЛo)кrшLtЯ) якиМ BЛacTиBl еЛrМенTи

HayкoBoТ нoвиЗни. Усi Boни с .цoсToвipнимlа i нaукoBo oбцpyнToBaниМи.

Пoвнoтa BикЛaДy oснoB[Iих p$yЛьтaтiв ДoслiД}I(eння B

oпyблiкoBaних Пpaцях. oснoвнi pеЗyЛЬ TaTИ.цисеpTaцiйнoТ poбoти висвiTЛенo

B нayкoBих пyблiкaцiях ДисrpTaнTa. Пoсилaння нa olTyблiкувaння .цoслiДжеt{Ь

Зa ДисеpTaцirro с .цoсToBipними. oснoвнi ПoЛoяtенHя Ta pеЗyЛЬTaTИ

ДисеpTaцiйнoГo ДoсЛiДx<ення BикЛaДенo y oДин aДЦЯTИ сTaTTяx y пеpio ДиLЧ]F]ИI.

фaxoвиx гзИДatlнях (oднa з ниx _ y Зaкop.цoннoMy фaxoвoMy BиДaннi), a Taкo}It

гI'яTьox пyблiкaцiяx aпpoбaцiйнoгo хapaкTеpy (тезax нayкoBиx .цoПoвiдей, щo

опyблiкoвaнi y МaTеpiaлax нayкoBo-ПpaкTичниx кoнфеpенцiй).
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,цoсTaTнЬo poЗкpиBar oснoBнi пoлoженняЗмiст aBTopефеpaтy

ДисеpTaцiйнoi poбoти, a Taкox( oтpимaнi aBTopoМ нoвi нayкoBi pезyлЬTaTИ,

BисIIoBки Ta pекoМендaцiТ i с iденTиЧниМ oснoBt{иМ ПoЛo)кенняM ,.цисеpтaцii.

fискyсiйнi ПoЛoж(е}IHя ДисеpTaцii Ta Зayвa)кeнHя щoДo iT змiсry. Paзoм

.З TиI\d, нlзBa)кaloЧи нa ЗaгaJlЬнy ПoзиTиB}Iy oцiнкy, y poбoтi Чибiсoвa .{. М., як

y бyдь.якoМy HoBoМy TеopеTичнoМy ,цoслiДlкеннi скЛa.цнoТ тa бaгaтoaспектнol

нayковoТ пpoблеМИ, мiстяться ПoЛo)кеннЯ, якi BикЛикa}oTЬ ЗayBa)кенt{я a6o

BиДa}oTься не.цoсTaTньo oбгpyl{ToBaниМи Чи Пpинaймнi Диcкyc iЙними,

1. oдне З цrнTpaJIЬниx мiсць y .цисеpтaцiТ пoсiДaе ПoняTTя мiжнapoДнoГo

iнститyцiйнoгo меxaнiзМy oxopoни iнтелекTyaЛЬнoТ влaонoстi. Уже y встyпi

ДисrpTaцii (стop. 9) aвтop BиЗнaчaе Цей меxaнiЗNl Як cyкyПнi.сть спеЦiaлiзoвaниx

мiжнapoДниx iнститyцiй, i дaлi не IIoBеpTaсTЬся Дo цiеТ дефiнiцiТ, poзкpиBaloчи

нaтoмiсть змiсT Ta oсoбливoстi цЬoГo меxaнiЗMy. Пpи цЬoМy * i це ЗacЛyГoByr

Лише нa ПoЗиTиBнy oцiнкy - aBTop y TексTi явнo ДеMoнсTPУe, щo мilкнapoдний

iнститyцiЙниi,t мехaнiЗM oХopoни iнтелекTyaJIЬнoТ влaснoстi не ЗBoДkITЬcЯ ЛишIе

Дo Мrxaнiчнoi коyкyпнoстi iнститyцiй). Пiсля ITpoЧиTaНHЯ ДиcrpTaцiТ нi y кoГo

нr Мaс З€шиIшиTИcЯ сyмнiвiв, щo Дo цЬoГo Ndеxaнiзмy неoбxiДнo BкЛIoчиTи не

ЛишIr вiДпoвiДниx iнститyцiТ, a й пpaкTикy Тxньoi Дiяльнoстi Ta BЗarмo.цiro мiхt

ниМи. З oГЛяДy Ha це дефiнiцiя мiжнapoДнoГo iнститyцiйнoгo меxaнiзМy

oxopoни iнтелектyaльнoТ влaснoстi, ПoДaнa aBTopoМ y встyпi Дo ДисеpTaцiТ,

пoтpебyс yToЧнення.

2, o.цним iз нayкoBиx здoбyткiв aBTopa .цисеpTaцii r сисTеМaтизaцiя

пpинципiв мiжнapo.цнo.ПpaвoвoТ oхopoни iнтeлектyaльнoТ влaснoстi нa

ITpинципи мiжнapoДнoГo екoнoмiчнoГo ПpaBa' Щo ЗaсToсoByIoTЬся Дo вiднoсин

З oxopoни iнтелектyaльнoТ влaснoстi, ПpинциПи CoТ Ta BOIB, a Taкoяt

спецiaльнi ПpинциПи УгoДи TPIПC, Щo ПpoBеДrнa y пiдpoздiлi Т.2. Hе

зaПеprЧyroЧи Ba}кЛиBiсть З'ясyвaння oсtloBtlиx мix<нapoДнo.[paBoBиx ЗaaaД

pегyЛЮBaння ПиTa[IЬ, Щo poЗГЛяДaloTЬс Я ДИaepТaнToМ ' ЗaуBa)киMo, щo Декiлькa

BисyнyTиx ниМ TrЗ BиГЛя.ЦaIoTЬ Дoвoлi toГМaTичнo Ta вiдipвaнo вiд

безпoсеpеДнЬoгo oб'lкTa ДoслiД)кення. I{е, зoкpеМa' BисЛoBЛrнa }Ia cTop . з2.3з
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TeЗa Пpo Зв'язoк з IIиTaнняМ ЗaxисTy iнтелектyaльнoТ влaснoстi ПpинциПy

невiд'rмнoсTi сyвеpенiтетy Деp)кaв HaД свoiми ПpиpoДниМи pеcypсaNlИ Й

екoнoМiчнoro Дiяльнiстro з ПoсилaнняМ Ha МaЛopеЛеBaнTнy сьoгoДнi

к{еклapaцiro Пpo BсTaI{oBЛeння нoBoГo мi>кнapoДHoГo екol{oMiчнoгo ПopяДкy))

"I97 4 p., якa, Дo ToГo llt' нa нaшy .цyМкy, нiкoли не вiДoбpa>кasla сTaHy ЗaГaлЬнoГo

ЗBиЧaсBoГo мiжнapoДнoгo ПpaBa. Кpiм ToГo, y пiдpoздiлi I.2 нe ПpoсTе}кyсTЬcя

чiткoгo пoдiлy мiж ЗaГaЛЬHoсисTrМниМи ПpинциПaMи мiжнapo.цнoГo пpaBa Ta

ГaЛyзrBИNIИ ПpинциПaМи мiжнapoДнoГo екoгIoМiчнoгo Пpaвa, як Мoxtнa бyлo б

o.riкyвaти, якщo Bихo.циTи з TpaДицiйниx (xou i неoбoв'ЯзкoBo .цopеЧниХ У

цЬoМy кoнTrкстi) ПocTyЛaтiв вiтчизнянoi Td, IIIиpше' 
.ПoсTpa,.цянськoТ 

lяaУКИ

мiжнapoДнoГo Пpaвa.

3. ПoдaлЬ[IoГo дoслiд)кеннЯ Ta yToЧнеHня пoтpебyr ПoЗицiя aвтopa щoДo

ЗaсToсyBaння .цo ПиTaнЬ oxopoни ПpaB iнтелектyaльнoi влaснoстi У paМкaХ

TPIПC ПpинЦипiв мix<нapoДнoГo ПpaBa пpaB Л}oДини. Xoчa iлroстpaцiя з ПpaBoМ

ЛЮ,.цинИ Ha oTpиMaння МеДиЧнoТ ДoпoМoГи (стop. з4.З5) е цiкaвoю, BДaЛoro i

ДopеЧнoЮ, бiльrп ЗaГaЛЬнr ПиTaнHя BЗaсмoдiТ Пpинципiв y сфеpi ПpaB ЛIoДини

Ta TIИTaI{Ь oxopoни ПpaB iнтелекTy€tJIЬнoТ влaснoстi ЗaЛИIIпalTЬcя HrpoЗкpиTиM.

Зaгaльнr TBеp.ц)кrння Пpo Tе, щo Taкиx Пpинципiв <цiЛa ни3кa, i вoни.цocTaTIIЬo

нeo,цнoзнaчнi>> (стop .з4), пoтpебyс сиcTеМaTиЧнoГo poЗкpиTTя. СпoдiвalMoся'

щo aBTop aбo йoгo нayкoBi нaстyПники знaйдyть ЗМoГy ЗBеpнyTИQЯ Дo цiеТ

пpoблеМaTики y ПoДaЛЬшIиx дoслiД{tенняx.

4, Bикликaе певний ПoДиB plшення aBTopa BкЛIoчиTи y poздiл Пpo

нayкoвy нoBизнy y встyпi Дo ДисеpтaцiТ Ta aBTopефеpaтy як (y.цoскorlaленy)

TеЗy щoДo пoлiтичнoТ Ta екoнoМiчнoТ HеЗaЛе)кнoстi ДCБ СoT, ((щo с

пiдтвеp.ЩкrнняМ вiдсyтнoстi BПЛиBy екoнoМiчнo poЗBиI{ениx .цеp)кaB ъIa

piшlеннЯ ПaЛaT тa pirпення A[пеляцiйногo] o[pгaнy] ДCБ> (стop. 10). oпoнент

пoдiляr Bpa)кення Пpo незaJIех(нiсть Ta l{еyПеpеД}кенiсть opгaнy з poзв'язaнн'l

спopiв CoT тa йoгo AпеляЦiйнoгo opГaнy' aЛе нe 6aчиTЬ, ЯКИМ ЧинoIvI це Mo)ке

poЗГЛяДaTИcЯ Як Tезa, Щo Мar нayкoBy [IoBиЗнy Чи ПpяМo BиПЛvIB,a€. З ПpеДМеTy

ДoслiДжlння prцензoвaноi ДисеpтaцiйнoТ poбoти. Питaння нез€lJlеlкнoстi Ta
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неyПеpеДкrнoсTi IIeBниx мiжнapo.цниХ сyдoBиx opгaнiв ЧИ мехaнiзмiв

poзв'яз aнtъIЯ мiжнapoДниx спopiв r ПrpсПrкTиBtIиM Ta Мaе .цoслi.ц}КУBaTvlcЯ

oкprМo.

5. У текстi ДисеpTaцiТ aBTop cисTеМaTиЧFIo (З7 paзiв) викopисToByr Trpмiн

"((Деp)кaвa.пiдПиcal{T>) (aбo <<пiдписaнт>>), МaloЧи нa yB€lзi деplкaBy.yЧaсницЮ

ToГo чи iнlпoГo мi>кнapoДнoГo .цoГoвopy. Taке BикopисTaI{ня теpмiнoлoгii не

вiДпoвi Дar зaГaJIЬниМ пi.цxoДaм сyЧaснoГo ПpaBa мiжнapo.цниx .цoГoBopiв,

ЗoкprMa BiденськoТ кoнBrFIцiТ пpo Пpaвo мiхснapoДниx .цoГoBopiв 1 969 p., y якiй

зГa.цyloTЬся сTopoни (уuacницi) ДoГoвoPУ, aTaкoж Деp)кaвИ, Щo бepyть fiaсTЬ y

ПepеГoBopax, дoгoвipнi Деp)кaBи Ta тpетi Деp)кaBи. Haгoлoс нa пi,.цписaннi

мiжнapo.цнoГo .цoГoвoрy не BapTo poбити ще й ToМy' щo Taке пiДписaнн'l Mo)ке

oЗнaЧaTи lopиДичнo piзнi дiТ. ЗoкpеМa' Мoll(е iттутcя Пpo пiдписa:нНЯ пiд yмoBolo

Пo.цЕшЬшoТ paтифiкaцiТ мiжнapo,.цнoГo ДoГoBopy, пiДпис a:нHя щo згiДнo З

ПoЛo)кенняМи сaмoгo мiжнapoДнoГo .цoГoBopy oЗнaЧaс згo.цy Ha йoгo

oбoв'язкoвiсть, пiдписaння як ДoМoBЛений мilк сTopoнaNIИспoсiб BсTaHoBЛrння

aBTrнTичнoсTi текстy ДoГoBopy Toщo. Кpiм ToГo, слiд ЗГaДaTkI, Щo зa TексToM

УгoДи TPIПC Тi сTopoни BиЗнaЧaIoTЬся як (ЧЛени) (CвiтoвoТ opгaнiзaцiТ

тopгiвлi), a не як <пiдпиcal{Tи).

ПiдкpесЛиМo' щo ЗaЗнaченi ЗayBa)кеннЯ Ma}oTЬ I{a МеTi зaпpo cИTkI aвTopa

.цo .цискyсiТ Ta сПoнyкaTи Пo.Ц€шЬrпi нayкoвi ДoслiДкення. Boни не свiДЧaTЬ гIpo

неЗГoДy oПoне}ITa iз кoнцепцiеro poбoти i не BПJIиBaIoTЬ нa зaГaJlЬнy ПoзиTиBнy

oцiнкy ДoслiДxtення.

Зaгaльнa oцiнкa ДисеpTaцiйнo.i poбoти Ta ii вiДпoвiднiсть

BсTaнoBЛeниП{ BиМoгaM. У цiлoмy ДиcrpTaцiйнa poбoтa Чибiсoвa fмитpa

MихaйЛoBиЧa Ha TеМy: <<oхopoнa ПpaB iнтелектyaльнoТ влaснoстi B paМкax

CвiтoвoТ opгaнiзaцii Topгiвлi>> с зaвеpшениМ i сaмoстiйним ДoслiДItенняМ, Щo

ПpисBяЧrне aкTy€tJIЬниМ пpoблеМaм мi>кнapoДнoГo ПpaBa.

oтpимaнi pезyЛЬTaTи Мo)кyть бyTи ЗaсToсoвaнi y l{aBЧaЛЬнoМy пpoцесi

(зoкpемa, Пpи BикJIaДaннi нaBчЕlJIЬниx .цисциплiн <Miх<нapoДне пyблi.rне

ГIpaBo), <<ПPaBo мiжнapo.цниx opгaнiзaцiй>>, <Пpaвo CoT), <Пpaвo
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iнтелектyaльнoТ BЛaснoстi>>, <MilкнapoДнr rкoнoмiчне ПpaBo)), (ПpaBo

eвpoпейськoгo Coюзy) Toщo) i нayкoBиx дoолiДкrнHяx.

Ha oснoвi вивчення змiстy .цисrpTaцiТ Ta IIpaць, oпyблiкoвaниx Зa TеМoIo

ДисеpTaцiТ, Мo}кнa зpoбити BиснoBoк, щo .цисеpTaцiя Чибiсoвa !митpa
MихaйЛoBиЧa Ha TеМy: <oxopoнa пpaB iнтелектyaльнoi влaснoстi B pa]\dкaх

CвiтoвoТ opгaнiзaцiТ Topгiвлi> вiДпoвiдaе BиМoГaM <Пopядкy ПpисyДntенHя

IIayкoBиx сTyIIенiв>>, ЗaTBеp.ЩкенoГo ПoотaнoBoro Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни

вiд 24 ЛиПня 20Iз p. J\b 567 (зi змiнaми, B[IесеHkIМkl згiДнo З ПoстaнoBaМи

Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи Jtlb 656 вiд 19.08.2015, Ng 1I59 вiд 30.12.20\5 Ta

J\b 567 вiд 27,07,2016), a iТ aBTop Чибiсoв flмитpo MихailлoвутЧ зaсЛyГoByr IIa

пpисyДкrння йoмy нayкoBoГo сTyIIеня КaHДkIДaTa Iоpи.циЧниx нayк Зa

спещiaльнiстlo |2.00.1 1 - мilкнapo.цне ПpaBo.

КaнДиДaT lopиДичних нayк'

ДoкTopaнT кaфeдpи мirкнapoДнoгo Пpaвa

rнститyry мiяснapoДних вiДнoсиtl

Киiвськoгo нaЦioнaльнoгo yнiвеpсиTеTy

iменi Tapaсa IШевчeHкa

ф 

o.P.ПoсДинoк

J?iдшис
a чE'I| 14 Й
ffдpдyл
0$


