


2 
 
немайнових та майнових прав людини як творця відбувається за умови її 

забезпечення шляхом активізації впровадження державної політики 

регулювання досліджуваної групи суспільних відносин, спрямованої на 

забезпечення виконання зобов’язань, як державою, так і іншими учасниками 

правовідносин, з метою недопущення вчинення відповідних правопорушень.  

Водночас, зміна властивостей реальної соціально-економічної дійсності 

зумовлює необхідність оновлення уявлень про право та державу як про важливі 

суспільні явища й водночас цінності, принципи їх сприйняття і дослідження. 

Загальновідомим є підхід, основою якого є розуміння предмету права як певної 

сукупності суспільних відносин, що регулюється його нормами. Сьогодні 

переосмислюється поняття «предмет адміністративного права», а провідні вчені 

в галузі адміністративного права обґрунтовують, що базовою категорією 

адміністративного права вже давно є не державне управління, а забезпечення 

реалізації прав і свобод громадян у численних взаємовідносинах між 

суб’єктами публічного адміністрування й населенням.  

Отже, актуальним є питання доцільності впровадження додаткової 

конструкції «публічне адміністрування» у необмежену кількість суспільних 

відносин у сфері інтелектуальної власності, та ефективності його використання 

як інструменту правового реагування для успішного функціонування сфери 

інтелектуальної власності. Вирішення такого актуального наукового завдання є 

предметом дисертаційної роботи А. В. Хрідочкіна, яке успішно вирішується 

шляхом проведення ним концептуального наукового дослідження сучасної 

правової дійсності. Жодна політико-правова реформа не зможе забезпечити 

досягнення очікуваних результатів доти, поки не трансформується бачення 

правової реальності у виконавців державно-правової політики та суспільства. 

Єдиний шлях цивілізованого розвитку національної правової системи полягає у 

площині сприйняття кожним членом суспільства визначальних правових 

цінностей та формуванні власного непорушного переконання у припустимості 

лише тих моделей суспільно значущої поведінки, які відповідають 
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загальновизнаним правовим принципам і цінностям, приписам легітимного 

законодавства та не порушують основоположні права і свободи інших осіб. 

Зазначене вище свідчить, що наукове дослідження А. В. Хрідочкіна є 

практично значимим, а відтак і вкрай актуальним.  

Це підтверджується, зокрема, тим, що роботу виконано відповідно до 

основних положень Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. 

№ 276/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016-2020 рр., затвердженої Постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 р., 

планів наукових досліджень Запорізького національного університету, 

комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0111U008532). 

Сутність обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендації. Дисертація базується на комплексному підході, 

характеризується достатнім рівнем наукових узагальнень, що певною мірою 

обумовлено й характером дослідницької бази. Безумовно, перевагою роботи є 

те, що автор, поряд із науковими працями з адміністративного права, аналізує 

численні наукові праці з теорії держави і права, конституційного та інших 

галузей права, державного управління та ін. Дисертант аналізує роботи як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які вийшли друком у різні історичні 

періоди, намагаючись при цьому сформулювати власну авторську позицію. 

Робота ґрунтується на аналізі раніше діючого, чинного вітчизняного, 

міжнародного та європейського законодавства. Автором опрацьовано політико-

правову публіцистику, довідкові видання, аналітичні статті. Робота, 
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запропонована А. В. Хрідочкіним, характеризується системним аналізом 

предмету дослідження, що дозволило здійснити аналіз адміністративно-

правових засад публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності.  

Структура дисертаційної роботи достатньо логічна, що дозволило 

дослідити проблематику, починаючи від загальнотеоретичних, історико-

правових аспектів та поступово посилити спеціалізацію дослідження. Мета, 

завдання, об’єкт та предмет дослідження сформульовані достатньо коректно, у 

відповідності до вимог, визначених у законодавстві. Достатній рівень 

результативності дослідження забезпечується використанням автором 

різноманітних загальних та спеціальних методів наукового пізнання. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачем завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної і зарубіжної наукової, нормативної 

та публіцистичної літератури. Акцентовано увагу на дослідженні положень 

чинного та перспективного вітчизняного законодавства. Загалом же автором 

було використано під час написання дисертаційного дослідження 692 

нормативних і літературних джерел, що є цілком достатнім для дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.  

Цінність роботи, полягає в тому, що дисертантом здійснено теоретичне 

узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає у наданні теоретико-

правової характеристики сутності публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, визначенні поняття, видів та співвідношення 

відповідних категорій та елементів правової дійсності, виявлення колізій та 

прогалин у їх нормативному забезпеченні, розробленні пропозиції щодо їх 

усунення. Зважаючи на це, можна констатувати, що достовірність отриманих 

висновків та обґрунтованість запропонованих пропозицій і рекомендацій 

визначається правильно обраними методами дослідження, використанням 

достатньої кількості наукових та нормативних джерел, виваженою логічною 

структурою дослідження. 
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Такий підхід дозолив дисертанту проаналізувати ключові аспекти 

зазначеної проблеми, розв’язання якої має важливе теоретичне і практичне 

значення. Крім того, наукову новизну дослідження становлять основні 

висновки, положення та рекомендації, які відображають істотний внесок 

автора. Погоджуючись у цілому з усіма визначеними автором складовими 

новизни дослідження, вважаємо за необхідне акцентувати особливу увагу на 

деяких з них:  

1) важливою та значимою для розвитку науки адміністративного права є 

авторська оновлена концепція щодо форм і методів публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності, яка викладена у тексті дисертаційного 

дослідження (с. 198-227). Серед іншого автор обґрунтовано пропонує форми 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності поділити на дві 

основні групи: правову (видання правових актів, укладання адміністративного 

договору, а також вчинення інших юридично значимих дій) і організаційну; 

2) обґрунтування, що адміністративно-правові акти є визначальною 

формою публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, за 

якими відбувається адміністративне регулювання (с. 203). Але досягнення мети 

адміністративно-правового регулювання, яке полягає у встановленні та 

підтриманні впорядкованості публічних відносин, завжди супроводжується 

постійним переходом адміністративно-регулятивної системи у новий щодо 

попереднього стану: досягши відносно стабільного розвитку, система 

поступово втрачає рівновагу під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів, 

що знову вимагає регулятивного втручання; 

3) аргументація дисертанта щодо доцільності встановлення призначення 

правових актів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 

якими визначено закріплення найбільш важливих та вразливих для системи 

сфери управлінських відносин, забезпечення належного функціонування сфери 

інтелектуальної власності, ефективність регулятивних процесів і оптимізацію їх 

результатів. І цей факт підсилює значущість нормативно-правових актів як 

особливих засобів організації сфери інтелектуальної власності; 
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4) висновки автора про унікальність багатьох адміністративних послуг, 

що полягають в тому, що норми матеріального права, які їх визначають, 

містяться в цивільному, господарському, кримінальному праві, а процедура має 

адміністративно-правовий характер (с. 206); 

5) здійснена А. В. Хрідочкіним характеристика універсальних методів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, в ході 

здійснення якої встановлено чіткі стандарти публічного адміністрування, що 

діють як для суб’єктів владних повноважень, так і для фізичних та юридичних 

осіб, а також визначено законодавчо закріплені можливості застосування 

заходів переконання, попередження та примусу (с. 219); 

6) авторська конструкція лібералізації методів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, яка розуміється як 

адекватна категорія стану суспільних відносин, що дозволяє застосовувати 

відповідними суб’єктами засоби компромісного правового регулювання і 

одночасно зобов’язує гарантувати відповідність вказаних засобів 

конституційним вимогам щодо правового статусу особи інтересами суспільства 

і держави (с. 221); 

7) важливою як з теоретичної, так і з практичної точки зору є позиція 

дисертанта про те, що вітчизняна система публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності потребує вирішення низки завдань з урахуванням 

міжнародного досвіду країн Європейського Союзу, а саме: автоматизація 

процесів інформаційного обміну в досліджуваній галузі з іншими відомствами і 

структурами; підвищення значущості ролі консультантів з інтелектуальної 

власності в національній системі, які повинні стати функціональними 

посередниками між винахідниками і компетентними органами, що є елементом 

запровадження партнерських взаємовідносин (с. 350-341). 

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного права. У цілому дисертація носить завершений характер, 

мета дослідження досягнута, завдання роботи виконані. 
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Практичне значення одержаних результатів дослідження. Отримані 

результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері, 

нормотворчості, правозастосовній діяльності, навчальному процесі, вони вже 

використовуються, що підтверджується актами впровадження, які містяться у 

роботі (додатки до дисертації). 

Повнота викладання наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. Основні результати дисертаційного дослідження 

висвітлено в 55 наукових працях, у тому числі в 1 одноосібній монографії, в 3 

колективних монографіях, у 2 колективних навчальних посібниках, у 22 

наукових статтях, з яких 20 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 2 статі - у зарубіжних наукових виданнях, а також у 27 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях (Додаток А). 

Автореферат, дисертація та монографія оформлені відповідно до 

встановлених для такого виду наукових робіт вимог. Вивчення дисертаційного 

дослідження та його автореферату дає підстави для твердження про 

ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 

Оформлення дисертаційного дослідження зауважень не викликає. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційного дослідження. 

Оцінюючи в цілому позитивно дисертацію А. В. Хрідочкіна, водночас 

вважаємо за необхідне звернути увагу на питання, які могли б, на нашу думку, 

слугувати предметом додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусії 

при захисті дисертаційної роботи: 

1) при дослідженні ступеня наукової розробки проблематики сутності 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

(підрозділ 1.1), а також організаційно-правових засад його реалізації 

(підрозділи 3.3 та 3.4), автору слід було б зупинитися на аналізі становлення та 

розвитку відповідної регіональної політики, дослідженні її етапів формування в 

умовах децентралізації влади, що значно підсилило б здобутки дисертаційної 

роботи в науковому плані; 
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2) поза увагою автора залишилося питання визначення класифікації форм 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної діяльності за певними 

критеріями, наприклад, за напрямком контрольної діяльності, за наявністю 

правової підстави реєстрації уповноважених суб’єктів, що свідчило б про 

більшу обізнаність дисертанта щодо поняття та особливостей здійснення 

державної політики у сфері інтелектуальної власності в сучасних умовах 

міжнародної співпраці; 

3) досягнення вирішення наукової задачі, що полягає у з’ясуванні 

сутності механізму реалізації заходів адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності в Україні, на нашу думку, 

має пов’язуватися з здійсненням аналізу судової практики, її узагальненням, 

наданням авторської критичної оцінки правомірності застосування судами 

компетентної юрисдикції відповідного законодавства та пропонуванням шляхів 

подолання можливих колізій чинного адміністративного законодавства. Це 

підсилило б роботу в практичному плані та більш системно виявило проблеми 

практики реалізації державної політики щодо удосконалення публічного 

адміністрування у досліджуваній сфері; 

4) є зауваження і до авторського визначення «шляхів удосконалення 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні». 

Доцільно було б, на наше переконання, ґрунтовніше розкрити їх концептуальні 

засади, враховуючи, що вони сприяють спрощеному порядку адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності, що надає можливість економити на 

адміністративних процедурах, що на сьогодні є дуже суттєвим для суб’єктів 

господарювання, які використовують у своїй діяльності інноваційні продукти. 

Крім того, даний підхід став би запорукою для удосконалення нормативно-

правової бази сфери інтелектуальної власності (с. 356-371). Зокрема корисними 

були б положення щодо: 1) визначення понять «адаптація», «гармонізація», 

«імплементація»; 2) формулювання переліку міжнародних стандартів, 

відповідно до яких доцільно адаптувати українське законодавство про 

інтелектуальну власність;  
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5) у підрозділі 5.1 «Доктринальні засади реформування та напрями 

розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в 

Україні» встановлено, що напрями їх модернізації різняться між собою 

особливістю механізмів регулювання. Однак будь-яка модернізація в науці 

здійснюється з визначеною метою. Авторські висновки про сучасну мету 

запропонованого удосконалення тільки посилили б рівень наукової роботи. 

Крім того, Хрідочкіну А. В. доцільно було б висловити власну позицію 

стосовно зв’язку права інтелектуальної власності з фундаментальною галуззю 

права - адміністративним правом. Яким чином буде здійснюватись 

регулювання цих двох правових утворень щодо публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності? Адже нерідко лунають пропозиції стосовно 

«цивільно-господарського ухилу» у розвитку правовідносин інтелектуальної 

власності. Відповідь на це питання є важливою з точки зору сприйняття ролі 

держави та її органів у врегулюванні суспільних відносин у цій сфері в умовах 

децентралізації влади. 

Проте вказані зауваження, на наш погляд, зумовлені, передусім 

складністю теми, обраної дисертантом, а висвітлені спірні положення можуть 

стати приводом для дискусії під час процедури захисту дисертаційної роботи. 

Вони не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації Хрідочкіна Андрія 

Вікторовича. 

ВИСНОВОК. Дисертаційне дослідження «Публічне адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності в Україні» є самостійною завершеною науково-

дослідною працею, у дисертації здійснено теоретичне узагальнення та 

вирішення важливого наукового завдання, яке полягає у наданні теоретико-

правової характеристики сутності публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, визначенні поняття, видів та співвідношення 

відповідних категорій та елементів дійсності, виявлення колізій та прогалин у 

їх нормативному забезпеченні. Дисертація відповідає вимогам, що 

пред’являються до відповідного різновиду наукових робіт згідно Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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