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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Охорона інтелектуальної власності сьогодні є 

пріоритетним напрямом діяльності Української держави. Це продиктовано 
низкою об’єктивних факторів. По-перше, Конституція України гарантувала 
громадянам захист прав інтелектуальної власності, який має здійснюватися 
саме державою; по-друге, держава сама зацікавлена в належній правовій 
охороні інтелектуального капіталу, оскільки останній є найважливішою 
передумовою забезпечення подальшого сталого соціально-економічного й 
культурного розвитку країни; по-третє, необхідність виконання зазначеного 
завдання зумовлена також міжнародними зобов’язаннями держави у сфері 
інтелектуальної власності. У зв’язку із цим Україна взяла курс на побудову 
дієвого механізму гарантування прав інтелектуальної власності. Причому 
тривалий час зміст цього механізму становлять переважно норми цивільного 
права та заснована на них діяльність суб’єктів цивільно-правових відносин. 
Однак сучасний стан справ у сфері інтелектуальної власності переконливо 
свідчить про те, що цього замало, оскільки саморегуляція відносин у зазначеній 
сфері вже не задовольняє потреби сучасного суспільства. Це викликає 
необхідність активізації участі державних органів у процесі публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

За таких умов виникає потреба в дослідженні природи, системи та 
особливостей сфери інтелектуальної власності, механізму її адміністративно-
правового регулювання, а також у розробленні на цій основі пропозицій і 
рекомендацій щодо вдосконалення національної нормативно-правової бази, 
упорядкування суб’єктів публічного адміністрування сфери інтелектуальної 
власності, заходів публічного адміністрування зазначеної сфери, рекомендацій 
щодо запровадження дієвої комплексної державної політики в досліджуваній 
сфері. 

Теоретичною базою дисертаційного дослідження стали численні праці 
відомих фахівців у галузі адміністративного права та процесу, таких як 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, В.М. Баранов, 
Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, Л.Р. Біла-Тіунова, Ю.П. Битяк, І.В. Болокан, 
О.Г. Бондар, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, І.С. Гриценко, 
Є.В. Донін, В.В. Доненко, І.В. Зозуля, Т.Є. Кагановська, Р.А. Калюжний, 
С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, В.І. Курило, 
Ю.О. Легеза, В.А. Ліпкан, Д.М. Лук’янець, Д.В. Лученко, Т.О. Мацелик, 
Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, В.Я. Настюк, Н.Р. Нижник, І.В. Панова, 
С.В. Пєтков, Ю.В. Пирожкова, Д.В. Приймаченко, А.О. Селіванов, 
В.Ф. Сіренко, І.О. Сквірський, Ю.М. Старілов, С.Г. Стеценко, М.М. Тищенко, 
В.К. Шкарупа, О.М. Якуба та інші. 

Дисертація базується також на наукових працях фахівців, які досліджували 
різні аспекти функціонування сфери інтелектуальної власності: проблеми 
адміністративно-правового регулювання суспільних відносин інтелектуальної 
власності (С.В. Бондаренко, Ю.Л. Бошицький, І.І. Дахно, В.С. Дмитришин, 
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Р.Є. Еннан, А.Г. Майданевич, М.В. Паладій, А.Г. Пишна, О.П. Світличний, 
Д.В. Смерницький, Р.Б. Шишка та інші); цивільно-правовий режим об’єктів 
інтелектуальної власності (Р.В. Дроб’язко, В.В. Крижна, В.І. Микитин, 
О.П. Орлюк, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, О.Д. Святоцький, 
Р.О. Стефанчук, О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов та інші); використання 
об’єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності (Г.О. Андрощук, 
В.Д. Базилевич, Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Б. Зайківський, 
М.Ю. Потоцький, В.В. Тропін, О.О. Худенко та інші); питання кримінально-
правової охорони інтелектуальної власності (М.Г. Вербенський, В.Д. Гулкевич, 
О.М. Джужа, В.С. Дроб’язко, В.А. Єрмоленко, І.П. Катеринчук, А.М. Коваль, 
С.Я. Лихова, А.С. Нерсесян, В.Б. Харченко та інші). 

Проте, незважаючи на напрацьований значний масив наукової літератури, 
проблеми публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, на 
жаль, не стали предметом спеціального дослідження. Наявні наукові праці 
розкривають ці питання або фрагментарно, або лише з вузькогалузевою метою 
без застосування відповідного комплексного підходу. Тобто фактично в науці 
адміністративного права комплексного аналізу питань публічного адміністрування 
у сфері інтелектуальної власності не проводилося, а ця проблема досі залишається 
поза увагою дослідників. 

Отже, недостатній рівень розробленості на теоретичному рівні зазначеної 
проблеми, а також відсутність комплексного правового аналізу питань публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності зумовили вибір теми 
дисертаційного дослідження. Більше того, є нагальна потреба в поглибленому 
аналізі питань, що стосуються теоретико-методологічних аспектів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а також у виробленні 
практичних положень щодо вдосконалення цього публічно-правового 
інституту, зокрема, в аспекті його застосування. 

Таким чином, необхідність підвищення ефективності публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні, недостатність 
теоретичних розробок із цієї проблематики, а також недосконалість 
нормативних засад цієї діяльності в зазначеній сфері зумовили актуальність 
дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконане 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 роки, затвердженої Указом Президента 
України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, Стратегії розвитку наукових 
досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, 
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 
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напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 
процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
визначенні на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень 
практики його реалізації сутності, змісту й особливостей публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності та у виробленні на цій основі 
пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення зазначеної сфери та 
підвищення ефективності практичної реалізації завдань публічного 
адміністрування в ній. Досягнення наведеної мети забезпечується в результаті 
вирішення певних дослідницьких задач, які можуть бути сформульовані та 
вирішені в такій послідовності: 

− з’ясувати природу, розкрити зміст та особливості публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

− охарактеризувати сферу інтелектуальної власності як об’єкт публічного 
адміністрування та виокремити її складові елементи; 

− визначити мету, зміст, принципи, завдання й пріоритетні напрями 
державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності; 

− виокремити коло суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності, дослідити генезис становлення системи цих 
суб’єктів та здійснити їх класифікацію; 

− з’ясувати особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів 
загальної компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності; 

− охарактеризувати своєрідність адміністративно-правового статусу 
суб’єктів галузевої компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності; 

− сформулювати ознаки адміністративно-правового статусу суб’єктів 
спеціальної компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності; 

− визначити форми та методи публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні; 

− охарактеризувати державно-реєстраційні засоби публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні; 

− проаналізувати стан інформаційно-аналітичного забезпечення публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні; 

− розкрити особливості адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні; 

− здійснити аналіз юридичного складу адміністративного правопорушення 
у сфері інтелектуальної власності; 

− визначити особливості механізму реалізації заходів адміністративної 
відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності в 
Україні; 
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− сформулювати конкретні пропозиції й рекомендації щодо вдосконалення 

нормативної, інституційної та інфраструктурної бази публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 
публічного адміністрування інтелектуальної власності. 

Предмет дослідження – публічне адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи стала 
сукупність методів і прийомів наукового пізнання соціально-правових явищ, 
вибір яких зумовлений специфікою теми, метою та завданнями дослідження з 
урахуванням його об’єкта й предмета. Для досягнення поставленої мети та 
вирішення завдань дисертації використані філософські, загальнонаукові та 
спеціальні методи й прийоми, які застосовані в тісному зв’язку між собою. Так, 
діалектичний метод використаний під час написання всіх без винятку розділів 
дисертаційного дослідження, а його застосування зробило можливим всебічний 
аналіз публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності як 
об’єктивно існуючого явища та виявлення його специфіки й особливостей. 
Історико-правовий метод дав можливість виявити закономірності появи 
суспільного феномена публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності та його еволюції, а також етапів і сучасного стану дослідження цієї 
діяльності в доктрині адміністративного права (підрозділи 1.2, 2.2). За 
допомогою формально-логічних методів (аналізу, синтезу, узагальнення, 
абстрагування тощо) сформульовано визначення дефініцій щодо публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, досліджено норми чинного 
законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також обґрунтовано 
необхідність внесення відповідних змін до законодавства України про 
адміністративну відповідальність (підрозділи 1.1, 1.3, 4.4, 5.2). Порівняльно-
правовий метод дав змогу дослідити норми вітчизняного законодавства, 
спрямовані на врегулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної 
власності, та порівняти їх із відповідними нормами законодавства інших країн 
із метою врахування цього досвіду під час удосконалення чинного 
законодавства України (підрозділи 4.2, 5.2), а також виокремити детермінантні 
характеристики державної політики щодо публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності (підрозділ 1.4). Застосування структурно-системного 
методу дало можливість виокремити групу суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в загальній системі суб’єктів 
цієї державної діяльності, а також адміністративні правопорушення в цій сфері 
в структурі вчинюваних протиправних діянь (підрозділи 2.1, 4.2, 4.3, 4.4). 
Статистичні та соціологічні методи використані в дисертації з метою аналізу й 
узагальнення емпіричної інформації, що стосується теми дослідження 
(підрозділи 3.3, 3.4). Міжгалузевий характер дослідження зумовив застосування 
також інших наукових підходів: органічної єдності теорії й практики 
(підрозділи 1.4, 4.4), методів класифікації та групування об’єктів 
інтелектуальної власності, а також форм і методів публічного адміністрування 
(підрозділи 1.3, 3.1, 3.2), методу моделювання (з метою вироблення пропозицій 
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стосовно вдосконалення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності (підрозділи 5.2, 5.3, 5.4)), а також герменевтичного методу 
(підрозділи 1.1, 2.1, 4.1, 5.1). 

Нормативну основу дисертації становлять Конституція України, 
міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, закони України, нормативні 
акти Президента України та Кабінету Міністрів України, акти центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, що визначають засади, зміст та особливості 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а 
також політико-правова публіцистика, довідкові видання та статистичні 
матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 
вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, результатом 
якого стало формулювання й обґрунтування автором низки концептуальних 
теоретичних і практичних положень, висновків та пропозицій, які відповідають 
змістовим ознакам новизни роботи та виносяться на захист, а саме: 

уперше: 
− запропоновано авторське визначення поняття «публічне адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності», під яким пропонується розуміти 
регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність 
відповідних суб’єктів публічного адміністрування, спрямовану на здійснення 
реалізації законодавства у сфері інтелектуальної власності шляхом прийняття 
адміністративних рішень та надання встановлених законами адміністративних 
послуг; визначено його об’єкт та особливості; 

− визначено особливості сфери інтелектуальної власності як предмета 
публічного адміністрування, що являє собою сукупність взаємопов’язаних 
суспільно-правових інститутів, які забезпечують функціонування цієї сфери, а 
також розроблено архітектоніку сфери інтелектуальної власності. Зокрема, цю 
сукупність утворюють такі базові компоненти: 1) об’єкти інтелектуальної 
власності; 2) суб’єкти права інтелектуальної власності на ці об’єкти; 3) система 
вітчизняного й міжнародного законодавства про інтелектуальну власність; 
4) суб’єкти публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 
5) інститут юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної 
власності (цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної та кримінальної); 

− обґрунтовано необхідність формування та реалізації державної політики 
щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, під якою 
запропоновано розуміти відповідну діяльність суб’єктів публічного 
адміністрування, що являє собою сукупність сформованих і законодавчо 
закріплених цілей, завдань, функцій та інтересів, якими керуються ці суб’єкти 
під час вирішення завдань розвитку сфери інтелектуальної власності, і їх 
практичну діяльність із реалізації та досягнення визначеної мети. При цьому 
важливою умовою успішного вирішення завдань державної політики у сфері 
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інтелектуальної власності є саме ефективне публічне адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності; 

− визначено коло суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності, здійснено їх класифікацію з огляду на характер 
компетенції цих суб’єктів (суб’єкти загальної компетенції, суб’єкти галузевої 
компетенції та суб’єкти спеціальної (функціональної) компетенції). Досліджено 
еволюцію адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

− крізь призму інституту адміністративної процедури здійснено комплексне 
дослідження організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності, тісний взаємозв’язок елементів яких має вирішальне 
значення для підвищення ефективності цієї діяльності; 

− наведено аргументацію про необхідність виокремлення адміністративної 
відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності 
як окремого різновиду адміністративної відповідальності шляхом встановлення 
її специфічних особливостей, підстав її застосування та юридичного складу 
адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності; 

− сформульовано та обґрунтовано конкретні пропозиції щодо 
впорядкування адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 
інтелектуальної власності шляхом внесення змін і доповнень до чинного 
Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді об’єднання та 
систематизації відповідних статей в окремій главі чинного законодавства про 
адміністративну відповідальність на підставі родових об’єктів протиправного 
посягання без порушення принципу системності розміщення адміністративно-
правових норм; 

− застосовано комплексний підхід до визначення перспектив 
удосконалення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 
що потребує поступового реформування нормативної, інституційної та 
інфраструктурної бази публічного адміністрування в цій сфері; 

удосконалено: 
− наукові підходи до розуміння понять «адміністративна відповідальність 

за правопорушення у сфері інтелектуальної власності», «адміністративне 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності», «державна політика щодо 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності», «об’єкт 
адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності», 
«об’єктивна сторона адміністративного правопорушення у сфері 
інтелектуальної власності», «суб’єкт адміністративного правопорушення у 
сфері інтелектуальної власності», «суб’єктивна сторона адміністративного 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності», «суб’єкт публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності»; 

− наукові положення про становлення й розвиток інституту публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні, еволюцію та 
сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що дало змогу виявити 
причини недосконалості сучасного стану цього правового інституту; 
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− результати наукових досліджень адміністративних правовідносин, які 

виникають у сфері інтелектуальної власності через підтвердження факту, що 
публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності може 
здійснюватися як нормами адміністративного права, так і на міжгалузевому 
рівні, оскільки акти інших галузей права можуть містити норми, що мають 
адміністративно-правовий зміст, або виступати джерелом публічного 
адміністрування в цій сфері; 

− теоретичні положення про форми й методи публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні, а також встановлені невирішені 
завдання щодо них; 

− доктринальні підходи до розуміння місця, ролі й призначення 
правоохоронних і контролюючих органів у системі суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що розкривається через 
розуміння їх як сукупності державно-владних повноважень із забезпечення 
виконання законів, розроблення та здійснення державної політики, які 
реалізуються розгалуженою, ієрархічно побудованою сукупністю державних 
органів на принципах оперативності, адміністративної підлеглості, підзвітності, 
відповідальності, а також на поєднанні динамізму й стабільності; 

− наукові підходи до визначення перспектив реформування нормативної 
(шляхом систематизації законодавства про інтелектуальну власність), 
інституційної (у напрямі реалізації концепції створення в Україні єдиного 
органу інтелектуальної власності, наділеного відповідним адміністративно-
правовим статусом) та інфраструктурної (шляхом удосконалення діяльності з 
навчання й поширення знань про інтелектуальну власність) бази публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

дістали подальшого розвитку: 
− теоретичні положення щодо необхідності в процесі еволюції 

доктринальних концепцій про порядок формування та функціонування 
інституту публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
якісного оновлення розуміння організаційної структури системи суб’єктів цієї 
діяльності, наділених відповідним адміністративно-правовим статусом; 

− наукові підходи до окреслення перспектив розвитку організаційно-
правових засад публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 
конкретних рекомендацій стосовно вдосконалення адміністративно-правових 
засад державної політики щодо публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності, а також основних напрямів міжнародного 
співробітництва в цій сфері; 

− теоретичні узагальнення про визначення співвідношення категорій 
«система суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності» та «державна система правової охорони інтелектуальної власності», 
що дало змогу більш детально висвітлити компетенцію суб’єктів публічного 
адміністрування в цій сфері; 

− науково-теоретичні підходи до проблеми подальшого вдосконалення 
вітчизняного адміністративного законодавства з метою реалізації сучасних 
пріоритетів державної правової політики – першочерговості забезпечення прав і 



8 
свобод людини й громадянина в різних сферах, у тому числі щодо 
інтелектуальної власності, а також механізму реалізації заходів 
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної 
власності; 

− наукові розробки щодо узагальнення зарубіжного досвіду публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності та визначення основних 
напрямів його запозичення в Україні, у зв’язку із чим встановлено, що 
відповідний досвід зарубіжних країн варто використовувати з урахуванням 
наявних вітчизняних традицій нормотворення та організаційних засад 
адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності; 

− характеристика теоретичних засад публічного адміністрування щодо 
окремих груп об’єктів інтелектуальної власності (результатів гуманітарної 
діяльності, науково-технічної творчості та індивідуалізації товарів (послуг) і їх 
виробників). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 
в дисертації висновки й пропозиції становлять як науково-теоретичний, так і 
практичний інтерес та можуть бути використані в: 

− науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого розроблення 
теоретичних і прикладних проблем публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні, а також для підготовки відповідних 
наукових видань та організації науково-дослідної роботи студентів, курсантів і 
слухачів вищих юридичних навчальних закладів України (акт впровадження 
Запорізького національного університету від 11.09.2018); 

− правотворчій діяльності – як науково обґрунтовані пропозиції щодо 
подальшого вдосконалення чинних нормативно-правових актів, які 
регламентують питання публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності (акт впровадження Комітету з питань правової політики та 
правосуддя Верховної Ради України від 22.03.2019); 

− правозастосовній діяльності – як рекомендації щодо підвищення 
ефективності практичної діяльності суб’єктів публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності (акт впровадження Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській області від 18.01.2019); 

− навчальному процесі – як матеріали для підготовки відповідних розділів 
навчальних видань (підручників і навчальних посібників) та науково-
методичних розробок із навчальних дисциплін «Адміністративне право», 
«Адміністративний процес», «Інтелектуальна власність», відповідних 
спецкурсів («Адміністративна відповідальність», «Адміністративне 
судочинство», «Теоретичні проблеми адміністративного судочинства», «Право 
інтелектуальної власності»), а також для проведення різних форм навчальних 
занять (лекційних, семінарських, практичних) зі студентами, курсантами та 
слухачами вищих юридичних навчальних закладів України (акт впровадження 
Дніпровського гуманітарного університету від 04.06.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 
здобувачем самостійно (автором був проведений аналіз нормативних джерел і 
літератури, визначена тема й завдання дослідження, зібраний матеріал та 
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здійснена його обробка, самостійно написані й оформлені всі розділи 
дисертації) з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 
адміністративного права; усі викладені в дисертації положення та висновки, які 
виносяться на захист, розроблені автором особисто. У співавторстві 
опубліковано одну монографію («Кримінологічне дослідження злочинів проти 
інтелектуальної власності» (2017 р.)), дві колективні монографії («Public 
administration procedure in countries of the European Union: challenges of 
III millennium» (2018 р.) та «Administrative law and administrative-procedural law: 
origins, achievements and prospects of development» (2018 р.)), два навчальні 
посібники («Інтелектуальна власність: навчальний посібник для студентів 
вищих навчальних закладів» (2014 р.) та «Інтелектуальна власність: словник-
довідник» (2016 р.)) і три статті (у співавторстві з Т.В. Корняковою та 
П.В. Макушевим). Наукові ідеї та розробки співавторів опублікованих праць у 
дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорювали на 
засіданнях кафедри адміністративного та господарського права Запорізького 
національного університету. Основні теоретичні положення, узагальнення й 
висновки дослідження оприлюднені автором на 28 міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Юриспруденція 
ХХІ сторіччя» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Екологія. Економіка. Право. 
Сучасний стан та тенденції» (м. Луганськ, 2014 р.); «Міжнародні та національні 
правові виміри забезпечення стабільності» (м. Львів, 2014 р.); «Правовые 
реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных 
процессов» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 2014 р.); «Держава і право: 
проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 2014 р.); «Право, 
держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до 
євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Міжнародне та національне 
законодавство: способи удосконалення» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); 
«Актуальні завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 
(м. Львів, 2015 р.); «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 
системи реформ у процесі євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); 
«Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» 
(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Інтеграція юридичної науки і практики як основа 
сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 2016 р.); 
«Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» 
(м. Дніпро, 2017 р.); «Верховенство права: человек в государстве» (м. Іжевськ, 
Російська Федерація, 2017 р.); «Правова система України: проблеми та 
перспективи» (м. Київ, 2017 р.); «Правові реформи: міжнародний і український 
досвід» (м. Дніпро, 2017 р.); «Актуальні правові проблеми реформування 
українського громадянського суспільства» (м. Київ, 2018 р.); «Соціально-
гуманітарний вісник: збірник наукових праць» (м. Харків, 2018 р.); 
«Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» 
(м. Дніпро, 2018 р.); «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні 
та світі» (м. Житомир, 2018 р.); «Реалії та перспективи розбудови правової 
держави в Україні і світі» (м. Суми, 2018 р.); «Актуальні питання публічного 
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управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної 
реформи» (м. Умань, 2018 р.); «Актуальні питання правової теорії та юридичної 
практики» (м. Одеса, 2018 р.); «Пріоритетні напрями розвитку сучасної 
юридичної науки» (м. Харків, 2018 р.); «Інтеграція юридичної науки і практики 
як основа сталого розвитку правової системи» (м. Дніпро, 2018 р.); «Теорія та 
практика протидії злочинності у сучасних умовах» (м. Львів, 2018 р.); 
«Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji» (м. Ополе, Республіка Польща, 
2018 р.); «Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen 
Wissenschaften» (м. Дрезден, Федеративна Республіка Німеччина, 2019 р.); «La 
science et la technologie à l’ère de la société de l’information» (м. Бордо, 
Французька Республіка, 2019 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати 
дисертаційного дослідження викладено в 55 наукових працях, у тому числі в 
1 одноосібній монографії, у 3 колективних монографіях, у 2 колективних 
навчальних посібниках, у 22 наукових статтях, з яких 20 опубліковано у 
виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, і 2 статі – у зарубіжних 
наукових виданнях, а також у 27 тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, які містять двадцять один підрозділ, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 489 сторінок, у тому 
числі основного тексту – 415 сторінок. Список використаних джерел налічує 
692 найменування та займає 74 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, висвітлено її зв’язок із науковими програмами, планами й темами, 
проаналізовано загальний стан наукової розробленості теми, окреслено мету й 
завдання дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні 
підходи до дослідження, наукову новизну та теоретичне й практичне значення 
роботи, а також наведено відомості про апробацію, особистий внесок 
здобувача, публікацію результатів дослідження і його структуру. 

Розділ 1 «Правова природа публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні» складається із чотирьох підрозділів, у 
яких розглядаються загальні теоретико-методологічні питання вітчизняного 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, його генезис, 
об’єкт та місце в державній політиці щодо інтелектуальної власності. 

Підрозділ 1.1 «Теоретичні засади публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності» присвячений з’ясуванню сутності, змісту, 
особливостей і специфіки публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності. Визначено, що під публічним адмініструванням у досліджуваній 
сфері варто розуміти регламентовану законами та іншими нормативно-
правовими актами діяльність відповідних суб’єктів публічного 
адміністрування, спрямовану на здійснення реалізації законодавства про 
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інтелектуальну власність шляхом прийняття адміністративних рішень та 
надання встановлених законодавством адміністративних послуг. Визначено 
об’єкт публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності – 
суспільні відносини, що виникають із приводу створення відповідних правових 
норм, визначення адміністративно-правового статусу учасників цієї групи 
суспільних відносин, видачі охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 
власності, реєстрації договорів передачі прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, реєстрації суб’єктів сприяння громадянам у реалізації наданих їм 
прав інтелектуальної власності, попередження та припинення відповідних 
правопорушень і притягнення до юридичної відповідальності за порушення 
прав інтелектуальної власності. Підкреслено, що управлінський вплив на 
зазначені об’єкти здійснюється з використанням адміністративно-правових 
методів, які неодмінно набувають певної форми публічного адміністрування. 

У підрозділі 1.2 «Генезис становлення та розвитку публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» обґрунтовано, 
що формування вітчизняної системи публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності розпочалося на початку 1990-х рр. і проходило в 
декілька етапів. Встановлено, що спочатку становлення законодавчої бази 
публічного адміністрування в цій сфері відбувалося шляхом введення положень 
про охорону інтелектуальної власності до чинних на той час нормативно-
правових актів. Зазначено, що початок наступного етапу розвитку публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності був зумовлений 
запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ в 
Україні, а також прийняттям нею низки міжнародних стандартів у сфері 
інтелектуальної власності, укладенням Угоди про партнерство та 
співробітництво з Європейським Союзом і початком переговорного процесу 
щодо набуття повноправного членства у Світовій організації торгівлі. 
Наголошено на тому, що перехід до останнього етапу розвитку публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності був пов’язаний із 
завершенням кризового періоду розвитку економіки України та проголошенням 
нею стратегічних планів переходу на інноваційну модель розвитку. Зроблено 
висновок про те, що розвиток публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні характеризувався поступовим розширенням 
регулюючої дії цієї галузі, постійним посиленням уваги до тих об’єктів 
інтелектуальної власності, які безпосередньо впливають на створення сучасних 
новітніх технологій. 

У підрозділі 1.3 «Сфера інтелектуальної власності як об’єкт публічного 
адміністрування в Україні» висвітлено сутність сфери інтелектуальної 
власності як цілісної підсистеми суспільства, що охоплює процеси, пов’язані зі 
створенням, використанням, охороною та захистом інтелектуального продукту. 
Акцентовано увагу на основному призначенні сфери інтелектуальної 
власності – її всебічному сприянні підвищенню рівня якості життя суспільства, 
забезпеченні сприятливих умов його існування та сталого розвитку. 
Виокремлено складові елементи сфери інтелектуальної власності, якими є 
об’єкти інтелектуальної власності (результати інтелектуальної творчої 
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діяльності людини), суб’єкти права інтелектуальної власності на ці об’єкти 
(фізичні особи, інтелектуальною творчою працею яких створені об’єкти 
інтелектуальної власності, та інші особи, яким належать майнові та/або 
особисті (немайнові) права інтелектуальної власності), система вітчизняного й 
міжнародного законодавства про інтелектуальну власність, суб’єкти публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а також інститут юридичної 
відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності 
(адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної та 
кримінальної). 

Підрозділ 1.4 «Державна політика щодо публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні» присвячений аналізу державної 
політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
як важливого інструменту здійснення політики держави в цій галузі. Зазначено, 
що її зміст являє собою сукупність сформульованих і законодавчо закріплених 
цілей, завдань, принципів та інтересів, якими керуються органи державної 
влади під час здійснення державного управління інтелектуальною власністю, а 
також їх практичну діяльність із реалізації та досягнення запланованого 
результату. 

Зроблено спробу довести, що державною політикою щодо публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності є відповідна діяльність 
суб’єктів публічного адміністрування. Доведено, що ця державна політика 
виконує роль засобу, за допомогою якого в державно впорядкованому 
суспільстві у формі розробленої державної діяльності повинні співвідноситися 
об’єктивно зумовлені суспільними потребами та національними інтересами цілі 
забезпечення сталого розвитку сфери інтелектуальної власності і його наявні 
матеріальні й духовні можливості, суб’єктивні цілі владних соціальних сил із 
реальними історичними умовами, якими визначаються основні напрями та 
завдання державної діяльності щодо забезпечення досягнення зазначених цілей. 

Розділ 2 «Поняття, еволюція та особливості адміністративно-правового 
статусу суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності в Україні» складається з п’яти підрозділів, які присвячені 
з’ясуванню поняття, дослідженню генезису та характеристиці особливостей 
адміністративно-правового статусу вітчизняних суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності загальної, галузевої і 
спеціальної (функціональної) компетенції, а також розробленню відповідних 
рекомендацій щодо вдосконалення цього статусу. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, система та класифікація вітчизняних суб’єктів 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності» обґрунтовано, 
що наявність у державі сучасної системи суб’єктів публічного адміністрування 
у сфері інтелектуальної власності є вирішальним фактором забезпечення 
ефективної реалізації завдань публічного адміністрування в цій галузі. 
Підкреслено, що ці суб’єкти становлять окрему категорію державних органів, 
адміністративно-правовий статус яких характеризується певними ознаками та 
які здійснюють державно-владний вплив на об’єкти публічного 
адміністрування. Виявлено, що правовою основою діяльності суб’єкта 
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публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в більшості 
випадків стають норми адміністративного права, а в процесі своєї діяльності ці 
суб’єкти використовують виключно форми й методи публічного 
адміністрування. 

Здійснений ретельний аналіз діяльності суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності свідчить про не досить 
високий рівень її результативності, що пояснюється насамперед відсутністю 
теоретично розробленої концепції формування структури суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Підрозділ 2.2 «Еволюція адміністративно-правового статусу суб’єктів 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» 
присвячений дослідженню становлення адміністративно-правового статусу 
суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, яке 
відбувалося в три етапи: 1) становлення системи суб’єктів публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в нашій країні та закладення 
нормативно-правових засад для функціонування сфери інтелектуальної 
власності (1991–1999 рр.); 2) формування трирівневої системи суб’єктів 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні (2000–
2009 рр.); 3) реформування створеної на другому етапі трирівневої системи 
суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в 
напрямі дворівневої (2010–2017 рр.). Доведено, що початок кожного 
наступного етапу еволюції адміністративно-правового статусу суб’єктів 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності був зумовлений 
особливостями обраних державою напрямів політики, у тому числі щодо 
функціонування вітчизняної сфери інтелектуальної власності. 

У підрозділі 2.3 «Особливості адміністративно-правового статусу 
вітчизняних суб’єктів загальної компетенції щодо публічного адміністрування 
у сфері інтелектуальної власності» розкрито питання компетенції відповідних 
суб’єктів публічного адміністрування. Підкреслено, що класифікація суб’єктів 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинна 
базуватися на загальновизнаному в теорії державного управління поділі їх на 
органи загальної, галузевої та спеціальної (функціональної) компетенції, в 
основу якої покладено обсяг і характер повноважень суб’єктів права 
інтелектуальної власності щодо об’єктів інтелектуальної власності та функцій 
публічного адміністрування ними. 

Наголошено на тому, що суб’єктами загальної компетенції варто визнати 
тих суб’єктів, до компетенції яких належить здійснення всіх функцій щодо 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Зазначено, що 
для цих суб’єктів публічне адміністрування в аналізованій сфері є складовою 
частиною основної функції щодо забезпечення реалізації державної політики з 
певних питань. Обґрунтовано, що суб’єктами публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності загальної компетенції є Верховна Рада України, 
Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі 
органи. 

Підрозділ 2.4 «Особливості адміністративно-правового статусу 
вітчизняних суб’єктів галузевої компетенції щодо публічного адміністрування 
у сфері інтелектуальної власності» присвячений характеристиці другого рівня 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, який 
уособлюється в діяльності суб’єктів галузевої компетенції, головне завдання 
яких полягає в безпосередньому забезпеченні потреб суспільства в 
ефективному функціонуванні сфери інтелектуальної власності. Наголошено на 
тому, що саме на цю групу суб’єктів покладається реалізація державної 
політики в зазначеній сфері. Акцентовано увагу на тому, що для суб’єктів 
публічного адміністрування галузевої компетенції характерні вертикальні 
правові відносини, відносини прямої підпорядкованості, які складаються між 
суб’єктами публічного адміністрування та керованими ними об’єктами. 
З’ясовано, що суб’єктом публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності галузевої компетенції в Україні є Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України зі створеним у його апараті відповідним 
департаментом та посадовими особами міністерства – державними 
інспекторами з питань інтелектуальної власності. 

У підрозділі 2.5 «Особливості адміністративно-правового статусу 
вітчизняних суб’єктів спеціальної компетенції щодо публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності» встановлено, що 
здійснення переважно однієї й тієї ж функції публічного адміністрування 
покладається на суб’єктів спеціальної (функціональної) компетенції. 
Визначено, що ці суб’єкти забезпечують реалізацію державної політики в 
певній сфері, здійснюють керівництво з питань, які мають загальний характер 
для всіх або багатьох галузей господарства. Встановлено, що до суб’єктів 
спеціальної (функціональної) компетенції варто віднести тих, які разом із 
виконанням своїх основних функцій також беруть певну участь у публічному 
адмініструванні у сфері інтелектуальної власності. Ця група суб’єктів залежно 
від особливостей їх адміністративно-правового статусу поділяється своєю 
чергою на правоохоронні (Служба безпеки України, органи прокуратури 
України, органи внутрішніх справ), контролюючі (Антимонопольний комітет 
України, Державна фіскальна служба України, Державна служба України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Український 
інститут експертизи сортів рослин, Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство 
культури України, Державне агентство України з питань кіно, Міністерство 
екології та природних ресурсів України, Фонд державного майна України) та 
судові (Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності) органи. 

Розділ 3 «Організаційно-правові засади публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні» складається із чотирьох 
підрозділів, у яких визначається сутність і зміст організаційно-правових засад 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, досліджуються 
його форми й методи, державно-реєстраційні засоби та особливості 
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інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування в цій 
галузі. 

Підрозділ 3.1 «Форми публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності в Україні» містить узагальнення теоретичних положень специфіки 
організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності. Під формами публічного адміністрування в 
аналізованій сфері запропоновано розуміти зовнішньо виражену діяльність 
суб’єктів публічного адміністрування, яка здійснюється ними в межах їхньої 
компетенції та спрямована на виконання покладених на них завдань у сфері 
інтелектуальної власності. У сукупності форм публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності виокремлено такі основні їх групи: а) правові – 
правотворча діяльність, а також адміністративний договір (угода, яка 
укладається на підставі норм адміністративного права суб’єктом публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності з іншими учасниками 
охоронних правовідносин і може містити в собі загальнообов’язкові правила 
поведінки (нормативний характер) або встановлювати (змінювати, припиняти) 
конкретні правовідносини між її учасниками (індивідуальний характер)); 
б) організаційні (не пов’язуються з реалізацією державно-владних повноважень 
суб’єктами публічного адміністрування, а в більшості випадків сприяють їх 
здійсненню). 

У підрозділі 3.2 «Методи публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні» характеризуються особливості 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Наголошено на 
тому, що серед методів, які використовуються в процесі діяльності з публічного 
адміністрування, виділяють насамперед методи переконання та примусу; однак 
з огляду на принцип спрямованості на втілення результату інтелектуальної 
творчої діяльності в господарському обігу ефективність у цій галузі може бути 
досягнута за умови домінування методу переконання, вираженого як у 
прямому, так і в непрямому впливі. Доведено, що поряд із переконанням у 
практиці діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності досить широко використовується також державний 
примус, який є допоміжним, здійснюється на підставі переконання та тільки 
після застосування методів переконання. Акцентовано увагу на тому, що мета 
застосування заходів адміністративного примусу зумовила існування 
відповідної їх класифікації, у межах якої виділяються три групи заходів 
адміністративного примусу: заходи адміністративного попередження, заходи 
адміністративного припинення та заходи адміністративного стягнення. 

Підрозділ 3.3 «Державно-реєстраційні засоби публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності в Україні» містить характеристику процедур 
державної реєстрації об’єкта інтелектуальної власності. Зроблено висновок про 
те, що державно-реєстраційні засоби, які застосовуються суб’єктами цієї 
діяльності з метою створення найбільш сприятливих умов для виникнення та 
подальшої реалізації прав інтелектуальної власності, відіграють важливу роль у 
підвищенні ефективності публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності. Зазначено, що державно-реєстраційна діяльність проходить певні 
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етапи цієї адміністративної процедури, якими є такі чотири: а) подання заявки 
та визначення дати її подання; б) розгляд заявки та прийняття рішення за 
результатами її розгляду (проведення експертизи заявки); в) державна 
реєстрація охоронного документа у відповідних державних реєстрах та 
опублікування відомостей щодо нього; г) видача охоронного документа на 
об’єкт інтелектуальної власності. У межах кожного з етапів запропоновано 
виділити процедурні елементи більш низького рівня, до яких доцільно віднести 
процедурні стадії та окремі процедурні дії. 

У підрозділі 3.4 «Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» з’ясовано 
значення інформаційно-аналітичного забезпечення для реалізації мети й 
завдань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності з 
урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї сфери суспільного життя. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування в 
аналізованій галузі розглядається як поєднання всієї інформації, що 
використовується, специфічних засобів і методів її опрацювання, а також 
діяльності фахівців щодо ефективного використання даних, відомостей і знань 
в організації публічного адміністрування цією сферою. Наголошено на тому, 
що продуктивне інформаційно-аналітичне забезпечення складається лише з 
об’єктивних, своєчасних та достовірних відомостей, які оцінюються як корисні 
знання (інформація), а із загального потоку даних виокремлюються лише ті 
відомості, які потрібні для певного рівня публічного адміністрування, є 
зрозумілими цьому рівню та зменшують його невизначеність. 

Розділ 4 «Адміністративна відповідальність за порушення 
законодавства у сфері інтелектуальної власності» складається із чотирьох 
підрозділів, у яких досліджуються концептуальні засади адміністративної 
відповідальності у сфері інтелектуальної власності, її підстави, юридичний 
склад відповідного адміністративного правопорушення, а також механізм 
реалізації заходів цієї відповідальності. 

У підрозділі 4.1 «Концептуальні засади адміністративної відповідальності 
за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні» 
розглядаються особливості встановлення адміністративної відповідальності за 
вчинення адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності 
як невід’ємної складової частини публічного адміністрування. Наголошено на 
тому, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері 
інтелектуальної власності включає всі властиві юридичній відповідальності 
основні ознаки та специфічні особливості, які дають змогу відокремити її від 
інших видів відповідальності, зокрема: а) застосовується в позасудових 
процесуальних формах; б) застосовується щодо осіб, які не перебувають у 
службовій підпорядкованості органу, що її застосовує; в) адміністративне право 
охороняє адміністративні правовідносини та правовідносини, що регулюються 
іншими галузями права. З огляду на поняття юридичної відповідальності 
адміністративну відповідальність за порушення прав на об’єкт інтелектуальної 
власності запропоновано визначити як реалізацію адміністративно-правової 
санкції, що виявляється в застосуванні судом до винної особи, яка вчинила 
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адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, покарання, 
передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення, згідно 
з визначеною законом процедурою. 

Підрозділ 4.2 «Адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної 
власності як підстава адміністративної відповідальності» містить аналіз 
однорідної групи адміністративних правопорушень – адміністративних 
правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Наголошено на тому, що 
об’єктивними ознаками цього адміністративного правопорушення є його 
суспільна шкідливість, протиправність і караність, а суб’єктивними – винність 
та суб’єктність. Підкреслено, що лише за наявності всіх цих ознак можна 
говорити про кваліфікацію діяння особи як адміністративний проступок та 
вирішувати питання про притягнення її до адміністративної відповідальності. 
Запропоновано визначення поняття «адміністративне правопорушення у сфері 
інтелектуальної власності» як передбаченого законодавством про 
адміністративну відповідальність суспільно шкідливого, протиправного, 
винного діяння (дії чи бездіяльності), вчиненого суб’єктами таких 
протиправних діянь, які посягають на сукупність майнових та особистих 
немайнових прав на результати свідомої інтелектуальної творчої діяльності 
людини (результати літературно-мистецької діяльності, науково-технічної 
творчості та індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників). 

У підрозділі 4.3 «Юридичний склад адміністративних правопорушень у 
сфері інтелектуальної власності» встановлено, що всім складам 
адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (які 
регулюються статтями 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів 
інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9, 164-13 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення) притаманні такі елементи, як 
об’єктивні ознаки та суб’єктивні ознаки, які у своїй єдності утворюють склади 
адміністративних правопорушень цієї групи. Зазначено, що єдиним родовим 
об’єктом цих адміністративних правопорушень є група суспільних відносин 
інтелектуальної власності, які перебувають під охороною закону про 
адміністративну відповідальність, а предметом цієї групи суспільних відносин є 
об’єкти інтелектуальної власності. Доведено, що об’єктивну сторону 
адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності становить 
сукупність способів порушення права інтелектуальної власності. Акцентовано 
увагу на тому, що на практиці порушення права інтелектуальної власності на 
різні об’єкти має різні економічні, соціальні й правові наслідки, у зв’язку із чим 
ступінь їх суспільної шкідливості також є різним, а тому є необхідність 
диференціації адміністративної відповідальності залежно від об’єкта 
інтелектуальної власності. Встановлено суб’єктивні ознаки адміністративних 
правопорушень цієї групи, які представлені їх суб’єктом, а суб’єктивна сторона 
характеризується тим, що вони вчиняються лише умисно. 

У підрозділі 4.4 «Механізм реалізації заходів адміністративної 
відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності в 
Україні» проаналізовано особливості здійснення адміністративної 
відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності у формі 
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правозастосування. Під провадженням у справах про адміністративні 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності запропоновано розуміти 
один із видів адміністративних юрисдикційних проваджень у формі 
послідовних дій компетентних органів, що передбачені чинним 
законодавством, з виявлення адміністративних правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності та притягнення винних до адміністративної 
відповідальності в процесі адміністративного розслідування, розгляду та 
прийняття рішення в справі, повторного розгляду та забезпечення виконання 
постанови (рішення) про накладення адміністративних стягнень. 

Доведено існування таких стадій провадження в справах про 
адміністративні правопорушення: 1) порушення справи про адміністративне 
правопорушення (складається з трьох етапів: офіційної реєстрації 
уповноваженим органом фактичних даних про порушення прав інтелектуальної 
власності, офіційної діяльності уповноважених органів для з’ясування обставин 
цього правопорушення, складання протоколу); 2) розгляду справи про 
адміністративне правопорушення та прийняття рішення (на цій стадії виділено 
чотири етапи: підготовку до розгляду справи, розгляд справи по суті, прийняття 
й оформлення рішення в справі, оголошення прийнятого рішення); 
3) оскарження та опротестування постанови в справі; 4) виконання рішення, 
застосування адміністративного стягнення. 

Розділ 5 «Шляхи вдосконалення публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності в Україні» складається із чотирьох підрозділів, у 
яких розкриваються науково-теоретичні засади реформування публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності та пропонуються напрями 
подальшого вдосконалення його нормативної, інституційної та 
інфраструктурної бази. 

У підрозділі 5.1 «Доктринальні засади реформування та напрями розвитку 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» 
з’ясовано, що визначення мети, стратегічних напрямів та основних завдань, 
пріоритетів і перспектив вітчизняного публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності має базуватися на результатах ретельного аналізу 
сучасного стану як діяльності суб’єктів публічного адміністрування щодо 
реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, так і самої 
сфери інтелектуальної власності. Доведено, що ефективність реалізації завдань 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності залежить від 
внутрішніх факторів, сприятливих можливостей, а також загроз, які здатні 
негативно впливати на його розвиток. Визначено стратегічні напрями 
подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності в Україні, а саме вирішення таких базових проблем: а) проблем 
нормативної бази (вона включає національне законодавство); б) проблем 
інституційної бази (суб’єктів публічного адміністрування, що наділені 
відповідними повноваженнями у сфері інтелектуальної власності); в) проблем 
інфраструктурної бази (елементів і відносин, які забезпечують та підтримують 
на відповідному рівні функціонування сфери інтелектуальної власності). 
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Підрозділ 5.2 «Напрями вдосконалення нормативної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» присвячений 
аналізу вітчизняного законодавства про адміністративну відповідальність за 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності, яке потребує 
систематизації. Підвищенню ефективності запобігання таким 
правопорушенням сприятиме об’єднання відповідних складів адміністративних 
правопорушень в окремій главі чинного Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, а також адаптація вітчизняних нормативних правових актів у 
сфері інтелектуальної власності до відповідних актів Європейського Союзу. 
Зазначено, що першим кроком такої діяльності є продовження гармонізації 
законодавства у сфері інтелектуальної власності із загальним законодавством 
України, а також узгодження норм Цивільного кодексу України з нормами 
законодавства Європейського Союзу. Звернено увагу на те, що потребує 
відповідного нормативного регулювання публічне адміністрування утилізації 
як самого матеріального носія після його використання, так і відходів, які 
виникають під час виробництва такої продукції. Актуальним завданням 
залишається вдосконалення законодавчої бази колективного управління 
майновими авторськими й суміжними правами, яке передбачає узгодження 
національного законодавства щодо унормування діяльності вітчизняних 
організацій колективного управління з положеннями відповідної директиви 
Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу. 

У підрозділі 5.3 «Напрями вдосконалення інституційної бази публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» проаналізовано 
систему інститутів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності та наголошено на необхідності її подальшого розвитку в напрямі 
реалізації концепції створення в Україні єдиного органу інтелектуальної 
власності, наділеного відповідним адміністративно-правовим статусом. 
Визначено основні напрями вдосконалення інституційної бази публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, ключовими з яких названо 
такі: а) завершення процесу реформування системи суб’єктів публічного 
адміністрування в цій галузі; б) комплектацію системи публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності фахівцями високого рівня, 
що здатні швидко адаптуватися до нових умов і вирішувати складні завдання з 
охорони інтелектуальної власності в сучасних умовах, з одночасним 
збереженням наступності у формуванні кадрового апарату; в) якнайшвидше 
налагодження співробітництва та взаємодії між державними й приватними 
установами у сфері охорони інтелектуальної власності; г) поглиблення 
співробітництва з міжнародними організаціями у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності; ґ) налагодження співробітництва з державними 
органами інших країн із питань охорони інтелектуальної власності; 
д) підтримку діяльності громадських організацій у сфері інтелектуальної 
власності. 

У підрозділі 5.4 «Напрями вдосконалення інфраструктурної бази публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні» визначено 
головне завдання вдосконалення інфраструктурної бази публічного 
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адміністрування у сфері інтелектуальної власності – діяльність із навчання й 
поширення знань про інтелектуальну власність. Наголошено на тому, що для 
покращення обізнаності та розвитку високої культури широких верств 
населення у сфері інтелектуальної власності необхідне інформування широких 
кіл громадськості та бізнесових кіл про роль і значення інтелектуальної 
власності з метою підвищення інтересу до створення й правомірного 
використання об’єктів інтелектуальної власності. Запропоновано розробити 
відповідну політику щодо розвитку творчої діяльності дітей, юнацтва та молоді 
шляхом підготовки відповідних матеріалів для підвищення обізнаності, поваги 
й розвитку культури суспільства у сфері інтелектуальної власності та 
вдосконалення навчальних програм для учнів і студентів. Визначено, що 
сприятиме розвитку інфраструктурної бази та вдосконаленню процесу 
взаємодії винахідників, науковців і бізнесу. З’ясовано, що вимагають 
покращення механізми набуття правової охорони інтелектуальної власності 
шляхом забезпечення проведення експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної 
власності на рівні провідних патентних відомств світу та вдосконалення 
методичного забезпечення експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної 
власності. Підкреслено, що особливої уваги потребує низка проблем, які 
пов’язані зі створенням належних умов для комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо розкриття природи 
феномена публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 
аналізу його специфічних особливостей, з’ясування організаційно-правових 
засад цієї діяльності, розроблення науково обґрунтованої системи заходів, що 
спрямовані на її вдосконалення. Здобувачем сформульовано низку теоретичних 
і практичних висновків, пропозицій та рекомендацій, які спрямовані на 
вирішення цього завдання. Основні з них можна узагальнити в таких 
положеннях: 

1. Сформульовано авторську дефініцію публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності, під яким запропоновано розуміти регламентовану 
нормативно-правовими актами діяльність відповідних суб’єктів, спрямовану на 
здійснення реалізації норм правових актів, що регламентують сферу 
інтелектуальної власності, шляхом прийняття адміністративних рішень та 
надання встановлених законодавством адміністративних послуг. Визначено, що 
об’єктом публічного адміністрування в цій сфері є суспільні відносини 
стосовно таких питань: створення відповідних правових норм; визначення 
адміністративно-правового статусу учасників адміністративно-охоронних 
відносин; видачі охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; 
реєстрації суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі сприянням громадянам у 
реалізації наданих їм прав у сфері інтелектуальної власності; попередження та 
припинення порушень прав інтелектуальної власності; притягнення до 
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юридичної відповідальності за їх порушення. Наголошено на тому, що 
особливістю цих відносин є їх неоднорідність за суб’єктним складом, змістом, 
характером, сферами прояву, а управлінський вплив на зазначені об’єкти 
публічного адміністрування здійснюється з використанням адміністративно-
правових методів, які неодмінно набувають певної форми публічного 
адміністрування. 

2. Доведено, що сфера інтелектуальної власності являє собою цілісну й 
динамічну підсистему суспільства, яка охоплює процеси, пов’язані зі 
створенням, використанням, охороною та захистом інтелектуального продукту, 
та існує в суспільстві поряд з іншими сферами (економічною, політичною 
тощо), збагачує кожну з них і сприяє їх ефективному функціонуванню й 
подальшому розвитку. Виявлено, що як предмет публічного адміністрування 
сфера інтелектуальної власності являє собою сукупність взаємопов’язаних 
суспільно-правових інститутів, яку становлять такі складові елементи: об’єкти 
інтелектуальної власності; суб’єкти права інтелектуальної власності на ці 
об’єкти, інтелектуальною творчою працею яких вони створені, та інші особи, 
яким належать майнові та/або особисті (немайнові) права інтелектуальної 
власності; система вітчизняного й міжнародного законодавства про 
інтелектуальну власність; суб’єкти публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності; інститут юридичної відповідальності 
(адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної та 
кримінальної) за порушення прав інтелектуальної власності. 

3. З’ясовано, що важливим інструментом здійснення політики держави у 
сфері інтелектуальної власності є державна політика щодо публічного 
адміністрування в цій галузі, що являє собою сукупність сформульованих і 
законодавчо закріплених цілей, завдань, функцій та інтересів, якими керуються 
органи державної влади під час здійснення процедур публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а також їх практичну 
діяльність із досягнення запланованого результату. Сформульовано зміст 
державної політики у сфері інтелектуальної власності. Наголошено на тому, що 
державна політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності виконує роль засобу, за допомогою якого в державно впорядкованому 
суспільстві у формі державної діяльності повинні співвідноситися об’єктивно 
зумовлені суспільними потребами й національними інтересами цілі 
забезпечення сталого розвитку сфери інтелектуальної власності та його наявні 
матеріальні й духовні можливості, суб’єктивні бажання та цілі владних 
соціальних сил із реальними історичними умовами, якими визначаються 
основні напрями й завдання державної діяльності щодо забезпечення 
досягнення зазначених цілей. 

4. Обґрунтовано тезу про те, що суб’єкти публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності становлять окрему категорію державних 
органів, адміністративно-правовий статус яких характеризується такими 
ознаками: а) вони здійснюють державно-владний вплив на об’єкт публічного 
адміністрування; б) їх головною рисою є наявність у них владних повноважень, 
які дають їм змогу втілювати власну волю у формі управлінських рішень; 
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в) правовою основою їх діяльності в більшості випадків стають норми 
адміністративного права; г) у процесі своєї діяльності ці суб’єкти 
використовують виключно форми та методи публічного адміністрування. 
Окреслено характер компетенції суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності, за обсягом якої вони поділяються на суб’єктів 
загальної компетенції, суб’єктів галузевої компетенції та суб’єктів спеціальної 
(функціональної) компетенції. 

5. Встановлено, що суб’єктами загальної компетенції варто визнати тих 
суб’єктів, до компетенції яких входить здійснення в тому чи іншому обсязі всіх 
функцій щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
незалежно від групи об’єктів інтелектуальної власності та кола суб’єктів їх 
використання. Акцентовано увагу на тому, що суб’єкти загальної компетенції 
здійснюють адміністративно-правову координацію підконтрольних їм органів 
галузевої або спеціальної (функціональної) компетенції, а їх завданням є 
забезпечення реалізації державної політики в окремих сферах управління. Для 
цих суб’єктів публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності є 
складовою частиною основної функції щодо забезпечення реалізації державної 
політики з певних питань. Окреслено коло суб’єктів загальної компетенції 
щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності: Верховна 
Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та їх 
виконавчі органи. Аргументовано думку про те, що діяльність цієї групи 
суб’єктів обмежується створенням організаційно-правового режиму 
правомірного використання об’єктів інтелектуальної власності, що досягається 
насамперед шляхом видання правових актів. 

6. Наголошено на тому, що другий рівень публічного адміністрування у 
сфері інтелектуальної власності уособлюється в діяльності суб’єктів галузевої 
компетенції, головне завдання яких полягає в безпосередньому забезпеченні 
потреб суспільства у функціонуванні сфери інтелектуальної власності, і що 
саме на цих суб’єктів покладаються завдання реалізації державної політики в 
зазначеній галузі. Окреслено коло суб’єктів публічного адміністрування 
галузевої компетенції: міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, що мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, інші 
структури та, відповідно, керують певною галуззю, місцеві органи цих 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Визначено 
особливість цих суб’єктів – їх організаційна діяльність не виходить за межі 
їхньої компетенції, а їх головне завдання полягає в безпосередньому 
забезпеченні потреб суспільства в певній продукції або послугах. Суб’єктом 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності галузевої 
компетенції в Україні є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
зі створеним у його апараті відповідним департаментом та посадовими особами 
міністерства – державними інспекторами з питань інтелектуальної власності. 

7. Акцентовано увагу на тому, що здійснення переважно однієї й тієї ж 
функції публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
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покладається на суб’єктів спеціальної (функціональної) компетенції, до яких 
належать державні органи, що реалізують виконавчу, контрольно-наглядову, 
регулятивну та реєстраційно-дозвільну функції. Такі суб’єкти забезпечують 
реалізацію державної політики в певній сфері, здійснюють керівництво з 
питань, які мають загальний характер для всіх або багатьох сфер суспільного 
життя. Ця група суб’єктів залежно від особливостей їх адміністративно-
правового статусу поділяється своєю чергою на правоохоронні (Служба 
безпеки України, органи прокуратури України, органи внутрішніх справ), 
контролюючі (Антимонопольний комітет України, Державна фіскальна служба 
України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів, Український інститут експертизи сортів рослин, Державна 
служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерство 
охорони здоров’я України, Міністерство культури України, Державне агентство 
України з питань кіно, Міністерство екології та природних ресурсів України, 
Фонд державного майна України) та судові (Вищий спеціалізований суд з 
питань інтелектуальної власності) органи. 

8. Доведено, що під формами публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності необхідно розуміти зовнішньо виражену діяльність 
суб’єктів публічного адміністрування, яка здійснюється ними в межах їхньої 
компетенції та спрямована на виконання покладених на них завдань у сфері 
інтелектуальної власності. З’ясовано, що вся сукупність форм публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності поділяється на дві основні 
групи – правові та організаційні. Наголошено на тому, що специфіку діяльності 
суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
відображає сукупність методів, які застосовуються для її здійснення, а саме 
методи переконання та примусу. З огляду на принцип спрямованості на 
втілення результату інтелектуальної творчої діяльності в господарський обіг 
зроблено висновок про доцільність домінування методу переконання під час 
здійснення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

9. Встановлено, що важливе місце в системі організаційно-правових засад 
публічного адміністрування в аналізованій сфері належить процедурі державної 
реєстрації об’єкта інтелектуальної власності, а державно-реєстраційні засоби, 
що застосовуються суб’єктами цієї діяльності, відіграють важливу роль у 
підвищенні ефективності публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності. Досліджено послідовний розвиток державно-реєстраційної 
діяльності, у якій є чіткі групи процедурних дій, що зумовлені необхідністю 
досягнення певних проміжних цілей і сукупності завдань, які вирішуються 
певними суб’єктами у відносно обмежених часових межах. З’ясовано зміст 
чотирьох етапів цієї адміністративної процедури: 1) подання заявки та 
визначення дати її подання; 2) розгляду заявки та прийняття рішення за 
результатами її розгляду (проведення експертизи заявки); 3) державної 
реєстрації охоронного документа та опублікування відомостей щодо нього; 
4) видачі охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності. 

10. Наголошено на тому, що в процесі реалізації мети й завдань публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності з урахуванням сучасних 
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тенденцій розвитку цієї сфери суспільного життя дедалі більшого значення 
набуває його інформаційно-аналітичне забезпечення. Сформульовано 
визначення терміна «інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності», під яким запропоновано 
розуміти поєднання всієї інформації, що використовується, специфічних 
засобів і методів її опрацювання, а також діяльності фахівців щодо ефективного 
використання даних, відомостей і знань в організації публічного 
адміністрування в цій сфері. Доведено, що продуктивне інформаційно-
аналітичне забезпечення складається тільки з об’єктивних, своєчасних і 
достовірних відомостей, які оцінюються як корисні знання (інформація), а із 
загального потоку даних виокремлюються лише ті відомості, які потрібні для 
інформаційно-аналітичного забезпечення певного рівня публічного 
адміністрування, відповідають цьому рівню та зменшують його невизначеність. 

11. Встановлено, що адміністративній відповідальності за порушення 
законодавства у сфері інтелектуальної власності притаманні специфічні 
особливості, які дають змогу відокремити її від інших видів відповідальності, 
зокрема: а) у більшості випадків вона застосовується в позасудових 
процесуальних формах; б) цей вид адміністративної відповідальності 
застосовується щодо осіб, які не перебувають у службовій підпорядкованості 
органу, що застосовує відповідальність; в) адміністративне право охороняє як 
власне адміністративні правовідносини, так і правовідносини, що регулюються 
іншими галузями права. Запропоновано визначити адміністративну 
відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності як реалізацію 
адміністративно-правової санкції, що виявляється в застосуванні судом до 
винної особи, яка скоїла це адміністративне правопорушення, покарання, 
передбаченого відповідними статтями Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, згідно з визначеною законом процедурою. Аргументовано, 
що підставою застосування адміністративної відповідальності є 
адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, яке варто 
визначити як передбачене законодавством про адміністративну 
відповідальність суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння, що вчинене 
суб’єктом таких протиправних діянь і посягає на сукупність майнових та/або 
особистих немайнових прав на результати свідомої інтелектуальної творчої 
діяльності людини. 

12. З’ясовано, що всім складам адміністративних правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності (які встановлені статтями 51-2, 107-1, 156-3  
(у частині, що стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6,  
164-7, 164-8, 164-9, 164-13 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення) притаманні такі елементи, як об’єктивні ознаки та 
суб’єктивні ознаки (сукупність відповідних суб’єктів і суб’єктивної сторони), 
які у своїй єдності утворюють склади адміністративних правопорушень цієї 
групи. Визначено спільний родовий об’єкт цих адміністративних 
правопорушень, яким є група суспільних відносин інтелектуальної власності, 
що перебувають під охороною закону про адміністративну відповідальність. 
Виокремлено об’єктивну сторону адміністративних правопорушень у сфері 
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інтелектуальної власності – сукупність способів порушення права 
інтелектуальної власності. Досліджено суб’єктивні ознаки адміністративних 
правопорушень цієї групи – їх суб’єкта та суб’єктивну сторону, яка 
характеризується тим, що всі вони вчиняються лише умисно. 

13. Розкрито сутність адміністративної відповідальності за правопорушення 
у сфері інтелектуальної власності. Запропоновано під провадженням у справах 
про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності 
розуміти один із видів адміністративних юрисдикційних проваджень, що являє 
собою низку послідовних дій компетентних органів, що передбачені чинним 
законодавством, з виявлення адміністративних правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності та притягнення винних осіб до адміністративної 
відповідальності в процесі адміністративного розслідування, розгляду та 
прийняття рішення в справі, повторного розгляду й забезпечення виконання 
постанови (рішення) про накладення адміністративних стягнень. У справах про 
адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності 
виокремлено такі стадії провадження: 1) порушення справи про 
адміністративне правопорушення (включає три етапи: а) офіційну реєстрацію 
уповноваженим органом (посадовцем) фактичних даних про порушення прав 
інтелектуальної власності; б) офіційну діяльність уповноважених органів для 
з’ясування обставин цього правопорушення; в) складання протоколу); 
2) розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення 
(включає чотири етапи: а) підготовку до розгляду справи; б) розгляд справи по 
суті; в) прийняття й оформлення рішення в справі; г) оголошення прийнятого 
рішення); 3) оскарження та опротестування постанови в справі про 
адміністративне правопорушення; 4) виконання рішення, застосування 
адміністративного стягнення. 

14. Сформульовано конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів 
розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в 
Україні, які, на думку автора, повинні бути зосереджені на вирішенні трьох 
комплексів базових проблем, а саме проблем нормативної, інституційної та 
інфраструктурної бази, зокрема: 

− наголошено на необхідності систематизації вітчизняного законодавства 
про адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері 
інтелектуальної власності шляхом об’єднання відповідних складів 
адміністративних правопорушень в окремій главі чинного Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, адаптації вітчизняних правових актів у сфері 
інтелектуальної власності до відповідних актів Європейського Союзу, а також 
нормативного регулювання утилізації об’єктів інтелектуальної власності; 

− аргументовано наявність потреби в удосконаленні інституційної бази 
публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в напрямі 
реалізації концепції створення в Україні єдиного органу інтелектуальної 
власності, комплектації системи публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності фахівцями високого рівня, поглиблення 
співробітництва з міжнародними організаціями в цій галузі, налагодження 
співробітництва з відповідними державними органами інших країн; 
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− обґрунтовано пріоритетність завдання вдосконалення інфраструктурної 

бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності шляхом 
активізації діяльності з поширення знань у сфері інтелектуальної власності, 
виховання поваги до інтелектуальної власності, удосконалення взаємодії 
винахідників, науковців і бізнесу, а також розвитку інноваційної діяльності, 
покращення механізму набуття правової охорони та створення належних умов 
для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 
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У дисертації здійснено комплексне дослідження проблем публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні. Сформульовано 
авторську дефініцію публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності та визначено його об’єкт. Доведено, що як об’єкт публічного 
адміністрування сфера інтелектуальної власності являє собою сукупність 
суспільно-правових інститутів, елементами якої є об’єкти інтелектуальної 
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власності, суб’єкти права інтелектуальної власності, законодавство про 
інтелектуальну власність, суб’єкти публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності та інститут юридичної відповідальності за 
порушення прав інтелектуальної власності. З’ясовано зміст державної політики 
щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, її мету, 
завдання, принципи та пріоритетні напрями. 

Обґрунтовано тезу про те, що суб’єкти публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності становлять окрему категорію державних органів. 
Здійснено їх класифікацію на суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
інтелектуальної власності загальної, галузевої та спеціальної (функціональної) 
компетенції, визначено адміністративно-правовий статус цих суб’єктів. 

Доведено, що форми публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності поділяються на дві групи – правові та організаційні, а специфіку 
діяльності суб’єктів публічного адміністрування відображає сукупність 
методів, що застосовуються для її здійснення. Встановлено роль державно-
реєстраційних засобів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності та з’ясовано зміст етапів цієї адміністративної процедури. 
Наголошено на значенні інформаційно-аналітичного забезпечення публічного 
адміністрування у сфері інтелектуальної власності, охарактеризовано його роль 
у реалізації мети й завдань публічного адміністрування в аналізованій галузі. 

Досліджено сутність адміністративної відповідальності за порушення прав 
інтелектуальної власності та визначено її підставу – адміністративне 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Визначено об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної 
власності: їх родовий об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта та суб’єктивну 
сторону. Розкрито механізм реалізації адміністративної відповідальності за 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності, виявлено його ознаки й 
особливості. Виокремлено стадії провадження в справах про адміністративні 
правопорушення у сфері інтелектуальної власності. 

Сформульовано конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів 
подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 
власності в Україні. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 
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інтелектуальної власності, публічне адміністрування, суб’єкт публічного 
адміністрування, сфера інтелектуальної власності, форми публічного 
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В диссертации осуществлено комплексное исследование проблем 

публичного администрирования в сфере интеллектуальной собственности в 
Украине. Сформулирована авторская дефиниция публичного 
администрирования в сфере интеллектуальной собственности и раскрыт его 
объект. Определено, что как объект публичного администрирования сфера 
интеллектуальной собственности представляет собой совокупность 
общественно-правовых институтов, элементами которой являются объекты 
интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной творческой 
деятельности человека), субъекты права интеллектуальной собственности 
(физические лица, интеллектуальным творческим трудом которых созданы 
объекты интеллектуальной собственности), законодательство об 
интеллектуальной собственности (национальное законодательство и 
международные договоры в сфере интеллектуальной собственности), субъекты 
публичного администрирования в сфере интеллектуальной собственности 
(органы государственной власти, наделённые соответствующими 
полномочиями в сфере интеллектуальной собственности), а также институт 
юридической ответственности (административной, гражданской, уголовной, 
материальной и дисциплинарной) за нарушение прав интеллектуальной 
собственности. Раскрыто содержание государственной политики публичного 
администрирования в сфере интеллектуальной собственности, её цель, задачи, 
принципы и приоритетные направления. 

Обоснован тезис о том, что субъекты публичного администрирования в 
сфере интеллектуальной собственности представляют собой отдельную 
категорию государственных органов с присущими им специфическими 
признаками, а именно: они осуществляют государственное влияние на объекты 
публичного администрирования; их главным признаком является наличие у них 
властных полномочий, позволяющих реализовывать собственную волю в 
форме управленческих решений; правовой основой их деятельности в 
большинстве случаев становятся нормы административного права; в процессе 
своей деятельности данные субъекты используют исключительно формы и 
методы публичного администрирования. Проведена классификация субъектов 
публичного администрирования в сфере интеллектуальной собственности. 
Установлены субъекты публичного администрирования в сфере 
интеллектуальной собственности общей, отраслевой и специальной 
(функциональной) компетенции, охарактеризован их административно-
правовой статус. 

Подчёркнуто, что формы публичного администрирования в сфере 
интеллектуальной собственности (внешне выраженная деятельность субъектов 
публичного администрирования, направленная на исполнение ими своих задач 
в сфере интеллектуальной собственности) разделяются на две группы – 
правовые (издание правовых актов) и организационные, а специфику 
деятельности субъектов публичного администрирования отображает 
совокупность методов, используемых для её осуществления, а именно методы 
убеждения и принуждения. Установлена роль государственно-регистрационных 
средств публичного администрирования в сфере интеллектуальной 
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собственности и раскрыто содержание этапов данной административной 
процедуры: подачи заявки и установления даты её подачи, рассмотрения заявки 
и принятия решения по результатам рассмотрения, государственной 
регистрации охранного документа и опубликования сведений о нём, выдачи 
охранного документа на объект интеллектуальной собственности. 
Акцентировано внимание на значении информационно-аналитического 
обеспечения публичного администрирования в сфере интеллектуальной 
собственности, охарактеризована его роль в реализации цели и задач 
публичного администрирования в рассматриваемой сфере. 

Исследована сущность административной ответственности за нарушение 
прав интеллектуальной собственности и определено её основание – 
административное правонарушение в сфере интеллектуальной собственности. 
Выделены объективные и субъективные признаки правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности: их родовой объект, объективная сторона, 
субъект и субъективная сторона. Раскрыт механизм реализации 
административной ответственности за правонарушения в сфере 
интеллектуальной собственности, выявлены его признаки и особенности. 
Выделены стадии производства в делах об административных 
правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности: 1) возбуждение 
дела об административном правонарушении (включает три этапа: 
а) официальную регистрацию уполномоченным органом (должностным лицом) 
фактических данных о нарушении прав интеллектуальной собственности; 
б) официальную деятельность уполномоченных органов для выяснения 
обстоятельств данного правонарушения; в) составление протокола); 
2) рассмотрение дела об административном правонарушении и принятие 
решения (включает четыре этапа: а) подготовку к рассмотрению дела; 
б) рассмотрение дела по существу; в) принятие и оформление решения по делу; 
г) оглашение принятого решения); 3) обжалование и опротестование 
постановления по делу об административном правонарушении; 4) исполнение 
решения, применение административного взыскания. 

Сформулированы конкретные предложения приоритетных направлений 
дальнейшего развития публичного администрирования в сфере 
интеллектуальной собственности в Украине путём решения трёх базовых 
комплексов проблем публичного администрирования в сфере 
интеллектуальной собственности: проблем нормативной базы (путём 
систематизации отечественного законодательства об административной 
ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности), 
проблем институциональной базы (в направлении реализации концепции о 
создании единого специализированного органа публичного 
администрирования) и проблем инфраструктурной базы (за счёт 
усовершенствования системы взаимодействия изобретателей, научных 
работников и бизнеса, а также создания соответствующих условий для 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности). 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административное правонарушение, административно-правовой статус, 
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государственная политика, интеллектуальная собственность, методы 
публичного администрирования, право интеллектуальной собственности, 
публичное администрирование, субъект публичного администрирования, сфера 
интеллектуальной собственности, формы публичного администрирования. 
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Comprehensive research on public administration problems in the intellectual 
property sphere of Ukraine is done in the dissertation. The author’s definition of 
public administration in intellectual property sphere is formulated and its object is 
defined. It is proved that the intellectual property sphere, as an object of public 
administration, is a set of social and legal institutions, which elements are objects of 
intellectual property, subjects of intellectual property rights, intellectual property 
legislation, subjects of public administration in the intellectual property sphere and 
the institute of legal liability for intellectual property rights violation. The content of 
the state policy on public administration in the intellectual property sphere is 
determined, including its purpose, tasks, principles and priority directions. 

Justification for the thesis that the subjects of public administration in intellectual 
property sphere are a separate category of state bodies is carried out, as well as their 
classification on general, sectoral and special (functional) competence of public 
administration subjects in the intellectual property sphere. The administrative and 
legal status of these subjects is determined. 

It is proved that the forms of public administration in the intellectual property 
sphere are classified into two groups – legal and organizational, and the specifics of 
the public administration subjects activities displays a set of methods used for its 
implementation. The role of state registration methods of public administration in the 
intellectual property sphere was identified and the content of the administrative 
procedure stages was clarified. The importance of public administration in the 
intellectual property sphere information technology support is emphasized, its role in 
realization of the purpose and objectives of public administration in this sphere is 
characterized. 

The essence of administrative liability for the intellectual property rights violation 
was investigated and its basis was determined – an administrative offense in the 
intellectual property sphere. The objective and subjective features of administrative 
offenses in the intellectual property sphere are determined: their generic object, 
objective side, subject and subjective side. The essence of the realization mechanism 
of administrative liability for violations in the intellectual property sphere is revealed, 
its features and characteristics are clarified. Stages of proceedings in administrative 
offenses cases in the intellectual property sphere are identified. 

Specific proposals on strategic directions for the public administration in the 
intellectual property sphere of Ukraine further development are made. 
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