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АНОТАЦІЯ 

 

Хрідочкін А. В. Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми щодо визначення сутності та особливостей системи 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні, що 

дозволило сформувати відповідну наукову концепцію, а також обґрунтувати 

низку нових положень і рекомендацій щодо подальших напрямків і перспектив 

функціонування та розвитку зазначеної діяльності.  

Сформульовано авторську дефініцію публічного адмініструванням у 

сфері інтелектуальної власності. Визначено, що об’єктом публічного 

адміністрування у даній сфері виступають суспільні відносини з приводу: 

створення правових норм; визначення адміністративно-правового статусу 

учасників адміністративно-охоронних відносин; видачі охоронних документів 

на об’єкти інтелектуальної власності; реєстрації договорів у сфері 

інтелектуальної власності, реєстрації суб’єктів сприяння реалізації прав 

інтелектуальної власності; попередження та припинення порушень прав 

інтелектуальної власності; притягнення до юридичної відповідальності за 

вчинення цих порушень. 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 здійснюється у певних формах 

публічного адміністрування.  

Доведено, що як об’єкт публічного адміністрування, сфера 

інтелектуальної власності являє собою сукупність взаємопов’язаних суспільно-
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правових інститутів, складовими елементами якої є: об’єкти інтелектуальної 

власності; суб’єкти права інтелектуальної власності на ці об’єкти; система 

вітчизняного і міжнародного законодавства про інтелектуальну власність; 

суб’єкти публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

інститут юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності (цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної та кримінальної). 

З’ясовано зміст державної політики щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, її мету, завдання, принципи та пріоритетні напрямки. 

Обґрунтовано тезу, що суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності складають окрему категорію державних органів з 

особливим адміністративно-правовим статусом та притаманними їм 

специфічними ознаками: вони здійснюють державно-владний вплив на об’єкти 

публічного адміністрування; їх головною ознакою є наявність у них владних 

повноважень, які дозволяють втілювати власну волю в формі управлінських 

рішень; правовою основою їх діяльності в переважній більшості випадків 

стають норми адміністративного права; в процесі своєї діяльності дані 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’єкти 

загальної, галузевої та спеціальної (функціональної) компетенції.  

Встановлено, що суб’єкти загальної компетенції здійснюють 

адміністративно-правову координацію підконтрольних їм суб’єктів галузевої 

або спеціальної (функціональної) компетенції, а їх завданням є забезпечення 

реалізації державної політики в окремих сферах управління. Для них публічне 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності є складовою основної 

функції щодо забезпечення реалізації державної політики з певних питань. 

Окреслено коло суб’єктів загальної компетенції щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Аргументовано твердження, 

що їх діяльність у переважній більшості випадків обмежується лише 

створенням організаційно-правового режиму правомірного використання 
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об’єктів інтелектуальної власності, що досягається, насамперед, шляхом 

видання правових актів. Підкреслено, що наступний рівень публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності уособлюється в діяльності 

суб’єктів галузевої компетенції, головне завдання яких полягає у 

безпосередньому забезпеченні потреб суспільства у функціонуванні сфери 

інтелектуальної власності, і що саме на ці суб’єкти покладаються завдання 

реалізації державної політики у зазначеній сфері. Визначена особливість цих 

суб’єктів, їх головне завдання, вертикальні правові відносини та відносини 

прямої підпорядкованості, які складаються між суб’єктами публічного 

адміністрування і керованими ними об'єктами. Акцентовано увагу на тому, що 

до групи суб’єктів спеціальної (функціональної) компетенції належать державні 

органи, що реалізують виконавчу, контрольно-наглядову, регулятивну та 

реєстраційно-дозвільну функції і які забезпечують реалізацію державної 

політики у певній сфері, здійснюють керівництво з питань, які мають загальний 

характер для всіх або багатьох сфер суспільного життя. Встановлено, що ця 

група суб’єктів, залежно від особливостей їх адміністративно-правового 

статусу, поділяється на правоохоронні, контролюючи  та судові органи. 

Доведено, що вся сукупність форм публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності (зовнішньо виражена діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, яка здійснюється останніми в межах їх компетенції і 

спрямована на виконання покладених на них завдань у сфері інтелектуальної 

власності) поділяється на дві основні групи – правові та організаційні, а 

специфіку діяльності суб’єктів публічного адміністрування в сфері 

інтелектуальної власності відображає сукупність методів, що застосовуються 

для її здійснення - методи переконання та примусу. Зроблено висновок про 

доцільність домінування методу переконання під час здійснення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності.  

Встановлено роль державно-реєстраційних засобів, що застосовуються 

суб’єктами публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Досліджено послідовний розвиток державно-реєстраційної діяльності. 
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З’ясовано зміст чотирьох етапів цієї адміністративної процедури: подання 

заявки та визначення дати її подання; розгляд заявки та прийняття рішення за 

результатами її розгляду; державна реєстрація охоронного документу та 

опублікування відомостей щодо нього; видача охоронного документу на об’єкт 

інтелектуальної власності.  

Наголошено, що для реалізації мети і завдань публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності все більшого значення набуває його 

інформаційно-аналітичне забезпечення - 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 у даній сфері.  

Запропоновано визначити адміністративну відповідальність за порушення 

прав інтелектуальної власності як реалізацію адміністративно-правової санкції, 

що виявляється у застосуванні судом до винної особи, яка скоїла дане 

адміністративне правопорушення, покарання, передбаченого законодавством, 

згідно з визначеною законом процедурою. Аргументовано, що підставою 

застосування адміністративної відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності є адміністративне правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності - передбачене законодавством про адміністративну 

відповідальність суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння, вчинене 

суб’єктом таких протиправних діянь, що посягає на сукупність майнових та/або 

особистих немайнових прав на результати свідомої інтелектуальної творчої 

діяльності людини. 

Визначено, що всім складам адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності притаманні спільні об’єктивні та суб’єктивні ознаки. 

Встановлено єдиний 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 інтелектуальної 

власності - сукупність способів порушення права інтелектуальної власності. 
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Досліджено суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень цієї групи - їх 

суб'єкт (фізична або юридична особа) та суб’єктивна сторона, що 

характеризується тим, що вони вчинюються лише умисно.  

Розкрито сутність механізму реалізації адміністративної відповідальності 

за правопорушення у сфері інтелектуальної власності та виокремлено наступні 

стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності: 1) порушення справи про адміністративне 

правопорушення (вона складається з трьох етапів: а) офіційна реєстрація 

уповноваженим органом (посадовцем) фактичних даних про порушення прав 

інтелектуальної власності; б) офіційна діяльність уповноважених органів для 

з’ясування обставин даного правопорушення та в) складання протоколу; 2) 

розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення (на 

цій стадії слід виділити чотири етапи: а) підготовка до розгляду справи;  б) 

розгляд справи по суті;  в) прийняття і оформлення рішення у справі; г) 

оголошення прийнятого рішення); 3) оскарження і опротестування постанови 

по справі про адміністративне правопорушення; 4) виконання рішення, 

застосування адміністративного стягнення. 

Сформульовані конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів 

подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні шляхом вирішення трьох наступних комплексів базових 

проблем: проблем нормативної, інституційної та інфраструктурної бази 

публічного адміністрування у сфері, що досліджується. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне 

правопорушення, адміністративно-правовий статус, державна політика, 

інтелектуальна власність, методи публічного адміністрування, право 

інтелектуальної власності, публічне адміністрування, суб’єкт публічного 

адміністрування, сфера інтелектуальної власності, форми публічного 

адміністрування. 
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ANNOTATION  

 

Khridochkin A. V. Public administration in the intellectual property sphere of 

Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

The thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – administrative 

law and process; financial law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2019. 

 

The thesis presents a theoretical generalization and the new solution of 

scientific problem that manifests itself in determination of the essence and features of 

public administration system in the intellectual property sphere of Ukraine, which 

allowed to formulate the corresponding scientific concept, as well as to substantiate a 

number of the new provisions and recommendations for further directions and 

prospects of functioning and development of these activities. 

The author's definition of public administration in intellectual property sphere 

is formulated and its object is defined. It was determined that public administration 

objects in this sphere are social relations for doing: creation of legal norms; 

determination of the administrative and legal status of participants in administrative 

and security relations; issuance of documents protecting items of intellectual 

property; registration of treaties in the intellectual property sphere, registration of 

subjects promoting the implementation of intellectual property rights; prevention and 

ending intellectual property rights violations; bringing to legal liability for 

committing these offence. It is emphasized that the peculiarity of these relations is 

their diversity of the subject structure, content, character, spheres of manifestation, 

and the administrative influence on these objects is carried out in certain forms of 

public administration. 

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 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/documents+protecting
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/registration+of+treaties
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Ending
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/offence
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/diversity
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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 with a special 

administrative and legal status and their specific features is carried out, such as they 

have the impact of state power over public administration objects; their main feature 

is the existence of their authority, which allows them to embody their own will in the 

managerial decisions form; the legal basis for their activities, in most cases, are the 

norms of administrative law; these entities use only the forms and methods of public 

administration during their activity. The nature of the competence of public 

administration subjects in the intellectual property sphere is outlined. In the scope of 

competence these entities are divided into subjects of general, branch and special 

(functional) competence. 

It was found, that the subjects of general competence carry out administrative 

and legal coordination of the subjects of their branch or special (functional) 

competence entities, that are under their jurisdictions, and their tasks are to ensure the 

implementation of the state policy in certain areas of governance. Public 

administration in the intellectual property sphere is a core function of ensuring the 

implementation of state policy on certain issues for them. The scope of subjects of 

general competence concerning public administration in the intellectual property 

sphere is outlined. It is substantiated, that their activities in the majority of cases, are 

limited only by the creation of an organizational and legal regime for the lawful use 

of intellectual property objects, which is achieved, first of all, by the issuance of legal 

acts. It is emphasized, that the next level of public administration in the intellectual 

property sphere is embodied in the subjects of branch competence activities, the main 

task of which is to directly enforce the needs of society in the functioning of the 

intellectual property sphere, and that these subjects are entrusted with the tasks of 

implementing state policy in this sphere. The features of these subjects, their main 
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task, vertical legal relations and direct subordination relations, which are formed 

between subjects of public administration and objects managed by them, are 

determined. The thesis emphasized the fact that the state bodies that implement 

executive, supervisory, regulatory, approval functions belong to the group of special 

(functional) competence subjects. This bodies ensure implementation of the state 

policy in a certain sphere, provide guidance in the common character area for all or 

many spheres of public life. It was established that this group of subjects is divided, 

in turn, into law-enforcement, supervisory and judicial authorities, depending on the 

peculiarities of their administrative and legal status. 

It is proved that the forms of public administration in the intellectual property 

sphere (the externally expressed activity of the public administration bodies, which is 

carried out by them within their competence and is directed to carry out the tasks 

mandated to them 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 - methods of 

persuasion and methods of compulsion. A conclusion is made on the feasibility of 

dominating the method of persuasion during the implementation of public 

administration in the intellectual property sphere. 

The role of state registration methods of public administration in the 

intellectual property sphere was identified. The consistent development of state 

registration activity is explored. The contents of the four stages of this administrative 

procedure are ascertained: submission of application and determination of its 

submission date; consideration of the application and decision making on the results 

of its consideration; state registration of document conferring protection and 

publication of information about it; a title of protection for object of intellectual 

property issuance. 

It was emphasized that information ant analytical support is becoming more 

and more important for the realization purposes and objectives of public 

administration in the intellectual property sphere. This is a combination of all used 

information, specific techniques and methods of information processing and the 
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activities of specialists on the efficient data, information and knowledge usage in the 

organization of public administration in this sphere. 

It is proposed to determine the administrative liability for the intellectual rights 

violation as realization of administrative law sanction that is identified as application 

of the punishment, that is envisaged in the Law according to the procedure described 

in Law to the guilty person, that was committed this administrative offence. It is 

substantiated that the basis for charging a person with administrative liability for 

violation of intellectual property rights are administrative offences in the intellectual 

property sphere – which is, prescribed by the Administrative Liability Law, a socially 

harmful, unlawful, guilty act, committed by the subject of these offences that 

infringes on the totality of property and/or personal non-proprietary rights to the 

results of conscious intellectual creative activity of a person. 

It is determined that all of administrative offences in the intellectual property 

sphere have common objective and subjective features. It is established the only 

generic object of these administrative offences, which is a group of social relations of 

intellectual property, protected by the Administrative Liability Law. The objective 

aspect of administrative offence in the intellectual property sphere is set out. It is a set 

of ways of intellectual property rights violation. The subjective features of 

administrative offenses of this group - their subject (person or entity) and the mental 

element, which is characterized by the fact that they are committed intentionally, are 

investigated. 

The essence of the realization mechanism of administrative liability for 

violations in the intellectual property sphere is revealed. Stages of proceedings in 

administrative offenses cases in the intellectual property sphere are identified. Such 

as: 1) the initiation of administrative proceeding (it consists of three stages: a) official 

registration by the authorized body (official) of the evidence of the intellectual 

property rights violation; b) official activity of the authorized bodies to clarify the 

circumstances of the offence; and c) drafting of the protocol; 2) consideration of a 

case involving an administrative offence and decision-making (at this stage there 

should be four stages: a) preparation for consideration of the case; b) examination of 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/to+administrative+liability
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/identified
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the case on the merits; c) acceptance and execution of a decision in a case; d) 

announcement of the decision); 3) complaint and appeal against a judgment in the 

case involving an administrative offense; 4) execution of the decision, imposition of 

an administrative penalty. 

Specific proposals on strategic directions for the public administration in the 

intellectual property sphere of Ukraine further development are made by solving 

three following basic problems: the problems of the normative, institutional and 

infrastructural base of public administration in this sphere. 

Key words: administrative liability, administrative offence, administrative and 

legal status, public policy, intellectual property, methods of public administration, 

intellectual property law, public administration, subject of public administration, 

intellectual property sphere, forms of public administration. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Охорона інтелектуальної власності на сьогоднішній 

день є пріоритетним напрямком діяльності Української держави. Це 

продиктовано рядом об’єктивних факторів. По-перше, Конституція України 

гарантувала громадянам захист прав інтелектуальної власності, який має 

здійснюватися саме державою; по-друге, держава сама зацікавлена у належній 

правовій охороні інтелектуального капіталу, оскільки останній є 

найважливішою передумовою забезпечення подальшого сталого соціально-

економічного і культурного розвитку країни; по-третє, необхідність виконання 

зазначеного завдання обумовлена також міжнародними зобов’язаннями 

держави у сфері інтелектуальної власності. У зв’язку з цим Україна взяла курс 

на побудову дієвого механізму гарантування прав інтелектуальної власності. 

Причому довгий час зміст даного механізму переважно складають норми 

цивільного права і заснована на них діяльність суб’єктів цивільно-правових 

відносин. Однак сучасний стан справ у сфері інтелектуальної власності 

переконливо свідчить, 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, і розробленні на цій основі пропозицій та 

рекомендацій щодо вдосконалення національної нормативно-правової бази, 

упорядкування суб’єктів публічного адміністрування сфери інтелектуальної 

власності, заходів публічного адміністрування зазначеної сфери, а також 

висунення рекомендацій щодо запровадження дієвої комплексної державної 

політики у досліджуваній сфері. 

Теоретичною базою дисертаційного дослідження стали чисельні праці 

відомих фахівців у галузі адміністративного права та процесу, а саме: В. Б. 
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Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Н. О. Армаша, О. М. Бандурки, В. М. Баранова, Д. 

М. Бахраха, В. М. Бевзенка, Л. Р. Білої-Тіунової, Ю. П. Битяка, І. В. Болокана, 

О. Г. Бондара, М. Ю. Віхляєва, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, І. С. 

Гриценка, Є. В. Доніна, В. В. Доненка, І. В. Зозулі, Т. Є. Кагановської, Р. А. 

Калюжного, С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, Ю. М. Козлова, І. Б. Коліушко, Т. О. 

Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, 

В. І. Курила, Ю. О. Легези, В. А. Ліпкана, Д. М. Лук’янця, Д. В. Лученка, Т. О. 

Мацелик, Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, В. Я. Настюка, Н. Р. Нижник, І. 

В. Панової, С. В. Пєткова, Ю. В. Пирожкової, Д. В. Приймаченка, А. О. 

Селіванова, В. Ф. Сіренка, І. О. Сквірського, Ю. М. Старілова, С. Г. Стеценка, 

М. М. Тищенка, В. К. Шкарупи, О. М. Якуби та ін.  

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, Р. Є. Еннан, А. Г. Майданевич, М. В. Паладій, А.Г. Пишна, О. 

П. Світличний, Д. В. Смерницький, Р. Б. Шишка та ін.); 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 ін.); 

використання об’єктів інтелектуальної власності у 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 ін.), а 

також кримінально-правова охорона 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 

ін.).  

Проте, незважаючи на вже напрацьований масив наукового доробку, 

проблеми публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності не 

стали предметом спеціального узагальнюючого дослідження. Існуючи ж 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BD%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
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наукові праці розкривають ці питання або лише фрагментарно та поверхнево 

без вразуання особливостей межгалузевого зв’язку та нагальної потреби 

удосконалення чинного нормативно-правового законодавства. Тобто, фактично 

в науці адміністративного права комплексного аналізу питань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності не проводилося, тому ця наукова 

проблема все ще продовжує залишатися поза увагою дослідників.  

Отже, недостатній рівень розробленості даної проблеми на теоретичному 

рівні, а також відсутність комплексного правового дослідження питань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження. Більше того, існує нагальна потреба й у 

поглибленому дослідженні теоретико-методологічних аспектів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, виробленні практичних 

положень щодо вдосконалення цього публічно-правового інституту та його 

застосування.  

Таким чином, необхідність підвищення ефективності публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні, недостатність 

теоретичних розробок з цього наукового напрямку, а також недосконалість 

нормативно-правових засад цієї діяльності у зазначеній сфері обумовили 

актуальність даного дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дослідження 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 
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євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних 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 та особливостей публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, виробленні пропозицій та 

рекомендацій її удосконалення та підвищення ефективності практичної 

реалізації завдань публічного адміністрування у цій сфері. Досягнення 

зазначеної мети забезпечується в результаті вирішення певних дослідницьких 

задач, які можуть бути сформульовані та вирішені у наступній 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 і пріоритетні напрямки 

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; 
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- сформулювати ознаки адміністративно-правового статусу суб’єктів 

спеціальної  компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності; 

- визначити форми і 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; 

- сформулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення нормативної, інституційної та інфраструктурної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Об’єкт дослідження – 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 був зумовлений специфікою теми, метою та завданнями 

дослідження з урахуванням його об’єкта і предмета. Для досягнення 

поставленої мети і розв’язання задач дисертації були використані філософські, 

загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми, які застосовувалися у тісному 

взаємозв’язку між собою. Діалектичний метод був використаний при написанні 
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всіх 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 та особливостей. Історично-правовий метод надав можливість 

виявити закономірності появи суспільного феномену 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) 

сформульовані визначення дефініцій щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, досліджені норми чинного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності, а також обґрунтована необхідність унесення 

відповідних змін до законодавства України про адміністративну 

відповідальність (підрозділи 1.1, 1.3, 4.4, 5.2). Порівняльно-правовий метод 

дозволив дослідити норми вітчизняного законодавства, спрямовані на 

врегулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності та 

порівняти їх з відповідними нормами законодавства інших країн з метою 

врахування цього досвіду під час удосконалення чинного законодавства 

України (підрозділи 4.2, 5.2) та виокремити детермінантні характеристики 

державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності (підрозділ 1.4). Застосування структурно-системного методу 

дозволило виокремити групу суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності у загальній системи суб’єктів цієї державної 

діяльності, а також адміністративні правопорушення у цій сфері в структурі 

вчинюваних протиправних діянь (підрозділи 2.1, 4.2, 4.3, 4.4). Статистичні та 

соціологічні методи використані у дисертації з метою аналізу та узагальнення 

емпіричної інформації, що стосується теми дослідження (підрозділи 3.3, 3.4). 

Міжгалузевий характер дослідження зумовив застосування і інших наукових 

підходів: органічної єдності теорії і практики (підрозділи 1.4, 4.4), методів 

класифікації і групування об’єктів інтелектуальної власності, а також форм і 
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методів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

(підрозділи 1.3, 3.1, 3.2), методу моделювання (з метою вироблення пропозицій 

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 складають Конституція України, 

міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, закони України, нормативні 

акти Президента України та Кабінету Міністрів України, акти центральних та 

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 в Україні, 

результатом якого стало формулювання і обґрунтування автором низки 

концептуальних теоретичних та практичних положень, висновків і пропозицій, 

які відповідають змістовним ознакам новизни роботи та виносяться на захист, а 

саме: 

вперше: 

- 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 законів та інших нормативно-правових актів у сфері 

інтелектуальної власності шляхом прийняття адміністративних рішень та 

надання встановлених законами адміністративних послуг, а також визначені 

його об’єкт (суспільні відносини з приводу: створення відповідних правових 
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норм, визначення адміністративно-правового статусу учасників 

адміністративно-охоронних відносин, видачі охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності, реєстрації договорів щодо об’єктів інтелектуальної 

власності, реєстрації суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі сприянням 

громадянам у реалізації наданих останнім прав у сфері інтелектуальної 

власності; попередження і припинення порушень прав інтелектуальної 

власності; притягнення до юридичної відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності) і особливості; 

- визначені особливості сфери інтелектуальної власності як предмету 

публічного адміністрування, що являє собою сукупність взаємопов’язаних 

суспільно-правових інститутів, які забезпечують функціонування цієї сфери, а 

також розроблено архітектоніку сфери інтелектуальної власності, яку 

пропонується розуміти як сукупність кількох базових компонентів: 1) об’єкти 

інтелектуальної власності (результати інтелектуальної творчої діяльності 

людини визнані чинним законодавством об’єктами правової охорони і захисту); 

2) суб’єкти права інтелектуальної власності на ці об’єкти (особи, яким належать 

майнові та/або особисті (немайнові) права інтелектуальної власності); 3) 

система вітчизняного і міжнародного законодавства про інтелектуальну 

власність; 4) суб’єкти публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності (з відповідним адміністративно-правовим статусом); 5) інститут 

юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності 

(цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної та кримінальної);  

– обґрунтовано необхідність формування і 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 та законодавчо 

закріплених цілей, завдань, функцій та інтересів, якими керуються ці суб’єкти 

при вирішенні завдань розвитку сфери інтелектуальної власності, та їх 

практичну діяльність з реалізації та досягнення визначеної мети, зміст якої 

визначається завданнями політики держави у сфері інтелектуальної власності. 
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При цьому важливою умовою успішного вирішення завдань державної 

політики у сфері інтелектуальної власності виступає саме ефективне публічне 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

- визначено коло суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності (вони здійснюють державно-владний вплив на 

об’єкти публічного адміністрування, їх головною рисою є наявність у них 

певної компетенції і владних повноважень, які дозволяють втілювати власну 

волю у формі управлінських рішень, обов’язкових для виконання, правовою 

основою їх діяльності в переважній більшості випадків стають норми 

адміністративного права, а в процесі своєї діяльності дані суб’єкти 

використовують виключно форми та методи публічного адміністрування), 

здійснено їх класифікацію з урахуванням характеру компетенції цих суб’єктів 

(виокремленні суб’єкти 1) загальної компетенції; 2) галузевої компетенції та 3) 

спеціальної (функціональної) компетенції. Досліджено еволюцію 

адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності; 

- через призму інституту адміністративної процедури здійснено 

комплексне дослідження організаційно-правових засад публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності (форм (зовнішньо вираженої 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування, яка здійснюється останніми в 

межах їх компетенції і спрямована на виконання покладених на них завдань у 

сфері інтелектуальної власності) і методів (що відображають специфіку 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності), державно-реєстраційних процедур (що застосовуються суб’єктами 

цієї діяльності з метою створення найбільш сприятливих умов для розвитку 

сфери інтелектуальної власності) та інформаційно-аналітичного забезпечення 

(поєднання усієї інформації, що використовується, специфічних засобів і 

методів її опрацювання, а також діяльності фахівців щодо ефективного 

використання даних, відомостей, знань в організації публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності) цієї діяльності), тісний 
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взаємозв’язок елементів яких має вирішальне значення для підвищення 

ефективності цієї діяльності; 

- обгрунтована необхідність виокремлення адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності 

в якості окремого різновиду адміністративної відповідальності шляхом 

встановлення її специфічних особливостей (у більшості випадків вона 

застосовується в позасудових процесуальних формах; застосовується щодо 

осіб, які не перебувають у службовій підпорядкованості органу, який 

застосовує відповідальність; адміністративне право охороняє як власне 

адміністративні правовідносини, так і правовідносини, що регулюються 

іншими галузями права), підстави її застосування (якою є адміністративне 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності) та юридичного складу 

адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності 

(родового об’єкту (групи суспільних відносин інтелектуальної власності, які 

перебувають під охороною закону про адміністративну відповідальність), його 

об’єктивної сторона, суб’єкту та суб’єктивної сторони даного 

адміністративного правопорушення);  

- сформульовані та обґрунтовані пропозиції упорядкування 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності шляхом внесення змін та доповнень до чинного Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, виходячи із системного підходу до 

законодавства про адміністративну відповідальність, 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, що сприятиме підвищенню ефективності запобігання 

правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, оскільки новий 

структурний елемент чинного кодексу буде базуватися на сучасній концепції 

охорони інтелектуальної власності і мати відповідну структуру, яка відповідає 

вимогам сьогодення; 
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– визначено перспективи удосконалення публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності, що потребує поступового реформування 

нормативної, інституційної та інфраструктурної бази публічного 

адміністрування у даній 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 та розвиток інституту публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні, еволюцію та 

сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності та систему їх взаємодії, що 

дозволило виявити причини недосконалості сучасного стану цього правового 

інституту; 

- розуміння 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, які мають адміністративно-

правовий зміст або виступати джерелом публічного адміністрування у цій 

сфері; 

- форми (правові та організаційні) і методи (переконання та примусу 

(заходи адміністративного попередження, адміністративного припинення й 
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адміністративного стягнення)) публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності в Україні, а також встановлені невирішені завдання 

щодо них; 

- доктринальні підходи до розуміння місця, ролі та призначення 

правоохоронних та контролюючих органів в системі суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що розкривається через їх 

розуміння як сукупності державно-владних повноважень із забезпечення 

виконання законів, розробки і здійснення державної політики, що реалізуються 

розгалуженою, ієрархічно побудованою сукупністю державних органів на 

принципах оперативності, адміністративної підлеглості, підзвітності, 

відповідальності перед представницькими органами та поєднанні динамізму і 

стабільності; 

- наукові підходи до визначення перспектив реформування нормативної 

(шляхом систематизації законодавства про інтелектуальну власність), 

інституційної (в напрямку реалізації концепції створення в Україні єдиного 

органу інтелектуальної власності, наділеного відповідним адміністративно-

правовим статусом) та інфраструктурної (шляхом удосконалення діяльності з 

навчання і розповсюдження знань про інтелектуальну власність) бази 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності;  

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні положення щодо необхідності у 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 

(форм і методів публічного адміністрування, державно-дозвільних процедур та 

інформаційно-аналітичного забезпечення цієї діяльності), конкретних 

рекомендацій стосовно вдосконалення адміністративно-правових засад 
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державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, а також основних напрямків міжнародного співробітництва у 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 дозволило детальніше висвітлити компетенцію суб’єктів публічного 

адміністрування у даній сфері; 

– науково-теоретичні підходи до проблеми подальшого вдосконалення 

вітчизняного адміністративного законодавства з метою реалізації сучасних 

пріоритетів державної правової політики – першочерговості забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, в тому числі у сфері 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 

напрямків його запозичення в Україні, у зв’язку з чим встановлено, що 

відповідний досвід зарубіжних країн слід використовувати з урахуванням 

існуючих вітчизняних традицій нормотворення та організаційних засад 

адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності;  

– характеристика теоретико-методологічних засад публічного 

адміністрування щодо окремих 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 та пропозиції становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у: 

- науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшої розробки 

теоретичних і прикладних проблем публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності в Україні, а також для підготовки відповідних 
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наукових видань та організації науково-дослідної роботи студентів, курсантів і 

слухачів вищих юридичних навчальних закладів України (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 11 вересня 2018 р. (Додаток Б));  

- сфері правотворчості - як науково обґрунтовані пропозиції щодо 

подальшого удосконалення 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 березня 2019 р. (Додаток В)); 

- 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 січня 2019 р. (Додаток 

Г);  

- навчальному процесі – як матеріали для підготовки відповідних розділів 

навчальних видань (підручників та навчальних посібників) і науково-

методичних розробок з 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 і 

слухачами вищих юридичних навчальних закладів України (акт впровадження 

Дніпровського гуманітарного університету від 04 червня 2018 р. (Додаток Ґ)).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно (автором був проведений аналіз нормативних джерел і 

літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і 

здійснена його обробка, самостійно написані і оформлені усі розділи 

дисертації) з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, всі викладені в дисертації положення та висновки, які 

виносяться на захист, розроблені автором особисто. У співавторстві 
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опубліковані одна монографія («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 навчальних 

посібника («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 використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету. Основні теоретичні положення, узагальнення та 

висновки дослідження оприлюднені автором на 28 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Юриспруденція ХХІ 

сторіччя» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.), «Екологія. Економіка. Право. 

Сучасний стан та тенденції» (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» (г. Кишинёв, 2014 г.), «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 
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законодавство : способи удосконалення» (м. Дніпро, 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 : иеоретичні та практичні питання» (м. Житомир, 2018 р.),  «Реалії та 

перспективи розбудови правової держави в Україні і світі» (м. Суми, 2018 р.), 

«Актуальні питання публічного 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» (Opole,  2018 

r.), «Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften» 

(Dresden, 2019 r.), «La science et la technologie à l'ère de la société de l'information» 

(Bordeaux, 2019 r.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати 

дисертаційного дослідження викладено 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). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які містять двадцять один підрозділ, додатків, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 489 
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сторінок, у тому числі основного тексту - 415 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 692 найменування і займає 74 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1 Теоретичні засади публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності  

 

Дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності потребує в першу чергу визначення, як змісту та особливостей 

публічного адміністрування, специфіки його прояву у сфері інтелектуальної 

власності для виявлення адекватного даній сфері та узгодженого з її 

категоріальним апаратом галузевого розуміння публічного адміністрування, так 

і розкриття особливостей такого соціального феномену, як інтелектуальна 

власність. На нашу думку, вирішення цього завдання слід розпочати з 

уточнення теоретико-методологічних засад дослідження змісту дефініції 

«публічне адміністрування», її місця у категоріальному апараті юриспруденції 

та співвідношення з більш широко вживаним поняттям «державне управління». 

Справа в тому, що «публічне» і «державне» розрізняються як за своїми 

кількісними, так і за якісними характеристиками [319, с. 157-158]. Їх перша 

відмінність виявляється вже під час етимологічного порівняння цих категорій і 

полягає у традиційно існуючому судженні про відносно більший обсяг поняття 

«публічний». Зокрема, вітчизняною наукою адміністративного права широкого 

використовується саме категорія «публічної служби» [291, с. 114], а її 

запровадження було обумовлено необхідністю комплексного підходу до 

вивчення державної і муніципальної служби, маючих спільну мету, соціальну 

природу та ідентичні організаційно-процедурні механізми. Більше того, досить 

тривалий час вони мали і єдину законодавчу основу – до прийняття Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2001 р.) [497] 

чинний на той час Закон України «Про державну службу» (від 16 грудня 1993 
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р.) [379] залишався законодавчою базою муніципальної служби. Причому статті 

пізніше прийнятого нормативно-правового акту майже відтворили зміст статей 

більш раннього закону. Об’ємне превалювання обсягу змістовного наповнення 

терміну «публічна служба» над поняттям «державна служба» підтверджується 

та деталізується і офіційною дефініцію, що містить чинний Кодекс 

адміністративного судочинства України, п. 15 ч. 1 ст. 3 якого встановлюється, 

що публічною службою є діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в 

органах влади Автономної Республіки Крим (далі – АРК), органах місцевого 

самоврядування [184]. Отже, виходячи з положень чинного вітчизняного 

законодавства і сучасної вітчизняної доктрини адміністративного права [530; 

533 та ін.], термін, яким позначається зміст «державного» виступає органічною 

складовою змісту терміну «публічне».  

Існує і одразу декілька аспектів якісної відмінності публічного 

управління/адміністрування від державного. Насамперед, перше з них, як 

зазначає професор О. І. Миколенко, містить чітку орієнтацію на публічний 

інтерес - основну ціннісно-цільову складову всіх розпорядчих заходів [275, с. 

101]. Адже проголошення ч. 1 ст. 3 Основного Закону України найвищою 

соціальною цінністю людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 

недоторканності і безпеки [207], а також поступове становлення та спроба 

реалізації в Україні концепції «сервісної» держави [68, с. 279-280; 128, с. 82; 

689, с. 85-86 та ін.] свідчать про те, що основною метою правозастосовної 

діяльності виступає встановлення верховенства права, а метою управлінського 

впливу - гарантування загального блага громадянського суспільства, його 

стабільний розвиток, поєднаний із забезпеченням і підтримкою ефективних 

інститутів саморегулювання. Як справедливо наголошується науковцями, 

основою публічного інтересу завжди є об’єктивний інтерес всього суспільства 

[261, с. 38], і саме ця обставина, на їх думку, не дозволяє повністю 

ототожнювати публічний та державний інтерес - один з елементів публічного 
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інтересу. Належне урядування, на нашу думку, повинне базуватися на 

обслуговуючій ролі держави, виводячи на перший план цінності та потреби 

того, хто обслуговує, а не обслуговуючого. Тобто, державний інтерес, з одного 

боку може бути лише частиною публічного інтересу (оскільки законодавством 

враховані і «інтереси територіальної громади», і «інтереси місцевого 

самоврядування», і «охоронювані законом інтереси осіб», і «наукові інтереси 

України», і «економічні інтереси України», і «інтереси споживачів» і т. і.), а з 

іншого, він може суперечити йому, підміняти і навіть спотворювати його. 

Безумовним еквівалентом публічного інтересу у сфері інтелектуальної 

власності є охорона і захист інтересів усіх членів суспільства - користувачів 

об’єктів інтелектуальної власності, які визначаються Законом України «Про 

основи національної безпеки України» як життєво важливі матеріальні, 

інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, 

реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний 

розвиток (ч. 1 ст. 1) [467]. Включення до змісту дефініції цінностей народу та 

потреб суспільства дозволяє нам стверджувати, що «інтелектуальні цінності» 

адекватно відображають «публічну» орієнтованість державної політики у сфері 

інтелектуальної власності, яка не може ототожнюватися виключно із 

забезпеченням потреб держави. 

Крім того, у довідниковій літературі термін «публічний» (від лат. publicus 

- суспільний, народний) визначається як відкритий, гласний [284, с. 46]. В 

оригіналі ж слово «public» перекладається як те, що відбувається в присутності 

публіки, людей, прилюдно, відкрито, не приватно [132, с. 612]. Тобто термін 

«публічний» констатує додаткову необхідність інформаційної взаємодії 

суб’єктів владних повноважень із суспільством, що є однією із якісних ознак 

публічного адміністрування. При цьому оперативне поширення достовірних 

даних про цілі та методи управлінського впливу, права громадян і порядок їх 

втілення має відбуватися не лише за ініціативи громадськості, як відповідь на 

запити її окремих представників або організацій (вимушене інформування), але 
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й за ініціативи владних суб’єктів (добровільне інформування). Законодавством 

передбачається здійснення обох способів такого поширення інформації [384; 

452]. Так, вимушеним слід визнати: інформування зацікавлених осіб про 

правила складання і подання заявки на видачу охоронних документів на окремі 

об’єкти інтелектуальної власності, про порядок їх реєстрації, інформування про 

вимоги законодавства України у сфері  інтелектуальну власності, яке 

здійснюється на запит заінтересованої особи, а також консультування з питань 

практичного застосування окремих норм законодавства України про 

інтелектуальну власність. До різновиду ж добровільного інформування 

належить, зокрема, надання окремих консультацій, але при цьому мова йде про 

добровільність інформування у контексті соціального ініціатора: суб’єкта 

владних повноважень, а не приватної особи. Водночас, здійснення відповідних 

дій включено до компетенції першого, а тому за наявності законних підстав є 

необхідною мірою поведінки і не може розглядатися як сфера його розсуду. 

Чітке правове фіксування питань забезпечення гласності серед повноважень 

відповідних органів слід вважати позитивною тенденцією, оскільки пануючі в 

українській державі лінійні механізми управління часто залишають 

невтіленими в те, що перебуває поза межами обов’язкового (зокрема, і 

реалізацію організаційних форм адміністрування) [643, с. 20]. 

Проаналізувавши обсяг поняття «публічний», слід зупинитися на аналізі 

терміну «адміністрування», що досить часто вживається як синонімічний до 

змістовно близьких йому термінів («управління» і «регулювання») [587, с. 83-

84], а тому важливо встановити його сутнісні особливості, адже розширення 

понятійно-категоріального апарату науки зазвичай зумовлене потребою 

відображення у пізнавальній діяльності нового аспекту об’єктивної дійсності. 

При цьому слід зауважити, що становлення понятійно-категоріального апарату, 

будучи процесом суб’єктивно-об’єктивним, значною мірою зумовлюється як 

існуванням індивідуальних поглядів відомих фахівців, так і деструктивного 

прагнення до новизни або запозичення закордонної термінології [63, с. 11]. 

Водночас, широке застосування поняття «адміністрування» (що 
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використовується сьогодні для характеристики механізму управління [182, с. 

87; 256, с. 18], реформування виконавчо-розпорядчої діяльності держави [238, 

с. 110], порівняльного методологічного підходу науки державного управління 

[83, с. 136], організаційно-правової діяльності окремих органів [126, с. 139], 

виконання адміністративних повноважень у судовій гілці влади [303, с. 176] 

тощо) має об’єктивне підґрунтя та зумовлено прагненням визначити якісно 

новий аспект взаємодії влади і суспільства. А з метою його виявлення слід 

розкрити причини оновлення термінології вітчизняної публічно-правової науки 

у ретроспективі: управління - регулювання - адміністрування. 

Термін «державне управління» активно застосовувався в юридичній 

доктрині ще за радянських часів і мав як широке, так і вузьке трактування. 

Широке розуміння державного управління зводить його до сукупності будь-

яких видів діяльності всіх державних органів, по суті означаючи фактично всі 

можливі форми реалізації державної влади в цілому [49, с. 251]. Вузьке ж 

розуміння трактує управління як підзаконну, виконавчо-розпорядчу діяльність 

влади з практичного виконання завдань і функцій держави в економічній, 

соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах суспільного життя. 

Такий підхід включає до змісту поняття «державне управління» фактично всю 

діяльність держави, за винятком законотворчості та правосуддя, а тому саме 

воно відповідає положенням ст. 6 Конституції України щодо поділу влади [7, с. 

41]. 

Державно-управлінський вплив за радянського періоду вітчизняної історії 

здійснювався переважно з використанням методу адміністративних приписів та 

прямого розпорядництва у більшості сфер суспільних відносин [149, с. 37-38]. 

Проголошення незалежності України створило можливість визначення 

принципово нових векторів розвитку країни, у тому числі й спрямованістю на 

становлення ринкових відносин та лібералізацію соціально-культурних галузей, 

впорядковуючий вплив публічних інституцій в яких вже не міг надалі 

зберігатися в контексті радянської моделі державного управління. Це призвело 

до доктринального обґрунтування та поширеного використання терміна 



 47 

«державне регулювання». Останній був покликаний відобразити організуючий 

характер підзаконної владної діяльності, метою якої стало врегулювання 

загальних засад існування тієї або іншої сфери, діяльності в ній, забезпечення її 

стабільності, безпечності та конкурентоздатності, залишаючи інші аспекти на 

розсуд приватних суб’єктів. Імперативність в урядуванні була значно 

зменшеною, але значно поширилося застосування непрямих методів 

управління, що забезпечували досягнення бажаних результатів через вплив не 

поведінку, а на інтереси. На думку частини дослідників, державне регулювання 

надає суб’єктам можливість  вибору бажаного і вигідного для них варіанта 

поведінки, спрямованого передусім на об’єднання та координацію зусиль 

людей, державних органів, установ, підприємств і організацій різних форм 

власності з метою вирішення завдань політичного, економічного, науково-

технічного і соціального характеру [320, с. 316; 324, с. 195: 529, с. 238]. 

Формування і розвиток подібної моделі зумовило утвердження тези про 

те, що держава має забезпечувати, обслуговувати суспільство і значно, ніж це 

вважалося раніше, менше ним «управляти», а паралельний розвиток 

адміністративно-правової теорії призвів до якісного перегляду предмета і 

метода галузі і, як наслідок - поступового відходу від її управлінського 

розуміння. Академік В. Б. Авер’янов ще у 2003 р. зазначив, що подібне 

трактування адміністративного права є помилковим, адже більшість предмета 

галузі не управлінська: застосування адміністративного примусу, розгляд скарг, 

розгляд індивідуальних адміністративних справ та прийняття індивідуальних 

актів, надання адміністративних послуг та прийняття зобов’язуючих рішень 

щодо приватних осіб [1, с. 8-9]. Саме у цьому контексті набуває поширення 

термін «публічне адміністрування», покликаний позначати весь комплекс 

суспільних відносин, врегульованих відповідною галуззю права. Так, В. К. 

Колпаков визначив дві інтегральні категорії її предмета: публічна адміністрація 

та владні відносини, спрямованні на реалізацію призначення публічної 

адміністрації [231, с. 254-257]. 



 48 

Підсумовуючи, слід наголосити, що «публічне адміністрування» 

відображає якісні зміни в характері виконавчо-розпорядчої та організуючої 

діяльності держави. І якщо воно, наприклад, визначається як діяльність 

публічної адміністрації з реалізації покладених на неї обов’язків та задоволення 

загальних публічних інтересів [532, с. 274-275], то має сприйматися у контексті 

теорії «сервісної держави», хоча емпірична частина цієї та багатьох інших 

дефініцій є подібною до тлумачень державного управління. При цьому наведені 

судження значною мірою є ідеалізованими та орієнтуються на пошук 

передумов доктринального становлення понять, будучи більш логічними, аніж 

історичними. Насправді ж термін «адміністрування» використовувався для 

позначення різноманітних сторін правової реальності, і до набуття ним 

відміченої якісної специфіки [675, с. 290], у тому числі й у період панування 

управлінського підходу, що сьогодні призводить до існування розрізнених 

поглядів на його зміст [44, с. 122-123; 183, с. 15; 544, с. 135-136], часто 

пов’язаних із традиційністю застосування в окремих сферах. 

У авторів навчального посібника «Основи публічного управління та 

адміністрування» вказано, що адміністрування означає виконання певних 

завдань у рамках інструкцій, а те, наскільки добре або наскільки ефективно, 

залишається за межами його уваги, оскільки контроль над цим є обов’язком 

політичного суб’єкта, що розробив інструкції [235, с. 111-112]. Подібне 

механічне розуміння поняття «адміністрування» обумовлює звуження його 

змісту лише до організаційно-процедурного забезпечення реалізації 

управлінських рішень. Так, на думку К. О. Колесникової, адміністрування є 

складовою управління і є процедурою втілення рішень, запроваджених у 

системі управління [190, с. 3]. При цьому, вироблення таких рішень 

залишається поза межами адміністрування, а останнє має переважно 

інструментальне значення. Водночас, набуло поширення і більш широке 

трактування. К. Л. Бугайчук визначає публічне адміністрування як підзаконну, 

юридично-владну діяльність органів держави виконавчо-розпорядчого 

характеру, спрямовану на реалізацію законів, практичне виконання завдань і 
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функцій держави, за допомогою якої здійснюється організуючий вплив на 

суспільні відносини у всіх сферах життєдіяльності суспільства [59, с. 39]. 

Дефінієнс придатний і для позначення категорії «державне управління», що 

свідчить про близьке змістовне навантаження термінів, небезпідставність 

їхнього ототожнення деякими дослідниками. При такому підході, 

«адміністрування» стає не лише процесом реалізації, але й вироблення 

управлінських рішень, набуваючи цілісного завершеного характеру [263, с. 95-

96]. Тому, на нашу думку, варто відрізняти поняття «вироблення управлінських 

рішень» від поняття «вироблення державної політики». Лише перше 

охоплюється змістом адміністрування, друге ж потребує чіткого і послідовного 

відокремлення від нього. Публічне адміністрування є організаційною, 

виконавчо-розпорядчою діяльністю компетентного апарату щодо втілення 

державної політики, натомість вироблення останньої є принципово іншим 

видом суспільної активності, спрямованим на визначення загальних векторів 

розвитку країни та здійснюваним особами, які займають політичні посади і 

несуть політичну відповідальність. Про необхідність чіткого інституційного 

розмежування відповідних державних функцій неодноразово наголошували 

вітчизняні науковці [102, с. 118; 103, с. 62 та ін.], що знайшло часткове втілення 

у приписах Закону «Про центральні органи виконавчої влади» [528], зокрема у 

переважному закріпленні функцій забезпечення формування політики за 

міністерствами (ст. 6) та введенні посади державного секретаря міністерства 

(ст. 10). Слід зазначити, що у сфері інтелектуальної власності дана 

функціональна диференціація організаційних структур доволі якісно втілилася 

у розподілі напрямків діяльності між Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку України) та створеним у структурі 

його апарату самостійного підрозділу - Департаменту інтелектуальної власності 

[506]. Якщо Мінекономрозвитку України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності [116], то основними завданнями департаменту 

є забезпечення формування та реалізація цієї політики [400]. 
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Державна політика, на думку професора І. Г. Лук'яненка, існує не лише як 

форма публічного адміністрування, але і як його найбільш міцний 

організаційний потенціал, а публічне адміністрування виступає і як своєрідна 

форма державної політики, і як засіб її практичного втілення в життя [564, с. 

87]. І якщо тлумачення публічного адміністрування як форми і засобу втілення 

політики не викликає заперечень, то теза про державну політику як форму 

публічного адміністрування викликає певні запитання. Можливо, мова йде про 

те, що результати публічного адміністрування виявляються у процесі 

вироблення державної політики. Зокрема, Департамент інтелектуальної 

власності вносить на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України пропозиції стосовно забезпечення формування політики в сфері 

інтелектуальної власності, адже незважаючи на відокремлення політики від 

публічного адміністрування, набутий досвід все одно залишається цінним 

інформаційним джерелом для визначення та коригування основних напрямків 

державного розвитку в цій сфері. Достатньо показовим при цьому є той факт, 

що англійський термін «public administration» зазвичай перекладався 

закордонними дослідниками як «державне управління» [152, с. 243], і лише 

відносно нещодавно поширеним став переклад за допомогою калькування: 

«публічне адміністрування». Подібна зміна свідчить про розвиток вітчизняної 

наукової правосвідомості, адже для зарубіжної теорії поняття завжди 

залишалося самим собою, але його попередній переклад вже не задовольняє 

фахівців, оскільки не відображає усвідомлених і прийнятих ними якісних 

характеристик англомовного аналогу. Такі характеристики насамперед 

виявляються в оновленні форм і методів публічного адміністрування - 

поширенні його диспозитивних засад організаційної взаємодії з громадськістю, 

становленні адміністративного договору як дієвої форми публічного 

адміністрування, утвердженні гласності, децентралізації влади тощо. Даний 

емпіричний аспект, на нашу думку, ще раз підтверджує доцільність розуміння 

адміністрування як управління, оновленого на началах «сервісної держави», 

відкритості та співпраці з громадськістю. 
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Існують і інші підходи до пізнання сутності публічного адміністрування, 

які значно розширюють його зміст далеко за межі обсягу поняття «управління» 

[60, с. 158; 216, с. 106; 664, с. 123 та ін.]. Перший з них зумовлений відступом 

від панування концепції управлінського владарювання, визнанням того, що 

власне «управління» здійснюється лише в окремій частині суспільних відносин, 

регульованих нормами адміністративного права, та розширенням змісту 

публічного адміністрування до всього предмету цієї галузі (у тому числі й на ті, 

які В. Б. Авер’янов визначав як «неуправлінські сфери»: застосування 

адміністративного примусу, розгляд скарг і індивідуальних адміністративних 

справ та прийняття індивідуальних актів, надання адміністративних послуг, 

прийняття зобов’язуючих рішень щодо приватних осіб) [112, с. 173]. Наступний 

підхід тяжіє до широкого трактування державного управління та включає до 

сфери публічного адміністрування всі три гілки влади: законодавчу, виконавчу, 

судову а також їх взаємовідносини [161, с. 89]. Але навряд чи його слід вважати 

актуальним для вітчизняної правової системи, в якій панує конституційний 

принцип поділу влади, кожна зі складових якої втілюється у властивій їй формі 

(а публічне адміністрування є переважно формою виконавчої гілки влади). На 

нашу думку, публічне адміністрування має сприйматися в обсязі всіх 

врегульованих адміністративним правом суспільних відносин, не обмежуючись 

лише управлінням, адже теоретичне опрацювання саме не управлінських сфер 

(насамперед, сприяючого урядування) стало приводом до утвердження поняття 

«публічне адміністрування». При цьому, ми вважаємо, що його слід доповнити 

позитивними властивостями, виведеними в межах інших позицій: якісної 

специфіки, констатованої у межах бачень про ототожнення об’ємної сторони 

адміністрування та управління, процедурності, професійності та 

правореалізаційної спрямованості, на яких наголошується в інструментальних 

трактуваннях публічного адміністрування [690, с. 208-210]. 

Що ж стосується публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, то воно, не дивлячись на  свою актуальність, на жаль, все ще 

залишається тією проблемою, до вирішення якої вітчизняна наука 
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адміністративного права фактично не приступила. На сьогоднішній день 

існують лише нечисленні окремі публікації що торкаються даної проблеми в 

цілому або розкривають окремі його аспекти. Хоча, водночас, такі питання, як 

«управління інтелектуальною власністю» [557, с. 55], «адміністративно-правове 

регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності» [279, с. 94], 

«менеджмент інтелектуальної власності» [245, с. 8] тощо активно 

розробляються вітчизняною наукою. Свою роль відіграє і активна 

трансформація сфери охорони інтелектуальної власності, не завершеність цього 

процесу на сьогодні. Крім того, для розкриття особливостей публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, принципове значення має 

своєрідність такого суспільного феномену, як інтелектуальна власність.  

Розкриваючи особливості застосування терміна «адміністрування» у 

сфері інтелектуальної власності ми наголошуємо, що він інколи застосовується 

лише як засіб характеристики справляння зборів за надання адміністративних 

послуг суб’єктами правової охорони інтелектуальної власності, будучи 

адаптованим з понятійно-категоріальним апаратом податкового права. В 

останньому випадку використовується поняття «податкове адміністрування», 

що тривалий час тяжіло до інструментального підходу та було спрямованим 

лише на характеристику процедур із сплати податків та зборів. Разом з тим, 

сьогодні можна, на наше переконання, констатувати певну зміну парадигми у 

напрямку до більш розширеного підходу. Так, у п. п. 14.1.1-1 п. 14.1 ст. 14 

чинного Податкового кодексу України міститься наступна дефініція: 

адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску є 

сукупністю рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, 

що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, 

організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного 

внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування 

платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, 

платежів відповідно до порядку, встановленого законом [339]. Тому, 

адміністрування зборів суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері 
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інтелектуальної власності не є лише примусовою та контрольною діяльністю. У 

такому контексті слід розцінювати як відступ від об’єктивної правової 

дійсності випадки збереження інструментального підходу та визначення 

адміністрування у сфері, що досліджується, як сукупності норм (правил), 

методів, прийомів і засобів, за допомогою яких уповноважені суб’єкти 

здійснюють управлінську діяльність у сфері інтелектуальної власності, 

спрямовану на контроль за дотриманням встановлених норм, за правильністю і 

своєчасністю сплати зборів, стягнення яких передбачено законодавством. 

Тобто, «публічне адміністрування» у сфері інтелектуальної власності 

виявляється тим найбільш влучним загальним терміном, який позначає 

діяльність відповідних владних суб’єктів щодо реалізації ними своїх 

повноважень у цій сфері з метою забезпечення публічних інтересів. 

Таким чином, використання поняття «публічне адміністрування», 

порівняно з дефініцією «державне управління» для характеристики реалізації 

владних повноважень у сфері інтелектуальної власності додає нові кількісні та 

якісні властивості діяльності відповідних суб’єктів і дозволяє констатувати її 

спрямованість на досягнення публічного інтересу в процесі гласної взаємодії з 

громадянським суспільством, забезпечуючи при цьому комплексне пізнання 

розпорядчих, сервісних, юрисдикційних та інформаційно-консультативних 

заходів, здійснюваних владними суб’єктами у межах своїх повноважень.  

У зв’язку з наявністю пропозицій з боку науковців щодо позитивно-

правової фіксації поняття «публічне адміністрування» в окремих спеціальних 

галузях урядування [611, с. 7; 682, с. 8] слід проаналізувати перспективу 

нормативного закріплення дефініції «публічне адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Причому, ми вважаємо, у вирішенні цього питання 

слід виходити з того, що доцільність перенесення категоріального апарату 

науки до нормативних текстів має вирішуватися з урахуванням, з одного боку, 

усталеності цих термінів, а з іншого - практичної корисності їх офіційного 

закріплення. Сьогодні щодо даного терміну існує значна диференційованість 

поглядів стосовно його змісту - публічне адміністрування або повністю 
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ототожнюється з управлінням [3, с. 41], або визначається дещо ширше 

(наприклад, за кількістю методів) [323, с. 109] чи дещо вужче нього (лише в 

якості техніко-прикладної складової управління) [17, с. 34], або ж тлумачиться 

як внутрішня чи зовнішня діяльність суб’єкта з упорядкування [574, с. 68] 

тощо. У таких умовах нормативне закріплення незавершеного у своєму 

формулюванні поняття, скоріш за все, призведе до появи розрізнених фактів 

його прикладного тлумачення, додатково ускладнюючи практичне 

правозастосування цієї категорії. Але у майбутньому в результаті ретельного 

опрацювання теоретичної конструкції, що розглядається, та її доведення до 

доктринальної однозначності не слід виключати і її нормативне закріплення. 

Хоча, досягнення абсолютно єдиного розуміння дефініції «публічне 

адміністрування» виглядає досить складним завданням (адже і трактування 

змісту терміну «державне управління» в окремих галузях суспільного життя 

також не знайшло фіксації у нормативних актах [683, с 51]), оскільки зміст 

аналогічних термінів характеризується постійною рухливістю не внаслідок 

недостатності емпіричних даних, а навпаки - через надмірність наукового 

інтересу до них, що зумовлює їх постійне уточнення, додаткові обґрунтування, 

розширення, перегляд тощо, які дуже часто стають викликаними суто 

суб’єктивними факторами. Крім того, динаміка тлумачення їх змісту 

детермінована і об’єктивними чинниками - виникненням нових сфер 

суспільних відносин та напрацюваннями особливих способів публічного 

адміністрування ними. Тобто, першочергового значення, на наш погляд, 

набуває питання насамперед доцільності нормативного закріплення дефініції 

«публічне адміністрування» у сфері інтелектуальної власності. 

Таким чином, розглянуті теоретичні засади публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності дозволили виявити фактичну відсутність 

доктринального опрацювання дефініції «публічне адміністрування». Тому ми 

вважаємо недоцільним законодавче закріплення поняття «публічне 

адміністрування» як у будь-якій окремій сфері, так і у сфері інтелектуальної 

власності. Натомість, потребує вирішення наявна проблема незавершеності 
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процесу її доктринального опрацювання і формулювання здатна призвести до 

фактів появи розрізнених прикладів тлумачення, значно ускладнюючи 

практичне правозастосування терміну «публічне адміністрування».  

Отже, публічним адмініструванням у сфері інтелектуальної власності, на 

нашу думку, є регламентована законами та іншими нормативно-правовими 

актами діяльність відповідних суб'єктів публічного адміністрування, 

спрямована на здійснення законів та інших нормативно-правових актів у сфері 

інтелектуальної власності шляхом прийняття адміністративних рішень, надання 

встановлених законами адміністративних послуг. Об’єктом публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності виступають суспільні 

відносини з приводу: створення правових норм, спрямованих на встановлення 

загального режиму охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, 

визначення адміністративно-правового статусу учасників адміністративно-

охоронних відносин; видачі охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 

власності; реєстрації договорів, пов’язаних з передачею прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; реєстрації суб’єктів, діяльність яких пов’язується із 

сприянням громадянам у реалізації наданих останнім прав у сфері 

інтелектуальної власності; попередження порушень прав інтелектуальної 

власності; припинення порушень прав інтелектуальної власності; притягнення 

до юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. 

Особливістю цих відносин, поміж іншим, є і той факт, що вони є 

неоднорідними за суб’єктним складом (автори, роботодавці, юридичні особи 

різних форм власності), змістом, характером, сферами прояву (реєстрація прав 

на об’єкт інтелектуальної власності, реєстрація договорів про передачу прав на 

об’єкт інтелектуальної власності, притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності тощо). 

Управлінський вплив на зазначені об’єкти публічного адміністрування, як і на 

будь-які інші об’єкти управлінської діяльності, здійснюється з використанням 

адміністративно-правових методів, які неодмінно обволікаються в ту або іншу 
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форму публічного адміністрування. Все це здійснюється відповідними 

суб’єктами публічного адміністрування. 

 

 

1.2 Генезис становлення та розвитку публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності в Україні  

 

Становлення процедур сучасного вітчизняного публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності розпочалося ще на початку 

90-х рр. минулого століття, оскільки зі здобуттям незалежності в 1991 р. 

Україна одержала лише окремі фрагменти системи публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності колишнього СРСР, які до того ж потребували 

докорінної перебудови відповідно до принципів ринкової економіки та стратегії 

входження країни до світового економічного, політичного і соціокультурного 

простору. Формування механізмів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності в Україні на початку 1990-х рр. характеризувалося 

наявністю обмеженої нормативної бази, що складалася, головним чином, з 

кількох статей у двох розділах (розділі IV - «Авторське право» і розділі VI 

«Винахідницьке право») Цивільного кодексу Української РСР (1963 р.) [658], 

які значною мірою не відповідали міжнародним нормам і відбивали засади 

виняткової ролі держави в економіці. Спеціальні закони про інтелектуальну 

власність були взагалі відсутні, а правове регулювання відносин у цій сфері 

забезпечувалося в основному підзаконними актами (наприклад, Положенням 

про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затвердженим 

постановою Ради Міністрів СРСР від 21 березня 1973 p.). Нерозвинутою була й 

інфраструктура, оскільки вся патентно-інформаційна база колишнього 

Держкомвинаходів СРСР стала власністю Російської Федерації. Крім того, 

недостатньою виявилася кількість фахівців з питань інтелектуальної власності, 

здатних працювати на високому професійному рівні. До того ж у суспільстві 

були відсутні традиції поваги до приватної власності в цілому, а тим більше – 
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до такого майже незрозумілого для багатьох поняття, як власність 

інтелектуальна.   

У цілому ж, радянське законодавство у сфері інтелектуальної власності 

закріплювало можливості широкого використання результатів творчої праці 

громадян в інтересах держави і суспільства. І саме тому чинні на той час 

нормативно-правові акти допускали примусовий викуп суб'єктивних прав на 

інтелектуальні творчі досягнення у власників таких прав та можливість видачі 

примусових дозволів на їхнє використання. Зокрема, законодавство, що 

регулювало питання, пов’язані з об’єктами авторського права та суміжних прав 

дозволяло вільно використовувати випущені у світ твори на телебаченні, радіо, 

у кіно і газетах. А, наприклад, для винаходів основною формою охорони 

вважався не патент (охоронний документ, яким держава засвідчує авторство, 

пріоритет та виключне право патентовласника на створений ним об’єкт 

інтелектуальної власності (винахід, корисну модель або промисловий зразок) у 

межах держави, яка його видала) [623, с. 227], а авторське свідоцтво 

(охоронний документ, який засвідчував лише авторство творця (творців) на 

розроблений ним (ними) об’єкт інтелектуальної власності та виключне право 

держави на використання цього об’єкту, а також закріплював за автором певні 

права і пільги, передбачені законодавством) [623, с. 9], яким виключне право на 

використання цього об'єкту інтелектуальної власності надавалося не їхнім 

творцям, а державі. Неефективним виявлявся і механізм захисту порушених 

прав інтелектуальної власності, адже передбачені законодавством санкції були, 

як правило, незначними, а сама судова процедура виявлялася досить складною. 

Формування спеціального законодавства у сфері інтелектуальної 

власності, як правової основи публічного адміністрування у цій сфері, 

розпочалося лише після проголошення незалежності України, а початком його 

становлення слід вважати прийняття 7 лютого 1991 р. Закону України «Про 

власність» [366], яким результати інтелектуальної творчої діяльності були 

вперше у вітчизняному законодавстві визнані об'єктами права власності. На 

першому етапі (1991 – 1994 рр.) становлення законодавчої бази публічного 
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адміністрування у сфері інтелектуальної власності відбувалося внесення 

положень про охорону інтелектуальної власності до тих чинних на той час 

нормативно-правових актів, що регулювали окремі сфери соціально-

економічної діяльності - Митного кодексу України (18 лютого 1992 р.) та 

законів України «Про власність» (доповненого розділом під назвою «Право на 

інтелектуальну власність» (16 квітня 1991 р.), «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» (12 грудня 1991 р.), «Про обмеження монополізму і недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (02 жовтня 1992 

р.), «Про інформацію» (16 листопада 1992 р.), «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» (25 червня 1993 р.), «Про науково-технічну 

інформацію» (21 грудня 1993 р.), «Про телебачення і радіомовлення» (5 липня 

1994 р.) та «Про захист інформації в автоматизованих системах» (5 липня 1994 

р.). 25 грудня 1991 р. Україна підтвердила свою участь в основоположних 

міжнародних угодах з питань захисту прав інтелектуальної власності: 

Паризької  конвенції про охорону промислової власності (Паризької конвенції) 

(1883 р.), Договору про патентну кооперацію (PCT) (1970 р.), Мадридської 

угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.), Всесвітньої конвенції про 

авторське право (Женевської конвенції) (1952 р.) та Конвенції про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 р.) [203]. Після цього 

відбулося прийняття, з урахуванням міжнародних регулятивних норм, ряду 

спеціальних правових актів щодо охорони прав на окремі об’єкти 

інтелектуальної власності: закони України («Про охорону прав на сорти 

рослин» (21 квітня 1993 р.), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

(15 грудня 1993 р.), «Про охорону прав на промислові зразки» (15 грудня 1993 

р.), «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (15 грудня 1993 р.), «Про 

авторське право і суміжні права» (23 грудня 1993 р.) та Указ Президента 

України «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової 

власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» [510].  

Прийняття зазначених нормативно-правових актів поклало початок 

створенню нормативної бази публічного адміністрування у сфері 
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інтелектуальної власності. Зокрема Закон України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» містив положення про умови надання правової 

охорони та умови патентоспроможності винаходу (корисної моделі), охороняв 

права винахідника, роботодавця, правонаступника і першого заявника. В ньому 

визначалися детальні положення про заявку на набуття прав на винахід 

(корисну модель), дату подання цієї заявки, про міжнародну заявку, пріоритет, 

експертизу заявки, відкликання заявки, конфіденційність заявки, тимчасову 

правову охорону, реєстрацію патенту, публікації про видачу патенту, 

оскарження рішення за заявкою, видачу патенту та розсекречування секретного 

винаходу. Закон також встановлював обсяг прав і обов’язків, що випливали з 

патенту, правила примусового відчуження прав на винахід (корисну модель), 

перелік дій, які не визнавалися порушенням прав, регламентував процедуру 

припинення дії патенту, порядок визнання патенту недійсним, встановлював 

можливі випадки порушення прав володільця патенту та способи їх захисту. 

Закон містив статті, присвячені державному миту і зборам, патентуванню 

винаходу (корисної моделі) в іноземній державі, а також державному 

стимулюванню створення та використання винаходів (корисних моделей). У 

прийнятих майже одночасно з цим законах також містилася подібна ретельна 

регламентація правовідносин, що виникали у зв’язку з виникненням, набуттям, 

використанням та захистом прав інтелектуальної власності на інші об’єкти 

інтелектуальної власності (сорти рослин, промислові зразки, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), об’єкти авторського права і суміжних прав). 

Що стосується Тимчасового положення, то ним встановлювалися умови 

правової охорони частини об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, 

промислових зразків, торговельних марок («товарні знаки»), комерційних 

найменувань («знаків обслуговування»)) та раціоналізаторських пропозицій, 

регламентувався порядок одержання охоронних документів на ці об’єкти і 

припинення їх дії, використання цих об’єктів, а також організаційні основи 

правової охорони даних об'єктів інтелектуальної власності. Регламентувався 

також захист прав власників охоронних документів на ці об’єкти. Крім того, 
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була прийнята низка нормативних документів, що захищали економічні 

інтереси творчих працівників, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України, 

якими встановлювалися розміри відрахувань до фондів творчих спілок України 

за використання творів літератури та мистецтва [493] та мінімальні ставки 

авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва» [460]. 

У 1992 р. внаслідок реорганізації існуючих на той час структур були 

створені два нових суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності: Державне патентне відомство України (далі - 

Держпатент України) у складі Комітету з питань науки і техніки при Кабінеті 

Міністрів України - на базі Патентного фонду України та Державного агентства 

України з авторських і суміжних прав (далі – ДААСП) - на базі Українського 

республіканського агентства з авторських і суміжних прав.  

Таким чином, перший етап становлення публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності став, на нашу думку, періодом закладення його 

найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних 

структур для здійснення цієї діяльності в Україні. 

Початок другого етапу (1995 – 1999 рр.) розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, на наш погляд, був 

обумовлений запровадженням у жовтні 1994 р. курсу на радикалізацію 

соціально-економічних реформ в Україні, а також прийняттям нею низки 

міжнародних стандартів, пов’язаних зі сферою інтелектуальної власності, 

укладенням Угоди про партнерство та співробітництво з Європейським Союзом 

(далі – ЄС) і початком у 1995 р. переговорного процесу про набуття Україною 

повноправного членства у Світовій організації торгівлі (далі - СОТ). На цьому 

етапі відбувалося розширення міжнародно-правової бази охорони 

інтелектуальної власності та приєднання України до ряду міжнародно-правових 

угод у сфері інтелектуальної власності: Бернської конвенції про охорону 

літературних і художніх творів (Бернської конвенції) (1886 р.) (25 жовтня 1995 

р.), Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослини (Конвенції UPOV) 

(1961 р. (3 листопада 1995 р.), Договору про закони щодо товарних знаків (TLT) 
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(1994 р.) (1 серпня 1996 р.), Будапештського договору про міжнародне визнання 

депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури (1977 р.) (2 липня 

1997 р.) та Найробського договору про охорону олімпійського символу (1981 

р.) (20 грудня 1998 р.).  

Важливим кроком другого етапу розвитку публічного адміністрування у 

сфері, що досліджується, стало закріплення в 1996 р. у Конституції України (ст. 

ст. 41, 54) гарантій захисту інтелектуальної власності. Наприклад, ст. 41 

Основного Закону проголошує: «Кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю інтелектуальною власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності». А у ст. 54 Конституції України зазначено: 

«Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, 

за винятками, встановленими законами». 

Відбувався і подальший розвиток спеціального національного 

законодавства, яким охоплювалися зовсім нові, не традиційні для України 

аспекти регулювання сфери інтелектуальної власності (законів України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» (7 червня 1996 р.), «Про охорону прав 

на топографії інтегральних мікросхем» (5 листопада 1997 р.) та «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» (16 червня 1999 р.)). Зокрема, Закон 

України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» визначав 

умови правової охорони топографії (компонування) інтегральних мікросхем, 

регламентував права автора, роботодавця і першого заявника, містив 

положення про заявку на реєстрацію топографії інтегральних мікросхем, дату 

подання та експертизу заявки, реєстрацію, публікацію відомостей про 

реєстрацію і видачу свідоцтва, оскарження рішення за заявкою, визначав 

відповідні права та обов’язки, а також дії, які не визнавалися порушенням прав 

на зареєстровану топографію (компонування) інтегральних мікросхем і 

використання зареєстрованої топографії (компонування) інтегральних 

мікросхем без дозволу володільця прав на неї, містив умови, за яких було 

можливим визнання реєстрації топографії (компонування) інтегральних 
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мікросхем недійсною, визначав, що є порушенням прав володіння 

зареєстрованої топографії (компонування) інтегральних мікросхем, і способи 

захисту прав, містив статті про державне мито і збори, охорону прав на 

топографії (компонування) інтегральних мікросхем в іноземних державах, 

державне стимулювання створення та використання топографії (компонування) 

інтегральних мікросхем. Аналогічно вирішувалися питання і стосовно 

зазначень походження товарів. 

Одночасно були внесені суттєві зміни та доповнення до вже чинного 

спеціального законодавства з метою його вдосконалення (до законів України 

«Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо 

охорони інтелектуальної власності» (28 лютого 1995 р.), «Про внесення змін до 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (16 червня 

1999 р.). Крім того, було істотно розширене коло питань охорони 

інтелектуальної власності в тих законах, що нормували різноманітні аспекти 

творчої діяльності, а саме: в законах України «Про наукову і науково-технічну 

експертизу» (10 лютого 1995 р.), «Про інформаційні агентства» (28 лютого 1995 

р.), «Про рекламу» (3 липня 1996 р.), «Про видавничу діяльність» (5 червня 

1997 р.), «Про систему Громадського телебачення і радіомовлення України» (18 

липня 1997 р.), «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів» (23 вересня 1997 р.), «Про професійних 

творчих працівників і творчі союзи» (7 жовтня 1997 р.), «Про кінематографію» 

(13 січня 1998 р.). Відбувалося і істотне розширення регулювання окремих 

питань охорони інтелектуальної власності в законах, що нормують різноманітні 

аспекти творчої діяльності шляхом прийняття законів України  «Про наукову і 

науково-технічну експертизу» (10. лютого 1995 р.), «Про інформаційні 

агентства» (28 лютого 1995 р.), «Про рекламу» (3 липня 1996 р.), «Про 

видавничу діяльність» (5 червня 1997 р.), «Про професійних творчих 

працівників і творчі союзи» (07 жовтня 1997 р.) та «Про кінематографію» (13 

січня 1998 р.). Запроваджувався порядок державної реєстрації прав автора на 

твори науки, літератури та мистецтва та здійснювалися перші спроби 
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врегулювати питання розповсюдження аудіовізуальних творів і фонограм. Крім 

того, було завершене створення, а в жовтні 1999 р. відбулося офіційне 

відкриття відомчої патентної бібліотеки Держпатенту України, що здійснювала 

функції патентно-інформаційного забезпечення фізичних і юридичних осіб 

національною та зарубіжною патентною документацією.   

Отже, на нашу думку, на другому етапі становлення вітчизняного 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності відбувався 

процес удосконалення законодавчої бази цієї діяльності з метою імплементації 

міжнародних стандартів у сфері, що досліджується.  

Перехід до наступного, третього етапу розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності (з 2000 р.) був пов'язаний, на 

наш погляд, із завершенням кризового періоду розвитку економіки України та 

проголошенням нею стратегічних планів переходу на інноваційну модель 

розвитку. Суттєвий вплив на нього справили також прийняття у вересні 2000 р. 

Програми інтеграції України до ЄС та активізація політики щодо приєднання 

України до СОТ. Характерною особливістю третього етапу стало помітне 

розширення міжнародно-правової основи охорони інтелектуальної власності 

внаслідок подальшої інтенсифікація участі України в системі міжнародних 

конвенцій і договорів з інтелектуальної власності (з акцентом на найновітніші 

міжнародні регулюючі норми, що включають т. з. «інтернет-договори» 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ)). Так, Україна 

приєдналася до Женевської конвенції про охорону інтересів виробників 

фонограм (Женевської конвенції) (1971 р.) (18 лютого 2000 р.), Ніццької угоди 

про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (29 грудня 

2000 р.), Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків 

(1925 р.) (17 січня 2002 р.), Міжнародної конвенції про охорону інтересів 

виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (20 травня 2002 р.). 

Крім того, 31 березня 2003 р. Україна стала учасницею Договору про патентне 

право (PLT) (2000 р.). 
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Внаслідок значного розширення міжнародно-правової бази охорони 

інтелектуальної власності в Україні відбувалася активізація процесу 

приведення вітчизняного законодавства у відповідність до міжнародних норм, 

особливо щодо модернізації і розширення спектра регулювання правовідносин 

у сфері авторського права в суміжних прав, завдяки, насамперед, включенню до 

нього нових об’єктів, пов’язаних з новими засобами комунікацій по 

відтворенню інформації [613, с. 121]. Так, у березні 2000 р. Верховною Радою 

України був прийнятий Закон України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 

даних» який визначив правові основи розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів фонограм, комп'ютерних програм та баз даних і був 

спрямований на захист інтересів суб'єктів  авторського права і суміжних прав та 

захист прав споживачів [494]. Він встановлював умови розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних, регламентував порядок одержання контрольних марок на 

них, а також регулював порядок зберігання та перевезення територією України 

немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм і баз даних. Законом також врегульовувалися питання 

роздрібної торгівлі цими примірниками.  

Тобто, на третьому етапі відбувалася концентрація заходів з правової 

охорони інтелектуальної власності на вирішенні питань, пов’язаних із 

забезпеченням авторського права і суміжних прав. Крім того, у 2002 р. 

Верховна Рада України прийняла Митний кодекс України, який містив норми 

стосовно контролю над переміщенням через митний кордон України товарів, 

що містили об’єкти права інтелектуальної власності. Норми того кодексу 

відповідали міжнародним нормам, зокрема, положенням Угоди про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода TRIPS) - однієї з 

найважливіших угод СОТ. А для розв’язання проблеми «піратства» у сфері 

авторського права і суміжних прав було прийнято Закон України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 
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пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування» [469], а також низку постанов Кабінету Міністрів України, 

спрямованих на запровадження дійових механізмів щодо недопущення 

виробництва та розповсюдження контрафактної продукції. Були також зроблені 

перші кроки до законодавчого врегулювання питань щодо використання 

об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Зокрема, вітчизняний 

парламент у липні 2002 р. прийняв Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України з питань інтелектуальної власності», відповідно до 

якого були внесені зміни до низки законодавчих актів України, якими 

регулювалися питання використання об’єктів права інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет [367]. Крім того, підвищувався рівень цивільно-правової, 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення авторського 

права і суміжних прав. 

Принципове значення для законодавчого забезпечення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності на третьому етапі мало 

прийняття Верховною Радою України у 2003 р. Цивільного кодексу України 

(далі – ЦК України), одним з елементів структури якого стала книга IV («Право 

інтелектуальної власності»). Вона складається з 12 глав, що регулюють 

правовідносини, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав 

інтелектуальної власності. Зокрема, глава 35 ЦК України («Загальні положення 

про право інтелектуальної власності») містить норми що регулюють питання, 

пов’язані з поняттям права інтелектуальної власності, його співвідношенням з 

правом власності, об’єктами і суб’єктами права інтелектуальної власності, 

особистими (немайновими) і майновими правами, використанням об’єктів 

інтелектуальної власності та переданням майнових прав на них, здійсненням 

прав інтелектуальної власності, які належать кільком особам, захистом права 

інтелектуальної власності судом. Інші глави книги четвертої ЦК України 

розкривають норми, пов’язані з охороною прав на окремі об’єкти 

інтелектуальної власності: об’єкти авторського права і суміжних прав; наукові 

відкриття, винаходи, корисні моделі і промислові зразки; компонування 
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(топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти 

рослин і породи тварин; комерційні (фірмові) найменування; торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг); географічні зазначення (зазначення походження 

товарів) та комерційні таємниці. 

Отже, позитивним моментом третього етапу ми вважаємо значне 

підсилення комплексності підходу до вдосконалення засад публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що виявилося у 

затвердженні програм розвитку державної системи охорони інтелектуальної 

власності в Україні, першою з яких стала програма, затверджена 22 грудня 2000 

р. і розрахована на період з 2001 по 2004 рр. а також прийнятті відповідного 

акту Президентом України [448]. 

Наслідком підсилення комплексності підходу до питань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності стало реформування 

адміністративних повноважень органів судової влади. Тривалий час справи про 

адміністративні правопорушення та злочини, які завдавали шкоди правам 

інтелектуальної власності, розглядалися судами загальної юрисдикції. Зокрема, 

якщо говорити про суди, як суб’єкти адміністративної юрисдикції, то можна 

відмітити, що останні мали право розглядати справи про всі адміністративні 

правопорушення, які вчинялися у сфері інтелектуальної власності. До таких 

правопорушень, відповідно до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП), належали ті, що передбачалися: ст. ст. 51-2 

(Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності), 107-1 (Порушення 

законодавства про племінну справу у тваринництві), 164-3 (Недобросовісна 

конкуренція), 164-6 (Демонстрування і розповсюдження фільмів без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів), 

164-7 (Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, 

передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів), 164-9 (Незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 

даних), 164-13 (Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, 
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імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи 

сировини для їх виробництва). Принагідно відмітимо, що з усіх перерахованих 

вище складів правопорушень, суди найчастіше розглядають справи про ті з них, 

відповідальність за які передбачена ст. 51-2 та ст. 164-9 КУпАП [593, с. 234]. 

Крім того, у структурі існуючої судової гілки влади була запроваджена 

спеціалізація суддів у сфері інтелектуальної власності: у 2000 р. була 

сформована Судова палата Вищого господарського суду України з розгляду 

справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом права на об’єкти 

інтелектуальної власності, а у 2001 р. - створена спеціалізована колегія суддів 

Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом 

прав інтелектуальної власності. З 1 березня 2003 р. у Вищому господарському 

суді України та в апеляційних господарських судах почали діяти спеціалізовані 

судові палати з розгляду справ у господарських спорах, пов'язаних із захистом 

прав на об'єкти інтелектуальної власності [526]. Подібні спеціалізовані колегії 

були створені у складі господарських судів АРК, областей, міст Києва і 

Севастополя та Апеляційних господарських судів. Запроваджено також 

відповідну спеціалізацію суддів у місцевих господарських судах. Так, окремі 

судді господарських судів АРК, обласних, міст Києва та Севастополя 

спеціалізувалися на розгляді спорів щодо зазначених прав.  

Таким чином, в Україні була запроваджена відповідна спеціалізація 

господарських судів щодо судового захисту об'єктів інтелектуальної власності. 

А на колегію суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ 

даної категорії, крім основного призначення – розгляду справ, додатково 

покладалися такі завдання, як взаємодія з державними і недержавними 

структурами, що займаються питаннями інтелектуальної власності, надання 

методичної допомоги господарським судам у створенні і роботі спеціалізованих 

колегій, аналіз динаміки зростання кількості справ, пов'язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності, узагальнення практики застосування законодавства з 

питань названої власності та аналіз розгляду судових справ, пов'язаних із 

захистом прав такої власності, підготовка пропозицій щодо удосконалення 
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чинного законодавства з питань охорони прав інтелектуальної власності, 

організація навчання та підвищення кваліфікації суддів за такою 

спеціалізацією, проведення їх стажування, вивчення практики розгляду справ 

цієї категорії у межах європейського та міжнародного права [322, с. 66]. 

Отже, запровадження вказаної спеціалізації (а дана проблема зберігає свою 

актуальність і сьогодні) дозволило поглибити знання суддівського корпусу в 

сфері застосування законодавства при вирішенні справ, пов'язаних із захистом 

прав інтелектуальної власності, сприяло підвищенню його професійного рівня. 

Для практичної реалізації ідеї спеціалізації було вирішено питання щодо 

організації навчання та підготовки суддів за такою спеціалізацією, проведення 

їх стажування, обмін досвідом як в межах країн ближнього, так і далекого 

зарубіжжя. Але, на жаль, досвіду та практики розгляду справ даної категорії в 

країні було ще замало (наприклад, якщо у 2007 р. господарські суди розглянули 

218 таких справ, то у 2015 р. – вже 642). І в умовах недостатнього росту 

виробництва, наявності інших кризових явищ в економіці інтелектуальний, 

науково-технічний потенціал і творча інтелектуальна діяльність, що стосується 

гуманітарної сфери життя людини, зазнавали чималих втрат. Саме з цієї 

причини кількість судових справ із захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності залишалася незначною [305, с. 60-62]. 

Крім того, все частішими ставали випадки розгляду спорів щодо одних 

об'єктів інтелектуальної власності судами різної спеціалізації за правилами 

різного (господарського та адміністративного) судочинства. Вирішення ж 

спорів у сфері інтелектуальної власності вимагає застосування спеціальних 

знань, що реалізується у спосіб проведення судової експертизи, призначення та 

проведення якої значно затягує та здорожує процедуру захисту прав. Зазначене 

негативно впливало на формування єдиної судової практики застосування 

законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Таким чином, становлення і розвиток системи публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні характеризувалися 

поетапним розширенням сфери його регулюючих дій, зростаючою адаптацією 
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вітчизняної нормативної бази функціонування сфери інтелектуальної власності 

до міжнародних норм її регулювання, постійним посиленням уваги до тих 

об’єктів інтелектуальної власності, які найбільше впливають на створення 

новітніх технологій, а також запровадженням комплексного підходу до 

розв’язання існуючих проблем.   

 

 

1.3 Сфера інтелектуальної власності як об’єкт публічного 

адміністрування в Україні 

 

В умовах сучасного суспільного розвитку сфера інтелектуальної 

власності вже перетворилася на самостійний і складний об’єкт публічного 

адміністрування – ту важливу складову загального об’єкту права - суспільних 

відносин, що регулюються в конкретних соціально-економічних та політичних 

умовах з точки зору правлячих еліт [678 с. 276]. Але, не дивлячись на свою 

важливість, дана сфера суспільного життя все ще не ставала об’єктом окремого 

комплексного наукового дослідження.  

Однак відсутність відповідних теоретичних розробок окресленого кола 

питань значно ускладнює вирішення практичних завдань щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. А між тим, сфера 

інтелектуальної власності є цілісною і динамічною підсистемою суспільства, 

що охоплює всі процеси, пов’язані зі створенням, використанням, охороною і 

захистом унікального продукту – інтелектуального. Вона реально існує в 

суспільстві поряд з іншими сферами – економічною, політичною, правовою, 

духовною тощо, постійно взаємодіючи з ними, збагачуючи кожну з них та 

сприяючи їх ефективному функціонуванню і поступовому розвитку. Більше 

того, на нашу думку, саме роль сфери інтелектуальної власності, як основного 

джерела науково-технічного і соціального прогресу, набуває все більшого 

значення для будь-якої сучасної держави. І зовсім не випадково у країнах із 

соціально орієнтованою економікою у сферу інтелектуальної власності щорічно 
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спрямовуються досить суттєві інвестиції та зосереджуються значні матеріальні, 

трудові і фінансові ресурси (наприклад, за даними фахівців, у промислово 

розвинених країнах 80–95% приросту внутрішнього валового продукту 

припадає на частку нових знань, втілених у техніці і технологіях, а обсяг 

світової торгівлі ліцензіями на об'єкти інтелектуальної власності щорік зростає 

на 12% [164, с. 21]. Обсяги ж експорту наукомісткої продукції щорічно 

приносять, в середньому, США близько 700 млрд. дол., Німеччині - 500 млрд. 

дол., Японії – 400 млрд. дол. [654, с. 139]). Тому, зовсім не випадково, 

основним призначенням сфери інтелектуальної власності, як зазначено в 

Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні,  є всебічне сприяння підвищенню рівня якості життя 

суспільства, забезпеченню найбільш сприятливих умов його існування і 

розвитку. Крім того, сфера інтелектуальної власності виступає важливим 

чинником інтегрування України до світового економічного, політичного і 

духовного простору, оскільки вона безпосередньо впливає на всі показники 

рівня розвитку держави [208].  

Отже, ми вважаємо, що вітчизняна сфера інтелектуальної власності являє 

собою сукупність взаємопов’язаних інститутів, що забезпечують 

функціонування цієї сфери, а її складовими елементами є: об’єкти 

інтелектуальної власності, суб’єкти права на ці об’єкти, законодавство про 

інтелектуальну власність, відповідні суб’єкти публічного адміністрування у 

сфері, що досліджується, а також інститут юридичної відповідальності за 

порушення законодавства про інтелектуальну власність. І оскільки суб’єктам 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в нашому 

дослідженні присвячений окремий наступний розділ, зараз зупинимося на 

аналізі інших складових елементів сфери інтелектуальної власності. 

Насамперед, це стосується об’єктів інтелектуальної власності та суб’єктів права 

інтелектуальної власності, адже без їх наявності взагалі неможливе існування 

будь-яких правовідносин у цій сфері. Можна навіть стверджувати, що об’єкт 
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інтелектуальної власності і суб’єкт права на нього є основою існування всієї 

сфери інтелектуальної власності. 

Але трактування поняття об’єкту інтелектуальної власності в сучасній 

науковій літературі характеризується плюралізмом підходів. Різні дослідники 

визначають об’єкт інтелектуальної власності як: а) результат творчої діяльності 

в науковій, художній, виробничій та інших областях діяльності [306, с. 17]; б) 

ідеальний об’єкт, виражений в об’єктивованому інтелектуальному продукті [99, 

с. 34]; в) результат розумової діяльності людини, який є об’єктом цивільних 

правових відносин [540, с. 29]; г) результат інтелектуальної діяльності, певним 

чином об’єктивований, «сумісний» з матеріальним носієм, який може бути 

відтворений, вільно розмножений і відчужений від творця [355, с. 48]; ґ) 

продукт інтелектуальної праці, який має економічну цінність і може вільно, з 

урахуванням обмежень, відчужуватись [151, с. 38]; д) матеріалізовані чи 

нематеріальні нові знання, які належать фізичній або юридичній особі [359, с. 

22]. Наявність великого розмаїття думок щодо трактування сутності об’єкту 

інтелектуальної власності (а наведені вище приклади є лише малою частиною 

існуючих на сьогоднішній день) свідчить про складність цього завдання у 

зв’язку з багатогранністю самого поняття «інтелектуальна власність», і, 

одночасно, про актуальність проблеми необхідності його вирішення на 

законодавчому рівні, оскільки законодавець чітко не зафіксував це поняття у 

нормативних актах. Зокрема, чинний ЦК України (ст. 418) фіксує лише 

визначення терміну «право інтелектуальної власності» як права особи на 

результат інтелектуальної творчої діяльності або на інший об’єкт права 

інтелектуальної власності [657]. А в ст. 420 ЦК України визначено перелік 

об’єктів інтелектуальної власності, який не є вичерпним. До таких об’єктів ЦК 

України, зокрема, відносить літературні та художні твори, комп'ютерні 

програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) 

організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські 

пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, 
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торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, 

комерційні таємниці [657]. На нашу думку, передбачення саме невичерпного 

переліку об’єктів інтелектуальної власності є цілком оправданим, оскільки в 

Україні, як і в інших державах, відбувається стрімкий розвиток науки і 

технологій, внаслідок чого можуть з’явитися й нові об’єкти інтелектуальної 

власності, ще не передбачені законодавством, регулювання та захист яких має 

бути забезпечений на законодавчому рівні. Тим не менш, використання 

законодавцем для позначення інтелектуальної власності «умовного 

узагальнюючого терміну» [20, с. 43] залишає відкритим питання щодо його 

сутності та сутності об’єкту інтелектуальної власності.  

Аналіз наведених наукових підходів до визначення поняття об’єкту 

інтелектуальної власності засвідчує, що абсолютна більшість дослідників під 

об’єктом інтелектуальної власності насамперед розуміють результат свідомої 

інтелектуальної діяльності людини. Причому ця діяльність завжди пов’язана з 

творчістю, оскільки здатність творити - це природна властивість людини. Але і 

право в цілому, і публічне адміністрування зокрема, здатні впливати на 

організацію інтелектуальної творчої діяльності людини шляхом встановлення 

умов придатності для набуття її результатами юридичного статусу об’єктів 

інтелектуальної власності, порядку набуття прав інтелектуальної власності, їх 

охорони, захисту тощо. При цьому інтелектуальна діяльність може 

здійснюватись у різних напрямах творчості, внаслідок чого завжди має складну 

структуру, але, на наше переконання [644, с. 27], інтелектуальна діяльність 

може бути виражена в трьох наступних видах: літературно-мистецькій 

діяльності, науково-технічній діяльності та діяльності, метою якої є створення 

засобів індивідуалізації учасників господарського обігу, а також товарів і 

послуг, що ними надаються. Результатом літературно-мистецької діяльності 

виступають об’єкти авторського права (літературні та художні твори, 

комп’ютерні програми і бази даних (ст. 36 ЦК України)) та суміжних прав 

(виконання, фонограми, відеограми та програми (передачі) організацій 

мовлення (ст. 37 ЦК України)). Вони визнаються об’єктами інтелектуальної 
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власності, якщо виражені у певній об’єктивній формі незалежно від їх науково-

теоретичного чи художньо-естетичного рівня, жанру, призначення, суспільних 

та інших якостей. Науково-технічна діяльність спрямована на досягнення 

певних науково-технічних результатів і може бути науково-дослідною, 

проектно-конструкторською, проектно-технологічною, винахідницькою, 

раціоналізаторською, селекційною та іншою діяльністю. Її метою є доведення 

науково-технічних знань до стадії їх практичного використання, а в якості її 

результатів виступають винахід, корисна модель, промисловий зразок, наукове 

відкриття, раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин, порода тварин і 

комерційна таємниця) (ст. ст. 38 – 42 ЦК України). Що стосується останнього 

виду інтелектуальної творчої діяльності – діяльності, пов’язаної зі створенням 

засобів індивідуалізації, то її результати безпосередньо відбиваються на обсягах 

отриманого суб’єктами господарювання прибутку. Такими об’єктами 

інтелектуальної власності є комерційні позначення (комерційне найменування, 

торговельна марка і географічне зазначення (ст. ст. 43 – 45 ЦК України). При 

цьому очевидно, що узагальнюючою формою інтелектуальної діяльності є 

інтелектуальний продукт – представлена на матеріальних носіях інформація, 

що містить якісно нові знання, які є результатом інтелектуальної творчої праці, 

і відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною 

унікальністю.  

Варто також зазначити, що об’єкт інтелектуальної власності має низку 

принципових відмінностей від об’єкту власності в його традиційному 

розумінні. Так, об’єктами власності є матеріальні речі, а об’єктами 

інтелектуальної власності – результати інтелектуальної творчої діяльності, які 

мають нематеріальну природу, втілюючись при цьому у певні матеріальні 

предмети. Але інтелектуальною власністю є не самі ці матеріальні предмети, а 

втілена (відображена) в них інформація [603, с. 67]. Тому, якщо право на 

об’єкти інтелектуальної власності належить лише їх творцям або особам, 

визначеним законодавством, то право власності на матеріальні носії, в яких 

вони відображені, може належати необмеженому колу осіб, але вже не як 
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об’єкти інтелектуальної власності, а як об’єкти власності. Внаслідок же 

нематеріальної природи об’єктів інтелектуальної власності непридатною для 

застосування щодо них стає і класична тріада (володіння, користування та 

розпорядження) правомочностей власника, який реалізує свої звичайні майнові 

права [18, с. 128]. Наприклад, відчужуючи об’єкт своєї інтелектуальної 

власності, його творець не позбавляється у такий спосіб усіх прав на нього, а 

набувач не одержує права змінювати цей об’єкт на власний розсуд і взагалі 

вважати його винятково своїм, оскільки у власність інших осіб переходять, як 

правило, не об’єкти інтелектуальної власності, а їх матеріальні носії 

(конкретний примірник твору, технічної документації тощо). Отже, 

інтелектуальна власність є особливим правовим інститутом, що вимагає 

окремого регулювання, внаслідок її нематеріального характеру. 

Нематеріальний характер інтелектуальної власності також обумовлює 

специфічність способів злочинного посягання на її об’єкти та відповідно 

вимагає формування особливої системи протидії вказаним протиправним 

явищам. 

Підсумовуючи викладене, можна запропонувати наступне визначення 

поняття об’єкту інтелектуальної власності: об’єкт інтелектуальної власності – 

це втілений у певну об’єктивну форму результат свідомої інтелектуальної 

творчої діяльності людини, який надає його творцю або особі, визначеній 

чинним законодавством, право інтелектуальної власності на цей результат, що 

виникає (або набувається), охороняється, здійснюється і захищається у 

відповідності до встановлених законодавчими нормами правил.  

Наступним елементом сфери інтелектуальної власності виступають 

суб’єкти права інтелектуальної власності - фізичні особи (автори, виконавці, 

винахідники, вчені тощо), інтелектуальною творчою працею яких створено 

об’єкт інтелектуальної власності та інші особи (в тому числі й юридичні), яким 

належать майнові та/або особисті (немайнові) права інтелектуальної власності, і 

які набули статус суб’єкта права інтелектуальної власності на підставі закону 

(спадкоємці, правонаступники тощо) або договору (роботодавець, замовник 
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тощо) [623, с. 310-311]. З практичної точки зору всі суб’єкти права 

інтелектуальної власності поділяються на дві групи: первинні (ті, які набули 

право інтелектуальної власності в результаті створення об’єкту інтелектуальної 

власності та державної реєстрації прав на цей об’єкт) і вторинні (фізичні та 

юридичні особи, які самі не створюють об’єкт інтелектуальної власності, але на 

підставі закону або договору набувають у встановленому порядку окремі 

майнові права інтелектуальної власності на цей об’єкт). Залежно ж від об’єкту 

інтелектуальної власності суб’єкти права інтелектуальної власності доцільно 

класифікувати на суб’єкти права на результати гуманітарної діяльності, 

науково-технічної творчості та індивідуалізації товарів (послуг) та їх 

виробників. 

У свою чергу, на нашу думку,  суб’єктами права на результати 

гуманітарної діяльності є суб’єкти авторського права і суб’єкти суміжних прав, 

де суб’єкт авторського права – це автор твору літератури, науки і мистецтва, а 

також інші особи, які набули майнове право на об’єкт авторського права за 

законом або за договором (роботодавець автора, його спадкоємці, замовник 

об’єкта авторського права та особа, яка має авторське право на складений твір 

та специфічні суб’єкти права інтелектуальної власності, якими є упорядник 

збірника, перекладач і співавтори). Виходячи з попередньої  аргументації, 

суб’єктом суміжних прав виступає фізична або юридична особа, якій належать 

майнові та особисті (немайнові) права інтелектуальної власності на об’єкт 

суміжних прав - виконавець твору, виробник фонограми, виробник відеограми, 

організація мовлення, а також їх спадкоємці (правонаступники). 

Суб’єктами права на результати науково-технічної творчості визнаються 

суб’єкти права на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, наукові 

відкриття, топографії (компонування) інтегральної мікросхеми, сорти рослин, 

породи тварин, раціоналізаторські пропозиції та комерційні таємниці [623, с. 

311-316]. Суб’єкт права на винахід (корисну модель) – це фізична або 

юридична особа, якій належать майнові та/або особисті (немайнові) права 

інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) – винахідник (фізична 
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особа, незалежно від стану дієздатності, інтелектуальною творчою працею якої 

створено винахід (корисну модель)) та його співавтори. Суб’єктом же права на 

промисловий зразок є фізична або юридична особа, якій належать майнові 

та/або особисті (немайнові) права інтелектуальної власності на промисловий 

зразок – автор промислового зразка (фізична особа, незалежно від стану 

дієздатності, інтелектуальною творчою працею якої створено промисловий 

зразок). Суб’єкт права на наукове відкриття – це фізична або юридична особа, 

якій належать майнові та/або особисті (немайнові права інтелектуальної 

власності на наукове відкриття – автор наукового відкриття (фізична особа, 

незалежно від стану дієздатності, інтелектуальною творчою працею якої це 

наукове відкриття було зроблено). Суб’єктом права на топографію 

(компонування) інтегральної мікросхеми виступає фізична або юридична особа, 

якій належать майнові та/або особисті (немайнові) права інтелектуальної 

власності на топографію (компонування) інтегральної мікросхеми – її автор 

(фізична особа, інтелектуальною творчою діяльністю якої створено об’єкт, який 

визнано топографією (компонуванням), співавтори та інші особи, які набули 

права на цей об’єкт інтелектуальної власності за договором або законом 

(роботодавець (особа, з якою автор топографії (компонування) інтегральної 

мікросхеми перебуває у трудових відносинах), замовник, спадкоємці і 

правонаступники). Суб'єктом права на сорт рослин може бути фізична або 

юридична особа, якій належать майнові та/або особисті (немайнові) права 

інтелектуальної власності на нього – автор сорту рослин (селекціонер), 

співавтори та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності 

на сорт рослин за договором або законом, заявник на одержання охоронного 

документу та спадкоємці цих осіб і їх правонаступники, роботодавець, 

замовник, підтримувач сорту і попередній користувач (особа, яка має право на 

безоплатне користування сортом рослин). Суб’єкт права на породу тварин – це 

фізична або юридична особа, якій належать майнові та/або особисті (немайнові) 

права інтелектуальної власності на неї – автор породи тварин (селекціонер), 

співавтори та інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності 
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на сорт рослин за договором або законом (спадкоємці та правонаступники), 

власник племінних (генетичних) ресурсів), підприємства (об’єднання) з 

племінної справи, селекційні, селекційно-гібридні центри, іподроми, станції 

оцінки племінних тварин, підприємства, установи, організації, незалежно від 

форм власності, та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які 

надають відповідні послуги та беруть участь у створенні і використанні 

племінних (генетичних) ресурсів, власники не племінних тварин – споживачі 

племінних (генетичних) ресурсів та замовники послуг з племінної справи у 

тваринництві [641, с. 133]. Суб’єктом права на раціоналізаторську пропозицію є 

фізична або юридична особа, якій належать майнові та/або особисті (немайнові) 

права інтелектуальної власності на неї – автор раціоналізаторської пропозиції – 

раціоналізатор, співавтори, а також юридична особа, якій подана 

раціоналізаторська пропозиція і спадкоємці. Суб’єкт права на комерційну 

таємницю – це фізична особа-підприємець або юридична особа, яка правомірно 

визначила інформацію як комерційну таємницю, якщо інше не встановлено 

договором, і якій належать майнові права інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю, а також їх правонаступники (яким в силу службового 

становища або з інших підстав відома інформація, що становить комерційну 

таємницю). 

Суб’єктами права на останню групу об’єктів інтелектуальної власності - 

результати індивідуалізації товарів (послуг) та їх виробників є суб’єкти права 

на комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг) і зазначення походження товару [623, с. 316]. При цьому суб’єкт права 

на комерційне (фірмове) найменування – це фізична особа-підприємець або 

юридична особа, якій належать майнові права інтелектуальної власності на 

комерційне (фірмове) найменування, а також їх правонаступники. Суб’єктом 

права на  торговельну марку (знак для товарів і послуг) може бути фізична або 

юридична особа (володілець відповідного свідоцтва, володілець міжнародної 

реєстрації, особа, торговельну марку (знак для товарів і послуг) якої визнано в 

установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено 
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договором), якій належать майнові права інтелектуальної власності на 

торговельну марку (знак для товарів і послуг), а також їх правонаступники. А 

суб’єктом права на зазначення походження товару визнається фізична або 

юридична особа (виробник товарів, особливі властивості, певні якості, 

репутація або інші характеристики яких пов’язані з певним географічним 

місцем, асоціація споживачів, а також установа, що має безпосереднє 

відношення до вироблення або вивчення відповідних продуктів, виробів, 

технологічних процесів або географічних місць), якій належать майнові права 

інтелектуальної власності на зазначення походження товару, а також їх 

правонаступники.  

Таким чином, правовий статус об’єктів інтелектуальної власності та 

суб’єктів права інтелектуальної власності на них визначається наступним 

елементом сфери інтелектуальної власності - чинним законодавством про 

інтелектуальну власність. Законодавство у сфері інтелектуальної власності 

включає відповідні вітчизняні нормативно-правові акти та міжнародні угоди у 

сфері інтелектуальної власності, до яких вже приєдналася Україна.     

Національне законодавство у сфері інтелектуальної власності являє 

собою сукупність нормативно-правових актів України різної юридичної сили, 

що регулюють суспільні відносини, які виникають з приводу створення об’єктів 

інтелектуальної власності, набуття (виникнення) прав на них, їх правової 

охорони та використання, а також захисту права інтелектуальної власності на ці 

об’єкти. Нормативним актом найвищої юридичної сили є Конституція України 

(насамперед, її ст. ст. 41 і 54, якими визначено право громадян на творчу 

діяльність та гарантовано свободу літературної, художньої, наукової та 

технічної творчості [207]). Юридичні межи правомірного існування сфери 

інтелектуальної власності встановлюються статтями відповідних кодексів 

України (Бюджетного, Господарського, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального, Митного, Податкового та Цивільного 

(насамперед, його книгою четвертою «Право інтелектуальної власності»), а 

також Господарського процесуального, Кодексу адміністративного 
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судочинства, Кримінального процесуального та Цивільного процесуального). 

Принципове значення мають спеціальні закони («Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг» [472], «Про охорону прав на промислові зразки», «Про 

племінну справу у тваринництві» [479], «Про авторське право та суміжні 

права», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на топографії 

інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм» та 

«Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування») і загальні закони («Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про інформацію», «Про 

телебачення та радіомовлення», «Про рекламу», «Про видавничу справу», «Про 

кінематографію», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про наукову 

і науково-технічну експертизу», «Про державну таємницю», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про науково-технічну 

інформацію», «Про лікарські засоби», «Про інвестиційну діяльність», «Про 

народні художні промисли», «Про телекомунікаційні послуги», «Про 

професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про стандартизацію і 

сертифікацію», «Про архітектурну діяльність», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про систему суспільного телебачення», «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та інші). 

Крім того, в Україні діють близько ста підзаконних актів, затверджених 

Постановами Кабінету Міністрів України або наказами відповідних органів 

державної виконавчої влади, в яких визначено механізм реалізації норм 

законодавства у  сфері інтелектуальної власності: постанови Кабінету Міністрів 

(«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів 

права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
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[394], «Деякі питання виконання Угоди про співробітництво у сфері правової 

охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з 

питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» [113] тощо), 

накази Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) («Про 

затвердження Положення про стипендію Державного департаменту 

інтелектуальної власності МОН України студентам вищих навчальних закладів, 

які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 «інтелектуальна власність»» [431], 

«Щодо захисту прав та інтересів держави у сфері інтелектуальної власності» 

[676] тощо) і накази Мінекономрозвитку України («Про внесення змін до 

переліку індексів керівництва та структурних підрозділів Мінекономрозвитку» 

[368], «Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності» 

[117] тощо). 

Невід’ємною частиною законодавства у сфері інтелектуальної власності 

виступають також міжнародні угоди між суб’єктами міжнародного права, 

об’єктом регулювання яких є міжнародні суспільні відносини, що виникають з 

приводу створення об’єктів інтелектуальної власності, набуття (виникнення) 

прав на них, використання об’єктів інтелектуальної власності та захисту прав 

на ці результати інтелектуальної творчої діяльності, членом яких є Україна. На 

сьогодні Україна приєдналася до відповідних угод трьох категорій: до 

програмних (Паризької  конвенції про охорону промислової власності 

(Паризької конвенції) (1883 р.), Бернської конвенції про охорону літературних і 

художніх творів (Бернської конвенції) (1886 р.), Гаазької угоди про міжнародне 

депонування промислових зразків (1925 р.), Всесвітньої конвенції про 

авторське право (Женевської конвенції) (1952 р.), Міжнародної конвенції про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 

(Римської конвенція) (1961 р.), Міжнародної конвенції з охорони нових сортів 

рослини (Конвенції UPOV) (1961 р.), Договору про патентну кооперацію (PCT) 

(1970 р.), Конвенції про охорону виробників фонограм від несанкціонованого 

тиражування їх фонограм (Конвенції про фонограми) (1971 р.), Конвенції про 

поширення сигналів, що несуть програми, які передаються супутниками 
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(Брюссельської конвенція про супутники) (1974 р.), Будапештського договору 

про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної 

процедури (1977 р.), Найробського договору про охорону олімпійського 

символу (1981 р.), Угоди TRIPS (1994 р.), Договору про закони щодо товарних 

знаків (TLT) (1994 р.), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності про авторське право (1996 р.), Договору Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності про виконання і фонограми (1996 р.), Договору про 

патентне право (PLT) (2000 р.), Сінгапурського договір про право товарних 

знаків (2006 р.)), реєстраційних (Мадридської угоди про міжнародну 

реєстрацію знаків (1891 р.), Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну 

реєстрацію знаків (1989 р.)) та класифікаційних (Ніццької угоди про 

міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків (1957 р.), 

Локарнської угоди про заснування міжнародної класифікації промислових 

зразків (1968 р.), Страсбурзької угоди про міжнародну патентну класифікацію 

(1971 р.), Віденської угоди про встановлення міжнародної класифікації 

зображувальних елементів знаків (1973 р.)). 

Останньою складовою структури сфери інтелектуальної власності є 

передбачена за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності 

юридична відповідальність, що полягає у встановленні для порушника 

негативних наслідків і служить відновленню порушених прав і нерозривно 

пов’язана із негативною реакцією держави на правопорушення і суб’єкта, 

винного у вчиненні такого правопорушення. Оскільки характеристиці 

адміністративної відповідальності в дисертаційному дослідженні присвячений 

окремий розділ, зупинимося на інших видах юридичної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності: цивільно-правовій, 

дисциплінарній, матеріальній та кримінальній. Так, цивільно-правова 

відповідальність у сфері інтелектуальної власності – це встановлення нормами 

цивільного права (ст. 431 ЦК України) юридичних наслідків за порушення 

суб’єктивних прав та невиконання суб’єктивних обов’язків суб’єктами права у 

сфері інтелектуальної власності, що полягає у застосуванні до правопорушника 
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в інтересах суб’єкта порушених прав або держави засобів впливу, встановлених 

законом або договором (наприклад, авторським договором), які полягають у 

негативних, економічно невигідних наслідках майнового характеру для 

правопорушника – відшкодування збитків, відшкодування шкоди, сплата 

штрафних санкцій тощо [656, с. 238]. При цьому цивільно-правова 

відповідальність за порушення права інтелектуальної власності 

характеризується низкою особливих рис. По-перше, вона є майновою 

(незважаючи на те, що зміст права інтелектуальної власності становлять 

майнові та с особисті (немайнові) права і порушуватися можуть як одні, так і 

другі). По-друге, цивільно-правова відповідальність носить компенсаційний 

характер (ставить за мету примушення правопорушника до виконання 

покладених на нього законом або договором юридичних обов’язків і тим самим 

– поновлення порушеного суб’єктивного права, що належить суб’єкту права 

інтелектуальної власності. З огляду на це обрано санкцію як міру 

відповідальності, що має узгоджуватись (не повинна перевищувати) із 

завданими збитками або шкодою). По-третє, вона є засобом попередження 

правопорушення в майбутньому (застосування відповідальності за порушення 

права інтелектуальної власності стимулює належне виконання обов’язків та 

додержання суб’єктивних прав відповідних суб’єктів) та може бути договірною 

(наприклад, передбаченою в авторському чи ліцензійному договорі) або 

позадоговірною (наприклад, передбаченою законодавством за виготовлення чи 

введення в цивільний оборот об’єкта права інтелектуальної власності). По-

четверте, цивільно-правова відповідальність може бути дольовою, солідарною 

(при множинності порушників у правовідносинах, які виникають з факту 

порушення права інтелектуальної власності) та субсидіарною (додатковою) 

(наприклад, спрямованою на відшкодування моральної шкоди, а також 

стягнення з правопорушника авторського права і суміжних прав доходу, 

отриманого внаслідок порушення (ст. 52 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права»), змішаною (при невиконанні або неналежному виконанні 

зобов’язань, передбачених авторськими або ліцензійним договором, а також 
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може бути відповідальністю в порядку регресу як зворотна вимога до третьої 

особи). По-п’яте, вона виникає за наявності вини особи, яка порушила, не 

визнала суб’єктивне право інтелектуальної власності (винятки з цього правила 

допускаються лише у випадках, встановлених законом (наприклад, ст. 444 ЦК 

України, ст. ст. 21–25 та 42 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» - «вільне» використання творів) та заснована на загальному принципі 

повного відшкодуванні шкоди, яка завдана порушенням права інтелектуальної 

власності. 

Відповідно до чинного законодавства України з охорони інтелектуальної 

власності та відповідно до ст. 16 ЦК України, кожна особа має право 

звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового 

права та інтересу, заходи захисту також застосовуються і в разі оспорювання 

права [657]. Зокрема, відповідно до ст. 4 Цивільного процесуального кодексу 

України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав [659]. Такими збитками можуть 

бути втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

об’єкта інтелектуальної власності, а також витрати, які особа зробила або 

мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), а 

також доходи, які суб’єкт інтелектуальної власності міг би реально одержати за 

звичайних обставин, якби його право не було порушене (упущена вигода).  

У разі незаконного використання об’єкта інтелектуальної власності, якщо 

порушник одержав дохід, потерпілий має право вимагати відшкодування 

збитків та втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума отриманого доходу. 

Так, у разі порушення авторського права, автор чи інша особа право якої 

порушено, має право щодо відшкодування заподіяних збитків право вибору – 

вимагати від порушника нести матеріально-майнову відповідальність, тобто 

порушник авторського права повинен чи/або компенсувати заподіяну шкоду, 

чи/або повернути позивачеві неправомірно одержані від незаконного 

використання доходів або грошової винагороди замість відшкодування збитків 
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та повернення доходів. На порушника судом може бути здійснено накладання 

штрафу у розмірі встановленим чинним законодавством.  

За порушення права інтелектуальної власності передбачені 

дисциплінарна та матеріальна відповідальність, оскільки безпосереднє 

відношення до права інтелектуальної власності має трудове законодавство. Це 

може бути пов’язане із фактом створення об’єкта інтелектуальної власності. 

Наприклад, у разі, якщо такий об’єкт інтелектуальної власності був створений 

працівником при виконанні ним трудових обов’язків, а також у разі порушення 

прав власника комерційної таємниці, винні особи несуть відповідальність у 

рамках трудових відносин. Зокрема, за недотримання режиму роботи з 

інформацією, що становить комерційну таємницю, до працівників суб’єкта 

господарювання може бути застосована дисциплінарна і матеріальна 

відповідальність. Особа, яка протиправно використовувала комерційну 

інформацію, що належить суб’єкту господарювання, зобов’язана відшкодувати 

завдані йому такими діями збитки. За порушення режиму комерційної таємниці 

до працівника можуть бути застосовані дисциплінарні санкції передбачені ст. 

147 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України). Крім того, 

застосування до винної особи юридичної відповідальності за розголошення 

відомостей в рамках трудового права і цивільного права дозволяють 

оперативно реагувати на факти порушення режиму «комерційної таємниці» і 

одержувати відшкодування збитку, заподіяного таким розголошенням. 

Працівники підрозділів у сфері охорони інтелектуальної власності при 

виконанні своїх трудових обов’язків можуть також притягатися до 

відповідальності, передбаченої трудовим законодавством. Чинним КЗпП 

України встановлено два види такої відповідальності: дисциплінарна (ст. 140) 

та матеріальна (ст. 130). Відповідно до ст. 147 КЗпП України за порушення 

трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких 

заходів стягнення: догана або звільнення. Наприклад, якщо була укладена угода 

про матеріальну відповідальність за розголошення відомостей, що складають 

комерційну таємницю, працівник так само відповідає матеріально, у розмірах 
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передбачених угодою сторін. Відповідно до трудового законодавства до 

працівника може застосовуватися матеріальна відповідальність у межах 

середнього місячного заробітку (ст. 132), обмежена (ст. 133) або повна 

матеріальна відповідальність (ст. 134) [185]. 

Крім того, працівник, на нашу думку, обов’язково несе матеріальну і 

дисциплінарну відповідальність за збитки, завдані об'єкту інтелектуальної 

власності, яким є назва підприємства та матеріальну відповідальність за збитки, 

що виникли внаслідок плагіату твору, права на який належить підприємству. 

При цьому під плагіатом сторони трудових відносин розуміють оприлюднення 

(опублікування) повністю або частково (у т. ч. в межах 10 % від оригіналу) 

твору (авторських прав) підприємства під іменем особи, яка не є автором цього 

твору. 

Ще одним видом юридичної відповідальності, що встановлюється за 

порушення права інтелектуальної власності є кримінальна відповідальність. 

Вона передбачена за злочини, які є злочинами проти інтелектуальної власності. 

До складів цих злочинів належать діяння, передбачені наступними статтями 

Кримінального кодексу України (далі - КК України): ст. 176 «Порушення 

авторського права і суміжних прав» та ст. 177 «Порушення прав на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, 

сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію» Розділу V «Злочини проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина», 

ст. 203-1 «Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва», ст. 229 «Незаконне використання 

знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 

зазначення походження товару», ст. 231 «Незаконне збирання з метою 

використання або використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю» та ст. 232 «Розголошення комерційної або банківської 

таємниці» розділу VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності» [222]. При 

чому останні дві статті слід віднести до злочинів проти інтелектуальної 

власності лише у частині незаконного збирання з метою використання або 
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використання, а також розголошення відомостей, що становлять комерційну 

таємницю. Безпосереднім об’єктом зазначених злочинів проти інтелектуальної 

власності є суспільні відносини, які врегульовують володіння, розпорядження 

та користування різними об’єктами інтелектуальної власності, проте у КК 

України вони віднесені до різних розділів його Особливої частини, що на думку 

багатьох фахівців у галузі кримінального права, є недоліком чинного 

кримінального закону, а кримінально-правова відповідальність за злочини 

проти інтелектуальної власності потребує свого подальшого удосконалення 

[221, с. 110-113; 294, с. 48-61; 609, с. 211- 265; 686, с. 74-76 та ін.].  

Таким чином, ми вважаємо, що сфера інтелектуальної власності являє 

собою цілісну і динамічну підсистемою суспільства, яка охоплює процеси, 

пов’язані зі створенням, використанням, охороною і захистом інтелектуального 

продукту. Вона існує в суспільстві поряд з іншими сферами (економічною, 

політичною, правовою, духовною тощо), взаємодіючи з ними, збагачуючи 

кожну з них та сприяючи їх ефективному функціонуванню і подальшому 

розвитку. Основним призначенням сфери інтелектуальної власності є всебічне 

сприяння підвищенню рівня якості життя суспільства, забезпеченню найбільш 

сприятливих умов існування і розвитку. Як об’єкт публічного адміністрування, 

сфера інтелектуальної власності являє собою сукупність наступних 

взаємопов’язаних інститутів, що забезпечують її функціонування, складовими 

елементами якої є об’єкти інтелектуальної власності, суб’єкти права 

інтелектуальної власності на ці об’єкти, вітчизняне і міжнародне законодавство 

про інтелектуальну власність, суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, а також інститут юридичної відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності.  
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1.4 Державна політика щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності в Україні 

 

Державна політика щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є важливим інструментом здійснення політики 

держави у сфері інтелектуальної власності - діяльності відповідних 

уповноважених суб’єктів, на які покладені завдання з реалізації державної 

політики у цій сфері. Тому зміст державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності визначається завданнями 

політики держави у сфері інтелектуальної власності, і являє собою сукупність 

сформульованих і законодавчо закріплених цілей, задач, функцій та інтересів, 

якими керуються органи державної влади під час здійснення ними державного 

управління інтелектуальною власністю, а також їх практичну діяльність з 

реалізації та досягнення запланованого результату. Іншими словами, державна 

політика у сфері інтелектуальної власності - це державна діяльність 

уповноважених суб’єктів, що стосується сфери інтелектуальної власності. 

Зміст же державної політики у сфері інтелектуальної власності 

зумовлюється загальною спрямованістю політики держави, яка на будь-якому 

часовому відрізку є важливим елементом розвитку державності. Реагуючи на 

основні виклики сучасності, держава визначає шлях свого розвитку, реалізуючи 

державну політику. При цьому сфера інтелектуальної власності є одним із 

напрямків державного регулювання завдяки багатовекторності і широкої 

застосовності результатів інтелектуальної творчої діяльності. Вже не один раз 

відзначалася (висока) роль інтелектуальної власності в забезпеченні державної 

безпеки [41, с. 187-188; 229, с. 17; 534, с. 86-87 та ін.] і розвитку економічної 

системи в цілому [144, с. 152; 661, с. 51; 674, с. 83 та ін.]. Таким чином, ми 

вважаємо, що сфера інтелектуальної власності без сумніву належить до галузі 

безпосередніх інтересів держави. 

Державна політика, як широке за змістом поняття, може належати до 

предмету вивчення різних наук, у тому числі і адміністративно-правової науки. 
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Виявляється неможливим говорити про діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування без аналізу поняття і основних елементів державної політики, 

що підтверджує необхідність характеристики інституту державної політики у 

сфері інтелектуальної власності при вивченні питань  публічного 

адміністрування у цій сфері. Державна політика є важливим компонентом 

життєдіяльності суспільства, маючи велику кількість вимірів і характеристик, 

вона формує відповідну систему та механізми соціально орієнтованого 

державного управління, тому що спрямована на поліпшенні якості життя 

громадян та гарантування соціальної стабільності. Здійснений аналіз визначень 

державної політики у вітчизняній науковій літературі свідчить про наявність 

широкого спектру визначень державної політики і варіантів її розуміння, проте 

кожна точка зору заснована на відповідному критерії, або висвітлює певний 

концептуальний аспект. Все це дозволяє констатувати, що питання поняття та 

змісту державної політики постійно перебувають в центрі уваги науковців, які 

намагаються охопити всі аспекти державної політики: процеси, фактори, 

інститути, інструменти, моделі, розглянути сильні та слабкі сторони наявних 

підходів до вивчення державної політики. Подальшого вивчення потребує 

проблематика застосування державної політики у різних сферах суспільного 

життя. 

Невід’ємним елементом державної політики у будь-якій сфері повинні 

бути цілі та принципи, що закріплюються шляхом розроблення державної 

політики в певній сфері діяльності. Сьогодні ж в Україні відсутня єдина 

практика нормативно-правового закріплення державної політики. Так, за 

окремими напрямками державна політика закріплюється законом, наприклад, 

державна регіональна політика [388], державна регуляторна політика у сфері 

господарської діяльності [389], державна політика в галузі науки і науково-

технічної діяльності [464]. Часто у законі закріплюються окремі елементи 

державної політики, наприклад, мета державної політики (створення умов для 

динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх 

соціальної та економічної єдності, принципи державної політики (у сфері 
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стандартизації [498], державного експортного контролю [372] тощо), мета і 

принципи державної політики (у сфері вищої освіти [365], у сфері зайнятості 

населення [386] тощо ) або основні принципи державної політики (в галузі 

охорони праці [476], в галузі поводження з відходами [363] тощо). 

Існують також поодинокі випадки закріплення державної політики у 

правових актах виконавчих органів влади, наприклад, державної політики в 

галузі збереження бібліотечних фондів як частини культурної спадщини та 

інформаційного ресурсу країни. Зазначені обставини дозволяють зробити 

висновок, що сьогодні в Україні відсутній єдиний підхід до вирішення питання 

закріплення державної політики у нормативно-правових актах різної юридичної 

сили, а також існують різні суб’єкти, які видають дані акти. Крім того, не 

вироблені уніфіковані терміни, які б визначали напрямки державної політики 

[316, с. 64].    

А між тим, державна політика виконує роль засобу (програми), за 

допомогою якого в державно упорядкованому суспільстві у формі детально 

розробленої державної діяльності повинні співвідноситися об’єктивно 

зумовлені суспільними потребами та національними інтересами цілі 

забезпечення сталого розвитку суспільства і його наявні матеріальні та духовні 

можливості, суб’єктивні бажання і цілі політичних еліт з реально існуючими 

історичними умовами, а також визначатися основні напрямки і завдання 

державної діяльності щодо забезпечення визначених цілей [109, 173]. Державна 

політика на певний період за допомогою нормативно-правових актів фіксує 

волю держави щодо реалізації державної влади як в окремих сферах 

життєдіяльності суспільства, так і у суспільстві в цілому [604, с. 138]. 

Як бачимо, ефективне публічне адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності виступає важливою умовою успішного вирішення завдань державної 

політики у сфері інтелектуальної власності. Про це переконливо свідчить і 

достатньо велика кількість публікацій вітчизняних дослідників, в яких 

розглядаються окремі складові механізму публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності: недоліки його законодавчого забезпечення (О. С. 
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Овечкіної [300, с. 35], К. О. Старинець та М. В. Кікашвілі [571, с. 235], А. 

Кодинець [187, с. 13] та ін.), перспективні способи упорядкування 

правовідносин у науково-технічній сфері (Г. О. Андрощука та С. Давимуки  [19, 

23], О. Б. Зайківського [313, с. 58]; Ю. М. Капіци [588, с. 34], та ін.), режим 

використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері комп’ютерних та 

інформаційних технологій (Ю. Є. Атаманової [28, с. 8-9], О. В. Стовпець [579, 

с. 18], М. І. Шерман [667, с. 126] та ін.), пріоритетне місце інтелектуальної 

власності в структурі інноваційної економіки (А. Асаула [27, с. 18], В. 

Матвійчука [260, с. 119], Н. В. Назаренка [285, с. 17-18] та ін.), особливості 

підготовки патентної документації (Н. О. Артамонової [25, с. 6], О. В. Палагіна, 

[315, с. 7], А. С. Серюгіної [562, с. 15] та ін.). 

Але актуальність проблем, пов’язаних з реалізацією розробки державної 

політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

не зменшується. Більше того, неподоланими залишаються і постійно 

з’являються все нові перепони на шляху реформування існуючої системи 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Мова йде про 

все ще неефективне державне управління і відсутність координації діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності та 

наявність застарілого законодавства, яке вже не відповідає ані європейським 

актам, ані сучасному стану розвитку суспільних відносин в Україні. На нашу 

думку, все ще зберігаються невиправдано ускладнені процедури державної 

реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності, які містять корупційні та 

дискримінаційні ризики через їх не публічність та непрозорість, а також 

правова невизначеність щодо підвідомчості спорів у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності (про що окремо йдеться у підрозділі 3.4 даного 

дослідження). Має і місце відрив академічної науки від бізнесу через 

відсутність сучасної інфраструктури комерціалізації наукових досягнень і 

впровадження їх у виробництво, а також відсутність культури і поваги у 

суспільстві до права інтелектуальної власності та прозорих і доступних 

процедур набуття та захисту прав інтелектуальної власності [615, с. 50]. Крім 
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того, неврегульованими залишаються проблеми колективного управління 

авторськими та суміжними правами, володіння та управління правами на 

об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів державного 

бюджету та централізованих загальнодержавних фондів, а також не визначено, 

в яких конкретних випадках і в якому порядку держава може набувати та 

використовувати права на об’єкти інтелектуальної власності. Має місце і 

проблема законодавчого врегулювання питань захисту прав інтелектуальної 

власності. Зокрема, вітчизняний законодавець приділяє значну увагу лише 

процедурі надання прав, але не дуже замислюється про долю охоронюваного 

об’єкта в його подальшому життєвому циклі, як і про наслідки його реєстрації. 

І нарешті, сьогодні в Україні існує проблема у ряді сфер, особливо 

комп’ютерних програм, аудіовізуальної продукції, де продовжують діяти 

стимули до споживання продукції, виготовленої з порушенням прав 

інтелектуальної власності та її виробництва через високі надприбутки, які 

можна отримувати внаслідок недотримання прав інтелектуальної власності. 

Одним з основних завдань України на сучасному етапі залишається 

імплементація європейських норм прав інтелектуальної власності, що випливає 

з Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [594], а також міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких була надана Верховною Радою України. 

Крім того, відсутність ефективної державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності пояснюється, насамперед, 

відсутністю в Україні національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної 

власності - довгострокового плану, відповідно до якого і треба реалізовувати 

завдання публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Існує і 

нагальна потреба безпосереднього законодавчого закріплення цієї стратегії, 

адже сьогодні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який би 

узагальнював і визначав державну політику у сфері інтелектуальної власності. 

Відсутнім залишається і єдиний науковий підхід до цієї проблеми. Україні ж 

гостро потрібен документ основоположного характеру, яким би 

встановлювалися основні напрямки діяльності держави з розвитку сфери 
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інтелектуальної власності. Але у будь-якому випадку, важливішими 

елементами кожного з напрямків державної політики є його цілі (визначені 

виходячи з об’єктивних обставин розвитку світової спільноти в цілому або 

однієї зі сфер діяльності), задачі (які треба вирішити для досягнення 

поставлених цілей) і принципи (основоположні ідеї здійснення державної 

політики, що визначають сутнісні положення, на основі яких будується вся 

система публічного адміністрування в окремій сфері). 

Під державною політикою щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, на нашу думку, слід розуміти діяльність відповідних 

суб’єктів публічного адміністрування, що являє собою сукупність сформованих 

та законодавчо закріплених цілей, завдань, функцій та інтересів, якими 

керуються ці суб’єкти при вирішенні завдань розвитку сфери інтелектуальної 

власності, та їх практичну діяльність з реалізації та досягнення визначеної 

мети. Вона виконує роль засобу, за допомогою якого в державно 

упорядкованому суспільстві у формі розробленої державної діяльності мають 

співвідноситися об'єктивно зумовлені суспільними потребами та 

національними інтересами цілі забезпечення сталого розвитку сфери 

інтелектуальної власності і його наявні матеріальні та духовні можливості, 

суб'єктивні бажання і цілі владарюючих соціальних сил з реальними 

історичними умовами, якими визначаються основні напрями і завдання 

державної діяльності щодо забезпечення досягнення зазначених цілей. 

Державна політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності фіксує за допомогою юридичних актів на певний час державну волю 

щодо реалізації державної влади у цій сфері. 

Державна політика щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності повинна ґрунтуватися на певних принципах, 

з’ясування яких має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки 

дозволяє визначити її спрямованість, закономірності розвитку та 

функціонування. Принципи державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності – це вихідні положення, на 
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яких базується діяльність його суб’єктів. В них відбивається специфіка сфери 

інтелектуальної власності, визначаються перспективи розвитку і вдосконалення 

законодавства про інтелектуальну власність. При цьому, ми вважаємо 

обґрунтованим твердження про наявність двох груп таких принципів [608, с. 

222], першу з яких становлять основні (загальні) принципи, що 

характеризуються спільними загальновизнаними положеннями, дія яких 

поширюється на всю державну політику щодо публічного адміністрування у 

будь-якій сфері суспільного життя. До них належать принципи верховенства 

права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, 

законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості, прозорості та 

відповідальності. Другу ж групу принципів державної політики щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності складають 

спеціальні принципи, які характеризуються більш вузькою сферою 

застосування і зумовлені специфікою такої своєрідної сфери публічного 

адміністрування, як сфера інтелектуальної власності. З урахуванням 

особливостей сфери інтелектуальної власності, і слід визначати групу 

спеціальних принципів.  

Першим спеціальним принципом державної політики у цій сфері повинно 

стати визнання творчої інтелектуальної діяльності, її результатів та об’єктів 

права інтелектуальної власності найвищою соціально-економічною цінністю 

України. І дійсно, основною рушійною силою економічного та соціального 

розвитку у світі і, зокрема, - України нині стає саме інтелектуальний потенціал 

нації. Цю тезу підтверджують і загальносвітові тенденції: по-перше, 

найважливішою частиною національного суспільного багатства стає 

інтелектуальний продукт; по-друге, господарська діяльність все більш 

перетворюється на процес безперервних інтелектуальних нововведень [589, с. 

159]; по-третє, конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів, виживання 

цілих галузей і держав безпосередньо залежать від здатності сприймати і 

виробляти інтелектуальний продукт; по-четверте, особливе значення у 

подоланні кризи і відтворюванні економіки набуває феномен інтелектуальної 
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власності, тобто власності на інтелект, інтелектуальну діяльність та 

інтелектуальний продукт. Динамізм, масштабність і стійкість розвитку 

інтелектуальної сфери нині перетворюється для будь-якої країни у вирішальний 

чинник підвищення конкурентоспроможності економіки, забезпечення 

економічного зростання, підвищення рівня життя населення, оборонної, 

технологічної та екологічної безпеки. 

Наступним спеціальним принципом повинно стати гарантування 

державою створення сприятливих умов для інтелектуальної творчої діяльності, 

використання об’єктів права інтелектуальної власності у господарській, 

інноваційній діяльності, охороні і захисту прав інтелектуальної власності. 

Справа в тому, що розбудова України, враховуючи сучасні реалії економічних, 

соціальних та військових викликів, неможлива без концентрації зусиль щодо 

пошуку шляхів розвитку та модернізації вітчизняної економіки. Такий 

розвиток, як правило, все більше спирається на створення і впровадження в 

господарській та соціальній інфраструктурі різнопланових об’єктів 

інтелектуальної власності, охорону і захист прав вчених, інженерів, 

винахідників. Досвід країн із розвиненою економікою підтверджує, що 

інтелектуальна діяльність, новаторство та креативність технічних рішень 

здебільшого визначають стратегію і тактику стрімкого й комплексного 

розвитку держави, її високий технічний рівень виробництва, інтеграцію 

наукової, технологічно складової промисловості. Організація дієвої системи 

правозастосування в процесі створення та використання об’єктів 

інтелектуальної власності прямо впливає на розбудову національних науково-

технологічних та науково-технічних сфер життя держави, підвищення їх 

інвестиційного іміджу, запровадження сприятливого інноваційного клімату 

[264, с. 5]. Тому збереження, зміцнення і розвиток інтелектуального потенціалу 

нашої держави віднесено до пріоритетних інтересів України. Нині важливим є 

пошук шляхів створення ефективної інноваційної системи, яка спроможна 

забезпечити технологічну модернізацію національної економіки, підвищити її 

конкурентоспроможність на основі передових технологій. Необхідно 
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удосконалити ринок прав на результати інтелектуальної діяльності, державну 

систему правової охорони інтелектуальної власності та перетворити науковий 

потенціал країни на дієвий ресурс економічного зростання. Визнання 

інтелектуальної діяльності такою, яка забезпечує успішний розвиток усіх інших 

форм суспільно корисної діяльності, зумовлює необхідність зосередити 

державні можливості (творчий потенціал, матеріальні ресурси, кошти тощо) на 

всебічному розвитку інтелектуальної діяльності. 

Ще одним спеціальним принципом державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинно стати гарантування 

державою створення умов для постійного підвищення освітнього, наукового та 

культурного розвитку сфери інтелектуальної власності, а також постійної 

популяризації знань про інтелектуальну власність. Питання поширення знань 

про інтелектуальну власність є актуальними для України, що пов'язано з 

існуючою ситуацією стосовно захисту та дотримання прав інтелектуальної 

власності і проблемами, які інколи виникають унаслідок ще недостатнього 

рівня знань і низького рівня культури за цим напрямом у суспільстві [247, с. 6-

7]. Серед них - не завжди ефективне застосування механізмів охорони, захисту 

та дотримання прав інтелектуальної власності; досить високий рівень 

контрафакції та піратства, у тому числі широке використання неліцензійних 

комп'ютерних програм; значна кількість випадків недобросовісної конкуренції 

із залученням прав інтелектуальної власності; не завжди добросовісна подача 

заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності; недостатнє освоєння 

об'єктів інтелектуальної власності, особливо впровадження винаходів у межах 

інноваційного процесу; низька активність ділових кіл щодо залучення 

існуючого в країні потенціалу інтелектуальної власності тощо. 

Важливим спеціальним принципом державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності є принцип справедливого 

збалансування приватних та публічних інтересів у сфері інтелектуальної 

власності. Правові засоби, зобов’язані забезпечити належне функціонування 

сфери інтелектуальної власності в контексті в контексті побудови інноваційної 
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економіки, повинні конструюватись, виходячи із необхідності узгодження 

різноспрямованих інтересів представників цієї сфери, попередження та 

нейтралізації ймовірних конфліктів між ними [64, с. 239-240]. При цьому з 

певним ступенем узагальнення носіями приватних інтересів у досліджуваній 

сфері слід вважати творців об’єктів інтелектуальної власності та суб’єктів, які 

залучають останніх до господарського обороту. Публічні інтереси у їхньому 

загальному розумінні втілюються в інтересах держави та регіональних 

публічних утворень. Окреме місце займають суспільні інтереси, які 

концентрують потреби суспільства в цілому, кінцевих споживачів, 

некомерційних споживачів суспільно-корисних результатів науково-технічної 

творчості. Наведена характеристика різноманітних за змістом і суб’єктивним 

складом приватних та публічних інтересів, які реалізуються у сфері 

інтелектуальної власності, свідчить про те, що ефективне функціонування 

зазначених відносин можуть забезпечити лише засоби правового регулювання, 

які органічно поєднують диспозитивні та імперативні засади, засновані на 

однаковому підпорядкуванні всіх учасників цих відносин суспільному 

господарському порядку. 

Крім того, спеціальними принципами державної політики щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинні стати 

принцип запобігання використанню об’єктів інтелектуальної власності без 

згоди власників прав, крім випадків, визначених законом, а також принцип 

економічної обґрунтованості встановлення плати за надання послуг у сфері 

охорони об’єктів інтелектуальної власності та недопущення проявів 

необґрунтованого ускладнення та затримання процедур захисту прав 

інтелектуальної власності. Саме за допомогою системи зазначених основних 

(загальних) і спеціальних принципів повинен формуватися державний підхід до 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Досліджуючи питання державної політики у сфері інтелектуальної 

власності, слід зазначити, що одним з ключових елементів розвитку всієї сфери 

інтелектуальної власності є визначення її мети. Тому, виходячи з цих 
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концептуальних теоретичних засад розуміння сутності політики держави, мету 

державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності слід визначити як створення належних умов для досягнення 

максимально можливого рівня розвитку сфери інтелектуальної власності 

шляхом забезпечення функціонування ефективних механізмів охорони і 

захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності, а також стимулювання 

інтелектуальної творчої діяльності членів суспільства. При цьому треба 

наголосити, що мета державної політики у сфері інтелектуальної власності 

сьогодні набуває особливої актуальності у зв’язку з ухваленням Президентом 

України Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», якою передбачається 

проведення низки соціально-економічних та політико-правових реформ, ціллю 

яких є наближення національних норм і стандартів до європейських [505]. 

Виконання цих завдань потребує поступового переходу до цивілізованих, 

врегульованих законодавством принципів взаємодії суб’єктів права 

інтелектуальної власності, впровадження сучасного механізму публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а також побудови 

національної економіки, заснованої на активному використанні в ній наукових 

знань та високоефективних інноваційних технологій. 

Принципове значення для проведення ефективної державної політики 

щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

має правильна постановка її завдань, що являють собою бажаний результат 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування у цій сфері на певному, 

відносно стабільному інтервалі або в деякий конкретний момент суспільного 

розвитку, пов'язаному з досягненням мети державної політики на цьому 

напрямі. Необхідність введення поняття «завдання державної політики щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності» зумовлена тим, 

що процес суспільного розвитку носить динамічний характер, обумовлений 

впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. У зв'язку з цим суб'єкт, 

наділений публічною владою, змушений у рамках досягнення мети державної 

політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
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періодично коректувати формулювання задач, і відповідно - уточнювати і 

видозмінювати принципи, методи, напрямки політики та способи використання 

ресурсів держави [692, с. 105]. Наявність же завдань державної політики щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності дозволяє розбити 

процес досягнення мети державної політики у цій сфері на інтервали і виділити 

її найбільш важливі напрями, для яких можуть бути сформульовані власні 

«бажані» результати діяльності відповідних суб'єктів публічного 

адміністрування. Вважаємо, що сьогодні завданнями української державної 

політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

мають стати: 

- вдосконалення національної системи охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності в Україні і за кордоном з урахуванням міжнародно 

визнаних норм та принципів; 

- прийняття законів, що передбачають використання сильних 

стримувальних адміністративних і кримінальних санкцій проти порушень права 

інтелектуальної власності та гармонізація їх з міжнародними нормами та 

стандартами; 

- надання правоохоронним органам повноважень на проведення 

необхідних заходів з виявлення порушень і конфіскації незаконної продукції, а 

також обладнання, на якому вона виготовлена; 

- представлення суду повноважень на спрощення підтвердження 

авторських та суміжних прав для прискорення судочинства, заборону 

незаконної діяльності; 

- створення необхідних передумов для функціонування цивілізованого 

ринку об'єктів інтелектуальної власності та впровадження ефективного 

механізму комерціалізації інтелектуальної власності; 

- стимулювання створення та швидкого введення до господарського обігу 

нових об'єктів права інтелектуальної власності, комерціалізація запатентованих 

науково-технічних досягнень; державна підтримка винахідництва, новаторства 

та творчої інтелектуальної праці; 
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- активізація процесів створення недержавних організацій з питань 

охорони інтелектуальної власності, сприяння громадським ініціативам 

правовласників, зацікавлених у охороні та захисті своїх прав, формування у 

населення правової культури, поваги до прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

Одним із найважливіших етапів формування належної системи 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні є 

обґрунтування стратегічного вектору розвитку державної політики щодо нього 

через визначення пріоритетних напрямків. Від правильності та обґрунтованості 

вибору пріоритетних напрямків державної політики щодо публічного 

адміністрування цій у сфері залежить ефективність реалізації цієї політики, 

ступінь досягнення її цілей та вирішення відповідних завдань. Аналіз же 

ситуації у нашій країні з визначенням і реалізацією пріоритетів змушує 

повертатися до осмислення самого поняття пріоритету і його ролі у здійсненні 

певної державної політики. Вже неодноразово відзначалося, що прийняті в 

нашій державі пріоритетні напрямки розвитку сфери інтелектуальної власності, 

так само як і стратегічні пріоритети інноваційної діяльності, є надто широкими 

для того, щоб бути надійним засобом концентрації інтелектуального творчого 

потенціалу, зусиль усього суспільства на розв'язанні найбільш актуальних на 

сьогодні проблем [56, с. 213; 582, с. 128 та ін.].  

Крім причин, пов'язаних із недоліками нашої системи державного 

управління, недостатньою інноваційною культурою апарату [232,  с. 176] та 

суто бюрократичною схильністю останнього до підміни справжньої справи її 

імітацією [175, с. 56], важливу роль зіграло й те, що саме поняття пріоритету 

щодо сфери інтелектуальної власності не було однозначно сформульоване, як 

не були достатньо чітко визначені його функції в реалізації державної політики 

щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. А між тим, 

категоріальне поняття «пріоритетні напрямки» передбачає вибір серед 

сукупності завдань найважливіших, реалізація яких найбільшою мірою 

сприятиме досягненню поставленої мети. Пріоритетні напрямки можна 
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розглядати як формалізацію призначення різної ваги властивостям з метою 

надати більшої важливості одним властивостям і меншої – іншим. Вони є 

важливим елементом у формуванні стратегії та прийнятті рішень. Пріоритетні 

напрямки – це вид ієрархії, коли певним цілям віддають перевагу порівняно з 

іншими. При цьому керуються як політичною доцільністю, так і вимогами 

суспільства, поточним моментом, результатами формального аналізу [98, с. 

101-102]. Більше того, складається враження, що у частини вчених і 

управлінців вже сформувалося уявлення про те, що запровадження державних 

пріоритетів означає, що взагалі тільки ті напрямки, які включені до переліку 

пріоритетних, можуть розраховувати на державну підтримку, а всі інші мають 

бути припинені. Природно, що за такого розуміння більшість експертів просто 

не могли собі дозволили надто звужені формулювання, адже це означало б 

узяти на себе відповідальність за припинення багатьох цікавих і принаймні в 

перспективі важливих робіт. Звідси - намагання при формулюванні пріоритетів 

окреслити їх якомога ширше, щоб лише кого-небудь не забути [561]. Але в 

умовах відсутності єдиної стратегічної лінії прогнозування подальших 

наслідків заходи державної політики у сфері науки не мають належної 

ефективності, що підтверджується багаторічним як зарубіжним, так і 

вітчизняним досвідом. 

Вважаємо, що саме з урахуванням вищезазначених обставин і слід 

визначати пріоритетні напрями державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. І першим з таких 

пріоритетів є створення сприятливих соціально-економічних, організаційних і 

правових умов для інтелектуальної творчої діяльності. Безумовно, основним 

визначальним фактором розвитку сфери інтелектуальної власності є глобальна 

за своїм змістом технологічність сучасного виробництва, що виявляється в 

переведенні всього комплексу виробничих процесів у програмовану за своєю 

природою і автоматизовану за своїм функціонуванням сукупність операцій. 

Затребуваність інтелекту в даному випадку різко зростає, оскільки 

автоматизація виробництва тягне за собою виникнення соціального запиту на 
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креативних професіоналів, здатних до реалізації складних алгоритмів 

виробничих процесів. Саме тому успішний розвиток сфери інтелектуальної 

власності як стратегічного ресурсу, насамперед, залежить від проведення 

децентралізації та лібералізації процесу публічного адміністрування науково-

технічною та інноваційною діяльністю [193, с. 60]. Важливо також зазначити, 

що найбільш перспективні об’єкти інтелектуальної власності, як правило, 

створюються в результаті інтелектуальної творчої діяльності, що здійснюється 

на базі відносно невеликих наукових центрів та підприємств, як правило. 

Успішний розвиток інтелектуальної творчої діяльності стає неможливим, якщо 

держава не створює для цього відповідних умов. Тобто, завданням державної 

політики щодо адміністрування у сфері інтелектуальної власності, з одного 

боку, повинно стати створення умов для всебічного розвитку творчих 

здібностей кожної людини через відповідні державні (регіональні) освітні та 

наукові програми, а з іншого - сприяння розвитку науково-технічної та 

інноваційної діяльності на місцях. 

Наступним пріоритетним напрямком державної політики щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності є стимулювання 

використання об'єктів інтелектуальної власності у господарській та 

інноваційній діяльності. Інноваційний шлях розвитку, як відомо, передбачає 

вдосконалення насамперед виробничої сфери з використанням певних 

нововведень. Інновації світового рівня забезпечуються насамперед 

запатентованими винаходами і якщо підприємство модернізує власне 

виробництво на основі сучасних патентних або ліцензійних рішень, то це 

дійсно інноваційний шлях розвитку. Можливість такого шляху визначається у 

першу чергу масштабністю і рівнем науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, що реалізуються в запатентованих технічних 

рішеннях. Процес впровадження результатів науково-технічної діяльності є 

проблемою складною і багатоплановою. При цьому основна роль держави 

полягає у регулюванні процесів правової охорони і введення об’єктів 
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інтелектуальної власності у господарський обіг і забезпечення захисту прав і 

законних інтересів авторів, організацій, інвесторів та держави в цілому. 

Загальновідомо, що в усіх промислово розвинених країнах державна 

науково-технічна політика складається з трьох основних елементів: визначення 

та встановлення пріоритетів науково-технічного розвитку, за якими будуть 

створюватися технології [568, с. 7] (як правило, обираються напрямки, в яких 

вже є певні успіхи («технології»); фінансове і ресурсне забезпечення створення 

технологій і їх комерціалізації («фінанси»); інфраструктура і менеджмент 

(менеджмент). Зазначені частини повинні складати єдиний механізм 

комерціалізації інноваційної діяльності і відсутність одного з них робить всю 

конструкцію нестійкою. Також під час реалізації політики стимулювання 

інноваційної активності промисловості фінансовими методами прямого 

державного регулювання відзначається сильна і постійно зростаюча тенденція 

переходу від державного субсидування підприємств промисловості, які 

розробляють нову наукомістку продукцію, до механізмів, що підвищують 

фінансову відповідальність промисловості за отримання і використання 

наукових результатів. Найбільш поширеними серед них на сьогодні є: державні 

кредити або державні гарантії, щоб забезпечити отримання банківських 

кредитів; державне замовлення на розробку, виробництво і поставку 

стратегічно важливою наукомісткої продукції; пайова участь у фінансуванні 

замовляються промисловістю наукових досліджень (як правило, до 50% [237, с. 

145]). До не фінансових механізмів прямого державного регулювання належать, 

зокрема, експортно-імпортні квоти, що застосовуються для забезпечення 

необхідного рівня конкуренції на національних ринках наукоємної продукції. 

Ще одним пріоритетом державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері, що досліджується, є забезпечення ефективної охорони 

та захисту результатів інтелектуальної творчої діяльності та права на них. В 

умовах глобалізації особливу складність щодо охорони і захисту 

інтелектуальної власності представляють наступні фактори: інформаційна 

прозорість кордонів національних держав; неузгодженість окремих елементів 
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політико-правового поля щодо захисту інтелектуальної власності в 

національних державах; прагнення до підвищення конкурентоспроможності в 

масштабах держави і збільшення конкуренції між державами, що стимулює 

прагнення до впровадження інноваційних технологій не тільки з боку окремих 

компаній, але і з боку держави [225, с. 82-83]. У зв’язку з цим проблема 

неправомірного використання продукту, що є результатом інтелектуальної 

творчої праці, стає не просто проблемою недобросовісної конкуренції, а й 

набуває масштабів проблем, які активно обговорюються на міжнародному 

рівні. 

Основи державної політики розвинених країн у цій сфері були 

зафіксовані ще у жовтні 2002 р. завдяки поєднанню двох проектів Організації 

економічного співробітництва та розвитку промислово розвинених країн 

(ОЕСР) та Європейської економічної комісії ООН. У документі 

підкреслювалося, що робота з використання науково-технічних результатів не 

має часових рамок щодо термінів її реалізації і що вона буде носити постійний 

характер [326]. Особливості охорони і захисту прав інтелектуальної власності 

також визначено Угодою TRIPS, яка діє в усіх розвинених країнах світу. Нею 

передбачені процедури щодо забезпечення здійснення ефективних дій, 

спрямованих на запобігання будь-яким актам порушення прав інтелектуальної 

власності. В Угоді TRIPS наведено заходи для запобігання порушенню і 

збереження відповідних доказів щодо передбачуваних порушень.  

Серед пріоритетних напрямків державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності вагоме місце займає 

міжнародне співробітництво у цій сфері. Створення в Україні сучасної системи 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, її удосконалення 

і розвиток неможливі без міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності. Міжнародне співробітництво суттєво впливає на 

соціально-економічний розвиток нашої держави, зокрема на зовнішню 

торгівлю, підприємництво, інноваційну та інвестиційну політику, формування 

науково-технічного потенціалу України. Сьогодні участь України в 
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міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності реалізується 

переважно в таких формах: 

- активна співпраця з ВОІВ, включаючи конкретну участь в роботі її 

керівних органів, постійних профільних комітетів та робочих груп цієї 

міжнародної організації; 

- співробітництво у сфері інтелектуальної власності з Європейською 

Комісією у форматі робіт, спрямованих на інтеграцію України до ЄС (особливо 

важливим аспектом є технічне співробітництво з Європейською Комісією. 

Українська сторона має можливість використання різних інструментів 

зовнішньої технічної допомоги, таких як, наприклад, інструментів TAIEX і 

Twinning); 

- участь в Союзах, Договорах, Угодах, Конвенціях, адміністративні 

функції яких здійснює ВОІВ; 

- співробітництво з регіональними міжнародними організаціями (зокрема 

Європейським патентним відомством та Міждержавною радою з питань 

правової охорони і захисту інтелектуальної власності); 

- двостороннє міжурядове співробітництво і співробітництво на рівні 

відповідних відомств іноземних країн (Так, продовжується плідна співпраця в 

сфері інтелектуальної власності з урядом США. У двосторонніх відносинах з 

Україною США приділяють особливу увагу питанням захисту прав 

інтелектуальної власності. За ініціативою уряду США була створена 

українсько-американська Група співпраці з питань забезпечення виконання 

законодавства в сфері інтелектуальної власності. Вона відіграє роль 

ефективного засобу вирішення актуальних питань, які постають перед 

правовласниками та державними органами [137, с. 54]. За роки діяльності 

організації було проведено низка засідань, на яких обговорювалися питання 

удосконалення українського законодавства у сфері інтелектуальної власності, 

підвищення ефективності боротьби з порушеннями прав інтелектуальної 

власності в Україні, зокрема в мережі Інтернет, у сфері патентування 



 105 

лікарських засобів, пестицидів та агрохімікатів, знищення вилучених 

контрафактних і піратських товарів тощо); 

- співробітництво з неурядовими і громадськими організаціями, 

діяльність яких пов'язана зі сферою інтелектуальної власності (американських, 

європейських, та українських компаній в Україні: Коаліція з питань захисту 

прав інтелектуальної власності (CIPR), Міжнародна федерація фонографічної 

індустрії (IFPI), Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA), 

Міжнародна конфедерація авторських та композиторських товариств (CISAC), 

Асоціація міжнародних організацій колективного управління аудіовізуальними 

творами (AGICOA), Європейська Бізнес Асоціація та інші. Двостороннє 

співробітництво в сфері інтелектуальної власності здійснюється також у 

форматі міжурядових комісій і комітетів).  

Важливим пріоритетним напрямком державної політики щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, на нашу думку, повинно 

стати стимулювання розвитку інтелектуального, творчого, наукового та 

технологічного потенціалу держави. Актуальним завданням сьогодення 

залишається розробка системи значимих економічних стимулів (податкових, 

кредитних, страхових тощо) для створення та комерціалізації об'єктів 

інтелектуальної власності з метою формування ринку цих об'єктів. 

Механізмами стимулювання створення, набуття правової охорони та 

використання об'єктів інтелектуальної власності можуть бути: пряме 

фінансування наукових досліджень і розробок шляхом надання субсидій і 

грантів; пільгові кредити; податкові пільги; застосування зменшеного мита або 

його анулювання на імпорт сучасних технологій та обладнання для наукових 

досліджень; зменшення судових витрат на захист прав інтелектуальної 

власності; підтримка фондів із ризик-капіталом (венчурні); просування 

інноваційних кластерів, компаній spin-off, першостворених (start-up) тощо [610, 

с. 21]. Важливим засобом стимулювання створення та набуття правової 

охорони об'єктів інтелектуальної власності є запровадження фінансових пільг 

для окремих категорій заявників і власників охоронних документів. Такі пільги 
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передбачені Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, затвердженим відповідною постановою Кабінету 

Міністрів України [435]. У разі коли заявником чи власником відповідного 

охоронного документа є винахідник винаходу чи корисної моделі або автор 

промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, збори за дії, 

пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, сплачуються у розмірі 5 % 

встановленого розміру. У разі коли заявником чи власником патенту на винахід 

(корисну модель) є неприбуткова установа та організація, то збори за дії, 

пов'язані з охороною прав на ці об'єкти сплачуються у розмірі 10 %  

встановленого розміру. 

Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними інноваційних 

проектів згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» може бути 

надана фінансова підтримка шляхом: повного безвідсоткового кредитування 

пріоритетних інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів; часткового 

(до 50 %) безвідсоткового кредитування інноваційних проектів за рахунок 

бюджетних коштів за умови залучення до фінансування проекту решти 

необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної 

діяльності; повної чи часткової компенсації (за рахунок бюджетних коштів) 

відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам 

та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних 

проектів; надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 

кредитування пріоритетних інноваційних проектів; майнового страхування 

реалізації інноваційних проектів [451]. 

Таким чином, під державною політикою щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності слід розуміти вироблений в 

процесі взаємодії державних і громадських інститутів, а також окремих 

громадян курс (основні напрямки розвитку) державного регулювання 

суспільних відносин, що виникають під час здійснення державного управління 

у сфері інтелектуальної власності, підготовлений до реалізації та такий, що 

реалізується органами виконавчої влади. І не дивлячись на те, що часто при 
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визначенні державної політики однією із складових дефініції вказується 

«діяльність» державних органів управління, саме державна політика є 

статичним явищем і підлягає реалізації через державний механізм, що 

складається з державних органів і установ. Реалізація політики покладена на 

органи виконавчої влади. Вирішення питання про розмежування компетенції 

виконавчих органів влади з публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності і вироблення пропозицій із вдосконалення системи публічного 

адміністрування неможливо без дослідження адміністративно-правового 

статусу цих органів. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Визначення змісту, особливостей та специфіки публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності має принципове значення як 

для виявлення адекватного даній сфері та узгодженого з її категоріальним 

апаратом галузевого розуміння публічного адміністрування, так і для розкриття 

особливостей такого соціального феномену, як інтелектуальна власність. Під 

публічним адмініструванням у сфері інтелектуальної власності слід розуміти 

регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність 

відповідних суб'єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення 

реалізації законів та інших нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної 

власності шляхом прийняття адміністративних рішень та надання встановлених 

законами адміністративних послуг. Об’єктом публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності виступають суспільні відносини з приводу: 

створення правових норм, спрямованих на встановлення загального режиму 

охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності; визначення 

адміністративно-правового статусу учасників адміністративно-охоронних 

відносин; видачі охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; 

реєстрації договорів, пов’язаних з передачею прав на об’єкти інтелектуальної 
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власності; реєстрації суб’єктів, діяльність яких пов’язується із сприянням 

громадянам у реалізації наданих останнім прав у сфері інтелектуальної 

власності; попередження порушень прав інтелектуальної власності; припинення 

порушень прав інтелектуальної власності; притягнення до юридичної 

відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. Особливістю 

цих відносин, поміж іншим, є і той факт, що вони є неоднорідними за 

суб’єктним складом (автори, роботодавці, юридичні особи різних форм 

власності), змістом, характером, сферами прояву (реєстрація прав на об’єкт 

інтелектуальної власності, реєстрація договорів про передачу прав на об’єкт 

інтелектуальної власності, притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності тощо). Управлінський вплив на 

зазначені об’єкти публічного адміністрування, як і на будь-які інші об’єкти 

управлінської діяльності, здійснюється з використанням адміністративно-

правових методів, які неодмінно обволікаються в ту або іншу форму публічного 

адміністрування.  

Становлення вітчизняної системи публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності розпочалося на початку 1990-х рр. і відбувалося у 

декілька етапів. На першому з них (1991 – 1994 рр.) становлення законодавчої 

бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності відбувалося 

шляхом внесення положень про охорону інтелектуальної власності до тих 

чинних на той час нормативно-правових актів, що регулювали окремі сфери 

соціально-економічної діяльності. Тому саме перший етап став періодом 

закладення найнеобхідніших законодавчих актів публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності та створення його базових організаційних 

структур. Початок другого етапу (1995 – 1999 рр.) розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності був обумовлений 

запровадженням у жовтні 1994 р. курсу на радикалізацію соціально-

економічних реформ в Україні, а також прийняттям нею низки міжнародних 

стандартів, пов’язаних зі сферою інтелектуальної власності, укладенням Угоди 

про партнерство та співробітництво з ЄС і початком у 1995 р. переговорного 
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процесу про набуття повноправного членства у СОТ. Внаслідок цього, на 

даному етапі відбувався процес вдосконалення законодавчої бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності з метою імплементації 

міжнародних стандартів у цій сфері. Перехід до наступного, третього етапу 

розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (що 

розпочався з 2000 р.) був пов'язаний, насамперед, із завершенням кризового 

періоду розвитку економіки України та проголошенням нею стратегічних 

планів переходу на інноваційну модель розвитку. Отож, становлення і розвиток 

системи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в 

Україні характеризувалися поступовим розширенням сфери його регулюючих 

дій, постійно зростаючим рівнем адаптації до міжнародних норм регулювання 

сфери інтелектуальної власності, постійним посиленням уваги до тих об’єктів 

інтелектуальної власності, які найбільше впливають на створення сучасних 

новітніх технологій, а також запровадженням комплексного підходу до 

розв’язання проблем, які супроводжували розвиток сфери інтелектуальної 

власності.   

Сфера інтелектуальної власності являє собою цілісну і динамічну 

підсистемою суспільства, що охоплює процеси, пов’язані зі створенням, 

використанням, охороною і захистом інтелектуального продукту. Вона існує в 

суспільстві поряд з іншими сферами (економічною, політичною, правовою, 

духовною тощо), взаємодіючи з ними, збагачуючи кожну з них та сприяючи їх 

ефективному функціонуванню і подальшому розвитку. Основним 

призначенням сфери інтелектуальної власності є всебічне сприяння 

підвищенню рівня якості життя суспільства, забезпеченню найбільш 

сприятливих умов існування і розвитку. Як предмет публічного 

адміністрування, сфера інтелектуальної власності - це сукупність 

взаємопов’язаних суспільно-правових інститутів, що забезпечують її 

функціонування. Складовими елементами сфери інтелектуальної власності є 

об’єкти інтелектуальної власності (результати інтелектуальної творчої 

діяльності людини визнані чинним законодавством об’єктами правової охорони 
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і захисту), суб’єкти права інтелектуальної власності на ці об’єкти (фізичні 

особи (автори, виконавці, винахідники, вчені тощо)), інтелектуальною творчою 

працею яких створені об’єкти інтелектуальної власності та інші особи, яким 

належать майнові та/або особисті (немайнові) права інтелектуальної власності, і 

які набули статус суб’єкта права інтелектуальної власності на підставі закону 

або договору), система вітчизняного і міжнародного законодавства про 

інтелектуальну власність (вітчизняні нормативно-правові акти та міжнародні 

угоди у сфері інтелектуальної власності, до яких вже приєдналася Україна), 

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).  

Важливим інструментом здійснення політики держави у сфері 

інтелектуальної власності є державна політика щодо публічного 

адміністрування у цій сфері. Її зміст визначається завданнями політики держави 

у сфері інтелектуальної власності, і являє собою сукупність сформульованих і 

законодавчо закріплених цілей, задач, функцій та інтересів, якими керуються 

органи державної влади під час здійснення ними державного управління 

інтелектуальною власністю, а також їх практичну діяльність з реалізації та 

досягнення запланованого результату. Зміст державної політики у сфері 

інтелектуальної власності зумовлюється загальною спрямованістю політики 

держави, яка на будь-якому часовому відрізку є важливим елементом розвитку 

державності. Важливою умовою успішного вирішення завдань державної 

політики у сфері інтелектуальної власності виступає ефективне публічне 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Державною політикою щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є відповідна діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, яка являє собою сукупність сформованих та законодавчо 

закріплених цілей, завдань, функцій та інтересів, якими керуються ці суб’єкти 

при вирішенні завдань розвитку сфери інтелектуальної власності, та їх 
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практичну діяльність з реалізації та досягнення визначеної мети. Державна 

політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

виконує роль засобу, за допомогою якого в державно упорядкованому 

суспільстві у формі розробленої державної діяльності мають співвідноситися 

об'єктивно зумовлені суспільними потребами та національними інтересами цілі 

забезпечення сталого розвитку сфери інтелектуальної власності і його наявні 

матеріальні та духовні можливості, суб'єктивні бажання і цілі владарюючих 

соціальних сил з реальними історичними умовами, якими визначаються основні 

напрями і завдання державної діяльності щодо забезпечення досягнення 

зазначених цілей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

РОЗДІЛ 2 

ПОНЯТТЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА  ОСОБЛИВОСТІ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ  

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Поняття, система та класифікація вітчизняних суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

 

Ефективність реалізації завдань публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності залежить від багатьох факторів, серед яких особливе 

значення має наявність у державі сучасної системи його суб’єктів, належного 

рівня підготовки та підвищення кваліфікації відповідних фахівців, а також 

інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності. Процес становлення 

такої системи в Україні, на жаль, все ще далекий від свого завершення. Але, 

водночас, можна погодитись з констатацією того факту, що основи 

законодавчого забезпечення діяльності цієї системи вже закладені, і це створює 

простір для поступового розвитку інших її важливих компонентів [226, с. 1165]. 

Насамперед, це стосується визначення особливостей адміністративно-

правового статусу суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності.  

Питання адміністративно-правового статусу органів публічного 

адміністрування вже неодноразово ставали предметом дослідження багатьох 

фахівців у галузі адміністративного права, зокрема: В. Б. Авер’янова, О. В. 

Анпілогова, О. М. Бандурки, В. М. Бевзенка, Ю. П. Бітяка, І. Л. Бородіна, В. М. 

Гаращука, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, С. В. Ківалова, Л. В. Коваля, Т. О. 

Коломоєць,  В. К. Колпакова, В. Т. Комзюка, О. Р. Михайленка, Н. Р. Нижник, 

М. П. Орзиха, І. М. Пахомова, О. П. Рябченка, В. М. Селіванова, С. В. 

Таранушича, Ю. С. Шемшученка та ін. Однак окремі аспекти проблеми 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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визначення адміністративно-правового статусу залишаються актуальними і 

сьогодні у зв’язку з невирішеністю низки теоретичних і практичних питань у 

цій сфері. І, незважаючи на інтенсивність та широкий спектр досліджень, 

присвячених різним аспектам цієї проблематики, багато питань у цій сфері все 

ще залишаються дискусійними.  

Більше того, юридична наука й досі не виробила єдиного підходу до 

понять «статус», «правовий статус», «правове положення», «правове 

становище», які досить часто вживаються як у нормативно-правових актах, так 

і в науковій літературі, здебільшого правничого характеру. На нашу думку, 

використання науковцями для характеристики одних і тих самих явищ таких 

категорій, як «правовий статус», «правове положення», «правове становище» 

передусім пов’язано з тим, що у тлумачних словниках статус визначається або 

через положення, або через становище [10, с. 328; 70, с. 641]. Проаналізувавши 

значну кількість наукової літератури з теорії держави та права, ми дійшли 

висновку, що термін «правовий статус» вживається переважно під час 

характеристики таких категорій, як людина, громадянин, іноземець, особа без 

громадянства, державний службовець, які всі є фізичними особами. Щодо 

юридичних осіб (у тому числі й суб’єктів публічного адміністрування), то у 

переважній більшості випадків вживається термін «компетенція» [86, с. 31-32], 

що, на нашу думку, є необґрунтованим, оскільки компетенція є лише одним з 

елементів правового статусу юридичної особи. 

Що стосується визначення поняття «адміністративно-правовий статус», 

то на відміну від представників науки теорії права, дещо інше визначення 

адміністративно-правового статусу надають науковці, які здебільшого 

розкривають адміністративно-правовий статус (фізичної особи, юридичних осіб 

приватного та публічного права) через характеристику його елементів. Це 

пов’язано, насамперед, з тим, що основним індивідуальним суб’єктом 

адміністративного права є фізичні особи, а юридичні особи публічного права є 

ключовими суб’єктами адміністративного права. І це є закономірним явищем, 

оскільки категорія «адміністративно-правовий статус» походить від категорії 
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«правовий статус», яка на думку О. Ф. Скакун, є однією з найважливіших 

політико-правових категорій, що нерозривно пов’язана з соціальною 

структурою суспільства, рівнем демократії та станом законності. І, будучи 

складним багатоаспектним конституційно-правовим механізмом, правовий 

статус виступає як юридична міра соціальної свободи суб’єкта права; визначає 

межі, в яких можуть відбуватися кількісні зміни його правового становища 

[565, с. 217]. 

У науковій літературі адміністративно-правовий статус юридичної особи 

характеризується найчастіше сукупністю передбачених законами, 

підзаконними нормативно-правовими актами та установчими документами 

прав і обов’язків юридичної особи у сфері державного управління, а також 

адміністративною відповідальністю юридичної особи [23, с. 25]. Особливість 

того або іншого визначення адміністративно-правового статусу залежить 

насамперед від того, які елементи обирає автор для його характеристики. Саме 

з приводу елементного складу правового статусу у цілому й адміністративно-

правового статусу зокрема відсутнє порозуміння. Так, І. С. Гриценко 

елементами правового статусу державних органів називає правомочність і 

відповідальність [136, с. 174]. М. М. Бурбика вважає, що правовий статус 

передбачає відповіді на такі питання: органом якого рівня є даний орган 

(центральний, місцевий або міжтериторіальний); до якого виду органів 

належить за змістом своєї діяльності (орган влади, орган управління, орган 

правосуддя тощо); яке офіційне найменування даного органу; хто його 

утворює, формує особовий склад; кому він підпорядкований, підзвітний, 

підконтрольний і перед ким; хто може скасовувати, призупиняти, змінювати і 

опротестовувати його акти; якою є компетенція органу; хто йому 

підпорядкований, підзвітний, підконтрольний, чиї акти він може скасовувати, 

призупиняти, змінювати і опротестовувати тощо; яку юридичну силу мають 

акти даного органу; якими є джерела фінансування; чи має орган права 

юридичної особи [62, с. 138]. У навчальному ж посібнику «Адміністративне 

право України» за редакцією В. В. Галунька, адміністративно-правовий статус 
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особи визначається через сукупність юридичних засобів, які характеризують 

місце і роль фізичної або юридичної особи в адміністративно-правових 

відносинах. Визначальними для аналізу адміністративно-правового статусу 

особи в такому випадку є наступні юридичні інститути: публічні суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки; правосуб’єктність особи; адміністративна 

відповідальність; у деяких випадках - дисциплінарна відповідальність 

посадових осіб публічної адміністрації [6, с. 98]. 

Більш обґрунтованим і таким, що знайшов порівняно більшу підтримку 

серед науковців, вважаємо підхід до розуміння адміністративно-правового 

статусу юридичних осіб, обраний Д. М. Бахрахом, який зазначає, що 

адміністративно-правовий статус державного органу складається з трьох 

блоків: цільового, який визначає норми про цілі (мету), завдання та функції 

діяльності; організаційно-структурного, який складають правові приписи, що 

регламентують порядок утворення, реорганізації, ліквідації органу, його 

структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; компетенції як 

сукупність владних повноважень і підвідомчості [40, с. 85]. Подібну точку зору 

поділяють В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О. В. 

Кузьменко та інші дослідники. 

Аналіз думок учених з приводу елементного складу адміністративно-

правового статусу дозволяє зробити висновок про їх неоднорідність, а існуюча 

багатоманітність їх поглядів в основному зводиться до визначення його 

елементів. Більше того, одні науковці характеризують адміністративно-

правовий статус суб’єктів права через його елементний склад, інші ж – у 

комплексі, тобто не виокремлюючи певні елементи. Необхідно зазначити і те, 

що класичним елементним складом правового статусу є права, обов’язки та 

відповідальність, з чим погоджується переважна більшість науковців. Однак, на 

нашу думку, такий елементний склад більше характерний для фізичних осіб як 

суб’єктів адміністративного права. Що ж стосується юридичних осіб в цілому і 

суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 
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зокрема, то вважаємо за доцільне до елементів їх адміністративно-правового 

статусу віднести мету, завдання, функції, повноваження та відповідальність 

Для правильного розуміння адміністративно-правового статусу суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності принципового 

значення, на нашу думку, набуває встановлення співвідношення поняття 

«система суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності» з дефініцією «державна система правової охорони інтелектуальної 

власності». Це дозволить, на наше переконання, більш чітко окреслити предмет 

дисертаційного дослідження та уникнути можливого змішування та 

ототожнення адміністративно-правового статусу принципово різних учасників 

суспільних відносин, пов’язаних з виконанням управлінських функцій у сфері 

інтелектуальної власності. 

На відміну від терміну «система суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності» дефініція «державна система правової 

охорони інтелектуальної власності» сьогодні вже отримала власне легальне 

визначення у ряді законодавчих актів. Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», під державною 

системою правової охорони інтелектуальної власності розуміється Установа (у 

даному законі - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони 

інтелектуальної власності) і сукупність експертних, наукових, освітніх, 

інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що 

входять до сфери управління Установи [470]. З цього неважко зробити 

висновок, що під державною системою правової охорони інтелектуальної 

власності розуміється сукупність суб’єктів (державної та недержавної форми 

власності), які в процесі реалізації своїх функцій виконують завдання щодо 

забезпечення правомірного володіння, користування та розпорядження 

об’єктами інтелектуальної власності, використовуючи при цьому широкий 

перелік форм та методів діяльності. 

Поняття ж «система суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності» як науково-практична категорія деталізує перший 
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термін і виокремлює в структурі державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності особливу групу суб’єктів, адміністративно-правовий 

статус яких характеризується низкою наступних рис. По-перше, суб’єкти 

публічного адміністрування покликані здійснювати державно-владний, 

впорядковуючий вплив суб’єкта публічного адміністрування (держави та її 

спеціальних органів або посадових осіб) на об’єкти публічного адміністрування 

(суспільство, громадян тощо). По-друге, головною рисою суб'єкта публічного 

адміністрування є наявність у нього певної компетенції і владних повноважень, 

які дозволяють втілювати власну волю у формі управлінських рішень, керівних 

команд, приписів, обов’язкових для виконання [614, с. 81]. Владний вплив, що 

виходить від суб'єкта до об'єкта публічного адміністрування, дозволяє 

підпорядковувати волю та діяльність останнього волі першого, що є 

необхідною умовою досягнення цілей і вирішення завдань, визначених 

суб'єктом публічного адміністрування. Відповідно об’єкт публічного 

адміністрування зобов’язаний підкорятися владній волі суб'єкта і в 

обов'язковому порядку виконувати його рішення. Тобто, взаємовідносини 

суб’єкта публічного адміністрування з об’єктом публічного адміністрування 

будуються на засадах «влада-підпорядкування». По-третє, правовою основою 

діяльності суб’єкта публічного адміністрування у переважній більшості 

випадків стають норми адміністративного права. І по-четверте, в процесі своєї 

діяльності суб’єкти публічного адміністрування використовують виключно 

форми та методи публічного адміністрування. 

З урахування зазначених рис суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності, важко погодитись з висловленою у науковій 

літературі тезою про те, що, не зважаючи на відмінності між поняттями, що 

розглядаються, до суб’єктів публічного адміністрування слід віднести ті 

державні, і навіть громадські утворення, яким взагалі, з урахуванням специфіки 

їх діяльності, не притаманна жодна з названих вище ознак і, як наслідок, вони 

можуть бути віднесені лише до суб’єктів правової охорони у сфері 

інтелектуальної власності [118, с. 16]. В якості прикладу можна назвати 
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Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності, творчі спілки, 

Всеукраїнську асоціацію патентних повірених тощо. Отже, у структурі 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності потрібно 

виокремити певну сукупність суб’єктів, покликаних здійснювати управлінський 

вплив на учасників суспільних відносин, що виникають у сфері інтелектуальної 

власності, використовуючи при цьому специфічні засоби регулювання їх 

поведінки. 

Аналіз діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності дозволяє констатувати недостатньо високий рівень її 

результативності, не дивлячись на те, що у зазначеній сфері задіяна досить 

значна кількість державних інституцій. Це пояснюється, насамперед, 

відсутністю теоретично розробленої концепції формування системи (а значить і 

структури) суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, ретельної та науково обґрунтованої класифікації зазначених 

суб’єктів. Підтверджує дану тезу і аналіз наукових праць, присвячених 

дослідженню системи органів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності [57; 80; 317 та ін.], який свідчить про те, що 

переважна більшість дослідників у своїх роботах обмежуються, як правило, 

механічним перерахуванням тих структур, які задіяні у реалізації функцій 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Подібний підхід, 

на нашу думку, не сприяє розробленню науково обґрунтованої концепції 

створення сучасної системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. На практиці ж прямим наслідком такого становища є 

відсутність належної координації та взаємодії в питаннях публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності з постійним «розмиванням» 

відповідальності функціонуючих у зазначеній сфері суб’єктів. А між тим, від 

розв’язання проблеми створення ефективної системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні залежить міцність 

фундаменту для інноваційної моделі розвитку, її модернізації, підвищення 

конкурентоспроможності у світовій соціально-економічній системі. А від 
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цього, у свою чергу, - і перспективи створення робочих місць у нових галузях, 

які визначають обличчя світової економіки ХХІ ст. - економіки, що базується 

на знаннях. 

Серед суб’єктів публічного адміністрування сфері інтелектуальної 

власності можна виділити значну кількість класифікаційних підгруп. Так, якщо 

приймати до уваги той факт, що публічне адміністрування досить часто у 

науковій літературі отримує широке тлумачення, тобто як сукупність усіх видів 

діяльності держави (всіх форм реалізації державної влади), буде правомірним 

стверджувати, що в залежності від напрямку державної діяльності в реалізації 

якого приймають участь ті або інші суб’єкти публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності, останні можуть бути розділені на наступні 

групи: суб’єкти, які входять до системи органу законодавчої влади (Верховна 

Рада України, підкомітет з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності  Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України) та 

суб’єкти, які входять до системи органів виконавчої влади. Причому остання 

підгрупа суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, з погляду на масштабність системи органів виконавчої влади, є 

найбільш розгалуженою, що вимагає, в свою чергу, проведення та її подальшої 

класифікації. Справа в тому, що органи виконавчої влади є численними та 

різноманітними, що обумовлено безпосередньою спрямованістю виконавчо-

розпорядчої діяльності. Для кращого вивчення особливостей організації і 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування, а також виявлення 

закономірностей у взаємозв'язках окремих суб’єктів здійснюють їх 

класифікацію, в основу якої покладаються різні критерії. Найважливішими з 

них є територіальний масштаб діяльності, обсяг і характер компетенції, порядок 

розв'язання підвідомчих питань, предмет спрямованості компетенції, 

становище та місце в системі суб’єктів [61, с. 79]. Так, залежно від 

територіального масштабу діяльності, органи виконавчої влади поділяють на 

чотири групи: центральні, органи виконавчої влади АРК, міжтериторіальні та 

місцеві. 
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Центральними є ті органи виконавчої влади, діяльність яких 

поширюється на всю територію України. Такі органи реалізують державну 

політику, здійснюють загальне або галузеве управління, спеціальний 

(функціональний) вплив на об'єкти, незалежно від їх місцезнаходження на 

території України. До них належать: Кабінет Міністрів України, міністерства, 

агентства, інспекції, служби, центральні органи виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, а також урядові органи державного управління. 

До групи органів виконавчої влади АРК входять: Рада міністрів АРК, 

міністерства, республіканські комітети та інші органи виконавчої влади АРК. 

Вони здійснюють загальне або галузеве управління чи виконують спеціальні 

функції державного управління об'єктами, які розташовані на території АРК, у 

межах компетенції, визначеної Конституцією та законами України, 

Конституцією АРК. 

Міжтериторіальні органи охоплюють своєю діяльністю певну частину 

території України, територію декількох адміністративно-територіальних 

одиниць або територію, межі якої взагалі не залежать від адміністративно-

територіального поділу України. Такі органи забезпечують галузеве управління 

або здійснення спеціальних функцій на відповідній частині території України 

(наприклад, військові напрями, управління залізниць тощо). 

До місцевих органів виконавчої влади належать ті, повноваження яких 

поширюються на територію певної адміністративно-територіальної одиниці 

(окремої області, міста (Київ, Севастополь) або району). Вони виконують 

завдання загального управління та координації або функції відповідних 

центральних органів виконавчої влади на території певної області, району, 

міста. Це місцеві державні адміністрації, місцеві органи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, наприклад, Харківська обласна 

державна адміністрація, Управління Міністерства внутрішніх справ по 

Харківській області, районний відділ освіти тощо. 

Від того, який обсяг і характер компетенції мають органи виконавчої 

влади, їх поділяють на: органи загальної компетенції, органи галузевої 
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компетенції та органи спеціальної (функціональної) компетенції. Так, органи 

загальної компетенції - це органи, які в межах підвідомчої їм території 

здійснюють державне управління та координацію всіх або більшості 

підпорядкованих чи підконтрольних їм органів галузевої або спеціальної 

(функціональної) компетенції [121, с. 260]. Вони несуть відповідальність за 

стан справ на відповідній території (на всій території України, території АРК, 

області, району, міста). Тому вони здійснюють загальне керівництво й 

координацію діяльності органів галузевої і функціональної компетенції, 

підприємств, установ, організацій та інших об'єктів. До органів загальної 

компетенції належать: Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, місцеві 

державні адміністрації. 

Органи галузевої компетенції реалізують державну політику у 

відповідній галузі. Галузь - це поєднання об'єктів управління під керівництвом 

відповідного органу виконавчої влади за ознаками виробничої єдності 

незалежно від їх географічного розташування. Органами галузевої компетенції 

є: міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму 

підпорядкуванні підприємства, установи, інші структури й тим самим керують 

певною галуззю (Міністерство оборони України, МОН України), Державне 

агентство водних ресурсів України тощо), а також місцеві органи цих 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Адміністративну 

реформу спрямовано на зміни в побудові системи міністерств, інших 

центральних і місцевих органів виконавчої влади. Вона передбачає перехід до 

використання функціонального принципу утворення міністерств у поєднанні з 

галузевим принципом у тому разі, якщо це зумовлено специфікою відповідних 

секторів публічного адміністрування та поточним станом соціально-

економічного розвитку держави [78, с. 34]. Окремі міністерства можуть бути 

багатогалузевими або надгалузевими (наприклад, охоплювати такі галузі, як 

промисловість, сільське господарство, транспорт і зв'язок, енергетика). 

Органи спеціальної (функціональної) компетенції забезпечують 

реалізацію державної політики в певній сфері, здійснюють керівництво з 
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питань, які мають загальний характер для всіх або багатьох галузей 

господарства, соціально-культурного будівництва. 

Залежно від порядку розв'язання підвідомчих питань, органи виконавчої 

влади поділяють на єдиноначальні та колегіальні. На чолі єдиноначального 

органу стоїть одна особа - керівник, який має право особисто приймати рішення 

з усіх основних питань компетенції цього органу. Єдиноначальність забезпечує 

оперативність керівництва, використання індивідуальних здібностей та досвіду 

керівників і водночас підвищує їх персональну відповідальність, оскільки на 

особу керівника лягає відповідальність за діяльність усього органу державного 

управління [89, с. 284]. До єдиноначальних належить більшість органів 

виконавчої влади: міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

місцеві органи виконавчої влади. Проте і в єдиноначальних органах для 

вирішення найважливіших питань створюють колегіальні органи (колегії, 

науково-технічні, техніко-економічні ради тощо). Вони виконують допоміжні, 

консультативні функції, оскільки їх рішення затверджуються рішенням 

керівника або втілюються в життя через рішення керівника. 

На чолі колегіального органу стоїть група осіб, які входять до складу 

цього органу, тобто їх становище є організаційно та юридично оформленим. 

Основні питання, які віднесено до компетенції такого органу, обговорюють і 

розв'язують на засіданнях колективно. Для винесення рішення з 

обговорюваного питання необхідно мати кворум. Рішення в колегіальних 

органах найчастіше приймаються абсолютною більшістю голосів [280, с. 375], 

тобто коли за дане рішення проголосувало більше половини присутніх членів 

органу. Як правило, це пов'язано з великим обсягом їх компетенції та 

широкими завданнями керівництва, які стосуються багатьох галузей і функцій 

державного управління. Колегіальність дозволяє правильно вирішувати 

найскладніші питання керівництва за участю фахівців, із використанням їх 

досвіду. Тому до колегіальних органів, насамперед, належать: Кабінет 

Міністрів України та Рада міністрів АРК, а також деякі інші органи. Але й у 

цих органах колегіальність доповнюється єдиноначальністю керівників, які 
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особисто розв'язують деякі оперативні організаційні питання діяльності 

очолюваного ними органу. 

Залежно від предмета спрямованості компетенції, органи виконавчої 

влади поділяють на: органи управління господарським виробництвом, 

економікою та сферою соціального обслуговування (промисловістю, сільським 

господарством, транспортом, зв'язком, внутрішньою торгівлею, житлово-

комунальним господарством і побутовим обслуговуванням населення); органи 

управління соціальним розвитком і культурою (освітою, охороною здоров'я, 

фізичною культурою та спортом, розвитком науки, культури, соціальним 

забезпеченням); органи управління в адміністративно-політичній сфері 

(обороною, державною безпекою, внутрішніми справами, юстицією, 

зовнішніми зносинами) та органи міжгалузевого управління, які здійснюють 

окремі функції (ціноутворення, статистики, фінансового регулювання, 

стандартизації, сертифікації тощо). Якщо ж брати за критерій класифікації 

становище та місце в системі органів виконавчої влади, то їх поділяють на вищі 

та нижчі. Так, обласна державна адміністрація буде нижчою відносно Кабінету 

Міністрів України, але вищою відносно районної державної адміністрації. 

Звідси - підпорядкованість, підконтрольність, підзвітність нижчих органів 

перед вищими, обов'язковість рішень вищих органів до виконання нижчими. 

Стосовно суб'єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності важливою обставиною є з'ясування питання про їх компетенцію. 

Адже визначення компетенції цих суб’єктів та її юридичне закріплення має 

важливе науково-практичне значення, оскільки відсутність чіткої регламентації 

прав і обов'язків може призвести до порушення законності, зниження рівня 

виконавської дисципліни, безвідповідальності за невиконання або неналежне 

виконання своїх обов'язків та прийнятих рішень. Представники юридичної 

науки поняття компетенції суб’єкта публічного адміністрування і досі 

відносять до дискусійних як за формою, так і за змістом. Так, на думку Ю. С. 

Шемшученко, під компетенцією слід розуміти повноваження державного 

органу [666, с. 7]. На думку ж Н. О. Армаша, до змісту компетенції входить і 
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коло завдань державного керівництва, для виконання яких закон встановлює 

певний порядок діяльності [24, с. 51].  

За характером компетенції органи виконавчої влади поділяються на 

органи загальної, галузевої та спеціальної (функціональної) компетенції. 

Органи загальної компетенції – це органи, які в межах підвідомчої їм території 

здійснюють адміністративно-правове регулювання (управління та 

координацію) підконтрольних їм органів галузевої або спеціальної 

(функціональної) компетенції. Вони несуть відповідальність за стан справ на 

відповідній території (України, області, району або міста). Прикладами органів 

загальної компетенції є Кабінет Міністрів України та місцеві державні 

адміністрації. Органи галузевої компетенції реалізують державну політику у 

відповідній галузі. Таким органами є міністерства, на які покладається 

визначення пріоритетних напрямків розвитку відповідної сфери, забезпечення 

нормативно-правового регулювання у визначеній сфері тощо. Органи 

спеціальної (функціональної) компетенції забезпечують реалізацію державної 

політики в одній або декількох сферах шляхом надання адміністративних 

послуг, державного нагляду (контролю), узагальнення практики застосування 

законодавства, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих 

актів. 

Отже, ми вважаємо, що класифікація суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинна базуватися на 

загальновизнаному в теорії державного управління їх поділі на органи 

загальної, галузевої та спеціальної (функціональної) компетенції. В основу цієї 

класифікації слід покласти обсяг і характер їх правомочностей щодо об'єктів 

інтелектуальної власності, суб’єктів права інтелектуальної власності та функцій 

публічного адміністрування ними.  
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2.2 Еволюція адміністративно-правового статусу суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні    

 

Після здобуття незалежності Україна мала лише окремі фрагменти 

системи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності ко-

лишнього СРСР, які до того ж потребували докорінної перебудови відповідно 

до принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового 

економічного, політичного і соціокультурного простору. Тобто, механізми 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні на 

початку 1990-х років характеризувався вкрай нерозвиненою інфраструктурою, 

оскільки вся патентно-інформаційна база колишнього Держпатенту СРСР 

(Державне патентне відомство СРСР припинило свою діяльність з 1 грудня 

1991 р.) стала власністю Російської Федерації. Тому з утворенням України як 

самостійної держави виникла потреба у створенні, визначенні правового 

статусу системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності і поступовому її вдосконаленні, а також  приведенні її у відповідність 

до міжнародних стандартів. Цей процес відбувався у декілька етапів, 

зумовлених особливостями обраних державою напрямків внутрішньої та 

зовнішньоекономічної політики.  

На першому етапі (1991-1999 рр.) становлення системи суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в нашій країні 

відбувалося закладення нормативно-правових засад для функціонування сфери 

інтелектуальної власності. Формування ж системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності розпочалося у 1992 р. із 

створення відповідних інститутів, і за першу половину року були створені 

Державне патентне відомство України (далі - Держпатент України),  Державне 

агентство з авторських і суміжних прав (далі - ДААСП), а також інститут 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) і 

відомчої патентної бібліотеки Держпатенту України. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Першим спеціальним вітчизняним суб'єктом публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності стало створено у січні 1992 р. на виконання 

відповідної постанови Верховної Ради України [382] Держпатенту України. 

Адміністративно-правовий статус Держпатенту України, його функції і 

компетенція були визначені Положенням про Держпатент України, 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. 

Зокрема, цим Положенням було встановлено, що даний суб’єкт здійснює 

функції центрального органу державної виконавчої влади в сфері правової 

охорони промислової власності, реалізує стратегію державної політики 

правової охорони промислової власності, формує систему заходів щодо 

забезпечення функціонування єдиної патентної системи України, а також 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України 

[369]. Крім того, Держпатент України організував виконання актів 

законодавства України і здійснював систематичний контроль над їх 

виконанням. Головними завданнями Держпатенту України у сфері публічного 

адміністрування було визначено надання адміністративних послуг, розробка 

ефективних форм і методів державного регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичне забезпечення суб’єктів 

права інтелектуальної власності, надання державної підтримки та сприяння 

створенню відповідних умов для ефективної діяльності винахідників та 

раціоналізаторів, організація підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів 

з питань інтелектуальної власності, здійснення міждержавного співробітництва 

та участь в підготовці і укладанні міждержавних угод у сфері інтелектуальної 

власності. Вже у грудні 1992 р. Держпатентом України були видані і перші 

вітчизняні патенти на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки, і 

свідоцтва на торговельні марки (знаки для товарів та послуг). 

У подальшому уточнення адміністративно-правового статусу Держпатенту 

України відбувалося у зв’язку з прийняттям законів  («Про охорону прав на 
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винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти 

рослин», «Про  науково-технічну інформацію» тощо) шляхом прийняття низки 

підзаконних актів: Указу Президента України «Про Тимчасове положення про 

правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських 

пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р., постанов Кабінету Міністрів 

України «Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових 

зразків, що охороняються чинним законодавством на території України 

свідоцтвами СРСР» [483], «Про порядок надання дозволу на виконання 

запатентованого винаходу (корисної моделі) чи запатентованого промислового 

зразка без згоди власника патенту, але з виплатою йому відповідної 

компенсації» [484], «Про тимчасовий порядок видачі патентів України на 

винаходи без проведення експертизи заявок по суті»  [512], «Про державну 

систему депонування штамів мікроорганізмів» [378], Постанови Верховної 

Ради України «Про затвердження Положення про порядок оформлення та  

використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що 

становлять державну таємницю» [428], наказів Держпатенту України «Про 

затвердження Правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну 

модель» [436], «Про затвердження інструкції про розгляд заявки про наміри 

здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та 

Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового 

зразка в іноземних державах» [393], «Про затвердження правил складання і 

подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», 

[439], «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами 

заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до державного 

реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» [392], «Про 

затвердження Порядку розгляду заявок на винаходи (корисні моделі), що 

становлять державну таємницю» [437] та положення Держпатенту України 

«Про Державний реєстр посвідчень України на корисні моделі, що становлять 

державну таємницю, та порядок видачі посвідчень» [373]. 
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Наступним кроком на шляху до формування системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності стало створення у березні 

1992 р. на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

соціального захисту діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до 

ринкових відносин» від 6 березня 1992 р. при Кабінеті Міністрів України 

ДААСП відповідною Постановою Кабінету Міністрів України [499]. За 

пропозицією Українського республіканського агентства з авторських прав (яке 

функціонувало на підставі постанову  Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1978 р. 

«Про  поліпшення умов роботи Українського республіканського відділення 

Всесоюзного агентства по авторських правах») ДААСП було створено на базі 

республіканського агентства, яке ліквідовувалося. Постановою 

встановлювалося, що ДААСП при Кабінеті Міністрів України здійснює власну 

діяльність за рахунок комісійних відрахувань з усіх видів авторської 

винагороди і нарахувань до фондів спілок за надання послуг українським і 

зарубіжним правовласникам права використання творів та об’єктів суміжних 

прав, інших доходів, а також частково за рахунок бюджету. Передбачалася 

також у разі необхідності можливість валютного фінансування на проведення 

розрахунків за видання та інші види використання іноземних творів, аудіо- та 

відеозаписів, передач ефірного мовлення інших країн установами Державного 

комітету України по пресі Академії наук України, Української 

телерадіокомпанії, Міністерства культури України та іншими державними 

користувачами авторських прав за їх заявками на конкретні твори.  

Правовою базою діяльності агентства, окрім вказаних актів, стало 

Положення про агентство з авторських і суміжних прав, затверджене вказаною 

постановою Кабінету Міністрів України, яким ДААСП визначався як орган 

державної виконавчої влади, який підпорядковується Кабінету  Міністрів 

України і реалізує  політику  України  в  галузі авторського права, забезпечує 

права і законні інтереси авторів творів науки, літератури і мистецтва, артистів-

виконавців, творців звуко- і відеозаписів, організацій ефірного мовлення [511]. 

Головними завданнями ДААСПу України було визначено: забезпечення 
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дотримання відповідно до чинного законодавства авторських і суміжних прав 

правовласників України та правовласників інших країн і їхніх 

правонаступників на території України та за її межами; надання підтримки 

авторам і власникам авторських і суміжних прав в управлінні їх майновими 

правами; забезпечення обслуговування правовласників та їхніх 

правонаступників на основі використання нової техніки та передових 

технологій; сприяння розширенню міжнародного наукового і культурного 

співробітництва, обміну духовними цінностями, залучення громадян України 

до надбань світової культури; розробка і здійснення пропозицій, пов'язаних з 

удосконаленням законодавства в галузі авторських і суміжних прав, участю 

України в міжнародній системі охорони цих прав [640, с. 76-77].  

Вже під час функціонування ДААСПу було прийнято ряд законодавчих та 

інших правових актів, уточнюючих адміністративно-правовий статус цього 

суб’єкту публічного адміністрування. Так, у грудні 1993 р. Верховною Радою 

України прийнято Закон України «Про авторське право і суміжні права», який 

пройшов експертизу фахівців та одержав позитивну оцінку європейських 

експертів і Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Постановами ж 

Кабінету Міністрів України були врегульовані питання стосовно розмірів 

відрахувань до фондів (літературного, музичного, театрального, 

журналістського тощо) творчих спілок України за використання творів 

літератури і мистецтва, мінімальних ставок авторської винагороди за 

використання творів літератури і мистецтва та державної реєстрації прав автора 

на твори науки, літератури і мистецтва [377]. 

Завдяки цим заходам в Україні було створено правове поле авторського 

права, яке в цілому відповідало міжнародним нормам. З іншого боку, Україна 

продемонструвала бажання і готовність інтегруватися до міжнародних структур 

з питань авторського права і суміжних прав. У травні 1995 р. Україна 

приєдналася до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів (Бернської конвенції) (1886 р.). А з червня 1996 р. основні норми 

авторського права стали конституційними. 
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Ще однією подією у справі розбудови системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності стало створення у серпні 

1994 р. інституту представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених) відповідною Постановою Кабінету Міністрів України, якою було 

затверджене Положення про представників у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених) [429]. Ним було встановлено їх адміністративно-

правовий статус і врегульовані відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією і 

припиненням права займатися діяльністю представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного). Завданням патентного 

повіреного визнавалося надання фізичним та юридичним особам допомоги і 

послуг, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, 

представлення інтересів цих осіб у Держпатенті України, а також судових 

органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та 

юридичними особами. Атестацію та реєстрацію патентних повірених 

здійснював Держпатент України, утворивши атестаційну та апеляційну комісії. 

Атестаційна комісія затверджувала порядок проведення кваліфікаційних 

іспитів, екзаменаційних завдань, призначала екзаменаторів, приймала рішення 

про допуск осіб, які мали намір займатися діяльністю патентних повірених, до 

екзаменів та їх атестацію. Апеляційна комісія розглядала скарги кандидатів у 

патентні повірені на рішення атестаційної комісії, здійснювала контроль за 

додержанням патентними повіреними вимог законодавства. Атестаційна та 

апеляційна комісії діяли відповідно до положень, які затверджувалися Головою 

Держпатенту України [341; 344]. За порушення вимог законодавства України у 

сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної  власності до представника у 

справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) застосовувались 

наступні заходи у вигляді попередження та зупинення дії його свідоцтва на 

право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року 

або скасування свідоцтва. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної 

власності (патентного повіреного) могло бути скасованим (що тягнуло за собою 

припинення права займатися діяльністю патентного повіреного) у разі його 
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власного клопотання, втрати ним громадянства України, виїзду патентного 

повіреного на постійне місце проживання за межі України, його засудження за 

вчинення ним злочину (після набрання вироком чинності), обмеження судом 

дієздатності або визнання патентного повіреного недієздатним, систематичного 

або грубого порушення ним вимог актів законодавства України про охорону 

прав на об'єкти інтелектуальної власності. Порядок ведення Державного 

реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної 

власності (патентним повіреним) регулювався відповідним наказом 

Держпатенту України [409]. 

Завершенням першого етапу розбудови системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності стало утворення у жовтні 

1999 р. відомчої патентної бібліотеки Держпатенту України (що здійснювала 

функції патентно-інформаційного забезпечення фізичних і юридичних осіб 

національною та зарубіжною патентною документацією) та у грудні 1999 р. - 

Державного агентства України з  охорони  промислової  власності [514], яке, 

щоправда, проіснувало зовсім не довго. 

Початок другого етапу (2000 - 2009 рр.) становлення системи суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні був 

обумовлений існуванням багатьох чинників, що почали формуватися ще з 

середини 1990-х р. Їх поява була пов’язана із початком курсу на поглиблення 

соціально-економічних реформ у країні (з жовтня 1994 р.) та прийняттям 

Україною на себе низки важливих міжнародних зобов’язань, що передбачало 

низку заходів впровадження міжнародних стандартів охорони інтелектуальної 

власності, - укладенням Угоди про партнерство та співробітництво з 

Європейським Союзом (далі - ЄС) та початком у 1995 р. переговорного процесу 

про набуття Україною повноправного членства у CОТ.  

Реформування ж системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності на початку другого етапу відбувалося внаслідок 

поетапного впровадження адміністративної реформи на підставі Указу 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Президента України «Про зміни в системі центральних органів виконавчої 

влади України», метою якого було «вдосконалення системи державного 

управління, підвищення ефективності функціонування органів виконавчої 

влади, посилення провідної ролі міністерств як головних суб'єктів вироблення і 

реалізації державної політики у відповідних галузях і сферах діяльності» [449]. 

Зокрема, на базі ліквідованих даним указом Міністерства України у справах 

науки і технологій, Держпатенту України та ДААСПу утворювався Державний 

комітет України з питань науки та інтелектуальної власності (далі - 

Держкомнауки України). Нова структура центральних органів виконавчої влади 

була зафіксована постановою Кабінету Міністрів України «Питання 

Державного комітету з питань науки та інтелектуальної власності» [333], а 

адміністративно-правовий статус нового суб’єкта публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності визначався положенням, затвердженим 

відповідним Указом Президента України від 13 серпня 1999 р. [482]. Цими 

документами Держкомнауки України було визнано центральним органом 

виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, а його 

діяльність спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через 

Міністерство освіти України. Держкомнауки України був покликаний 

забезпечувати проведення у життя державної політики в сфері наукової, 

науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності. У межах своїх 

повноважень він повинен був забезпечити організацію виконання актів 

законодавства України та здійснення систематичного контролю над їх 

реалізацією. Держкомнауки України узагальнював практику застосування 

законодавства з питань, що належали до його компетенції, розробляв 

пропозиції про його вдосконалення та за погодженням з Міністерством освіти 

України в установленому порядку подав їх на розгляд Президентові України та 

Кабінету Міністрів України. Основними завданнями Держкомнауки України 

були визнані розроблення засад наукового та науково-технічного розвитку 

України, забезпечення розвитку наукового та науково-технічного потенціалу 

України, участь у формуванні державної політики в сфері наукової, науково-
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технічної діяльності та інтелектуальної власності і її проведення, забезпечення 

діяльності національної системи науково-технічної інформації тощо. 

Але Держкомнауки України так і не зміг забезпечити ефективне 

функціонування державної системи публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Не була створена і відповідна організаційна 

структура, здатна належним чином виконувати всі функції національного 

патентного відомства. Тому у зв’язку з цим, 15 грудня 1999 р. Президент 

України підписав Указ «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої 

влади» [450], який зупинив дію Указу Президента України від 13 березня 1999 

р. і постановив утворити МОН України - на базі Міністерства освіти України та 

Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, які 

ліквідувалися. Таким чином, саме МОН України стало центральним органом 

виконавчої влади, на який були покладені завдання з реалізації державної 

політики у сфері інтелектуальної власності, а для координації діяльності 

органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності при Кабінеті 

Міністрів був створений постійно діючий координаційний орган уряду - 

Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. Його основними завданнями стала координація діяльності органів 

виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог законодавства про 

охорону інтелектуальної власності, недопущення незаконного використання 

об'єктів інтелектуальної власності, розроблення проектів нормативно-правових 

актів з питань імпорту, експорту, тиражування та використання об'єктів 

інтелектуальної власності, а також виконання зобов'язань,  що випливають з 

міжнародних договорів України в сфері інтелектуальної власності, зокрема 

стосовно ефективного захисту від розповсюдження контрафактної продукції на 

оптичних лазерних дисках [520].  

І все ж таки, принциповим моментом початку другого етапу на шляху до 

формування системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності стало утворення 4 квітня 2000 р. Державного 

департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) [370]. Його 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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правовий статус був визначений Положенням про Держпатент, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України [343]. Згідно цього Положення 

Держдепартамент став урядовим органом державного управління, що діяв у 

складі МОН Україниі йому підпорядковувався. Основними завданнями 

Держдепартаменту були визначені участь у забезпеченні реалізації державної 

політики в сфері інтелектуальної власності, прогнозування і визначення 

перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у цій сфері, а також організаційне 

забезпечення охорони прав інтелектуальної власності. У Департаменті могла 

утворюватися колегія у складі голови Держдепартаменту, його заступників (за 

посадою) та керівників структурних підрозділів Держдепартаменту, а також 

були створені Консультативна рада (з представників усіх творчих спілок та 

відомих творчих діячів України) і Апеляційна палата, (що здійснювала 

діяльність на підставі Положення, затвердженого Наказом МОН України) [399]. 

Цим Положенням був визначений адміністративно-правовий статус 

Апеляційної палати Дердепартаменту, її завдання,  функції, склад та порядок 

організаційно-технічного забезпечення її діяльності. Апеляційна палата була 

визнана колегіальним органом Держдепартаменту для розгляду заперечень 

проти  його рішень  щодо  набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності 

(винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг), топографії інтегральних мікросхем і зазначення походження 

товарів). Завданнями Апеляційної палати став колегіальний розгляд поданих до 

неї заперечень, а також протестів голови Держдепартаменту на рішення 

Апеляційної  палати та прийняття відповідних рішень. 

Крім того, до сфери управління Держдепартаменту було включено 

державні підприємства, що утворили інфраструктуру діяльності з публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності: Державне підприємство 

«Український інститут промислової власності» разом з його філією 

«Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» (далі - 

УкрЦІПІП), Державне підприємство «Українське агентство з авторських і 

суміжних прав» (далі – ДП УААСП) та Державне підприємство «Інтелзахист» 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%86_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%86_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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(далі – ДП «Інтелзахист»). 

Укрпатент був утворений Наказом МОН України у грудні 2000 р. на базі 

ліквідованих Держпатенту України та державного підприємства «Інститут 

промислової власності» [502]. Головними функціями Укрпатенту було 

визначено здійснення прийому та експертизи заявок на видачу охоронних 

документів на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), топографії 

інтегральних мікросхем і зазначення походження товару), забезпечення 

державної реєстрації охоронних документів та ліцензійних договорів, 

формування пропозицій щодо вдосконалення та гармонізації чинного 

законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування 

державної системи охорони промислової власності, актуалізації патентно-

інформаційної бази та національних фондів патентної документації. Філія 

Укрпатенту - УкрЦІПІП була створена у травні 2001 р. з метою сприяння 

інноваційній активності та надання допомоги учасникам інноваційного процесу 

у вирішенні питань, що стосувалися сфери промислової власності. До головних 

завдань УкрЦІПІП було віднесено надання патентно-інформаційних і 

консультаційних послуг у сфері промислової власності і здійснення науково-

технічної діяльності та інших дій щодо надання правової охорони об'єктам 

промислової власності. До функцій УкрЦІПІП належали: інформаційне 

забезпечення та організаційна підтримка інноваційного бізнесу, надання 

широкого спектру патентно-інформаційних послуг, проведення інформаційних 

пошуків та патентних досліджень, складання заявок на видачу охоронних 

документів в Україні і за кордоном, складання ліцензійних договорів; 

консалтинг щодо набуття, використання та захисту об’єктів промислової 

власності; підготовка тематичних добірок патентної документації та 

аналітичних оглядів; забезпечення функціонування Інтернет-біржі промислової 

власності, сприяння розвитку винахідницької діяльності, проведення семінарів, 

конференцій, конкурсів винахідницької діяльності.  

http://ua-referat.com/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%806
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З метою врегулювання питання про збір авторської винагороди та її 

розподілу між авторами у червні 2000 р. наказом МОН України на базі 

ДААСПу (який припинив своє існування 15 грудня 1999 р.) було створене ДП 

УААСП, основним завданням якого стало управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав у сфері 

«драматичних прав, музичних прав (публічне виконання та механічне 

відтворення), літературних прав, включаючи наукові статті, монографії, 

переклади, прав на твори скульптури, графіки, живопису, фотографічних 

творів, аудіовізуальних та кінематографічних прав» [501]. ДП УААСП 

здійснювало: оформлення матеріалів державної реєстрації; реєстрацію 

правовласників та об’єктів охорони авторських прав; укладання з 

користувачами ліцензійних угод на відповідне використання об’єктів 

інтелектуальної власності - музичних, драматичних, літературних, 

аудіовізуальних, візуальних (скульптура, графіка, живопис, фотографія) творів; 

збір, розподіл та виплату авторської винагороди; проведення розрахунків з 

авторами інших країн світу, неурядовими та іншими організаціями за угодами з 

зарубіжними авторськими товариствами про взаємне представництво інтересів; 

ведення обліку користувачів авторських прав та суміжних прав; правовий 

захист авторських прав; проведення заходів щодо запобігання порушенню прав 

авторів і власників суміжних прав. 

До сфери управління Держдепартаменту було включено і ДП 

«Інтелзахист», створене на підставі наказу МОН України від 6 серпня 2002 р. 

[500] з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для 

маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, комп'ютерних 

програм та баз даних. А у зв’язку з набранням чинності у серпні 2003 р. Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів та фонограм» підприємством також 

здійснювалася видача контрольних марок для маркування примірників 

відеограм, комп’ютерних програм та баз даних [495]. Основними завданнями 

підприємства були визначені: організація і забезпечення ведення Єдиного 
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реєстру одержувачів контрольних марок для маркування примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; 

забезпечення процесу видачі контрольних марок для маркування примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; 

здійснення інших заходів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної 

власності. 

З метою забезпечення реалізації прав громадян на участь в управлінні 

державними справами і здійснення координаційних заходів, пов'язаних із 

забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності та на 

виконання Указу Президента України «Про забезпечення умов для більш 

широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 

[385] при Держдепартаменті у травні 2005 р. була створена Громадська колегія, 

що діяла на підставі затвердженого наказом Держдепартаменту положення про 

неї. А у травні 2006 р. ще одним наказом Держдепартаменту Громадська 

колегія була перетворена на Громадську раду, що, втім, не змінило її 

адміністративно-правового статусу. Громадська колегія, а за нею і Громадська 

рада були постійно діючими дорадчо-консультативними органами, утвореними 

з метою створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної 

реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами, забезпечення відкритості діяльності державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності, врахування громадської думки в 

процесі підготовки та організації виконання її рішень, підтримання постійного 

діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для 

вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у сфері інтелектуальної 

власності засобами масової інформації. Основні завдання цих органів 

формулювалися як: сприяння реалізації громадянами конституційного права на 

участь в управлінні державними справами; забезпечення врахування 

громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень 

Держдепартаменту з питань прогнозування і визначення перспектив і 



 138 

пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності; 

забезпечення оперативного та ефективного зворотного зв'язку між 

громадськими об'єднаннями, науковцями, представниками засобів масової 

інформації та Держдепартаментом; забезпечення співпраці представників 

зацікавленої громадськості з Держдепартаментом щодо організації та 

проведення публічних громадських обговорень основних напрямів її діяльності 

та узагальнення цієї інформації [147, с. 32]. 

Однак, Держдепартамент не став єдиним центром публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Більше того, завдання 

публічного адміністрування правовідносин, пов’язаних з реалізацією права 

інтелектуальної власності на сорт рослин, вирішувались Міністерством 

аграрної політики Україні, у складі якого на підставі Постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2002 р. були утворені Державна служба з 

охорони сортів рослин (далі – Держсортслужба) і підпорядкований їй 

Український інститут експертизи сортів рослин, поява якого стала наслідком 

реорганізації Державного центру сертифікації, ідентифікації та якості сортів 

рослин Державної комісії по випробуванню та охороні сортів рослин [515]. 

Адміністративно-правовий статус Держсортслужби визначався Положенням, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, згідно з яким вона 

визнавалася урядовим органом державного управління [418], а її основними 

завданнями стали: участь в межах своєї компетенції у реалізації державної 

політики в сфері охорони прав на сорти рослин; здійснення державного 

контролю за набуттям прав на сорти рослин проведення державної науково-

технічної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності; 

здійснення контролю над додержанням юридичними і фізичними особами 

законодавства з питань охорони прав на сорти рослин; участь у впровадженні 

передового досвіду в галузі охорони прав на сорти рослин. Крім того, Наказом 

Держсортслужби в її складі був створений самостійний структурний підрозділ - 

Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортінспекція), 

який здійснював державний контроль та нагляд за дотриманням законодавства 
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у сфері охорони прав на сорти рослин [417]. Його основними завданнями стали: 

здійснення державного контролю та державного нагляду  за дотриманням 

суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, вимог 

законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, 

використання, зберігання, реалізації та розмноження посадкового матеріалу 

сортів рослин; участь у проведенні державної науково-технічної експертизи 

сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності; забезпечення державного 

контролю та нагляду за збереженістю сортів рослин; реєстрація ліцензійних 

договорів. 

У 2005 р. з метою подальшої оптимізації діяльності системи органів 

виконавчої влади Кабінет Міністрів України ліквідував 51 орган, що були 

створені при уряді (різноманітні комісії, комітети, ради та робочі групи), а 

також скасував 109 своїх постанов, прийнятих в період з 1992 до кінця 2004 рр., 

які стосувалися створення та діяльності таких органів [459]. Серед інших, уряд 

ліквідував відповідними постановами і три органи, які мали певні 

повноваження щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, а саме: Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності (створений у 2000 р.), (оскільки з появою 

Держдепартаменту як урядового органу державного управління, його функції 

та функції комітету почали дублювати одна одну), Міжвідомчу раду з питань 

новітніх біотехнологій [521]) та урядову Комісію з питань науково-

технологічного розвитку, створену згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України [516] (створених у 2001 р.). 

Початок третього етапу (2010 – 2017 рр.) еволюції системи суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності пов'язаний із 

створенням у грудні 2010 р. на базі ліквідованого Держдепартаменту (що діяв у 

складі МОН України), в рамках реформування державного управління в 

Україні Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ 

України), яка діяла на підставі Положення, затвердженого Указом Президента 

України [419]. Саме вона стала центральним органом виконавчої влади, що 
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забезпечував реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

Відповідно до покладених на неї завдань ДСІВ України: організовувала в 

установленому порядку експертизу об'єктів інтелектуальної власності, 

визначала уповноважені заклади експертизи та доручала їм проведення 

експертизи заявок; видавала охоронні документи на об'єкти інтелектуальної 

власності; здійснювала державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів 

інтелектуальної власності, проводила реєстрацію договорів про передачу прав 

на об'єкти інтелектуальної власності, що охоронялися на території України, 

ліцензійних договорів; вела державні реєстри об'єктів інтелектуальної 

власності; видавала офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності; 

організовувала інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони 

інтелектуальної власності; організовувала роботу з підготовки та 

перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності; здійснювала 

атестацію представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених); визначала уповноважені організації колективного управління, 

забезпечувала облік цих організацій, здійснювала аналіз їх діяльності, знімала з 

обліку організації колективного управління, виключала з реєстрів організації 

колективного управління та уповноважені організації колективного управління; 

запроваджувала заходи щодо розвитку системи збору та розподілу винагороди 

за використання об'єктів права інтелектуальної власності; організовувала 

проведення перевірок суб'єктів господарювання на предмет дотримання 

законодавства у сфері інтелектуальної власності; аналізувала стан дотримання 

суб'єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства у сфері 

інтелектуальної власності; запроваджувала заходи, пов'язані із забезпеченням 

відтворювачів, імпортерів та експортерів примірників, що містили об'єкти 

інтелектуальної власності, контрольними марками та веденням Єдиного 

реєстру одержувачів контрольних марок; ліцензувала виробництво дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць; забезпечувала присвоєння та визнання 

спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та/або матриці, що 

експортувалися, або матриці, що імпортувалися; погоджувала видачу 
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державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

аудіовізуальної продукції щодо дотримання авторського права і суміжних прав; 

запроваджувала заходи з легалізації комп'ютерних програм та правомірного їх 

використання та вела реєстр виробників та розповсюджувачів програмного 

забезпечення; здійснювала інші повноваження, визначені законами України та 

покладені на неї Президентом України. 

До сфери управління ДСІВ України входили: Державне підприємство 

«Український інститут промислової власності» (у його складі діяла Філія 

УкрЦІПІП), ДП УААСП та ДП «Інтелзахист». А згідно з Указом Президента 

України від 8 жовтня 2013 р. діяльність ДСІВ України почала координуватися і 

спрямовуватися Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України [334]. 

1 червня 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в 

Україні. Метою цієї концепції було задекларовано створення оптимальної, 

якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності. А серед основних напрямів визначено: запровадження дворівневої 

структури, за якої Мінекономрозвитку України забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в сфері інтелектуальної власності, а 

національний орган інтелектуальної власності виконує окремі публічні функції 

(владні повноваження) з реалізації державної політики в зазначеній сфері; 

реорганізація системи колективного управління майновими авторськими та 

суміжними правами; вдосконалення національного законодавства та його 

гармонізація до законодавства ЄС [208].  

23 серпня 2016 р. Постановою Кабінету Міністрів України ДСІВ України 

була ліквідована, а завдання і функції з реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності покладалися на Мінекономрозвитку України, яке 

стало правонаступником ДСІВ України в частині реалізації державної політики 

в сфері інтелектуальної власності. Щоправда, державна служба продовжувала 

здійснювати повноваження та функції з реалізації державної політики у сфері 
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інтелектуальної власності до набрання чинності актом Кабінету Міністрів 

України щодо можливості забезпечення здійснення зазначених повноважень та 

функцій Мінекономрозвитку України. Остаточно виконання своїх функцій з 

реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності ДСІВ України 

припинила у зв'язку з опублікуванням відповідної постанови уряду [335], а з 19 

травня 2017 р., а діяльність, пов’язану з виконанням цих функцій, почало 

здійснювати Мінекономрозвитку України.  

Таким чином, вважаємо, що саме у 2017 р. в Україні розпочався перехід від 

трирівневої до дворівневої структури системи публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності. 

 

 

2.3 Особливості адміністративно-правового статусу вітчизняних 

суб’єктів загальної  компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності  

 

Суб’єкти публічного адміністрування загальної компетенції, як вже 

зазначалося в підрозділі 2.1, здійснюють адміністративно-правове координацію 

підконтрольних їм органів галузевої або спеціальної (функціональної) 

компетенції, а їх завданням є забезпечення реалізації державної політики в 

окремих сферах управління. Для цих органів публічне адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є складовою основної функції щодо забезпечення 

реалізації державної політики з певних питань. До суб’єктів загальної 

компетенції щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності належать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Верховна Рада і Рада міністрів АРК, місцеві державні 

адміністрації регіонів, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. 

Верховна Рада України, будучи єдиним законодавчим органом, 

правоздатна розглядати і вирішувати будь-які питання, що не належать до 

компетенції державної виконавчої або судової влади. Відповідно до ст. 85 
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Конституції України визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики 

України, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля 

належить до повноважень Верховної Ради України. Зокрема, на підставі 

прийнятих Верховною Радою України законів, діяльність пов’язана з охороною 

об’єктів інтелектуальної власності в Україні відповідає міжнародним 

принципам і стандартам. Про це свідчать закони України: «Про приєднання 

України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів» 

від 31 травня 1995 р.; «Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних 

знаків» від 31 жовтня 1995 р.; «Про приєднання України до Міжнародної 

конвенції з охорони нових сортів рослин» від 2 серпня 2006 р. та ін. Важливу 

роль в аналізі стану публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні мала Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації 

парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: 

проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» від 27 червня 

2007 р. [490]. Ці слухання у Верховній Раді України привернули велику увагу 

громадськості, наукових і освітянських установ, органів державної влади, 

правоохоронних, судових органів та органів місцевого самоврядування, 

творчих спілок, інших професійних і громадських об’єднань, а також 

відповідних міжнародних організацій, предметом діяльності яких є 

забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності. 

Верховна Рада України, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності загальної компетенції затверджує основні засади і 

напрями державної політики у сфері інтелектуальної власності, пріоритетні 

напрями та загальнодержавні програми розвитку сфери інтелектуальної 

власності України, а також здійснює державне регулювання у сфері 

інтелектуальної власності та інші повноваження, які відповідно до Конституції 

України віднесені до її відання 

 Для здійснення контролю над окремими напрямами законопроектної 

роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень 
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Верховної Ради України та виконання нею контрольних функцій з числа 

народних депутатів України утворюються профільні органи парламенту - 

комітети Верховної Ради України, діяльність яких регулюється окремим 

законом [456]. Одним з таких комітетів, створених ще у 2007 р., [478] є Комітет 

Верховної Ради України з питань науки і освіти. Верховна Рада України в 

залежності від скликання затверджувала до предметів відання Комітету 

Верховної Ради України з питань науки і освіти дещо змінений перелік питань, 

але інтелектуальна власність, як предмет відання цього комітету, залишалася 

таким предметом комітету кожного наступного скликання парламенту. І 

відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний 

склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого 

скликання» [477] серед предметів відання Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти (якими визначені освіта, наука, науково-технічна 

діяльність та наукові парки, правовий статус та соціальний захист наукових і 

науково-педагогічних працівників, інноваційна діяльність, розвиток високих 

технологій (крім питань, які віднесені до предметів відання інших комітетів) та 

засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз) віднесено і 

інтелектуальну власність. 

Виходячи із ст. ст. 11-14 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, як і будь-

який інший комітет парламенту, здійснює законопроектну, організаційну та 

контрольну функції. Зокрема, законопроектна функція Комітету Верховної 

Ради України з питань науки і освіти щодо сфери інтелектуальної власності 

полягає в тому, що він розробляє проекти законів та інших актів парламенту у 

сфері інтелектуальної власності; попередньо розглядає та готує висновки і 

пропозиції щодо законопроектів у цій сфері, внесених суб'єктами законодавчої 

ініціативи на розгляд Верховної Ради України та проектів загальнодержавних 

програм економічного, науково-технічного, національно-культурного розвитку, 

а також надає згоду на обов'язковість або денонсацію міжнародних договорів 

України у сфері інтелектуальної власності; за дорученням парламенту 
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доопрацьовує окремі законопроекти у даній сфері за наслідками розгляду їх у 

першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою 

України актів у цілому), а також узагальнює зауваження та пропозицій, що 

надійшли до даних законопроектів; вносить пропозиції щодо перспективного 

планування законопроектної роботи у сфері інтелектуальної власності.  

Виконуючи організаційну функцію щодо сфери інтелектуальної власності 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти: проводить збір та 

аналіз відповідної інформації, організацію слухань з питань стосовно сфери 

інтелектуальної власності, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України; 

готує відповідні питання на розгляд Верховної Ради України; приймає участь у 

формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України; 

приймає рішення, надає висновки, рекомендації та роз'яснення; розглядає 

звернення, що надійшли до нього в установленому порядку; приймає рішення 

щодо сфери інтелектуальної власності в міжпарламентській діяльності та 

взаємодії з відповідними міжнародними організаціями; готує письмові звіти 

про підсумки своєї діяльності з питань розвитку сфери інтелектуальної 

власності; забезпечує висвітлення своєї діяльності стовно даної сфери в засобах 

масової інформації.  

Контрольна ж функція Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти щодо сфери інтелектуальної власності полягає в: аналізі практики 

застосування законодавчих актів, що стосується інтелектуальної власності, у 

діяльності державних органів та їх посадових осіб, підготовці та поданні 

відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України; 

організації  та  підготовці  за  дорученням Верховної Ради України 

парламентських слухань; організації та підготовці слухань у комітетах. 

Прикладом можуть слугувати комітетські слухання, проведені 15 жовтня 

2014 р. Комітетом і присвячених проблемам інтелектуальної власності. На цих 

слуханнях серед першочергових рекомендацій щодо організації та 

функціонування системи охорони інтелектуальної власності і концептуальних 

засад її розвитку вказувалося на відсутність в Україні стратегії довгострокового 
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розвитку інтелектуальної власності, відсутність належної координації 

діяльності органів державного управління та недостатню ефективність 

діяльності структур, що забезпечують захист права інтелектуальної власності); 

підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента 

України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої ст. 85 

Конституції України; направленні матеріалів для відповідного реагування в 

межах, установлених законом, органам  Верховної Ради України, державним 

органам, їх посадовим особам.  

Для безпосереднього вирішення питань у сфері інтелектуальної власності 

в складі  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти діє 

підкомітет з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. 

Президент України, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності загальної компетенції, є главою держави і, як вища 

посадова особа, виступає гарантом сталості суспільних правовідносин, в тому 

числі і у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, Президент України утворює, 

реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади, призначає їх керівників, а також укладає 

міжнародні договори, включаючи угоди і конвенції у сфері інтелектуальної 

власності. Згідно ст. ст. 102 та 106 Основного Закону Президент України 

забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво 

держави та не може передавати власні повноваження іншим особам або 

органам. На основі та на виконання Конституції і законів України він видає 

укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території 

України (ст. 106 Конституції України). Крім того, для здійснення контрольних 

функцій, при Президентові України діє його адміністрація, яка в своїй 

структурі має контрольне управління, функціональним призначенням якої є 

контроль над виконанням законів, указів, розпоряджень Президента. Тобто, 

Адміністрація Президента України уповноважена забезпечувати контроль над 

виконанням також і доручень Президента України [481], практична реалізація 

чого зокрема передбачена відповідними розпорядженнями, а також іншими 
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актами Президента. Тобто, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності Президент України діє у сфері інтелектуальної 

власності відповідно до Конституції та законів України. 

Крім того, Президент України очолює і затверджує персональний склад 

Ради національної безпеки та оборони України (далі – РНБОУ). Згідно із ст. 107 

Конституції України РНБОУ є координаційним органом з питань національної 

безпеки і оборони, а до функцій РНБОУ належить здійснення поточного 

контролю діяльності органів виконавчої влади, а також розробка та розгляд 

питань що належать до сфери національної безпеки та оборони [489] (в тому 

числі механізму реалізації та захисту прав інтелектуальної власності, створення 

конкурентоспроможної ринкової економіки, зменшення тенізації національної 

економіки).  

Згідно з Конституцією Автономної Республіки Крим Верховна Рада АРК 

здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в 

межах, передбачених законодавством України. 

Найбільш широкими повноваженнями серед всіх органів державного 

управління, який фактично очолює систему цих суб’єктів, наділений Кабінет 

Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади, 

відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний 

Верховній Раді України у межах, передбачених ст. ст. 85, 87 Конституції 

України. Реалізація засад державної політики, визначеної законодавчим 

органом України, - здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, 

розроблення і безпосереднє виконання загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони 

довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних 

цільових програм, забезпечення розвитку і державної підтримки науково-

технічного та інноваційного потенціалу держави відповідно до ст. 2 Закону 

України про Кабінет Міністрів України належить до основних завдань Кабінету 

Міністрів України [453]. Відповідно до свого адміністративно-правового 

статусу Кабінет Міністрів України здійснює різноманітні функції, які 
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поширюються і на сферу інтелектуальної власності, і саме він займає вагоме 

місце серед суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності загальної компетенції. Це пов’язано з тим, що останній покликаний 

здійснювати керівництво органами виконавчої влади, регулювати поведінку і 

діяльність інших учасників суспільних відносин, які виникають у сфері 

інтелектуальної власності. 

Основною формою реалізації компетенції Кабінету Міністрів є прийняття 

правових актів – постанов і розпоряджень, які обов’язкові для виконання на 

всій території України. У формі постанов Кабінету Міністрів видаються акти, 

які мають у переважній більшості випадків нормативний характер, або з 

питань, що мають найбільш важливе загальне значення. Відмітимо, що Урядом 

України було видано значну кількість постанов, які є правовою формою його 

управлінської діяльності, пов’язаної з публічним адмініструванням у сфері 

інтелектуальної власності і спрямованої на забезпечення організаційно-

правового режиму правомірного використання об’єктів інтелектуальної 

власності [210, с. 109]. Зазначені нормативні акти, можуть бути зведені до 

певних груп, де підставою групування буде виступати конкретна мета їх 

видання. Так, можна вести мову про три основні класифікаційні групи постанов 

Кабінету Міністрів України, що стосуються сфери інтелектуальної власності: 

- постанови, спрямовані на деталізацію положень законодавчих актів, які 

визначають загальні засади правового режиму інтелектуальної власності. 

Наприклад, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких 

правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому 

майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою 

митного органу» [396], «Про затвердження Порядку надання Кабінетом 

Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу 

(корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» [433] 

тощо; 
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- постанови, спрямовані на утворення та/або визначення, удосконалення 

правового статусу суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Наприклад, постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Положення про департамент інтелектуальної власності» 

[400], «Про затвердження Положення про державного інспектора з питань 

інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної 

власності» [416]; 

- постанови, спрямовані на організацію взаємодії, у тому числі і 

міжнародної, між суб’єктами публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Наприклад, постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів 

України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності» [445]. 

Прикро, але треба визнати, що окремі акти були прийняті Кабінетом 

Міністрів України не за власною ініціативою, а через примус з боку зарубіжних 

країн, перш за все США [687, с. 98]. Це свідчить про те, що у нашій країні до 

сьогоднішнього дня ще не вироблені та не впровадженні у суспільне життя 

цивілізовані підходи до використання об’єктів інтелектуальної власності, 

необхідність такого цивілізованого підходу ще міцно не закріпилася у 

свідомості громадян. Поряд з цим відмітимо, що Кабінет Міністрів України 

може здійснювати певний управлінський вплив на суспільні відносини у сфері 

інтелектуальної власності також і шляхом прийняття індивідуальних актів - 

постанов, через видання яких призначаються або звільняються з посад 

керівники (заступники керівників) державних органів, покликаних здійснювати 

публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Важливе місце серед актів публічного адміністрування Кабінету 

Міністрів України, які використовуються ним у сфері інтелектуальної 

власності, займають і розпорядження, які у переважній більшості випадків 

мають індивідуальний характер. Наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування 
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державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» 

[397]. 

Окремим способом публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, який дозволено використовувати Кабінету Міністрів України є 

примусове ліцензування, яке базується на ст. 30 Закону України «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі» та ст. 19 Закону України «Про охорону прав 

на топографії інтегральних мікросхем» [475]. Сутність зазначеної примусової 

дії полягає у тому, що за умови необхідності забезпечення охорони здоров’я 

населення, екологічної безпеки та задоволення інших інтересів суспільства 

Кабінет Міністрів України має право дозволити іншим особам використовувати 

об’єкт інтелектуальної власності без згоди власника охоронного документу, але 

з виплатою йому справедливої компенсації. У світовій практиці такі ліцензії 

отримали назву офіційних (обов’язкових) [38, с. 196]. На відміну від 

примусових ліцензій, що видаються у сфері приватного підприємництва, вони 

допускають більш жорстке обмеження виключних прав в інтересах всього 

суспільства. Так, офіційна ліцензія видається з ігноруванням умов, які 

необхідні для видачі звичайної примусової ліцензії, тобто незалежно від факту 

застосування об’єкту інтелектуальної власності самим власником охоронного 

документу, термінів допустимого невикористання та ін. З метою реалізації 

положень зазначених вище законодавчих актів Кабінет Міністрів України видав 

постанову «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України 

дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи 

зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми», де чітко встановив 

порядок здійснення офіційного примусового ліцензування. 

Крім того, до повноважень Кабінету Міністрів України як суб’єкту 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

належать: забезпечення проведення політики у сфері інтелектуальної власності, 

взаємодії центральних органів виконавчої влади з Радою з питань 

інтелектуальної власності, а також затвердження положення про неї і розгляд 

рекомендацій цього органу з прийняттям за ними рішення; розробка плану дій 
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щодо реалізації стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України та 

організація виконання загальнодержавних програм у цій сфері; подача 

Верховній Раді України пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів 

розвитку сфери інтелектуальної власності України та вжиття заходів до 

вдосконалення державного регулювання та управління у сфері інтелектуальної 

власності. Кабінет Міністрів України також здійснює й інші повноваження у 

сфері інтелектуальної власності відповідно до закону. Так, повноваження уряду 

як суб’єкту публічного адміністрування у сфері охорони прав на сорти рослин 

чітко визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», в 

якій зазначається, що саме Кабінет Міністрів України, зокрема, спрямовує і 

координує роботу центральних органів виконавчої влади; видає нормативно-

правові акти з питань охорони прав на сорти рослин; організовує міжнародне 

співробітництво з цих питань; утворює консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи для забезпечення ефективності реалізації своїх повноважень 

у сфері охорони прав на сорти рослин із забезпечення конституційних прав і 

свобод громадян України щодо регулювання їхніх майнових і немайнових 

відносин, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом права 

інтелектуальної власності на сорти рослин; визначає порядок ведення Реєстру 

заявок, Реєстру патентів та Реєстру сортів рослин України.  

Окремо слід зупинитися на такій компетенції Кабінету Міністрів України 

під час виконання ним завдань з публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, як забезпечення взаємодії центральних органів 

виконавчої влади. Саме з цією метою 7 лютого 2018 р. для координації процесів 

функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності 

в Україні окремою постановою була утворена Рада з питань інтелектуальної 

власності - тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів 

України. Її основними завданнями є: сприяння забезпеченню координації дій 

органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, визначення шляхів 

та механізму розв’язання проблемних питань, що виникають під час 

формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, 
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а також підготовка пропозицій та рекомендацій (щодо розвитку сфери 

інтелектуальної власності України з урахуванням стратегічних завдань 

інноваційного розвитку держави, пріоритетних напрямів, програм розвитку та 

функціонування державної системи інтелектуальної власності, забезпечення 

інтегрування України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір 

з урахуванням національних інтересів, розвитку та реформування державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності, державного 

стимулювання винахідницької діяльності, комерціалізації результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності, трансферу технологій, а також організації 

науково-дослідних робіт з питань удосконалення правової охорони 

інтелектуальної власності, економічного, інформаційного та ресурсного 

забезпечення сфери інтелектуальної власності та запобігання та припинення 

порушень прав інтелектуальної власності) [523]. Посадовий склад Ради 

затверджує Кабінет Міністрів України, а її Головою є за посадою Перший віце-

прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, який 

затверджує її персональний склад. Формою роботи Ради є засідання, що 

проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз 

на півроку. 

До суб’єктів публічного адміністрування зазначеної групи слід віднести 

також і Міністерство юстиції України, яке відповідно до Положення про нього, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, Міністерство юстиції 

України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, бере участь у 

розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує 

законодавчу діяльність у цій сфері [427]. Міністерство юстиції України 

проводить правову експертизу проектів законів та нормативно-правових актів, 

що підлягають державній реєстрації, зокрема тих, що стосуються сфери 

інтелектуальної власності, на відповідність законодавству України, Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод [204], міжнародним 

договорам та правовій системі ЄС. Міністерство юстиції України організовує 
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експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у 

галузі судової експертизи, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, 

забезпечує ведення Реєстру методик проведення судових експертиз та 

Державного реєстру атестованих судових експертів, забезпечує організацію 

роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві 

юстиції, основними функціями якої є проведення атестації фахівців, що не є 

працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння 

(підтвердження) кваліфікації судового експерта, у тому числі у сфері 

інтелектуальної власності, та розгляд питань дисциплінарної відповідальності 

судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ. 

Відповідно до Указу Президента України «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» 

[376] Міністерство юстиції України є реєстрація нормативних актів, що 

зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий 

характер виданих, зокрема, суб’єктами публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. До моменту такої реєстрації зазначені нормативні 

акти не можуть вступити у дію, а відтак і регулювати суспільні відносини у 

зазначеній сфері. 

До сфери управління Міністерстві юстиції України входять вісім 

науково-дослідних установ судових експертиз, у більшості яких створені 

відповідні підрозділи, що виконують судові експертизи та експертні 

дослідження у сфері інтелектуальної власності. А науково-дослідні центри 

судової експертизи з питань інтелектуальної власності діють у двадцяти 

обласних центрах України. Провідною державною спеціалізованою експертною 

установою у цій сфері є Науково-дослідний центр судової експертизи з питань 

інтелектуальної власності (створений відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України [522]), метою діяльності якого є задоволення потреб органів 

дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та 

надання державних послуг юридичним та фізичним особам із забезпечення їх 

незалежною, кваліфікованою і об'єктивною експертизою з питань 



 154 

інтелектуальної власності, орієнтованою на максимальне використання 

досягнень науки і техніки. Основними напрямками діяльності Центру є 

проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи з 

питань інтелектуальної власності, впровадження їх результатів в експертну, 

слідчу та судовому практику; проведення судових експертиз та експертних 

досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи; надання 

консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері 

інтелектуальної власності. До структури Центру входять три лабораторії: 

лабораторія авторського права та суміжних прав, лабораторія права 

промислової власності (вона складається з двох секторів: сектору засобів 

індивідуалізації та сектору технічної творчості) та лабораторія економічних 

досліджень. 

Важлива роль у функціонуванні системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності належить Міністерству 

фінансів України, зокрема у підтримці створення та використання об'єктів 

інтелектуальної власності через фінансові та податкові механізми. 

Поряд із зазначеними органами виконавчої влади до цієї категорії 

суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності слід 

віднести також Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі 

– Мінагрополітики України), яке є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації 

державної політики у сферах карантину та захисту рослин, а також охорони 

прав на сорти рослин. Мінагрополітики України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну аграрну політику, а одним з основних її завдань визначено 

формування та реалізація державної політики у сферах охорони прав на сорти 

рослин, тваринництва та рослинництва [345]. Як суб’єкт публічного 

адміністрування загальної компетенції щодо сфери інтелектуальної власності 

Мінагрополітики України розробляє та організовує виконання державних 

програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва. Саме воно 
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уповноважує підприємства, установи, організації або їх підрозділи, 

акредитовані національним органом з акредитації, на провадження діяльності з 

оцінки відповідності у сфері насінництва, а також здійснює контроль над 

діяльністю органу з оцінки відповідності щодо виконання функцій, на які його 

уповноважено у сфері насінництва та розсадництва. Мінагрополітики України 

забезпечує проведення породовипробувань та апробації селекційних досягнень, 

державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію створених на 

основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських 

рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів, а 

також опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, 

видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, 

видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Даний 

суб’єкт публічного адміністрування здійснює державну науково-технічну 

експертизу сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення 

організаційно-технічного та інших видів діяльності представника та заступника 

представника України у Раді Міжнародного союзу з охорони нових сортів 

рослин. Він сприяє функціонуванню та розвитку ринку сортів рослин як 

об’єктів інтелектуальної власності, налагодженню співробітництва у сфері 

охорони прав на сорти рослин з міжнародними організаціями, суб’єктами 

господарювання, іноземними фізичними та юридичними особами. Крім того, 

Мінагрополітики України забезпечує державну реєстрацію суб’єктів племінної 

справи у тваринництві, племінних і підконтрольних тварин та селекційних 

досягнень у тваринництві та визначення (проведення) процедури присвоєння 

відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві. Дане 

міністерство веде Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), 

Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний 

реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів); 

Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин; 

державні книги племінних тварин, Державний реєстр суб’єктів племінної 

справи у тваринництві та Державний реєстр селекційних досягнень у 
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тваринництві, а також видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство 

на сорти рослин. До функцій Мінагрополітики України належить також: 

організація прийому заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, 

прийняття рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні 

прав на сорт; роботи з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи 

охорони прав на сорти рослин; післяреєстраційного вивчення сортів, 

розмноження нових і перспективних сортів рослин; функціонування єдиної 

системи селекції; проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з 

племінної справи. 

В умовах поглиблення міжнародного економічного співробітництва 

особлива роль серед суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності належить Міністерству закордонних справ України, 

яке відповідає за забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу 

України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, 

правових, наукових та інших зв'язків з іноземними державами та міжнародними 

організаціями. Так, саме Міністерство закордонних справ зіграло важливу роль 

у приєднанні України до міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності 

та отриманні ДСІВ України ще у 2013 р. статусу Міжнародного пошукового 

органу (далі - МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (далі - 

ОМПЕ), правонаступником якої з 5 лютого 2016 р. стало Державне 

підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). 

Завдяки цьому Укрпатент сьогодні є МПО та ОМПЕ відповідно до Договору 

про патентну кооперацію (РСТ), в когорті таких найпередовіших відомств як 

Європейське патентне відомство, Відомство США з патентів та торговельних 

марок, Японське патентне відомство, Канадське відомство інтелектуальної 

власності, Іспанське відомство з патентів та торговельних марок, Відомство 

інтелектуальної власності Сінгапуру, Патентне відомство Ізраїлю тощо.  

Наступний суб’єкт публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності загальної компетенції - МОН України - також не виконує прямих 

функцій у сфері інтелектуальної власності. Але разом з тим, діяльність 
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міністерства спрямована на підвищення доступності якісної 

конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого 

розвитку суспільства та економіки, що визначено Національною стратегією 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. [465], тобто суспільства, 

побудованого на знаннях. МОН України сприяє збільшенню потенціалу 

національної системи інтелектуальної власності шляхом уведення в освітній 

процес дисциплін з питань інтелектуальної власності. Сучасним аспектом 

освіти є збільшення кількості підготовлених фахівців з питань інтелектуальної 

власності. У період до 2016 р. майже всі вищі навчальні заклади України, що 

здійснювали підготовку фахівців в межах спеціальності «Інтелектуальна 

власність» присвоювали кваліфікацію «Професіонал з інтелектуальної 

власності» [233, с. 115]. Ліквідація ж такого напряму, як специфічної категорії, 

внесли певну хаотичність у підготовку спеціалістів у сфері інтелектуальної 

власності у зв’язку з тим, що ця спеціальність є комплексною і 

міждисциплінарною. Зокрема, інтегральна компетентність юриста в галузі 

інтелектуальної власності – це здатність вирішувати актуальні питання 

правового регулювання інтелектуальної власності при здійсненні набуття, 

охорони, передачі та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Крім указаних суб’єктів, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування на відповідній території також забезпечують 

виконання державних і регіональних програм у сфері інтелектуальної 

власності. Виконавчу владу на місцевому рівні здійснюють обласні, міські, 

міські районні та районні державні адміністрації. Місцеві (територіальні) 

органи (підрозділи) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

також здійснюють визначені законодавством функції виконавчої влади. 

Правовою основою організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади 

є положення ст. ст. 118 і 119 Конституції України, а також відповідні 

положення Законів України: «Про місцеві державні адміністрації» та «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, відповідно до ст. 44 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого 
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самоврядування делегують повноваження районних і обласних рад відповідним 

місцевим державним адміністраціям щодо забезпечення відповідно до 

законодавства розвитку науки, підготовки пропозицій до програм науково-

технічного розвитку України [462]. А місцеві державні адміністрації в межах 

своїх повноважень здійснюють державний контроль у сфері інтелектуальної 

власності [463]. Так, відповідно до частини першої ст. ст. 6, 25, пункту 9 ст. 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» на виконання доручення 

Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 38220/7/1-12 щодо 

утворення та діяльності регіональних координаційних рад по боротьбі з 

порушеннями прав інтелектуальної власності та з метою здійснення державної 

політики, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності, попередження та протидії правопорушенням у цій 

сфері, при обласних державних адміністраціях (Винницької [503], Запорізької 

[504], Івано-Франківської [517], Кіровоградської [458], Сумської [466], 

Полтавської [518], Рівненської [519], Хмельницької [457] тощо) були утворені 

відповідні координаційні ради та затверджені положення про них. Аналогічні 

координаційні ради з боротьби з порушниками прав інтелектуальної власності 

були утворені також при районних та міських державних адміністраціях.  

Координаційні рада по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної 

власності при обласних і районних державних адміністраціях мають статус 

постійно діючих консультативно-дорадчих органів, основними завданнями 

яких є сприяння реалізації на відповідній території державної політики у сфері 

використання об'єктів інтелектуальної власності, надання пропозицій щодо 

удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері та проведенню 

просвітницьких заходів з питань реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності та висвітленню в засобах масової інформації 

основних проблем і досягнень у сфері інтелектуальної власності, а також 

координація взаємодії територіальних органів державної влади, 

правоохоронних і контролюючих органів, органів місцевого самоврядування, 

представників правовласників, суб'єктів господарювання усіх форм власності у 
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сфері використання об'єктів інтелектуальної власності на відповідній території 

з метою реалізації спільних заходів, спрямованих на попередження та протидію 

правопорушенням у сфері інтелектуальної власності на відповідній території. 

Відповідно до покладених на них завдань координаційні ради наділені правом: 

- розглядати питання про стан виконання заходів щодо охорони прав на 

інтелектуальну власність і вносити голові державної адміністрації відповідні 

пропозиції для реагування (в межах наданих їм повноважень); 

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і 

контролюючих органів, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, що 

необхідні для виконання покладених на них завдань; 

- запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях представників 

центральних органів виконавчої влади їх територіальних органів (за згодою), 

органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, 

організацій, з питань реалізації покладених на ради завдань; 

- утворювати у разі потреби постійні та тимчасові робочі групи 

відповідно до напрямів своєї роботи, залучати окремих експертів і фахівців (за 

згодою) для вивчення окремих питань в межах компетенції ради. 

Таким чином, на нашу думку, для суб’єктів публічного адміністрування 

загальної компетенції реалізація завдань державної політики у сфері 

інтелектуальної власності є лише однією зі складових їх компетенції, яка 

здійснюється ними шляхом координації діяльності підконтрольних їм суб’єктів. 
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2.4 Особливості адміністративно-правового статусу вітчизняних 

суб’єктів галузевої компетенції щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності  

 

За запропонованою системою суб’єктів публічного адміністрування, в 

підрозділі 2.1,  до суб’єктів загальної компетенції належать ті з них, діяльність 

яких у переважній більшості випадків обмежується лише створенням 

організаційно-правового режиму правомірного використання об’єктів 

інтелектуальної власності, що досягається, насамперед, шляхом видання 

правових актів. У той же час такий об’єм публічного адміністрування не в змозі 

повністю задовольнити потреби суспільства, держави та окремих осіб щодо 

гарантування належного правового режиму інтелектуальної власності в країні. 

У зв’язку з цим, державою створюється наступний рівень публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, який уособлюється у 

діяльності суб’єктів галузевої компетенції, головне завдання яких полягає у 

безпосередньому забезпеченні потреб суспільства в забезпеченні ефективності 

функціонування сфери інтелектуальної власності. І саме для суб’єктів галузевої 

компетенції головним завданням є реалізація державної політики у зазначеній 

сфері.  

Суб’єктами публічного адміністрування галузевої компетенції 

визнаються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають 

у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, інші структури і відповідно 

керують певною галуззю, місцеві органи цих міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади. Особливістю цих суб’єктів є те, що організаційна 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування не виходить за межі їх 

компетенції, а їх головне завдання полягає у безпосередньому забезпеченні 

потреб суспільства у певній продукції або послугах [146, с. 8]. 

Для суб’єктів публічного адміністрування галузевої компетенції 

характерні вертикальні правові відносини, відносини прямої підпорядкованості, 

які складаються між суб’єктами публічного адміністрування і керованими ними 
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об'єктами. Об'єктами галузевого публічного адміністрування є певна сукупність 

суб'єктів господарської, соціально-культурної або адміністративно-політичної 

діяльності, що виконують функції однорідного призначення [638, с. 144]. Це 

визначення ґрунтується на понятті підприємства і установи як важливих 

об'єктів галузевого публічного адміністрування, створених для виробництва 

продукції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних 

потреб. При цьому форма власності, на якій засноване підприємство (установа), 

має значення лише для виявлення ступеня і форми галузевого (керуючого) 

впливу. Для віднесення підприємства (установи) до відповідної галузі головним 

критерієм є однорідність (однотипність) виробничої або іншої діяльності. 

Іншими об'єктами галузевого публічного адміністрування можуть бути різні 

структурні підрозділи даної галузі (господарські, культурні, медичні тощо) в 

певних адміністративно-територіальних одиницях, підпорядковані 

відповідному міністерству. Зміст галузевого публічного адміністрування 

полягає в організації ефективного функціонування підпорядкованих систем. 

Він охоплює комплекс централізованих і оперативних форм діяльності органів 

виконавчої влади спеціальної компетенції, їх технічної політики, фінансування, 

науково-технічного забезпечення, роботи з кадрами, здійснення контролю і 

обліку. 

До зазначеної групи суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності належать ті органи виконавчої влади, які або створені 

спеціально, або виконують значний об’єм функцій, пов’язаних з публічним 

адмініструванням у сфері інтелектуальної власності, тобто, безпосередньо 

здійснюють адміністративний вплив на сферу інтелектуальної власності.   

Головним суб’єктом у системі центральних органів виконавчої влади із 

виконання завдань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності є Мінекономрозвитку України, яке забезпечує формування та 

реалізацію державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, 

інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сферах 

торгівлі, інтелектуальної власності, державної регіональної політики, державної 
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політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та 

захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань 

економічного і соціального співробітництва України з ЄС. 

Статус суб’єкта публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності перейшов від МОН України до Мінекономрозвитку України 

внаслідок прийняття низки нормативних актів [115; 453; 461; 468]. У 

подальшому місце цього суб’єкта в системі центральних органів виконавчої 

влади уточнювалось [116; 346]. На сьогоднішній день Мінекономрозвитку 

України, як суб’єкт адміністрування сферою інтелектуальної власності, є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує державну політику у сфері інтелектуальної власності, а одним з 

основних його завдань визначено забезпечення формування та реалізація 

державної політики у сфері інтелектуальної власності. Реалізуючи власні 

повноваження, Мінекономрозвитку України:  

- забезпечує управління у сфері наукової та інноваційної діяльності у 

промисловому секторі економіки і ведення обліку організацій колективного 

управління, визначає уповноважені організації колективного управління, 

здійснює нагляд за їх діяльністю, а також присвоєння спеціальних 

ідентифікаційних кодів, що підлягають нанесенню на диски для лазерних 

систем зчитування, матриці; здійснює державний нагляд (контроль) за 

дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності вимог 

Законів України «Про авторське право і суміжні права» [360], «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних» [494] і «Про особливості державного 

регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, 

експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» [469];  

- організовує проведення експертизи заявок на об’єкти права 

інтелектуальної власності, інформаційну та видавничу діяльність у сфері 

інтелектуальної власності та роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів 

з питань інтелектуальної власності, а також розроблення нормативів і таблиць 
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розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими 

суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав, подає їх для затвердження 

в установленому порядку;  

- здійснює державну реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, 

проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних 

договорів, заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, імпортерів та 

експортерів примірників, що містять об’єкти права інтелектуальної власності і 

суміжних прав, контрольними марками, та ведення Єдиного реєстру 

одержувачів контрольних марок, а також здійснює міжнародне співробітництво 

у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній 

сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;  

- визначає уповноважені заклади для проведення експертизи заявок на 

об’єкти права інтелектуальної власності та доручає їм проведення такої 

експертизи та веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності;  

- вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, розробляє та 

вносить пропозиції щодо вдосконалення та гармонізації національного 

законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є або має 

намір бути Україна, а також надає адміністративні послуги у сфері 

інтелектуальної власності; 

- видає патенти/свідоцтва на об’єкти права інтелектуальної власності та 

офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності та аналізує стан 

застосування і дотримання національного законодавства і міжнародних 

договорів у сфері авторського права і суміжних прав;  

З метою належного виконання завдань публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності у структурі апарату Мінекономрозвитку 

України створено самостійний підрозділ - Департамент інтелектуальної 

власності (далі - департамент), до складу якого сьогодні входять наступні 

підрозділи: два управління (державних реєстрацій і промислової власності), 

п’ять відділів (авторського права і суміжних прав, права промислової власності, 
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ведення державних реєстрів, інформаційної та видавничої діяльності, надання 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності а також 

забезпечення роботи колегіальних органів) і два сектори (співробітництва з 

національними та міжнародними інституціями у сфері інтелектуальної 

власності та державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері 

інтелектуальної власності). З метою виконання покладених на нього основних 

завдань департамент:  

- забезпечує: 

     - формування та реалізацію державної політики у сфері 

інтелектуальної власності та готує пропозиції щодо визначення основних 

напрямів розвитку сфери інтелектуальної власності та виконання заходів щодо 

її реформування з урахуванням міжнародного досвіду, у тому числі 

реформування системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності, з 

метою забезпечення балансу інтересів між авторами, користувачами та 

споживачами;  

     - здійснення державної реєстрації об'єктів права інтелектуальної 

власності, проведення реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та 

ліцензійних договорів, а також міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності з відповідними органами інших держав;  

     - визначення уповноважених закладів для проведення експертизи 

заявок на об'єкти права інтелектуальної власності та доручення їм проведення 

такої експертизи; 

     - вивчення, узагальнення та аналіз досвіду зарубіжних країн, а також 

практики застосування законодавства України у сфері інтелектуальної 

власності, розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення та 

гармонізації законодавства України з нормами міжнародних договорів, 

учасницею яких є або має намір бути Україна, а також та розробки проектів 

законів та інших нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності 
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та аналізу стану застосування і дотримання національного законодавства та 

міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;  

     - представництво та участі України в діяльності відповідних 

міжнародних (зокрема, ВОІВ), європейських та інших регіональних організацій 

у сфері інтелектуальної власності;  

     - виконання зобов'язань у сфері інтелектуальної власності, узятих 

Україною в рамках членства у СОТ;  

     - участь у двосторонньому співробітництві у сфері інтелектуальної 

власності, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва 

України до участі в засіданнях двосторонніх міжурядових комісій тощо;  

     - видання офіційних бюлетенів з питань інтелектуальної власності;  

     - ведення обліку організацій колективного управління та визначає 

уповноважені організації колективного управління та здійснює нагляд за їх 

діяльністю;  

     - присвоєння спеціальних ідентифікаційних кодів, що підлягають 

нанесенню на диски для лазерних систем зчитування та матриці; здійснення 

державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання 

незалежно від форми власності вимог Законів України «Про авторське право і 

суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» і «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»;  

     - проведення та здійснення координації роботи із забезпечення 

функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності;  

     - надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності; 

- організовує проведення експертизи заявок на об'єкти права 

інтелектуальної власності та видачі патентів/свідоцтв на об'єкти права 

інтелектуальної власності, ведення державних реєстрів об'єктів права 

інтелектуальної власності, інформаційну та видавничу діяльність у сфері 



 166 

інтелектуальної власності, роботи з підготовки та перепідготовки спеціалістів з 

питань інтелектуальної власності та розроблення нормативів і таблиць щодо 

розміру мінімальної винагороди і її розподілу між авторами та іншими 

суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, подання їх для 

затвердження в установленому порядку;  

 - здійснює заходи щодо забезпечення відтворювачів, імпортерів та 

експортерів примірників, що містять об'єкти права інтелектуальної власності і 

суміжних прав, контрольними марками та веде Єдиний реєстр одержувачів 

контрольних марок, організаційне, інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Апеляційної палати, Атестаційної та Апеляційної 

комісій і Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить 

офіційну назву держави «Україна», а також координацію діяльності 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Мінекономрозвитку України і провадять діяльність у сфері інтелектуальної 

власності. 

- вживає заходи щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю України 

в міжнародних, європейських та регіональних організаціях у сфері 

інтелектуальної власності, а також приведення законодавства України у 

відповідність з нормами законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності та 

координує співробітництво з Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами у сфері інтелектуальної власності стосовно взятих 

Україною зобов'язань згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, та виконання Порядку денного асоціації 

Україна – ЄС [400]. 

Важливі функції публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності виконує Державне підприємство «Український інститут 

інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) - державне підприємство, що 

входить до структури Мінекономрозвитку України і відповідає за проведення 

формальної та кваліфікаційної експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної 
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власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), топографії інтегральних мікросхем та зазначення 

походження товарів) на відповідність умовам надання їм правової охорони, 

виносить рішення щодо видачі охоронних документів, забезпечує здійснення 

державної реєстрації об'єктів інтелектуальної власності та офіційної публікації 

відомостей про них [395]. Структурним елементом Укрпатенту є Відділення 

інновацій - підрозділ, до головних завдань якого віднесено надання патентно-

інформаційних і консультаційних послуг у сфері інтелектуальної власності, 

здійснення науково-технічної діяльності та інших дій щодо надання правової 

охорони об'єктам інтелектуальної власності.  

Але при цьому треба зазначити, що починаючи з 1992 р. відбувався 

активний та практично безперервний процес реформування та 

перепідпорядкування Укрпатенту. І, на жаль, не можна стверджувати, що 

сьогодні його адміністративно-правовий статус відповідає сучасним світовим 

стандартам. По-перше, головна проблема полягає у тому, що Укрпатент не має 

статусу центрального органу виконавчої влади, а є лише урядовим органом 

державного управління, що діє у складі Мінекономрозвитку України і йому 

підпорядковується. По-друге, на теперішній час статус центрального органу 

виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, 

правовий статус якого визначено в ряді нормативних актів різної юридичної 

сили, де-юре має Мінекономрозвитку України, а де-факто більшість цих 

повноважень виконують Укрпатент. Досить показовим є те, що, наприклад, у 

Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених 

наказом МОН України від 18 лютого 2002 р., відсутні будь-які посилання на 

повноваження Мінекономрозвитку України, передбачені, зокрема, Законом 

України «Про охорону прав на промислові зразки» [473] та іншими 

спеціальними законодавчими актами. З ними повністю ототожнюються 

повноваження Укрпатенту, здійснювані на основі «творчого» розвитку 

сумнівної з погляду законності формули, яка застосовується в деяких 

постановах Кабінету Міністрів України. По-третє, ситуація, коли одна 
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юридична особа (Укрпатент) виконує більшість власних повноважень, діючи 

(де-юре або де-факто) «в особі», від імені іншої юридичної особи свідчить про 

відсутність чіткого розмежування компетенції між Мінекономрозвитку України 

та Укрпатентом. 

Отже, можна констатувати, що в Україні розмито статус патентного 

відомства і, на що справедливо дослідниками вже зверталася увага, його як 

цілісного органу виконавчої влади, по суті, не існує [142, с. 635]. У зв’язку з 

цим ми повністю розділяємо думку авторів, які виступають з пропозицією 

утворити на базі Укрпатенту потужне Державне патентне відомство зі статусом 

спеціального органу виконавчої влади, відповідального за здійснення 

державної політики у сфері інтелектуальної власності, яке мало б відповідний 

адміністративно-правовий статус), притаманний патентним відомствам 

розвинутих країн [211, с. 178; 293, с. 120]. 

Важливу роль у справі публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності відіграє Рада з питань інтелектуальної власності 

тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, 

утворений 7 лютого 2018 р. Його адміністративно-правовий статус 

визначається відповідним Положенням про нього, затвердженим постановою 

уряду. Згідно цього акту, Рада з питань інтелектуальної власності виконує 

низку завдань, а саме: координує взаємодію органів виконавчої влади, бізнесу 

та громадського сектору у сфері інтелектуальної власності; визначає шляхи та 

механізми розв’язання проблемних  питань, які виникають під час формування 

та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; розробляє 

законодавчі зміни у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку 

цієї сфери, забезпечення інтеграції України у міжнародний та європейський 

інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів України, 

розвитку і реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності;  готує пропозиції розвитку та реформування державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності та державного стимулювання 

винахідницької діяльності, комерціалізації результатів інтелектуальної, творчої 
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діяльності, трансферу технологій, а також організації науково-дослідних робіт з 

питань удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, 

економічного, інформаційного та ресурсного забезпечення сфери 

інтелектуальної власності тощо [488]. Рада з питань інтелектуальної власності 

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, вивчає 

результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що 

належать до її компетенції, проводить моніторинг стану виконання органами 

виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інтелектуальної власності 

а також приймає участь в розробленні нормативно-правових актів у сфері 

інтелектуальної власності. Цей консультативно-дорадчий орган уряду має 

право звертатися із запитами та отримувати в установленому порядку від 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну 

для виконання покладених на нього завдань, а також залучати посадових осіб 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом) експертів, 

фахівців (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції. 

Безпосередньо на посадових осіб Мінекономрозвитку України - 

державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, що діють у м. м. 

Києві та Севастополі, областях, АРК, де представляють Мінекономрозвитку 

України, покладене завдання з державного контролю за дотриманням 

суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної 

власності. Їх адміністративно-правовий статус визначається відповідним 

Положенням [416], згідно якого державні інспектори контролюють дотримання 

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань інтелектуальної 

власності (законів  України  «Про  авторське  право  і  суміжні права»,  «Про  

розповсюдження  примірників  аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
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комп'ютерних програм, баз даних», «Про особливості державного регулювання 

діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, 

імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць» та інших актів 

законодавства у сфері інтелектуальної власності), а саме у процесі 

використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 

розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних, виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, 

вживають заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з 

порушенням прав інтелектуальної власності. 

Реалізуючи свої контрольні повноваження державні інспектори у першу 

чергу, з огляду на загальне призначення контролю, сприяють попередженню 

можливих порушень прав на об’єкти авторського права і суміжних прав. У 

якості таких попереджувальних засобів виступає право останніх на: перевірки у 

суб’єктів господарювання наявності дозволу на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності на будь-якій стадії їх виробництва, розповсюдження, 

прокату чи провадження іншої діяльності, пов’язаної з їх використанням; 

перевірки наявності контрольних марок на введених в обіг примірниках 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних, серію та номер контрольних марок і відповідність назви 

аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази 

даних, нанесеної на контрольні марки, назві відповідного примірника; огляд та 

вилучення у суб’єктів господарювання з метою вивчення на необхідний строк, 

але не більш як тридцять днів, об’єктів права інтелектуальної власності у разі, 

коли є обґрунтована підстава підозрювати вчинення порушення вимог 

законодавства у сфері інтелектуальної власності тощо [630, с. 148-149]. 

З метою виконання покладених на нього завдань державний інспектор 

має право перевіряти  наявність контрольних марок на введених в обіг 

примірниках аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних, серію та номер контрольних марок і відповідність назви 
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аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази 

даних, нанесеної на контрольні марки, назві відповідного примірника, а також 

вилучати примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних, на які не наклеєні контрольні марки або на 

які наклеєні контрольні марки, що мають серію і номер, що не відповідають 

даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або на які нанесено 

назву аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, 

бази даних, що не відповідає назві відповідного примірника; для 

аудіовізуальних творів кінематографії - також перевіряти наявність у суб'єкта 

господарювання документів, передбачених ст. 15 Закону України «Про 

кінематографію» [454] та Положенням про державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженим відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України [342]. 

Поряд з попереджувальною роботою державні інспектори мають значне 

коло повноважень, яке дозволяє їм виконувати і функції, пов’язані із 

припиненням порушень прав на об’єкти інтелектуальної власності. Так, останні 

мають право з метою негайного припинення порушень законодавства з питань 

інтелектуальної власності застосовувати наступні заходи: опечатувати і/або 

вилучати вироблені, імпортовані чи підготовлені до експорту з порушенням 

вимог законодавства диски і матриці, обладнання і сировину для їх 

виробництва, що не відповідають вимогам законодавства, зокрема не 

пристосовані для нанесення спеціального ідентифікаційного коду, на період до 

вирішення питання у судовому порядку; подавати пропозиції щодо обмеження, 

тимчасової заборони діяльності, тимчасового припинення дії або анулювання 

ліцензії: на виробництво дисків і матриць - Мінекономрозвитку України [620, с. 

118-119].  

Окрім цього державним інспекторам у разі виявлення ознак 

адміністративного правопорушення за ст. ст. 51-2, 164-9 та 164-13 КУпАП 

надано право на складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

Крім протоколу про адміністративне правопорушення, державні інспектори 
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мають право складати наступні документи: акт про відмову виробника, 

експортера, імпортера дисків в допущенні інспектора до проведення перевірки, 

направляти заяву в поліцію про виявлення ознак злочину. При цьому ми 

принципово не погоджуємося з тими авторами, які до зазначених документів 

додають ще і «звернення» державного інспектора до суду про розгляд справи 

про адміністративне правопорушення [188, с. 113]. У даному випадку мова має 

йти не про якесь там звернення, а про протокол про адміністративне 

правопорушення, який виступає у даному випадку єдиною підставою для 

початку розгляду справи про адміністративне правопорушення у суді. 

З огляду на викладене, а також аналіз адміністративного законодавства 

стає очевидним, що виконання державним інспектором своїх повноважень не 

отримало повного організаційно-правового забезпечення. Так, вище ми 

згадували про право державного інспектора складати акт про відмову 

виробника, експортера, імпортера дисків в допущенні інспектора до проведення 

перевірки. Зазначена відмова фактично означає невиконання суб’єктом 

господарської діяльності законних вимог зазначених посадових осіб 

Мінекономрозвитку України [632, с. 82]. На нашу думку, з погляду на 

принциповість та важливість організації належної правової охорони прав на 

об’єкти авторського права і суміжних прав, подібні дії мають стати 

адміністративно-караними, що вимагає внесення відповідних доповнень до 

КУпАП. 

Підводячи підсумок викладеному відмітимо, що у діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності галузевої 

компетенції накопичилося чимало організаційно-правових проблем, які підчас 

суттєво заважають цим суб’єктам більш ефективно налагодити свою роботу у 

зазначеній галузі. До переліку таких невирішених питань необхідно віднести 

наступні. По-перше, неодмінного вирішення потребує питання щодо створення 

повноцінного патентного відомства України, яке було б наділене статусом 

центрального органу виконавчої влади та займалося вирішенням усього 

комплексу питань, пов’язаних з охороною прав на усі види об’єктів 
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інтелектуальної власності. По-друге, слід було б більш детально вирішити 

питання взаємодії державних інспекторів з питань інтелектуальної власності з 

іншими державними органами у процесі здійснення перевірок суб’єктів 

господарської діяльності на предмет порушення законодавства України про 

авторське право і суміжні права. По-третє, досить актуальним, на нашу думку, є 

питання щодо підвищення правового захисту державних інспекторів з питань 

інтелектуальної власності у плані введення адміністративної відповідальності 

за невиконання законних вимог зазначених посадових осіб. 

 

 

2.5 Особливості адміністративно-правового статусу вітчизняних 

суб’єктів спеціальної  компетенції щодо публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності  

 

Суб’єктами публічного адміністрування спеціальної (функціональної) 

компетенції у сфері інтелектуальної власності є державні органи публічного 

адміністрування зі спеціальними повноваженнями у цій сфері. Отже, 

здійснення переважно однієї й тієї ж функції публічного адміністрування 

покладається на суб’єкти спеціальної (функціональної) компетенції, до яких 

належать органи, що реалізують виконавчу, контрольно-наглядову, 

регулятивну та реєстраційно-дозвільну функції [691, с. 110]. Такі органи 

забезпечують реалізацію державної політики у певній сфері, здійснюють 

керівництво з питань, які мають загальний характер для всіх або багатьох 

галузей господарства. До суб’єктів спеціальної (функціональної) компетенції 

щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності слід 

віднести ті, які поряд з виконанням своїх основних функцій, приймають також 

певну участь у процедурах публічного адміністрування у зазначеній сфері. Ця 

група суб’єктів, в залежності від особливостей їх адміністративно-правового 

статусу, поділяється в свою чергу на правоохоронні, контролюючи та судові 

органи. 
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Безперечно, важливими повноваженнями щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності наділені правоохоронні 

органи. Але питання їх діяльності у даній сфері, на жаль, не отримали свого 

всебічного та повного дослідження. Тому доречним, на наш погляд, буде 

детальніше зупинитися на даній проблематиці і з’ясувати перелік та 

особливості компетенції і функціонування тих правоохоронних органів 

України, які задіяні в справі публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Необхідність вирішення зазначених завдань робить 

актуальним звернення до питань більш загального порядку, що дозволить 

зробити викладення матеріалу логічно виваженим та послідовним. Мова йде 

про необхідність встановлення змісту такої категорії як «правоохоронний 

орган», що дозволить як визначити існуючу систему правоохоронних органів 

України, так і виокремити серед них ті, які мають повноваження щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Аналіз чинного законодавства засвідчує, що лише два державних органи 

прямо визначені законодавством правоохоронними - Служба Безпеки України 

(далі - СБУ) (ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки України [496]) та 

Управління державної охорони України (ст. 11 Закону України «Про державну 

охорону органів державної влади України та посадових осіб»» [374]). Дещо 

розширяє коло правоохоронних органів Закон України «Про державний захист 

працівників суду та правоохоронних органів», у ст. 2 якого наведено їх перелік, 

до якого віднесені «органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне 

антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи 

доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, 

органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової 

охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні 

функції» [371].  

Однак, на думку частини авторів, цей перелік є неповним, оскільки в 

ньому не враховані ті державні органи, які певною мірою також здійснюють 
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правоохоронні функції. На їх переконання, до правоохоронних слід, окрім 

зазначених, віднести органи та установи юстиції, Раду національної безпеки та 

оборони України (далі – РНБО України), адвокатуру тощо [662, с. 221]. 

Щоправда, дана точка зору зазнає гострої критики з боку інших дослідників. 

Зокрема, С. С. Шоптенко висловлює принципову незгоду з віднесенням до 

переліку правоохоронних органів тих з них, які виконують окремі 

правоохоронні дії, пов’язані з охороною права, лише принагідно - паралельно зі 

здійсненням власних основних (не правоохоронних) завдань. Автор також 

зауважує, що в Україні, згідно чинного законодавства, можлива лише державна 

правоохоронна діяльність, і не погоджується із включенням до переліку 

правоохоронних органів недержавних організацій [672, с. 33-34]. Вважаємо 

можливим підтримати останню тезу. На нашу думку, не слід приводити до 

єдиного знаменника, у якості якого виступає правоохоронна діяльність, 

функціонування двох принципово різних за своїм призначенням, 

повноваженнями і масштабами діяльності соціальних системи – державної та 

недержавної. У зв’язку з цим перспективною слід визнати думку, що поряд з 

правоохоронними органами - структурами, заснованими лише на державній 

формі власності, існують також і правозахисні органи – громадські організації 

[337, с. 14]. 

Слід також зауважити, що інколи поряд із терміном «правоохоронний 

орган» вживається дефініція «правозастосовний орган», який, як справедливо 

відмічається у літературі [566, с. 99], має більш широкий зміст. Застосовувати 

право означає діяти на підставі норм закону, без чого не можлива 

життєдіяльність сучасного суспільства. Застосовують право всі юридичні та 

фізичні особи, але про правозастосовні органи мова йде лише в тих випадках, 

якщо правозастосування здійснюють виключно державні органи, до яких 

належать усі органи держави, в тому числі і правоохоронні. Іншими словами, 

правоохоронні органи є тільки частиною правозастосовних. 

Як бачимо, на сьогоднішній день відсутня єдність у поглядах щодо 

складових елементів системи правоохоронних органів України. Вважаємо, що 
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вирішити зазначену проблему можна лише через відшукування певних 

критеріїв, прояв яких серед елементів адміністративно-правового статусу того 

або іншого державного органу дозволить останній віднести саме до зазначеної 

категорії органів. Проблема визначення сутності правоохоронних органів 

полягає, на думку В. А. Юсупова, в тому, що існуючі законодавчі положення 

«не дають достатніх підстав для того, щоб дати чітке визначення поняття 

«правоохоронні органи». Вони дозволяють лише визначити приблизний перелік 

таких органів та й то досить умовно, оскільки різними законами по-різному 

визначається статус одних і тих самих державних органів» [681, с. 79]. 

На нашу думку, слід погодитися з тими авторами, які підійшли до 

вирішення цієї проблеми через визначення правоохоронних функцій. У 

юридичній літературі вже були зроблені спроби визначити перелік функцій, 

властивих правоохоронній діяльності [158, с. 72-73; 176, с. 10-12; 590, с. 100-

103 та ін.], зроблено це і у Законі України «Про державний захист працівників 

суду та правоохоронних органів», де у ст. 2 до них віднесено: конституційне 

провадження; розгляд справ у судах, кримінальному провадженні та 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення; оперативно-

розшукова та розвідувальна  діяльність; охорона громадського порядку і 

громадської безпеки; виконання вироків, рішень, ухвал і постанов судів, 

постанов органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове 

розслідування, та прокурорів; контроль за переміщенням людей, транспортних 

засобів, товарів та інших предметів або речовин через державний і митний 

кордон України; нагляд і контроль за виконанням законів [371].  

Аналіз вищезазначених положень законодавчого акту дозволяє висловити 

зауваження щодо наведеного підходу до визначення правоохоронних функцій. 

Це пов’язано з тим, що законодавець навів перелік останніх без урахування 

особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів, покликаних їх 

здійснювати. Так, у зазначеній статті мова фактично йде про правоохоронну 

діяльність і судових органів, і органів виконавчої влади, і органів прокуратури. 

Подібний підхід, на нашу думку, виглядає дещо спрощеним. У зв’язку з цим 
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вважаємо доречним вести мову про конкретні правоохоронні функції 

зазначених органів окремо. Крім цього, частина авторів справедливо зазначає, 

що з визначенням деяких із названих функцій як суто правоохоронних важко 

погодитися, оскільки наявність у того або іншого державного органу однієї або 

навіть двох із перелічених функцій ще не доводить, що саме цей орган має 

визнаватися правоохоронним. В якості прикладу наводиться діяльність органів 

державної статистики, які, окрім іншого, здійснюють і такі «правоохоронні» 

функції, як контроль за виконанням законів та провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Проте, прирівнювати органи державної 

статистики до органів, наприклад, Національної поліції, надавши їм однаковий 

статус правоохоронних, навряд чи буде правильним. Тобто, постає завдання 

визначення тих правоохоронних функцій, які властиві органам виконавчої 

влади як суб’єктам правоохоронної діяльності, а також провести їх групування. 

У літературі вже була висловлена пропозиція поділити всі правоохоронні 

функції на головні і другорядні [573, с. 55], що, на нашу думку, є цілком 

виправданим. Отже, до головних правоохоронних функцій органів виконавчої 

влади належать ті, які мають на меті боротьбу з правопорушеннями, які 

пов’язані з реалізацією юридичної відповідальності у сфері публічного права, а 

саме: профілактична; захисна; охорони громадського порядку, громадської 

безпеки, власності; ресоціалізаційна; оперативно-розшукова; розслідування 

злочинів; розгляду справ про адміністративні правопорушення; виконання 

вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів досудового 

розслідування та прокурорів. До другорядних же правоохоронних функцій, 

тобто тих, які передують здійсненню основних і створюють організаційні та 

правові підстави для їх застосування, можна віднести контрольну, дозвільну, 

правороз’яснювальну, аналітичну, інформаційну, нормотворчу та 

координаційну. 

Таким чином, до системи правоохоронних органів слід відносити лише ті, 

які спеціально створюються державою для виконання будь-якої (будь-яких) 

головної правоохоронної функції за чітко встановленою законом процедурою. 
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Саме такий напрямок діяльності для правоохоронного органу має бути 

основним (головним або пріоритетним).  

Отже, виходячи з викладеного, система правоохоронних органів України 

може мати наступний вигляд: СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх 

справ України, Державна фіскальна служба України, Управління державної 

охорони України, Державна пенітенціарна служба України, Національна 

гвардія України, органи охорони державного кордону. Аналіз же нормативних 

актів, які закріплюють правовий статус зазначених державних правоохоронних 

інституцій, а саме їх завдання, функції та повноваження свідчить, що частинна 

з них (СБУ, органи прокуратури України, органи внутрішніх справ України,) є 

суб’єктами публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Найбільш визначальною відмінністю їх діяльності щодо публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності від діяльності інших 

суб’єктів, які функціонують у зазначеній сфері, є те, що вона пов’язується не 

просто із організацією здійснення охорони прав інтелектуальної власності, а з її 

активною формою - захистом. 

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» служба 

безпеки бере участь у розробленні та здійсненні заходів із забезпечення захисту 

державної таємниці (зокрема, щодо секретних винаходів та корисних моделей 

як об’єктів інтелектуальної власності, адже відповідно до Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі» секретний винахід або секретна 

корисна модель – це об’єкти, що містить інформацію, віднесену до державної 

таємниці), сприянні в збереженні комерційної таємниці (у порядку, 

визначеному законодавством СБУ сприяє підприємствам, установам, 

організаціям, підприємцям у збереженні їхньої комерційної таємниці, 

розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України, 

несе відповідальність за державну політику щодо голографічного захисту 

товарів і документів та здійснює державний контроль і координацію діяльності 

у цій сфері). Крім того, аналізуючи повноваження СБУ, також зазначимо, що 

хоча протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності не належить 
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до її безпосередньої компетенції, СБУ має подавати наявними силами і 

засобами, в тому числі і технічними, допомогу органам Національної поліції, 

іншим правоохоронним органам у боротьбі із правопорушеннями, в тому числі 

і правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності. 

Важливі функції суб’єкта публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності здійснює прокуратура України. Згідно зі ст. 1 Закону 

України «Про прокуратуру» прокуратура в порядку, передбаченому цим 

законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави [487]. Крім 

того, ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» встановлюються її основні 

функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво 

інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 

нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів під час 

виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час 

застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. У зв’язку з тим, що незаконним відтворенням, 

тиражуванням і розповсюдженням, у тому числі шляхом здійснення імпортно-

експортних операцій, об’єктів інтелектуальної власності порушуються, як 

правило, права та законні інтереси громадян, відповідно до ст. 23 названого 

вище закону представництво прокурором інтересів громадянина або держави в 

суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 

інтересів громадянина або держави. Значну роль щодо припинення фактів 

незаконного обігу товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, 

відіграє взаємодія між митними органами та прокуратури України.  

У реалізації завдань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності важливу роль відграє Міністерство внутрішніх справ України (далі – 

МВС України) та його структурні підрозділи. Відповідно до Положення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, МВС України є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
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координується Кабінетом Міністрів України. Зокрема, МВС України бере 

участь у формуванні та забезпеченні наукової і науково-технічної політики 

держави у сфері охорони суспільних відносин, пов’язаних із захистом та 

охороною прав і свобод людини, забезпеченням публічної безпеки і порядку, 

протидії злочинності тощо [423]. При цьому провідну роль у запобіганні 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності відіграють підрозділи 

Національної поліції України, а саме Департамент захисту економіки 

Національної поліції України (далі - ДЗЕНПУ) та Департамент кіберполіції 

Національної поліції України (далі - ДКНПУ).  

ДЗЕНПУ був утворений згідно наказу Національної поліції України [401]. 

Серед функцій ДЗЕНПУ окремо визначено вживання заходів з протидії 

правопорушенням в органах державної влади, проти власності, у сфері 

інтелектуальної власності, пов’язаним з фальшивомонетництвом, а також із 

забезпечення відшкодування завданих зазначеними діяннями збитків. 

Аналогічні завдання і функції покладені на всі управління (відділи) ДЗЕНПУ на 

місцях. Таким чином, протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної 

власності є однією з основних функцій ДЗЕНПУ, однак це ніяк не відбивається 

та його структурі та спеціалізації співробітників, оскільки чинна структура 

ДЗЕНПУ не передбачає окремних відділень щодо протидії правопорушенням у 

сфері інтелектуальної власності, що звичайно значно знижує дієвість діяльності 

в цій сфері. На практиці оперативні справи щодо правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності передаються до розробки одному зі співробітників 

відділів захисту економіки на місцях, однак, як зазначають фахівці, таких справ 

на сьогодні небагато.  

Ще одним підрозділом Національної поліції України, який безпосередньо 

замається протидією правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, є 

ДКНПУ. Він був створений відповідно до наказу Національної поліції України 

[402]. До складу ДКНПУ входить Управління протидії злочинам у сфері 

інтелектуальної власності та господарчої діяльності (УПЗСІВГД), керівництво 

яким здійснює заступник начальника ДКНПУ – начальник УПЗСІВГД. До 
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структури УПЗСІВГД входять три відділи: протидії злочинам у сфері 

електронної комерції, протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту 

і телекомунікацій, протидії злочинам у сфері платіжних систем. Відповідно 

протидія злочинам проти інтелектуальної власності, пов’язаним з 

використанням комп’ютерних технологій, є пріоритетним завданням ДКНПУ. 

Інформаційні звіти, представлені на офіційному сайті ДКНПУ, підтверджують 

дієвість заходів, що застосовують у сфері протидії даним правопорушенням. 

Так, у повідомлені ДКНПУ від 30 квітня 2016 р. зазначалося про викриття у 

Луцьку підпільного виробництва фальсифікованих примірників побутової хімії, 

торгових марок «Ariel», «Tide», «Head&Shoulders», «Fairy» та «Vanish». А 

слідчим підрозділом поліції в Рівненській області було відкрито кримінальне 

провадження за ст. 229 КК України, у рамках якого були встановлені особи, 

причетні до організації вказаного злочинного промислу, робітники, які 

займалися фасуванням контрафакту, а також замовників, що в подальшому 

реалізували підробку громадянам [168]. Звісно, створення спеціального відділу 

в структурі Національної поліції України з протидії правопорушенням у сфері 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет слід визнати позитивним та вельми 

актуальним, однак слід також зазначити, що діяльність зазначених підрозділів 

пов’язана більшою мірою з припиненням правопорушень у вказаній сфері, 

оскільки специфіка останніх є такою, що вони найчастіше виявляються саме за 

наслідками. Публічне висвітлення позитивного досвіду протидії кіберзлочинам, 

пов’язаним з порушенням прав інтелектуальної власності, звісно має певний 

превентивний вплив на осіб, які схильні до вчинення правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності, проте разом з цим, на нашу думку, співробітниками 

ДКНПУ має проводитися цілеспрямована розробка та проведення заходів із 

запобіганню кіберзлочинами у сфері інтелектуальної власності, що вчиняються 

за допомогою комп’ютерних технологій. 

Міністерством регулярно проводяться такі оперативно-профілактичні 

заходи, як операція «Інтелект», операція «Пірати» тощо, з відпрацювання 

суб'єктів ринку інтелектуальної власності, під час яких одними із пріоритетних 
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напрямків роботи визначено протидію реалізації та виготовленню 

фальсифікованої продукції з використанням торговельних марок (знаків для 

товарів і послуг) відомих українських і зарубіжних виробників, а також 

боротьбу з Інтернет-піратством [74, с. 135]. 

Таким чином, діяльність з публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є однією з функцій СБУ, прокуратури та органів 

внутрішніх справ в межах їх компетенції, визначеної законодавством. Тобто, 

правоохоронні органи України виступають одним із суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Необхідність залучення 

останніх до механізму публічного адміністрування у зазначеній сфері 

пояснюється розповсюдженістю випадків протиправного порушення прав 

інтелектуальної власності, що вимагає наявності силового механізму 

попередження та припинення подібних порушень. 

Головна відмінність суб’єктів публічного адміністрування, які входять до 

групи контролюючих суб’єктів, від правоохоронних органів полягає в тому, що 

їх визначальною функцією є функція контролю, яка, як було зазначено вище, 

належить вже до другорядних правоохоронних функцій. При цьому 

правоохоронний характер контрольної функції пов’язується перш за все з тим, 

що контролюючі органи, будучи складовою частиною державного апарату, 

виступають від імені і за дорученням держави та здійснюють контроль над 

додержанням законності у тій або іншій сфері державної діяльності [633, с. 

157]. Суттєвою особливістю діяльності контролюючих органів і зокрема тих, 

що функціонують у сфері публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності, є той факт, що сфера контрольної діяльності і владних повноважень 

останніх поширюється на об’єкти незалежно від їх відомчої підпорядкованості 

[621, с. 153]. Тобто, незалежно від того хто володіє, користується або 

розпоряджається правами інтелектуальної власності він може стати об’єктом 

контролю з боку контролюючого органу. Їх кількість досить значна, а до 

переліку контролюючих органів, які здійснюють публічне адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності можна віднести: Антимонопольний комітет 
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України, Державну фіскальну службу України (далі – ДФС України), Державну 

службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(далі - Держпродспоживслужба), Український інститут експертизи сортів 

рослин, Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(далі - Держгеокадастр), Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство 

культури України, Державне агентство України з питань кіно, Міністерство 

екології та природних ресурсів України, а також Фонд державного майна 

України (далі - ФДМ України). 

Зокрема, вагомий вплив на діяльність господарюючих суб’єктів має 

Антимонопольний комітет України. Виступаючи центральним органом 

виконавчої влади зі спеціальним статусом [361], він забезпечує захист інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції, 

пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності в 

частині неправомірного використання комерційних позначень, неправомірного 

використання товару іншого виробника та копіювання зовнішнього вигляду 

виробу. Антимонопольний комітет України здійснює державний контроль над 

дотриманням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

недобросовісною конкуренцією є спосіб порушення права інтелектуальної 

власності, що являє собою будь-які дії у конкуренції, які суперечать  торговим 

та іншим чесним звичаям у господарській діяльності [447]. Діями ж, що 

визнаються недобросовісною конкуренцією і порушують право інтелектуальної 

власності є: неправомірне використання ділової репутації суб’єкта 

господарювання (використання імені, комерційного (фірмового) найменування, 

торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, 

оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без 

дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати 

їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело або 

може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання), 

створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції 
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(введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого 

виробника шляхом змін або зняття позначень виробника без дозволу 

уповноваженої на те особи, відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого 

суб’єкта господарювання і введення його в господарський обіг без 

однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з 

діяльністю іншого суб’єкта господарювання) та досягнення неправомірних 

переваг у конкуренції та неправомірне збирання, розголошення та 

використання комерційної таємниці. 

Заходи щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності та недопущення 

переміщення через митний кордон України контрафактних товарів вживає ДФС 

України - орган, який реалізує державну податкову політику, державну 

політику у сфері державної митної справи, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з 

питань сплати єдиного внеску [145, с. 53]. В апараті ДФС України вищевказана 

функція покладена на Управління організації митного контролю та оформлення 

Департаменту митної справи, у складі якого функціонує Відділ захисту прав 

інтелектуальної власності та експортного контролю. ДФС України відповідно 

до своїх функцій забезпечує ведення митного реєстру об'єктів інтелектуальної 

власності, до складу якого на підставі заяв власників майнових прав на об'єкти 

інтелектуальної власності вже внесено більше 1,5 тис. об'єктів. За даними ЄС, 

щорічно підробляється 25 млн. товарів. З розвитком технологій 

удосконалюються підробки, тому постає питання про налагодження постійного 

підвищення кваліфікації митників, удосконалення засобів контролю, створення 

спеціальних підрозділів на митному кордоні для боротьби з контрафактними 

товарами. 

Протидія правопорушенням у сфері інтелектуальної власності також 

входить і до функцій ДФС України. Відповідно до Постанови Кабінету 
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Міністрів України від 21 травня 2014 р. до основних завдань ДФС України, 

зокрема, віднесено вживання заходів до захисту прав інтелектуальної власності 

у процесі зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через 

митний кордон України контрафактних товарів [381]. Зокрема, за ввезення на 

митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, 

призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, з 

порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 476 

Митного Кодексу України (далі – МК України), а також у разі ввезення на 

митну територію України або вивезення з цієї території контрафактних товарів.  

До переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, 

щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних 

йому майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності, за ініціативою органу 

доходів і зборів Кабінет Міністрів України включив: подання до митного 

органу або до Держмитслужби заяви особи, якій відповідно до закону належать 

майнові права на об’єкт інтелектуальної власності, що не включений до 

митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності, або особи, яка діє від її 

імені в межах наданих повноважень; отримана інформації про порушення прав 

інтелектуальної власності від правоохоронних та контролюючих органів, 

митних органів України та інших країн, міжнародних організацій, до 

компетенції яких входять питання захисту прав інтелектуальної 

власності; декларування товару з торговельною маркою (знаком для товарів і 

послуг), яка відрізняється від торговельної марки (знаку для товарів і послуг), 

наявної в митному реєстрі, лише окремими елементами та є схожою з нею 

настільки, що їх можна сплутати [396]. Таким чином діяльність ДФСУ з сфері 

протидії порушенням прав інтелектуальної власності спрямована головним 

чином запобігання вказаним правопорушенням у зовнішньоекономічній 

діяльності нашої країни та припинення переміщення через митний кордон 

товарів, виготовлених з порушенням прав інтелектуальної власності. У разі 

виявлення порушень прав інтелектуальної власності в інших сферах ДФСУ 

передає відповідні матеріали правоохоронним органам за належністю. 
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Наступний суб'єкт публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності спеціальної компетенції - Держпродспоживслужба, яка є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики 

та продовольства та який реалізує державну політику в тому числі у сфері 

охорони прав на сорти рослин шляхом здійснення державного нагляду 

(контролю) у цій сфері. Держпродспоживслужба відповідно до покладених на 

неї завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх 

Міністру, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері. 

Зокрема, у сфері охорони прав на сорти рослин Держпродспоживслужба 

організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за: дотриманням 

юридичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у 

сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження 

садивного матеріалу сортів рослин; збереженістю сортів рослин, реєстрацією 

ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди; 

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної 

власності та підтримувачами сортів рослин; набуттям прав на сорти рослин та 

їх реєстрацією; ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) 

незареєстрованих в Україні сортів рослин; дотриманням особистого 

немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права 

попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на 

поширення сорту в Україні, прав автора сорту в разі відмови власника від 

майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу 

(насіння) сортів рослин, що містять об’єкт інтелектуальної власності, вимог 

угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати 

справедливої винагороди [420]. 
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Ефективне публічне адміністрування у сфері охорони прав на сорти 

рослин неможливе без наявності відповідних закладів експертизи (оскільки 

рослинництво (поряд із тваринництвом) традиційно розглядається як провідна 

галузь сільського господарства, адже продукція цієї галузі створює основу для 

забезпечення продовольчої безпеки держави), провідну роль серед яких відіграє 

Український інститут експертизи сортів рослин, утворений у червні 2002 р. 

шляхом реорганізації Державного центру сертифікації, ідентифікації та якості 

сортів рослин Державної комісії по випробуванню та охороні сортів рослин 

Мінагрополітики України [515]. Інститут є базовою науково-дослідною 

установою системи охорони прав на сорти рослин, пріоритетними напрямками 

досліджень якого є реалізація проектів у сфері охорони прав на сорти рослин та 

проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об`єктів 

інтелектуальної власності. Так, на виконання ст. ст. 27, 29 Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин» [474] та з метою удосконалення дослідної 

роботи з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, оптимізації проведення 

польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України був затверджений 

перелік закладів експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин 

для виконання кваліфікаційної експертизи сортів рослин [383]. Таку експертизу 

здійснює Український інститут експертизи сортів рослин, а також державні 

центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на 

сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші 

заклади експертизи, підприємства. 

Окремі повноваження щодо публічного адміністрування  сфері 

інтелектуальної власності покладено на Держгеокадастру, який відповідно до 

покладених на нього завдань: здійснює координацію діяльності, пов’язаної з 

встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та 

збереженням географічних назв; організовує проведення відповідної 

експертизи географічних назв; забезпечує створення і ведення Державного 

реєстру географічних назв, контролює використання та збереження 
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географічних назв; визначає сталі географічні об’єкти на території України; 

здійснює в установленому порядку визначення меж географічних місць, з 

якими пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики 

товарів, і надає відповідні висновки [421]. 

Серед широкого загалу завдань, покладених на Міністерство охорони 

здоров'я України, слід виокремити формування державної політики щодо 

захисту права інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів [426]. 

Дане міністерство є також спеціально уповноваженим органом щодо 

визначення та контролю особливих властивостей, певних якостей та інших 

характеристик товарів відносно продуктів харчування, продовольчої сировини 

та мінеральних вод (на виконання Закону України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» [471]). 

Як суб’єкт публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

спеціальної компетенції Міністерство культури України відповідає за 

формування державної політики у сфері кінематографії, культури та мистецтв, 

охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних 

цінностей, державної мовної політики, відновлення та збереження національної 

пам’яті [425], та є також спеціально уповноваженим органом для визначення та 

контролю особливих властивостей, певних якостей та інших характеристик 

виробів художніх народних промислів. Якщо до недавнього часу зростання 

економіки асоціювалося переважно з технологічним та інноваційним розвитком 

у технічних галузях (індустріальне суспільство), то з обранням Україною курсу 

на перехід до інформаційного суспільства (постіндустріальне суспільство) 

сфера культури виходить на якісно новий рівень розвитку та комунікацій. 

Надання культурних послуг все більш перетворюються в «індустрію культури», 

в якій створюються та розповсюджуються різноманітні товари та послуги. 

Культура сприяє стимулюванню творчості та інновацій. У цьому контексті 

важливим завданням Міністерства культури має стати активізація та 

укріплення унікальних місцевих традицій і звичаїв, заохочення процесу 

відродження та розвитку традиційних для України народних ремесел. 
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Окремі повноваження щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності Міністерство культури здійснює через 

підпорядковане йому Державне агентство України з питань кіно. Цей орган 

видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів і при здійсненні цієї діяльності вживає заходи із захисту об'єктів 

інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав [403]. 

ФДМ України - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, 

використання та відчуження державного майна, управління об'єктами 

державної власності [527]. У сфері оцінки майнових прав на об'єкти 

інтелектуальної власності ФДМ України організовує професійну підготовку 

оцінювачів, зокрема затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної 

діяльності та оцінювачів, затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних 

комісії з професійної підготовки оцінювачів за напрямком «Оцінка цілісних 

майнових комплексів паїв, цінних паперів, майнових прав та немайнових 

активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності», 

організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів. 

Міністерство екології та природних ресурсів України, виконуючи функції 

суб’єкта публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

спеціальної компетенції, є головним органом в системі центральних органів 

виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах 

своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з 

відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами [424]. 

Власними повноваженнями щодо публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності наділена судова гілка влади, внаслідок реформування 

якої відбулися принципові зміни. Справа в тому, що протягом останніх років в 

Україні активно обговорювалась ідея поглиблення спеціалізації судів у спорах з 

питань інтелектуальної власності, і з цього приводу сформувалися дві основні 

точки зору: утворити окремий спеціалізований суд [181, с. 44; 327, с. 69; 351, с. 



 190 

204 та ін.] або запровадити відповідні судові палати у складі місцевих та 

апеляційних судів [30, с. 55; 69, с. 76-77; 139, с. 34 та ін.]. Врешті-

решт перемогла перша концепція, і 29 вересня 2017 р. Президент України на 

підставі ч. 6 ст. 19 та ч. 5 ст. 153 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» [507] підписав Указ «Про утворення Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності» [513], а наступного дня Державна судова 

адміністрація за погодженням із Вищою радою правосуддя [480] своїм наказом 

визначила кількість суддів у новому суді – двадцять одна посада [364]. На 

думку вітчизняних фахівців, саме утворення окремого вищезгаданого суду 

сприятиме вирішенню проблеми розмежування юрисдикції судів у розгляді 

справ з питань інтелектуальної власності й, відповідно, забезпечить 

застосування  однакової і правильної судової практики вирішення відповідних 

спорів. Також створення цього суду матиме на меті побудову ефективної 

системи захисту прав інтелектуальної власності з урахуванням міжнародних 

стандартів й, крім того, покращить інвестиційну привабливість нашої держави.  

Донедавна у світі функціонувало приблизно дев’яносто таких 

спеціалізованих судів. Подібна тенденція пов’язана, в першу чергу, з розвитком 

суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, а також входженням 

 країн, у яких наявні такі суди, до СОТ (хоча вступ до неї та приєднання до 

TRIPS не зобов’язують країни створювати відповідні спеціалізовані суди і 

багато держав за своєю власною ініціативою приймають такі рішення). Назви 

спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності в різних країнах світу 

відрізняються. Наприклад, в Німеччині цей суд має назву Федеральний 

патентний суд [206, с. 244], тоді як в Японії – Вищий суд по інтелектуальній 

власності [310, с. 263]. Однак назва не є єдиним аспектом, який відрізняє 

спеціалізовані суди у цій сфері. Перш за все, йдеться про юрисдикційні 

відмінності. Так, на використанні норм цивільного процесу базують свою 

діяльність суди з питань інтелектуальної власності у Австрії, Великобританії, 

Ірландії, Швейцарії [131, с. 116], в той час як в Німеччині відбувається 



 191 

поєднання норм адміністративного та цивільного процесів [95, с 87-88], а в 

Швеції – лише адміністративного [191, с. 159].   

Норми щодо юрисдикції Вищого спеціалізованого суду з питань 

інтелектуальної власності містить ухвалений у новій редакції Господарський 

процесуальний кодекс України (далі – ГПК України). Відповідно до п.2 ст. 20 

ГПК України, новоутворений суд покликаний розглядати у першій інстанції 

справи:  

- у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та 

інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього 

користування;  

- у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, 

визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, 

свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі 

права, або які порушують такі права чи пов'язані з ними законні інтереси;  

- про визнання торговельної марки добре відомою;  

- у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо 

колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;  

- у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної 

концесії;  

- у спорах, які виникають із відносин, пов'язаних із захистом від 

недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень 

або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; 

збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження 

рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань 

[88].  

Також до складу Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної 

власності входитиме Апеляційна палата з питань інтелектуальної власності, яка 

згідно п. 3 ст. 25 ГПК України буде переглядати в апеляційному порядку 
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ухвалені цим судом рішення. Отже, розгляд справ з питань інтелектуальної 

власності буде здійснюватись саме за правилами господарського судочинства. 

Водночас це повинне відбуватись з певними особливостями, зокрема:  

- учасниками відповідних спорів визнаються не лише суб’єкти 

підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), а й 

звичайні фізичні особи;  

- органи державної влади та місцевого самоврядування також братимуть 

участь у спорах про визнання недійсними актів таких органів, що порушують 

права інтелектуальної власності;  

- запроваджується колегіальний розгляд справ.  

Концепція Вищого суду з питань інтелектуальної власності, разом з тим, 

містить низку проблемних питань. Першою з них є територіальна віддаленість 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оскільки він перебуватиме 

виключно в місті Києві, а це природно спричинить проблему доступу до  цього 

суду більшості пересічних громадян України. По-друге, має місце відсутність 

конструкції непозовного провадження у ГПК України. Зокрема, не вирішеним є 

питання про процесуальний механізм визнання торгової марки добре відомою, 

який за будь-яких обставин не може бути позовним. Третьою проблемою є 

проблема професійності майбутніх суддів - Спеціалізований суд з питань 

інтелектуальної власності мав би об’єднати осіб, які мають як досвід роботи в 

цій сфері, так і відповідну спеціальну освіту (спеціальні знання). Проте 

законодавець чомусь вирішив, що у Вищому спеціалізованому суді можуть 

працювати особи, які можуть не мати ані першого, ані другого.  Це стосується, 

у першу чергу суддів, до яких є лише вимога щодо трьохрічного стажу на 

посаді судді. При цьому чи буде такий стаж у сфері інтелектуальної власності 

чи з розгляду інших спорів жодного значення не має. І нарешті, по-четверте, 

негативним моментом виглядає відсутність у судовому процесі спеціаліста 

(радника), який володіє спеціальними знаннями з практики застосування 

законодавства у сфері інтелектуальної власності, адже за новою редакцією ГПК 

України участь у процесі спеціаліста обмежується лише допомогою суду у 
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застосуванні технічних засобів. У зв’язку з цим, на думку частини вчених, є 

доцільним введення такого спеціаліста, який би міг залучатись судом з метою 

допомоги при встановлення фактичних обставин справи, наданні усних 

консультацій або роз’яснень [647, с. 108].  

Отже, вважаємо, що на сьогодні початок роботи Вищого спеціалізованого 

суду з питань інтелектуальної власності містить чимало невирішених питань як 

процесуального, так і організаційного характеру, що поглиблює і без того 

складне завдання функціонування такої судової ланки у судовій системі 

України.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Наявність у державі сучасної системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності з чітко визначеним 

адміністративно-правовим статусом елементів її структури виступає 

вирішальним фактором забезпечення ефективної реалізації завдань публічного 

адміністрування у цій сфері. Процес становлення такої системи в Україні все 

ще далекий від свого завершення, але основи законодавчого забезпечення 

діяльності цієї системи вже закладені. У першу чергу це стосується визначення 

особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Ці суб’єкти складають 

окрему категорію державних органів, адміністративно-правовий статус яких 

характеризується наступними рисами. Вони здійснюють державно-владний 

вплив на об’єкти публічного адміністрування (суспільство в цілому, окремих 

громадян тощо). Їх головною ознакою є наявність у них певної компетенції і 

владних повноважень, які дозволяють їм втілювати власну волю у формі 

управлінських рішень, обов’язкових для виконання. Правовою основою 

діяльності суб’єкта публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в переважній більшості випадків стають норми адміністративного 
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права, а в процесі своєї діяльності дані суб’єкти використовують виключно 

форми та методи публічного адміністрування. 

Проведений аналіз діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності засвідчив недостатньо високий рівень її 

результативності, навіть не дивлячись на те, що у зазначеній сфері задіяна 

велика кількість державних інституцій, що, у першу чергу, пояснюється 

відсутністю теоретично розробленої концепції формування структури суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а також 

класифікації зазначених суб’єктів. Дане становище не сприяє розробленню 

науково обґрунтованої концепції створення сучасної системи суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а на практиці 

прямим його наслідком є відсутність належної координації та взаємодії в 

питаннях публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності з 

постійним «розмиванням» відповідальності функціонуючих у зазначеній сфері 

суб’єктів. Тому саме від вирішення завдання розв’язання проблеми створення 

сучасної системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні залежить міцність фундаменту інноваційної моделі 

розвитку держави, її модернізації, підвищення конкурентоспроможності у 

світовій соціально-економічній системі.  

Становлення адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності відбувалося з 1992 р. у 

декілька етапів, зумовлених особливостями обраних державою напрямків 

внутрішньої та зовнішньоекономічної політики у напрямку формування 

трирівневої структури системи суб’єктів публічного адміністрування у цій 

сфері.  

Для характеристики адміністративно-правового статусу суб'єктів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності принциповим 

моментом є з'ясування питання про їх компетенцію, адже чітке її визначення та 

юридичне закріплення має важливе практичне значення, оскільки відсутність 

належної регламентації прав і обов'язків може призвести до порушення 
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законності, зниження рівня виконавської дисципліни, безвідповідальності за 

невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків і прийнятих рішень. За 

характером компетенції органи виконавчої влади поділяються на органи 

загальної компетенції (органи, які в межах підвідомчої їм території здійснюють 

адміністративно-правове регулювання підконтрольних їм органів галузевої або 

спеціальної (функціональної) компетенції, галузевої компетенції (вони 

реалізують державну політику у відповідній галузі) та спеціальної 

(функціональної) компетенції (ці органи забезпечують реалізацію державної 

політики в одній або декількох сферах шляхом надання адміністративних 

послуг, державного нагляду (контролю), узагальнення практики застосування 

законодавства, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих 

актів). Класифікація суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності повинна базуватися на загальновизнаному в теорії 

державного управління їх поділі на органи загальної, галузевої та спеціальної 

(функціональної) компетенції, в основу якої покладено обсяг і характер 

правомочностей щодо об'єктів інтелектуальної власності, суб’єктів права 

інтелектуальної власності та функцій публічного адміністрування ними.  

Суб’єктами загальної компетенції слід визнати і суб’єкти, до компетенції 

яких належить здійснення в тому або іншому обсязі всіх функцій щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, незалежно від 

виду об'єкта інтелектуальної власності та суб'єктів їх використання. 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 органів публічне адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є складовою основної функції щодо забезпечення 

реалізації державної політики з певних питань. До суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності загальної компетенції 

належать Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 



 196 

України, Верховна Рада і Рада міністрів АРК, державні адміністрації регіонів, 

органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи. 

Суб’єкти публічного адміністрування даної групи володіють загальною 

компетенцією у сфері інтелектуальної власності, а тому їх діяльність у 

переважній більшості випадків обмежується лише створенням організаційно-

правового режиму правомірного використання об’єктів інтелектуальної 

власності, що досягається, насамперед, шляхом видання правових актів. У той 

же час такий обсяг повноважень у сфері публічного адміністрування не в змозі 

повністю задовольнити потреби суспільства, держави та окремих осіб щодо 

гарантування належного правового режиму інтелектуальної власності в країні.  

У зв’язку з цим, державою створюється наступний рівень публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, який уособлюється у 

діяльності суб’єктів галузевої компетенції, головне завдання яких полягає у 

безпосередньому забезпеченні потреб суспільства в забезпеченні ефективності 

функціонування сфери інтелектуальної власності. І саме на суб’єкти галузевої 

компетенції покладається реалізація державної політики у зазначеній сфері. 

Суб’єктами публічного адміністрування галузевої компетенції вважаються 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму 

підпорядкуванні підприємства, установи, інші структури і відповідно керують 

певною галуззю, місцеві органи цих міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади. Особливістю цих суб’єктів є те, що організаційна діяльність 

суб’єктів публічного адміністрування не виходить за межі їх компетенції, а їх 

головне завдання полягає у безпосередньому забезпеченні потреб суспільства у 

певній продукції або послугах. Для суб’єктів публічного адміністрування 

галузевої компетенції характерні вертикальні правові відносини, відносини 

прямої підпорядкованості, які складаються між суб’єктами публічного 

адміністрування і керованими ними об'єктами. Суб'єктом публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності галузевої компетенції в 

Україні є Мінекономрозвитку України зі створеним у його структурі апарату 



 197 

відповідним департаментом та посадовими особами міністерства - державними 

інспекторами з питань інтелектуальної власності. 

Здійснення переважно однієї й тієї ж функції публічного адміністрування 

покладається на суб’єкти спеціальної (функціональної) компетенції, до яких 

належать органи, що реалізують виконавчу, контрольно-наглядову, 

регулятивну та реєстраційно-дозвільну функції. Такі органи забезпечують 

реалізацію державної політики у певній сфері, здійснюють керівництво з 

питань, які мають загальний характер для всіх або багатьох галузей 

господарства. До суб’єктів спеціальної (функціональної) компетенції щодо 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності слід віднести ті, 

які поряд з виконанням своїх основних функцій, приймають також певну участь 

у публічному адмініструванні у зазначеній сфері. Ця група суб’єктів, в 

залежності від особливостей їх адміністративно-правового статусу, поділяється 

в свою чергу на правоохоронні (СБУ, органи прокуратури України, органи 

внутрішніх справ), контролюючи (Антимонопольний комітет України, ДФС 

України, Держпродспоживслужба, Держгеокадастр, Міністерство охорони 

здоров'я України, Міністерство культури України, Державне агентство України 

з питань кіно, Міністерство екології та природних ресурсів України, ФДМ 

України) та судові (Вищий спеціалізований суд з питань інтелектуальної 

власності) органи. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Форми публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні 

 

Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності являє собою 

досить складний комплексний механізм, у якому принциповим питанням 

виявляються форми та методи діяльності елементів його структури. Саме 

завдяки аналізу зазначених категорій можна наочно уяви межи та глибину 

управлінського впливу, який здійснюється відповідним суб’єктом публічного 

адміністрування на об’єкти, встановити той правовий інструментарій, що 

виступає засобом досягнення цілей публічного адміністрування, відмежувати 

діяльність у сфері інтелектуальної власності, яка регулюється нормами 

адміністративного права від діяльності, яка підпадає під регулювання норм 

інших галузей права. Реалізація завдань публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності відбувається, в першу чергу, шляхом застосування 

відповідних методів, що виявляються у формах адміністративно-публічної 

діяльності. 

Форми публічного адміністрування завжди привертали увагу дослідників, 

які проводили власний науковий пошук у межах адміністративно-управлінської 

проблематики [223, с. 28; 268, с. 45; 688, с. 52 та ін.], але не дивлячись на це, й 

досі зазначене питання не втрачає своєї актуальності. З одного боку це 

пов’язано з тим, що на ниві розвитку науки адміністративного права та теорії 

державного управління відбувається логічне переосмислення практики 

застосування вже існуючих форм публічного адміністрування, що викликає 

зміну пріоритетів у користуванні тією або іншою з них, а також необхідність 
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впровадження у практику публічного адміністрування його принципово нових 

форм. З іншого боку актуальність дослідження форм діяльності з публічного 

адміністрування пов’язується з намаганням дисертанта дослідити ту сферу 

управлінських відносин, яка ще не була ґрунтовно вивчена через призму 

адміністративно-правових засобів, у тому числі і форм публічного 

адміністрування. А тому, спочатку слід визначитися з доктринальним 

розумінням категорій «форма» та «форма публічного адміністрування». 

Одним із найбільш розповсюджених прийомів з’ясування сутності будь-

якого терміну є його аналіз за допомогою лексичних прийомів. Так, з точки 

зору лексики, «форма» (від лат. forma) визначається як зовнішній вияв певного 

явища, пов’язаний з його сутністю та змістом [200, с. 44]. Схожі пропозиції 

щодо з’ясування сутності терміну «форма» висловлюються і філософами, які 

зауважують, що будь-яке явище має зміст (сукупність взаємопов’язаних 

внутрішніх суттєвих для якісної характеристики будь-якого явища його 

властивостей та ознак) і форму (форми) (вираз змісту, спосіб його існування та 

розвитку). Зміст є завжди «оформленим», і саме форма впливає на зміст, 

сприяючи або навпаки заважаючи його реалізації та розвитку. Зміст обумовлює 

форму, а форма завжди змістовна [602, с. 234]. Як бачимо, співвідношення 

змісту і форми є діалектичним. 

Наведені міркування представників філософської науки, висновки якої, 

як відомо виявляються у рівній мірі в будь-які сфері життєдіяльності 

суспільства, дозволили представникам науки адміністративного права 

пристосувати їх до «власних потреб» і визначити форму публічного 

адміністрування як спосіб зовнішнього практичного вираження управлінської 

діяльності. У такому розумінні форми публічного адміністрування дозволяють 

отримати відповідь на питання, як практично виконуються функції публічного 

адміністрування та вирішуються відповідні задачі [43, с. 13-14]. Відмітимо при 

цьому, що подібних поглядів на сьогоднішній день дотримується більшість 

представників науки адміністративного права та теорії державного управління 

[29 с. 10-12; 586]. Отже, можна стверджувати, що вчені перебувають у стані 
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консенсусу щодо розуміння призначення категорії «форма публічного 

адміністрування», але при цьому не можуть сформулювати єдину точку зору 

щодо її термінологічно виразу. Про це свідчить розмаїття термінів, які 

вживаються для визначення «способу зовнішнього практичного вираження 

управлінської діяльності». Так, одні автори у своїх працях ведуть мову про 

«форму державного управління» [340], інші ж наполягають на наявності 

«форми реалізації державної виконавчої влади» [173, с. 231], «форми діяльності 

органів публічної адміністрації» [26, с. 15], «форми управлінської діяльності» 

[224, с. 11], «форми виконавчої діяльності» [174, с. 164] та «форми публічного 

адміністрування» [267, с. 37]. Аналіз наведених тверджень свідчить, що за 

своїм внутрішнім змістом зазначені терміни практично не відрізняються, а 

отже, як правило, використовуються як синоніми. Однак, у переважній 

більшості випадків з цим погодитися не можна. Так, необхідно розмежовувати, 

наприклад, «форму управлінської діяльності» і «форму державного 

управління», з одного боку, та «форму виконавчої діяльності» і «форму 

реалізації виконавчої влади», з іншого, оскільки вони належать відповідно до 

державного управління та виконавчої влади, які, як вже неодноразово було 

доведено в літературі, не є тотожними. Відомо, що державне управління є 

однією із форм здійснення виконавчої влади, є більш широким поняттям щодо 

виконавчої влади та обумовлює якісні характеристики останньої і 

спостерігається у діяльності усіх гілок державної влади. Таким чином, не в 

якому разі не може бути поставлений знак рівності між такими категоріями як 

«форма управлінської діяльності», та «форма реалізації виконавчої влади», 

оскільки перша з них є значно ширшою за своїм змістом.  

Отже, під формами публічного адміністрування у сфері, що 

розглядається, необхідно розуміти зовнішньо виражену діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування, яка здійснюється останніми в межах їх 

компетенції і спрямована на виконання покладених на них завдань у сфері 

інтелектуальної власності. Із зазначеного визначення видно, що форма 

публічного адміністрування - це завжди зовнішній вияв певних дій, а не самі дії 
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суб’єктів публічного адміністрування. Зазначене зауваження є, на нашу думку, 

принциповим, оскільки дозволяє розмежувати зміст діяльності з публічного 

адміністрування та її зовнішнє виявлення. 

Усі форми публічного адміністрування прямо або опосередковано 

зумовлені тими юридичними нормами, за допомогою яких держава 

регламентує діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Це означає, що форми публічного адміністрування 

обираються суб’єктами публічного адміністрування не свавільно, а, як 

справедливо відмічають окремі автори, «відповідно до певних 

закономірностей» [581, с. 86], найбільш суттєвими з яких є наступні: 

відповідність форми діяльності призначенню та функціям публічного 

адміністрування, оскільки форма має відповідати та визначатися змістом 

публічного адміністрування; відповідність форми діяльності змісту та 

характеру питань публічного адміністрування, які підлягають вирішенню; 

відповідність форми діяльності особливостям конкретного об’єкта публічного 

адміністрування; відповідність форми діяльності конкретним цілям даного 

впливу (наприклад, необхідність наявності прямих юридичних наслідків або їх 

відсутності). 

Визначення поняття форм публічного адміністрування, а також факторів, 

які впливають на вибір конкретної з них у межах управлінської діяльності, 

зумовлює необхідність більш конкретно розгляду їх існуючого переліку. На 

сьогоднішній день у процесі публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності суб’єкти публічного адміністрування 

використовують значну кількість форм, які потребують свого належного 

групування. Проведення класифікації форм публічного адміністрування у 

зазначеній сфері має як практичне значення – оволодіння усіма формами 

публічного адміністрування відкриває широкі можливості для більш чіткого та 

ефективного використання кожної форми і забезпечує вірне поєднання форм у 

практичній діяльності суб’єктів публічного адміністрування, так і теоретичну 
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цінність, оскільки дозволяє більш повно та глибоко розкрити сутність 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

При цьому слід відмітити, що на сьогодні в науковій літературі відсутні 

єдині, загально визнані критерії класифікації форм публічного адміністрування, 

що обумовлює наявність великої кількості їх авторських варіантів. Так, автори 

навчального посібника «Адміністративне право» за загальною редакцією В. М. 

Гаращука, розрізняють чотири форми управлінської діяльності: видання 

нормативних актів управління, видання індивідуальних актів управління, 

проведення організаційних заходів, здійснення матеріально-технічних операцій 

[4, 52]. Шляхом перерахування існуючих форм публічного адміністрування 

йдуть також і інші вчені, які наголошують на існуванні таких форм, як: 

встановлення загальнообов’язкових норм; видання адміністративних актів; 

укладення договорів; здійснення суспільно-організаційної діяльності; 

здійснення матеріально-технічних дій [560, с. 63]. Дещо вужче виглядає перелік 

форм публічного адміністрування, запропонований К. С. Богомоловою та О. В. 

Подольською, які веде мову про правові, організаційні та матеріально-технічні 

форми [51, с. 173]. К. Л. Бугайчук, в свою чергу, доводить наявність 

структурних, процедурних (процесуальних) форм публічного адміністрування, 

які існують паралельно з іншими формами управління – виданням актів 

управління, вчинення суспільно-організаційних дій та матеріально технічних 

операцій [60, с. 160]. 

Таким чином, питання про форми публічного адміністрування, їх види та 

критерії класифікації все ще належать до дискусійних. Хоча при цьому можна 

погодитися з думкою Т. О. Коломоєць про те, що, не зважаючи на різне 

трактування питання, яке досліджується, всі фахівці у галузі адміністративного 

права розрізняють «правові і неправові форми адміністративної діяльності», а 

вже потім виокремлюють різновиди першої та другої груп. Відповідно можна 

вести мову про єдиний в принципі підхід до розуміння і класифікації форм 

державного управління [194, с. 24]. Погоджуючись з викладеною точкою зору, 

пропонуємо і в межах нашого дослідження всю сукупність форм публічного 
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адміністрування у сфері інтелектуальної власності розділити на дві основні 

групи – правову та організаційну. Підставою для такого розподілу форм 

публічного адміністрування є наявність або відсутність правових наслідків, як 

результату застосування тієї або іншої форми публічного адміністрування, а 

точніше кажучи дій, які становлять зміст відповідної форми публічного 

адміністрування. Так, результатом застосування дій, які обволікаються у 

правову форму стає виникнення, зміна або припинення правовідносин, 

створення або внесення змін до відповідних адміністративно-правових 

режимів. Подібні наслідки виникають усякий раз при виданні правових актів 

управління, укладанні адміністративних договорів, вчиненні юридично 

значимих дій. І навпаки, використання організаційної форми управління (сюди 

необхідно включати організаційні та матеріально-технічні дії) не вносить 

ніяких юридично значимих змін у суспільні відносини та не змінює правового 

статусу учасників зазначених відносин [629, с. 140]. 

При цьому відмітимо, що дисертант свідомо відмовляється від 

використання терміну «неправова форма публічного адміністрування», 

оскільки, на нашу думку, він несе в собі негативне смислове (зовнішнє) 

навантаження та може за певних обставин асоціюватися з такими категорією як 

«незаконний», «протизаконний» або «протиправний». У зв’язку з цим більш 

доцільним виглядає вживання терміну «організаційна форма публічного 

адміністрування». Розглянемо більш докладно зазначені вище форми та 

особливості їх використання в процесі публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. 

Найбільш розповсюдженою з правових форм публічного 

адміністрування, що використовується у зазначеній сфері є видання правових 

актів. При цьому зазначимо, що досить часто в літературі дана форма 

публічного адміністрування розкладається на два самостійних елементи, 

наслідком чого стає виділення вже двох правових форм публічного 

адміністрування – видання нормативних актів та видання індивідуальних 

(ненормативних) актів [330, с. 196]. Але у даному випадку, на нашу думку, слід 
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погодитися з К. Л. Бугайчуком, який вважає, що зазначена класифікація є не 

зовсім логічною. По-перше, в обох випадках мова йде про одне і теж саме 

явище – одностороннє владне волевиявлення. По-друге, значна кількість актів 

публічного адміністрування містить у собі одночасно і норми права, і 

ненормативні положення. Інколи не зрозуміло, до якої форми діяльності такі 

акти відносити? По-третє, існують акти публічного адміністрування, що містять 

директивні вказівки і для реалізації яких пізніше видаються нормативні та 

ненормативні акти. У згаданій класифікації подібні акти взагалі не знаходять 

місця. З урахуванням викладеного треба, напевно, при класифікації форм 

публічного адміністрування вести мову спочатку про одну з його форм – 

видання актів публічного адміністрування, а вже потім здійснювати більш 

дрібну класифікацію таких актів [13, с. 88]. 

Отже, в процесі публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності уповноважені суб’єкти мають право видавати правові акти двох 

основних видів – нормативні та індивідуальні. Основне призначення 

нормативних актів – виконання і деталізація законів та указів Президента 

України, які закладають правовий режим охорони інтелектуальної власності, а 

також більш детальна регламентація відносин учасників охоронних 

правовідносин. Їх дія розрахована на довгострокове та багаторазове 

застосування [563, с. 174]. Встановлення норм права підзаконного характеру у 

процесі діяльності з публічного адміністрування у зазначеній сфері практично 

втілюється в адміністративній правотворчості [50, с. 17]. Завдяки наявності 

подібних повноважень суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності мають можливість оперативно впливати на 

підвідомчу їм сферу суспільного життя. Як засвідчує практика публічного 

адміністрування взагалі, та публічного адміністрування у сфері, що 

досліджується за допомогою нормативних актів: визначаються конкретні 

задачі, права та обов’язки, повноваження та відповідальність учасників 

управлінських суспільних відносин. Так, наприклад Мінекономрозвитку 

України було видано наказ (№ 871) від 15 червня 2017 р., яким затверджено 
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Положення про департамент інтелектуальної власності. У зазначеному акті 

визначено задачі департаменту інтелектуальної власності, його права та 

обов’язки. Але при цьому, на жаль, не було визначено відповідальність 

департаменту за неналежне виконання покладених на нього завдань, в тому 

числі і тих, що пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності. Цим актом 

встановлюються обумовлені специфікою управлінських відносин обмеження та 

заборони. Так, наприклад у постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 

1994 р. «Про затвердження Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених)» встановлено обмеження, за 

наявності яких особа не може претендувати на надання їй статусу патентного 

повіреного, а також визначено коло осіб, які не можуть взагалі бути патентними 

повіреними [429]. Крім того, покладаються у необхідних випадках певні 

спеціальні обов’язки або надаються спеціальні повноваження. Наприклад, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. «Про 

затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної 

власності Державного департаменту інтелектуальної власності» [416] на 

державного інспектора з питань інтелектуальної власності покладаються 

наступні спеціальні обов’язки: у разі виявлення порушень законодавства про 

інтелектуальну власність та виробництва, експорту, імпорту дисків, що містять 

ознаки кримінального злочину, негайно повідомляти про це відповідні 

правоохоронні органи; у разі виявлення ознак адміністративного 

правопорушення за статтями 51-2, 164-9 та 164-13 КУпАП складати протокол 

про адміністративне правопорушення та передавати його на розгляд до суду; у 

разі проведення огляду та вилучення продукції, до складу якої входять об'єкти 

інтелектуальної власності, зокрема примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що виробляються, 

розповсюджуються, надаються в прокат, зберігаються, використовуються або 

переміщуються з порушенням вимог законодавства, та вилучення відповідних 

документів складати протокол або робити відповідний запис у протоколі про 

адміністративне правопорушення, а у разі закупівлі (в тому числі 
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контрафактної продукції) – акт закупівлі тощо. З метою виконання покладених 

на нього завдань державний інспектор має право: перевіряти у суб’єктів 

господарювання наявність дозволу на використання об’єктів інтелектуальної 

власності на будь-якій стадії їх виробництва, розповсюдження, прокату або 

провадження іншої діяльності, пов’язаної з їх використанням; проводити огляд 

та вилучати у суб'єктів господарювання з метою вивчення на необхідний строк, 

але не більш як тридцять днів, об'єкти інтелектуальної власності у разі, коли є 

обґрунтована підстава підозрювати вчинення порушення вимог законодавства у 

сфері інтелектуальної власності тощо; здійснюються правоохоронні функції 

управлінського характеру та передбачаються юридичні гарантії охорони 

встановленого у сфері державного управління порядку відносин. Так, 

наприклад наказом Мінекономрозвитку України від 18 травня 2017 р. «Деякі 

питання діяльності Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі» [114] було затверджено склад та форму бланка Апеляційної палати 

для розгляду в адміністративному порядку заперечень проти рішень за 

заявками на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), топографії інтегральних мікросхем і зазначення 

походження товарів. Також конкретизуються норми вищої юридичної сили. У 

якості прикладу можна назвати наказ МОН України «Про затвердження 

Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються 

авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи» [390], який було видано 

на конкретизацію Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» [470] та «Про державну таємницю» [380]. 

Отже, аналізуючи викладені вище положення, а також чисельні творчі 

розробки представників науки адміністративного права [125; 559; 648 та ін.] 

можна стверджувати, що під нормативним актом публічного адміністрування, 

як формою публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 

необхідно розуміти акт компетентного суб’єкту публічного адміністрування, 

наділеного державно-владними повноваженнями, виданий у встановленому 

законом порядку і формі, який містить у собі норми права. Будучи актом 
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правотворчості, він спрямований на створення, зміну або припинення правових 

норм, тобто встановлених компетентними органами і охоронюваних 

примусовою силою держави правил поведінки, розрахований на невизначений 

строк дії і на невизначене коло осіб, на багаторазове використання зі 

збереженням дії норм незалежно від їх виконання. 

Визнаючи наукову значимість та практичну корисність зазначеного 

визначення зауважимо на тому факті, що все ж таки необхідно на 

законодавчому рівні дати офіційне тлумачення терміну «правовий акт 

публічного адміністрування». Такий крок допоможе закласти єдиний підхід до 

розуміння цього надзвичайно важливого правового феномену, розробити єдині 

підстави для подальшої класифікації зазначеної групи правових актів. 

Поряд з правотворчою діяльністю суб’єкти публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності видають також і індивідуальні (ненормативні) 

акти публічного адміністрування, які, як наголошується в юридичній 

літературі, домінують серед інших актів [259, с. 161]. Індивідуальні акти, 

розповсюджуючи свою дію на окремих суб’єктів - юридичних та фізичних осіб, 

мають яскраво виражений правозастосовний характер, будучи за своєю 

юридичною природою розпорядчими актами. Їх існування обумовлюється 

владно-організаційним характером публічного адміністрування і публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, необхідністю 

повсякденного і безперервного здійснення різноманітних управлінських 

функцій, оперативного захисту та поновлення у разі необхідності порушених 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вони є юридичними фактами, які 

зумовлюють виникнення, зміну або припинення конкретних адміністративно-

правових відносин у зазначеній сфері публічного адміністрування. У такому 

розумінні індивідуальні правові акти виступають ні чим іншим як 

управлінським рішенням [295, с. 205; 670, с. 176 та ін.], покликаним надати 

юридичну форму змісту діяльності суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності. Характер та безпосередні цілі індивідуальних 

актів, з погляду на їх призначення, а також об’єми використання в практиці 
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управлінської діяльності, є різними. У найбільш узагальненому вигляді, з чим 

важко не погодитися, можна вести мову про дві їх крупні групи: оперативно-

виконавчих та правоохоронних (юрисдикційних) актів [148, с. 108]. 

І в першому, і в другому випадку присутня основна ціль 

адміністративного розпорядництва, а саме, забезпечення необхідної поведінки 

учасників правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Досягається ця 

єдина ціль, однак, різними засобами. Головне, що може характеризувати 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування, полягає в тому, що вони в 

своїх індивідуальних актах, як правило, застосовують або реалізують 

диспозицію відповідної правової норми (оперативно-виконавчі акти). Це 

діяльність, так званого, позитивного характеру, в процесі якої конкретизуються 

права та обов’язки і повноваження учасників правовідносин у зв’язку з 

оперативним регулюванням цих відносин (наприклад, утворення державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», призначення 

на посади керівників та робітників зазначеного підприємства, затвердження 

посадових інструкцій або положень про структурні підрозділи суб’єктів 

публічного адміністрування; створення комісії для перевірки додержання 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту 

обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, призначення її голови та 

членів тощо) [645, с. 170]. 

Правоохоронні індивідуальні акти суб’єктів публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності реалізують санкцію правової норми, 

втілюючи в собі юрисдикційну діяльність цих органів (наприклад, рішення про 

притягнення особи до адміністративної відповідальності, за адміністративне 

правопорушення, передбачене ст. 51-2 КУпАП; застосування фінансових 

санкцій до осіб, винних у порушенні вимог Закону України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» 

тощо). 
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Наступною правовою формою публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є адміністративний договір, дослідженню сутності 

якого останнім часом приділяється все більша та більша увага. Наявність 

зазначеної форми публічного адміністрування в практиці діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері, що розглядається може бути пояснена 

загальною тенденцією розвитку форм та методів адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин, де суттєва роль відводиться побудові 

диспозитивних засад державного управління. І саме цей факт дозволяє 

використовувати адміністративні договори в зазначеній сфері управлінській 

діяльності. 

Вивчення адміністративно-правової літератури, присвяченої 

дослідженню сутності адміністративних договорів [73; 120; 135; 227; 652 та ін.] 

дозволяє виокремити головні ознаки, властиві адміністративним договорам, що 

укладаються за участю суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності. Так, адміністративний договір є правовою формою 

діяльності зазначених суб’єктів, оскільки він завжди безпосередньо викликає 

правові наслідки, тобто виступає або актом правотворчості, або актом 

правозастосування, чи поєднує у собі обидва їх види; адміністративний договір 

базується переважно на нормах адміністративного права і дозволяє суб’єктам 

публічного адміністрування виконувати їх публічно-правові завдання; 

предметом адміністративного договору є питання владарювання, управління 

або саморегуляції; адміністративний договір може бути укладено як для 

вирішення внутрішньо управлінських, так і зовнішньо управлінських завдань; 

обов’язковим учасником адміністративного договору є суб’єкт публічного 

адміністрування (державний орган, посадова особа), який має відповідні владні 

повноваження; право на укладання адміністративного договору передбачається 

у відповідних нормативних актах; виконання умов адміністративного договору 

його учасниками забезпечується специфічними засобами. 

Таким чином, адміністративний договір у сфері інтелектуальної власності 

– це угода, що укладається на підставі норм адміністративного права суб’єктом 
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публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності з іншими 

учасниками охоронних правовідносин і яка може містити загальнообов’язкові 

правила поведінки (нормативний характер) або встановлювати (змінювати, 

припиняти) конкретні правовідносини між її учасниками (індивідуальний 

характер). У якості прикладів зазначених договорів можна назвати угоди 

Державної організації «Українське агентство з авторських і суміжних прав» 

(ДО УААСП) з власниками авторського права і суміжних прав щодо 

управління їхніми майновими правами в Україні та за її межами; угоду про 

співробітництво у сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів 

України і Урядом Китайської Народної Республіки [446] тощо. 

Останньою правовою формою публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є вчиненні інших юридично значимих дій, 

наприклад, державна реєстрація об’єктів інтелектуальної власності; видача 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності; реєстрація 

договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності, що 

охороняються на території України, та ліцензійних договорів; складання 

протоколів про адміністративні правопорушення, які посягають на права 

інтелектуальної власності тощо. 

Поряд з правовими формами публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності суб’єкти зазначеної діяльності використовують, як 

вже зазначалося вище, і організаційні форми. Дані форми публічного 

адміністрування, на відміну від правових, не пов’язуються з реалізацією 

державно-владних повноважень суб’єктами публічного адміністрування, а у 

переважній більшості випадків сприяють їх здійсненню. У такому розумінні їх 

можна назвати другорядними щодо правових форм публічного 

адміністрування, що, можливо, і позначається на їх правовій регламентації, яка 

у переважній більшості випадків носить загальний або суто формальний 

характер. На нашу думку, це досить загрозлива тенденція, яка відкриває шлях 

до свавілля з боку суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності [255, с. 16]. 
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Наявність організаційних форм публічного адміністрування 

обумовлюється насамперед організаційним змістом самого публічного 

адміністрування, що «найбільш чітко має вираз у плануванні колективних 

зусиль та розподілі обов’язків їх учасників у досягненні конкретних цілей, у 

розпорядництві, тобто в регулюванні повсякденної діяльності колективів, у 

контролі за ходом здійснення поставленої мети, в організаційному забезпеченні 

усіх стадій управлінського процесу» [572, с. 130]. Отже, організаційні форми 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності мають двоєдине 

призначення: з одного боку вони спрямовуються на створення оптимальної 

організації та діяльності самого суб’єкту публічного адміністрування (іншими 

словами організаційні форми публічного адміністрування завжди, на відміну 

від правових форм, забезпечують здійснення внутрішнього управління у межах 

структури суб’єкта публічного адміністрування), а з іншого – завдяки цьому, 

сприяють забезпеченню ефективності його діяльності, пов’язаної з охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

У межах організаційних форм публічного адміністрування традиційно 

виділяють організаційні дії (заходи) та матеріально-технічні дії. 

Кількість можливих організаційних заходів, які складають зміст 

зазначеної форми публічного адміністрування надзвичайно велика, що пояснює 

намагання частини авторів провести їх групування [531, с. 129], яке дозволило 

більш повно та всебічно підійти до вивчення останніх у межах даного 

дисертаційного дослідження. Отже, усі існуючі організаційні заходи публічного 

адміністрування, які застосовуються в сфері інтелектуальної власності 

поділяються на ті, що: забезпечують загальну організацію діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування (планування тощо); забезпечують організаційну 

роботу з кадрами суб’єктів публічного адміністрування (підготовка, підбор та 

розстановка кадрів тощо); забезпечують проведення навчання кадрів суб’єктів 

публічного адміністрування (підвищення кваліфікації, стажування тощо); 

забезпечують проведення внутрішньовідомчого контролю у структурі того або 

іншого суб’єкта публічного адміністрування (інспектування, особистий 
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контроль керівника тощо); забезпечують організаційну роботу суб’єкта 

публічного адміністрування, спрямовану на вдосконалення власної діяльності 

(науково-практичні конференції, вивчення та узагальнення передового досвіду 

роботи тощо); забезпечують колективне обговорення організаційних питань 

діяльності суб’єкта публічного адміністрування (наради, колегії). 

Таким чином, організаційні дії не потребують видання спеціальних 

правових актів і здійснюються у процесі повсякденної управлінської діяльності. 

Однак як передумови їх застосування, так і наслідки у певних випадках можуть 

отримати юридичну фіксацію (наприклад, результатом роботи структурного 

підрозділу департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку 

України може стати видання наказу). Що ж стосується матеріально-технічних 

дій, то зауважимо, що останні покликані також забезпечувати ефективність 

управлінської діяльності у сфері, що досліджується, але пов’язуються вже з 

ведення діловодства, наприклад, за заявами громадян про видачу охоронних 

документів, веденням державних реєстрів щодо об’єктів інтелектуальної 

власності, оформленням, тиражуванням та розсиланням документів, матеріалів, 

довідок, обробкою інформації, аналітичними аналізами. 

Проведений аналіз форм публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності свідчить про наявність їх значної кількості, 

використання яких дозволяє суб’єктам публічного адміністрування досягнути 

цілей управлінської діяльності. При цьому зазначимо, що на сьогоднішній день 

багато з них (форм) потребують свого удосконалення, і перш за все – 

процедурного. У більшій мірі, звичайно, це стосується правових форм 

публічного адміністрування. З погляду на те, що зазначені форми публічного 

адміністрування використовуються у практичній діяльності значної кількості 

суб’єктів публічного адміністрування, які відрізняються один від одного 

багатьма елементами свого адміністративно-правового статусу, ми не будемо 

вдаватися до деталізації напрямків удосконалення останніх, а зупинимося лише 

на загальних моментах. Так, неодмінного вирішення потребують питання 

розробки єдиних, науково обґрунтованих процедур відпрацювання та 
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прийняття правових актів публічного адміністрування, перш за все 

нормативних. На теперішній час не визначено також конкретних видів 

правових актів публічного адміністрування, які можуть бути видані суб’єктами 

публічного адміністрування у зазначеній сфері, а також об’єм їх правового 

впливу на учасників охоронних суспільних відносин. Так, наприклад 

департамент інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України видає такі 

правові акти управління як накази, розпорядження, інформаційні повідомлення, 

листи. Існування значної кількості чинних правових актів публічного 

адміністрування, виданих зазначеними вище суб’єктами обґрунтовує 

необхідність розробки науково обґрунтованих критеріїв їх класифікації та 

подальшої систематизації, що здатне позитивно вплинути на покращення 

доступності інформації, яка міститься в актах публічного адміністрування, для 

фізичних та юридичних осіб. 

Потребують встановлення також процедури укладання суб’єктами 

публічного адміністрування в сфері інтелектуальної власності і 

адміністративних договорів, про які, до речі, навіть не згадується у 

нормативних актах, які закріплюють правовий статус останніх. 

Окремо слід зупинитися і на необхідності удосконалення такої 

організаційної форми публічного адміністрування, як проведення колегій 

такого галузевого суб’єкта публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності як департамент інтелектуальної власності Мінекономрозвитку 

України. Чинна редакція положення про зазначений вище суб’єкт публічного 

адміністрування свідчить про те, що їх склад обмежується головою 

департаменту, його заступниками та керівниками структурних підрозділів 

департаменту. Подібне вирішення питання щодо складу колегій департаменту, 

на нашу думку, не можна визнати досконалим. Вбачається необхідним 

передбачити можливість введення до складу колегії з правом дорадчого органу 

представників інших державних органів та громадських організацій, які задіяні 

у справі охорони інтелектуальної власності. Окрім цього до підготовки та 

розгляду питань, що належать до компетенції департаменту необхідним було б 
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і залучення також вчених і провідні фахівців у галузі права, економіки тощо. 

Наявність у складі департаменту осіб, які не є працівниками зазначеного 

суб’єкту дозволить, використовуючи їх досвід і знання, підвищити 

компетентність колегії у вирішенні питань управління у сфері охорони прав на 

об’єкти інтелектуальної власності. Входження до колегії осіб, незалежних від 

керівника органу по службі і створює додаткові можливості для об’єктивного 

розгляду питань, розвитку критики та самокритики, контролю громадськості за 

роботою суб’єктів публічного адміністрування. 

Таким чином, вважаємо форми публічного адміністрування правовими 

засобами досягнення цілей цієї діяльності у сфері інтелектуальної власності, які 

реалізуються за допомогою норм адміністративного права. 

 

 

3.2 Методи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні 

 

Форми публічного адміністрування є спільними для всіх галузей 

суспільного життя. Специфіку ж діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування в окремих сферах відображає сукупність методів, що 

застосовуються для її здійснення. Тому для характеристики особливостей 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності принципового 

значення набуває висвітлення тих методів, які застосовуються саме в зазначеній 

сфері. 

У загальному розумінні метод публічного адміністрування являє собою 

правовий засіб досягнення поставленої мети шляхом розв’язання задач, що 

виникають. Методи, по суті, – це способи впливу, звернені до поведінки 

суб’єктів суспільного життя [307, с. 35]. Визначаючи методи публічного 

адміністрування, що застосовуються у сфері інтелектуальної власності, слід 

насамперед враховувати специфіку зазначеної сфери. Для методів публічного 

адміністрування в ній є характерним те, що вони: використовуються 



 215 

відповідними суб’єктами у сфері інтелектуальної власності для вирішення 

завдань, що стоять перед ними – забезпечення режиму законності володіння, 

користування або розпорядженні правами інтелектуальної власності; 

припинення порушень режиму володіння, користування або розпорядження 

правами інтелектуальної власності; притягнення осіб, що скоїли 

правопорушення, пов’язані з порушенням встановленого режиму володіння, 

користування або розпорядження правами інтелектуальної власності, до 

юридичної відповідальності; застосовуються повсякденно та вибірково, в 

залежності від необхідності вирішення того або іншого завдання; виявляються 

у взаємодії суб’єкта публічного адміністрування з об’єктом публічного 

адміністрування; дозволяють найбільш повно та всебічно встановити межі 

владних повноважень суб’єктів публічного адміністрування [626, с. 79]. 

Крім того, слід враховувати дуалізм ролі держави в управлінні процесами 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. По-перше, 

держава може виступати в ролі правовласника і їй необхідно застосовувати 

заходи, спрямовані на вдосконалення системи публічного адміністрування 

щодо результатів інтелектуальної творчої діяльності, права на які належать 

державі, в тому числі, в особі державних установ. А по-друге, як регулятор 

суспільних відносин держава повинна залишатися регулятором усіх суспільних 

відносин у сфері інтелектуальної власності незалежно  від приналежності прав 

інтелектуальної власності. Отже, метод публічного адміністрування 

обов’язково знаходить вираження у формі публічного адміністрування. Іншими 

словами, якби не було б форми публічного адміністрування, методи публічного 

адміністрування, були б взагалі позбавлені сенсу, оскільки управлінський вплив 

залишився лише б ідеєю, бажанням і був би позбавлений формального змісту. 

Наприклад, як можна притягти особу до адміністративної відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності без документального оформлення 

таких дій, тобто без прийняття відповідного індивідуального акту публічного 

адміністрування? 
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Таким чином, можна зробити висновок, що вирішення завдань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності здійснюється відповідними 

суб’єктами шляхом використання відповідних методів впливу. 

Серед різноманітних методів, які використовуються у процесі діяльності з 

публічного адміністрування, виділяють, перш за все, методи переконання та 

примусу, які застосовуються у будь-якому виді державної діяльності [53, с. 

154]. Справедливим є також віднесення зазначених методів до групи методів 

універсальних, оскільки і перший, і другий є підґрунтям державного та 

громадського життя. І все, що в публічному адмініструванні фігурує в якості 

його методів, тим або іншим чином є відповідним варіантом їх конкретного 

вираження [124, с. 46-47]. Окрім цього відмітимо, що також є справедливим 

віднесення зазначених методів публічного адміністрування до групи 

адміністративно-правових методів [81, с. 80; 209, с. 46]. Така назва методів 

публічного адміністрування, зокрема і тих, що використовуються у процесі 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, пояснюється 

сутністю взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом публічного 

адміністрування, які завжди носять адміністративний характер, що передбачає 

обов’язкову підпорядкованість об’єкта публічного адміністрування його 

суб’єкту. У зв’язку з цим взаємовідносини з публічного адміністрування 

справедливо характеризуються як субординаційні [539, с. 149]. 

Виходячи з принципу спрямованості на втілення результату 

інтелектуальної творчої діяльності у господарський обіг, ефективність у даній 

галузі може бути досягнута за умови домінування методу переконання, 

вираженого як у прямому (роз’яснювальні заходи, інформування, заохочувальні 

заходи), так і у непрямому (економічному) впливі (шляхом встановлення 

податкових пільг, державного співфінансування перспективних розробок, 

втілення державних програм підтримки винахідників тощо). Але не слід 

відмовлятися і від методів примусу, виражених у прямому адміністративному 

впливі. Так, для досягнення мети підвищення рівня публічно-правового захисту 

прав інтелектуальної власності, можуть бути застосовані лише методи прямого 
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адміністративного впливу. Крім того, методами прямого впливу під час 

проведення адміністративно-наглядових заходів можливо і досягнення 

результатів, спрямованих на заохочення авторів як учасників правовідносин у 

сфері інтелектуальної власності шляхом притягнення до адміністративної 

відповідальності інших суб’єктів правовідносин, що порушують права автора 

на винагороду за створення об’єкта інтелектуальної власності. 

Даючи більш детальну характеристику зазначеним методам публічного 

адміністрування, відмітимо, що сутність методу переконання полягає у тому, 

що об’єкти публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

(фізичні та юридичні особи, користувачі права інтелектуальної власності) 

мають додержуватись певних вимог внаслідок їх внутрішнього визнання, а не 

через сліпе підкорення велінням влади. Переконання визначається як система 

заходів правового і організаційного характеру, які проводяться державними 

органами, що виявляється у здійсненні виховних, роз’яснювальних та 

заохочувальних методів, спрямованих на формування у громадян розуміння 

необхідності чіткого виконання законів та інших нормативних актів [92, с. 4-5; 

106, с. 132; 179 , с. 212 та ін.]. Особливе значення мають набути правові форми 

переконання, тобто заходи, які закріплюються в нормах права. Однак, аналіз 

чинного нормативного масиву, присвяченого сфері інтелектуальної власності 

свідчить, що питанням правової пропаганди приділяється неналежна увага. 

Держава не приділяє належної уваги питанням розповсюдження інформації по 

відношенню до програм і механізмів, покликаних забезпечувати розвиток у 

сфері високотехнологічних розробок і втілення результатів інтелектуальної 

творчої діяльності в економічний обіг. Але вже існує достатній досвід 

зарубіжних країн у сфері інформаційного забезпечення підприємницької 

діяльності, пов’язаної з використанням результатів інтелектуальної творчої 

діяльності. Так, наприклад, Великобританія використовує податкові пільги для 

організацій, що займаються дослідженнями і розробками, приділяє особливу 

увагу підтримці компаній, які здійснюють інноваційну діяльність [634, с. 148]. 

В уряді Великобританії функціонує Міністерство підприємництва, інновацій і 
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ремесел, що відає справами управління інвестиціями, проводить програми 

розвитку малого та середнього бізнесу, а головне – здійснює інформаційну 

підтримку суб’єктів підприємницької діяльності. 

Таким чином, у довгостроковій стратегії розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності необхідно передбачити 

інформування як метод публічного адміністрування, спрямований на 

інформаційно-аналітичне забезпечення особливостей господарського обігу 

об’єктів інтелектуальної власності. Показовим у цьому сенсі є діяльність, 

наприклад, інформаційно-довідкового департаменту ДФС України, одним із 

головних завдань якого є надання фізичним та юридичним особам 

інформаційно-довідкових послуг з питань оподаткування, державної митної 

справи, єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за додержанням 

якого покладено на ДФС України, за допомогою бази знань та інших офіційних 

джерел інформації [110] з метою профілактики порушення податкового 

законодавства. Органами ДФС України напрацьовано чимало форм 

переконання. Це і проведення семінарів та науково-практичних конференцій, 

спрямованих на роз’яснення необхідності і важливості своєчасної та повної 

сплати податків та інших обов’язкових платежів, це і виступи на телебаченні, 

публікації у засобах масової інформації, матеріальне та моральне заохочення 

сумлінних платників податків. При цьому варто відмітити, що зазначена 

діяльність дає свої позитивні результати. 

У зв’язку з викладеним є сенс розглянути можливість створення подібного 

підрозділу у межах майбутнього центрального органу виконавчої влади з 

питань інтелектуальної власності. Якщо ж казати про сьогоднішній стан справ з 

проведення роз’яснювальної роботи у сфері, що аналізується, то нею, 

переважно, займаються державні інспектори з питань інтелектуальної 

власності. Зокрема, у 2016 р. державними інспекторами було проведено 237 

семінарів, нарад та виступів у засобах масової інформації, присвячених 

роз’ясненню широкому загалу окремих положень законодавства про 

інтелектуальну власність [595]. 
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Ще одним вдалим прикладом непрямого метода публічного 

адміністрування є дії його суб’єктів, спрямовані на розвиток суспільних 

відносин з міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності. Ці 

дії сприяють розвитку науки на національному рівні, адже створенню об’єкта 

інтелектуальної власності передує інтелектуальна творча діяльність конкретних 

людей. Спільні дослідження забезпечують учених можливістю обміну досвідом 

із зарубіжними колегами, після чого одержаний досвід може бути 

трансформований в об’єктивні форми шляхом створення об’єктів 

інтелектуальної власності в Україні. Тобто розвиток міждержавного 

співробітництва сприяє розширенню доступу до міжнародного ринку для 

України, залученню вітчизняних авторів до світових процесів діяльності зі 

створення об’єктів інтелектуальної власності, а, як наслідок, суцільний 

розвиток даної сфери суспільних відносин всередині держави.   

Поряд з переконанням у практиці діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності досить широко 

використовується і державний примус, який характеризується тим, що цей 

метод державного впливу є допоміжним, здійснюється на підставі переконання 

і тільки після застосування переконання [104, с. 251; 160, с. 23; 312, с. 132 та 

ін.]. Його особливість полягає в тому, що він застосовується до осіб, які вже 

вчинили дії, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності. 

Отже, державний примус – це метод впливу держави на свідомість і 

поведінку осіб, що допускають протиправні вчинки. Цей інститут виявляється у 

застосуванні встановлених правовими нормами заходів впливу морального, 

майнового, фізичного та іншого характеру, які мають на меті попередження 

правопорушень, покарання та виховання правопорушників і застосовуються 

незалежно від волі та бажання правозобов’язаних суб’єктів.  

Державний примус, якщо зважати на конкретні заходи впливу, передбачені 

правовими нормами, є неоднорідним. Правовий примус виявляється, перш за 

все, у різних формах відповідальності (адміністративної, цивільної, 

кримінальної, дисциплінарної і майнової), яку несуть громадяни, посадові і 
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юридичні особи, що допустили правопорушення, а також у застосуванні 

уповноваженими державними органами та посадовими особами інших заходів 

примусового впливу щодо осіб, які добровільно не виконують вимоги правових 

норм [254, с. 361]. 

В юридичній літературі зазвичай визначають чотири основних види 

державного примусу: кримінально-правовий, цивільно-правовий, 

адміністративно-правовий, дисциплінарно-правовий. Усі зазначені різновиди 

примусу розрізняються залежно від того, якою галуззю права регулюються 

підстави і порядок застосування його заходів. Останнє характерно, зокрема, для 

заходів адміністративного примусу, якими охороняються найрізноманітніші 

суспільні відносини, які виникають в сфері державного управління, зрозуміло і 

ті, що пов’язані з дотриманням встановленого законодавством режиму 

володіння, користування та розпорядження правами інтелектуальної власності. 

Слід звернути увагу на ще одну важливу особливість адміністративного 

примусу, яка виділяє його серед інших видів державного примусу і робить 

використання останнього у сфері інтелектуальної власності найбільш 

доцільним, а головне – найбільш ефективним, принаймні в ідеальній моделі. 

Так, на відміну від інших видів державного примусу, які завжди є реакцією на 

протиправні діяння суб’єктів, заходи адміністративного примусу, у сфері що 

досліджується, можуть використовуватися з потрійною метою: по-перше, для 

попередження та профілактики порушень прав інтелектуальної власності. 

Необхідність їх використання в цих випадках пояснюється тим, що досить 

часто реально існує загроза правам інтелектуальної власності, завдання їм 

шкоди, хоча саме порушення ще відсутнє. І держава змушена вдаватися до 

застосування примусових заходів щодо осіб, невинних у порушенні норм права, 

а відповідні органи у встановлених законом випадках обмежують їх права [67, 

с. 94]; по-друге, для припинення реально існуючих порушень прав 

інтелектуальної власності; по-третє, для притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, винних у вчиненні протиправних дій. Зазначена потрійна 

мета застосування заходів адміністративного примусу викликала існування і 
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відповідної класифікації останніх, у межах якої виділяється три групи заходів 

адміністративного примусу: заходи адміністративного попередження, заходи 

адміністративного припинення та заходи адміністративного стягнення. 

Не вдаючись до детального аналізу зазначених вище заходів 

адміністративного примусу, як через обмежений об’єм дисертаційного 

дослідження, так і через досить повне вивчення зазначених питань [90, с. 35; 

325, с. 74; 583, с. 228 та ін.],  зосередимо увагу лише на тих конкретних 

адміністративно-примусових заходах, які використовуються в якості методів 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Група заходів 

адміністративного попередження, як, до речі, і інших видів заходів 

адміністративного примусу представлена досить широко, що пов’язується, 

звичайно, з наявністю різних за своїм правовим статусом суб’єктів публічного 

адміністрування, уповноважених на їх застосування. Нагадаємо, що це суб’єкти 

і загальної, і галузевої, і спеціальної (функціональної) компетенції. 

Аналіз нормативних актів і спеціальної літератури дозволяє визначити 

приблизний перелік заходів адміністративного попередження, включивши до 

нього: перевірки – дозволів на використання об’єктів інтелектуальної власності; 

реєстраційних документів про створення підприємства; ліцензій на 

виробництво дисків для лазерних систем зчитування; носіїв, які містять об’єкти 

інтелектуальної власності, порядку здійснення технологічних процесів, 

господарських операцій, пов’язаних з виробництвом та використанням цих 

носіїв; наявності контрольних марок на введених в обіг примірниках 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм і баз 

даних, серій та номеру контрольних марок і відповідності назви 

аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми та бази 

даних, нанесеної на контрольні марки, назві відповідного примірника; інших 

документів, в тому числі розрахункових, що підтверджують дотримання 

законодавства про інтелектуальну власність та виробництва, експорту, імпорту 

дисків для лазерних систем зчитування; огляд – особистий огляд і огляд речей, 

вантажів, багажу, транспортних засобів, різних об’єктів (дисків, матриць, книг, 
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аудіо-, відеокасет); відвідування підприємств, установ, організацій, а також 

суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням об’єктів 

інтелектуальної власності; внесення подань до державних органів, 

підприємства, установи, організації, посадовими особам про необхідність 

усунення причин та умов, які сприяли вчиненню порушень прав 

інтелектуальної власності; отримання копій документів, що підлягають 

перевірці; відбирання зразків кожного диска для лазерних систем зчитування, 

виробленого із застосуванням кожної прес-форми, яку було використано або 

яка могла бути використана для виробництва диска суб’єктом господарювання 

тощо. 

Отже, заходи адміністративного попередження є одним із видів 

адміністративного примусу, застосовуються відповідними суб’єктами 

публічного адміністрування з метою попередження правопорушень та 

обставин, що загрожують правам фізичних та юридичних осіб на об’єкти 

інтелектуальної власності. Вони є обмеженнями адміністративно-правового 

характеру, адміністративно-примусовими діями щодо громадян та інших 

суб’єктів права. 

Заходи адміністративного попередження, як уже зазначалося, виступають 

засобом охорони прав інтелектуальної власності від можливих порушень і 

можливих шкідливих наслідків. Але поряд з цим допускаються реальні 

порушення, які загрожують зазначеним об’єктам, завдають їм шкоди. У зв’язку 

з цим Т. О. Коломоєць та Ю. Х. Куразов зауважують, що інтереси захисту від 

таких порушень вимагають «невідкладної» допомоги з боку держави, яка надає 

її у вигляді припинення дій, що порушують правові приписи [196, с. 107]. 

Значення зазначених заходів у системі правових засобів охорони 

інтелектуальної власності важко переоцінити, оскільки їх використання 

дозволяє вирішити ряд завдань: по-перше, припинити порушення правових 

норм, які регламентують порядок користування, володіння та розпорядження 

правами інтелектуальної власності; по-друге, створити умови для подальшого 

притягнення винних осіб до відповідальності; по-третє, усунути шкідливі 
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наслідки порушення прав інтелектуальної власності; по-четверте, запобігти 

вчиненню нових порушень; по-п’яте, відновити попередній правомірний стан 

[619, с. 74]. 

Відмітимо, що на сьогоднішній день навіть на законодавчому рівні 

визнана ефективність використання у процесі охорони прав інтелектуальної 

власності заходів адміністративного припинення, які були визначені у 

нормативному порядку. Так, наприклад, у ст. 9 Закону України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, 

пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування» йде мова про спеціальні заходи, спрямовані на припинення 

порушень вимог даного нормативного акту. Надзвичайно важливим моментом 

є і та обставина, що процес застосування зазначених заходів отримав досить 

детальну правову регламентацію, від рівня якої, як слушно наголошує Є. В. 

Устименко, в багатьох випадках залежить ефективність зазначеної діяльності 

[597, с. 161]. 

Не дивлячись на той факт, що сутність заходів адміністративного 

припинення, особливості їх класифікації та порядку застосування є питанням в 

основному вже є з’ясованим у юридичній науці, зазначено, що при цьому 

відсутній вичерпний перелік таких заходів. Зазначене положення, зрозуміло, 

повторюється і щодо предмету нашого дослідження, що може бути пояснено 

двома основними причинами. По-перше, тим, що питання захисту прав 

інтелектуальної власності є ще не повністю вивченим, оскільки з моменту 

створення національної системи захисту прав інтелектуальної власності 

пройшло не так багато часу. І, по-друге, тим, що вивченням зазначеної 

проблематики займаються у переважній більшості випадків представники 

цивільно-правової науки, які у своїх роботах практично не намагаються 

висвітлювати питання використання адміністративно-правових засобів у справі 

охорони прав інтелектуальної власності. 

Не претендуючи на повноту визначення системи заходів адміністративного 

припинення, як засобів публічного адміністрування у сфері що досліджується, 
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наведемо їх приблизний перелік: вилучення примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, на які не 

наклеєні контрольні марки або на які наклеєні контрольні марки, що мають 

серію і номер, що не відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів 

контрольних марок, або на які нанесено назву аудіовізуального твору, 

фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних, що не відповідає 

назві відповідного примірника; вимога припинення порушення або вчинення 

дій, що можуть призвести до порушення законодавства з питань 

інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту дисків; 

опечатування та/або вилучення вироблених, імпортованих або підготовлених до 

експорту з порушенням вимог законодавства дисків, обладнання та сировини 

для їх виробництва, що не відповідають вимогам законодавства, у тому числі 

обладнання, яке не пристосоване для нанесення спеціального 

ідентифікаційного коду; обмеження, тимчасова заборона діяльності суб’єктів 

господарювання пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування, експортом, імпортом обладнання, сировини для їх 

виробництва у разі її невідповідності вимогам законодавства; анулювання 

ліцензії на право зайняття зазначеними вище видами діяльності; тимчасове 

зупинення дії ліцензії; зупинення митного оформлення товару, який містить 

об’єкти інтелектуальної власності. Приймаючи до уваги також і той факт, що 

одним із суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності є правоохоронні органи України (СБУ, органи внутрішніх справ, 

органи фіскальної служби тощо) окремо необхідно зупинитися і на тих заходах 

адміністративного припинення, які досяжні останніми у процесі здійснення 

відповідної діяльності у зазначеній сфері. Це: вимога припинити протиправну 

поведінку; доставляння порушника; особистий огляд; огляд речей; вилучення 

речей і документів; входження на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення 

громадян; зупинку транспортних засобів; застосування заходів фізичного 

впливу; застосування спеціальних засобів; застосування вогнепальної зброї. 
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При цьому відмітимо, що деякі з перерахованих заходів адміністративного 

припинення, наприклад, огляд речей, зупинка транспортних засобів можуть 

одночасно виступати і як заходи адміністративного попередження, оскільки 

можливість їх застосування не обов’язково буде пов’язуватися з вчиненням 

протиправних дій, тобто, іншими словами, віднесення того або іншого заходу 

адміністративного примусу до названих вище груп, буде залежати від підстави, 

яка покладена у підґрунтя його застосування. 

Суттєво відрізняються від заходів адміністративного попередження та 

заходів адміністративного припинення заходи адміністративної 

відповідальності, які також застосовуються у якості методу публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Так, зокрема, особливості 

заходів адміністративної відповідальності полягають у тому, що: по-перше, 

вони несуть у собі яскраво виражений «санкційний характер», оскільки є 

правовим наслідком вчиненого правопорушення; по-друге, наслідком 

застосування до особи будь-якого адміністративного стягнення стає його 

фактичне притягненням до адміністративної відповідальності; по-третє, на 

відміну від перших двох груп заходів адміністративного примусу, заходи 

адміністративної відповідальності шляхом закритого переліку визначено у 

чинному законодавстві; по-четверте, правом застосування заходів 

адміністративної відповідальності у сфері інтелектуальної власності наділений 

лише суд (суддя). 

На сьогоднішній день адміністративна відповідальність за порушення прав 

на об’єкти інтелектуальної власності передбачена рядом статей КУпАП, 

зокрема ст. ст. 51-2, 107-1; 156-3 (у частині, яка стосується об’єктів 

інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9, 164-13 та ст. ст. 

397 - 403 Розділу XIV («Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під 

час переміщення товарів через митний кордон України») МК України [276]. 

Аналіз санкцій зазначених статей свідчить, що до осіб, які вчинили данні 

адміністративні правопорушення може бути застосовано тільки два 

адміністративних стягнення – штраф та конфіскацію предмета, який став 
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знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом правопорушення; грошей, 

отриманих внаслідок вчинення правопорушення. 

Окрім зазначених нормативних актів Закон України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» 

передбачає можливість застосування до суб’єктів господарської діяльності, які 

займаються виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування, а також експортом, імпортом обладнання та сировини для їх 

виробництва фінансових санкцій у вигляді штрафів у разі: виробництва дисків 

для лазерних систем зчитування, матриць без нанесення спеціальних 

ідентифікаційних кодів - 200 відсотків вартості виробленої продукції, але не 

менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; виробництва 

дисків для лазерних систем зчитування, матриць без дозволу осіб, яким 

належить авторське право та/або суміжні права, - 200 відсотків вартості 

виробленої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян [469]. Поряд із зазначеним нормативним актом Закон України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» [447] також передбачає можливість 

застосування фінансових санкцій до осіб, винних у недобросовісній 

конкуренції. 

Отже, можна дійти висновку, що за вчинення правопорушень, пов’язаних з 

порушенням прав інтелектуальної власності, винні особи можуть бути 

притягнуті до двох видів «несудової» юридичної відповідальності – 

адміністративної та фінансової. Не вдаючись до розгорнутої останнім часом на 

сторінках юридичних видань дискусії з приводу сутності та місця фінансової 

відповідальності у структурі юридичної відповідальності, зауважимо, що для 

дисертанта важливим є лише той факт, що фінансова відповідальність 

(фінансові санкції), завдяки її властивостям (регулюється нормами публічного 

права, застосовуються органами (посадовими) особами виконавчої влади у 

позасудовому порядку; охороняє суспільні відносини, що склалися у сфері 
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державного управління) може розглядатися в якості методу публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. 

Але при цьому необхідно звернути увагу на деяку неузгодженість щодо 

встановлення підстав для юридичної відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності, яка має місце у КУпАП та зазначених вище законах. 

Так, склад адміністративного правопорушення, закріплений у ст. 164-13 

КУпАП охоплює всі дії, за які передбачена фінансова відповідальність ст. 8 

Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування». Зазначене положення, фактично, дозволяє 

суб’єкту адміністративної юрисдикції за вчинення одного і того ж самого 

порушення двічі притягати особу до юридичної відповідальності, що, на нашу 

думку, у даній ситуації, є неправомірним. Вихід із зазначеної ситуації може 

бути лише один: необхідно переглянути зміст зазначеної статті КУпАП та 

зазначеного Закону з метою виключення дублюючих положень. 

Роблячи загальний висновок можна стверджувати, що суб’єкти публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в процесі своєї діяльності 

мають можливість використовувати широку гаму різноманітних форм та 

методів управлінського впливу, завдяки наявності яких, власне, і здійснюється 

процес цілеспрямованого впливу останніх на об’єкти управління. Проведений 

аналіз форм та методів, які використовуються у зазначеній сфері управлінських 

відносин, свідчить про їх потенційно високі можливості у регулюванні 

суспільних відносин, які, на жаль, не можуть проявитися у повній мірі через 

існуючи прогалини їх правового регулювання, недосконалої практичної 

організації застосування. Так, вимагають неодмінного вирішення питання 

впровадження у практику діяльності суб’єктів публічного адміністрування 

договірних форм управління, вдосконалення процедури відпрацювання та 

прийняття правових актів управління. Перспективним напрямком розвитку 

всього процесу публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

залишається його подальша процедуралізація. 
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3.3 Державно-реєстраційні засоби публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності в Україні 

 

Здійснення державно-реєстраційних дій є формою діяльності публічної 

адміністрації, сутність та юридична природа якої наукою адміністративного 

права ще не з'ясована остаточно. Частина дослідників вбачають у державній 

реєстрації лише елемент технічного обліку [167, с. 503-504; 353, с. 209; 538, с. 

95-96 та ін.]. Проте державна реєстрація має не лише інформаційне значення. Її 

роль полягає, головним чином, в тому, щоб підтвердити певні юридичні факти. 

Очевидним є те, що акт державної реєстрації є рішенням публічної 

адміністрації, що вказує на визначений юридичний стан суб'єкта, а державно-

реєстраційні дії завжди мають юридичні наслідки. 

У спеціальній літературі державно-реєстраційна система переважно 

розглядається як організаційно-правова діяльність, що здійснюється державою 

з метою забезпечення власних економічних і соціально-політичних інтересів, 

для створення необхідних умов нормальної діяльності державних і громадських 

організацій, дотримання законності, охорони власності і забезпечення 

громадської безпеки [123, с. 41].  

В юридичній науці та правозастосовній діяльності органів публічної 

адміністрації існують різні точки зору стосовно підходу до детермінації змісту 

державно-реєстраційної системи. Причиною такої ситуації стала очевидна 

невідповідність законодавчої концепції державно-реєстраційної системи 

реальним масштабам реєстраційної діяльності органів публічної адміністрації, з 

одного боку, та наявність нормативно конкретизованого переліку об’єктів 

регулювання цієї системи, факт існування якого не міг не накласти відбиток на 

відповідні теоретичні положення, з іншого.  

Таким чином, державно-реєстраційні засоби, що 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 
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інтелектуальної власності. Зазначена головна ціль, у свою чергу, розкладається 

на певні складові елементи, які виступають вже конкретними напрямками 

діяльності для того або іншого суб’єкту публічного адміністрування у 

зазначеній сфері, визначають його повноваження, впливають на особливості 

побудови організаційної структури. У якості таких елементів можна назвати 

наступні: забезпечення найбільш сприятливих умов для інтелектуальної творчої 

діяльності із створення об’єктів інтелектуальної власності та забезпечення 

організаційно-правового режиму їх правомірного використання; ідентифікація, 

визнання та реєстрація об’єктів інтелектуальної власності; видача охоронних 

документів на об’єкти інтелектуальної власності; поновлення порушених прав 

та законних інтересів на об’єкти інтелектуальної власності; забезпечення 

ефективної правової охорони вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності в 

інших країнах, а іноземних - в Україні; розвиток міжнародного співробітництва 

у галузі науки, техніки, культури та мистецтва; наповнення державного 

бюджету додатковими коштами за рахунок реалізації об’єктів інтелектуальної 

власності. Вирішення останнього завдання має особливо принципове значення 

для економіки нашої країни, оскільки його виконання може суттєво покращити 

її стан. Так, у західних країнах реалізація тільки об’єктів авторських прав 

забезпечує від 4 до 7 % валового національного продукту, виходячи на 

лідируючі позиції у структурі їх експорту. Наприклад, у Великобританії вона 

наповнює національний бюджет більше, ніж автомобілебудування та харчова 

промисловість [663, с. 52]. А досвід США свідчить, що цей найкрупніший та 

такий, що швидко розвивається сектор економіки, здатний за два роки 

подвоювати свою удільну вагу у внутрішньому валовому продукті [665, с. 128]. 

Зазначені завдання носять універсальний характер, оскільки, з одного 

боку, вони стосуються всієї сукупності об’єктів інтелектуальної власності, 

тобто визначають напрямки діяльності суб’єктів публічного адміністрування, а 

з іншого - стосуються певною мірою кожного окремого об’єкту інтелектуальної 

власності, характеризуючи індивідуальний режим його правової охорони. 

Отже, наявність у державі сучасних, міжнародно-визнаних державно-
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реєстраційних засобів публічного адміністрування є необхідним елементом 

зрілої державності. 

Порядки державно-реєстраційних проваджень у сфері інтелектуальної 

власності залежать від об’єкта інтелектуальної власності. Так, процес 

державної реєстрації результатів гуманітарної діяльності регулюється низкою 

постанов Кабінету Міністрів України («Про державну реєстрацію авторського 

права і договорів, які стосуються права автора на твір» [375] та «Про 

затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» [398]) і наказів 

Міністерства освіти і науки України («Про утворення Реєстру комп’ютерних 

програм» [525], «Про утворення Реєстру виробників та розповсюджувачів 

програмного забезпечення» [524], «Про затвердження Порядку обліку 

організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю» 

[434], «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які 

здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) 

суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами 

обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і 

(або) відеограмах» [432]), а також Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України («Про затвердження Положення про Реєстр виробників та 

розповсюджувачів програмного забезпечення» [430]).   

Зокрема, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права 

автора на твір» реєстрація авторських і суміжних прав здійснюється 

Мінекономрозвитку України. Державна реєстрація права інтелектуальної 

власності на результат гуманітарної діяльності не є обов’язковою, а її наявність 

не впливає на виникнення у автора або виконавця прав на створений ними 

об’єкт інтелектуальної власності, адже авторське або суміжне право виникає з 

моменту створення такого об’єкту і вираження його в матеріальній формі або 

на матеріальному носії. Право інтелектуальної власності на твори науки, 
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літератури і мистецтва виникає із самого факту створення твору. П. 2 ст. 11 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» проголошує: «Для 

виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи 

будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких 

інших формальностей». Проте за бажанням автор для засвідчення свого 

авторства або будь-якої виключної правомочності може зареєструвати ці права 

в офіційному державному реєстрі. Твір науки, літератури або мистецтва стає 

об'єктом правової охорони незалежно від того, чи оприлюднений він, чи не 

оприлюднений. Не мають значення його обсяг, мета, призначення, жанр, а 

також спосіб відтворення, виражений в усній, письмовій або будь-якій іншій 

формі.  

Дещо інші вимоги висуваються до суміжних прав. Об'єкти суміжних прав 

(виконання, фонограми, відеограми та передачі організацій мовлення) стають 

об'єктом правової охорони, якщо вони вперше оприлюднені на території 

України або оприлюднені на території України протягом тридцяти днів від дати 

їх оприлюднення в іншій державі. Права організацій мовлення охороняються 

чинним законодавством, якщо зазначені організації мають офіційне 

місцезнаходження на території України і здійснюють передачі за допомогою 

передавачів, розташованих на території України. 

Підходи стосовно необов’язковості державної реєстрації права 

інтелектуальної власності на результат гуманітарної діяльності для виникнення 

у автора прав на нього є вихідними для теорії авторського права в цілому. Вони 

закріплені у Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів 

(Бернській конвенції) (1886 р.) (п. 2 ст. 5). Але не дивлячись на те, що 

реєструвати авторські та суміжні права не обов’язково, авторові у багатьох 

випадках важливо подбати про фіксацію дати створення ним об’єкту 

інтелектуальної власності. Адже недооцінка цього моменту в майбутньому 

може ускладнити авторові захист своїх прав на власний твір. Тому одним із 

засобів фіксації дати створення твору є його реєстрація та депонування. 
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Вітчизняне законодавство передбачає наступні види державної реєстрації 

авторського та суміжного права: реєстрація авторського права на твір, 

реєстрація авторського права на службовий твір та реєстрація договорів, які 

стосуються права автора на твір (договору про передачу (відчуження) майнових 

прав на твір, договору про передачу виключного права на використання твору і 

договору про передачу невиключного права на використання твору). 

Для державної реєстрації авторського права на твір подається заявка, яка 

складається з наступних документів: 

- заява, викладена українською мовою, що складається за встановленою 

формою; 

- примірник твору; 

- документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за його 

наявності); 

- документ або копія документа про сплату збору за підготовку до 

реєстрації авторського права, або копія документа, що підтверджує наявність 

пільг; 

- документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копія 

документа, що підтверджує наявність пільг; 

- довіреність, оформлена в установленому порядку (якщо заявка 

подається довіреною особою); 

- документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора 

(якщо заявка подається спадкоємцем автора). 

Для державної реєстрації частини результатів гуманітарної діяльності 

передбачено подання додаткових документів. Зокрема, до заяви на реєстрацію 

авторського права на комп’ютерну програму і на базу даних, крім зазначених 

документів, додаються настанови щодо використання цих об’єктів 

інтелектуальної власності, а також опис структури бази даних. А до заяви на 

реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-

паркового та монументального мистецтва додається ще й анотація, яка повинна 

містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні 
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характеристики, параметри, час і місце створення. До заявки ж на державну 

реєстрацію авторського права на службовий твір, крім зазначених матеріалів, 

додається ще документ, що підтверджує належність майнових прав на твір, 

створений у зв’язку з виконанням трудового договору (ст. 429 ЦК України). 

Для державної реєстрації договору, який стосується авторських прав на 

твір необхідно подати заявку, яка складається з наступних документів: 

- заява (викладена українською мовою, що складається за встановленою 

формою); 

- примірник твору; 

- примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) 

майнового права на твір (відповідно до ст. 31 Закону «Про авторське право і 

суміжні права»), або примірник авторського договору про передачу права на 

використання твору (відповідно до ст. ст. 32 і 33 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»); 

- документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за 

необхідності); 

- документ або копію документа про сплату збору за підготовку до 

реєстрації договору; 

- довіреність, оформлену в установленому порядку (якщо заявка 

подається довіреною особою). 

Тривалість процедури державної реєстрації прав інтелектуальної 

власності на результати гуманітарної діяльності в Україні складає два місяці. 

Рішення про реєстрацію або відмові в її здійсненні Мінекономрозвитку України 

приймає протягом місяця від дня одержання всіх необхідних документів і 

матеріалів. У разі відмови в реєстрації рішення про це доводиться до заявника у 

письмовій формі з викладенням причин відмови. При реєстрації договорів, які 

стосуються права автора на твір, перевіряється відповідність договірних 

документів встановленим нормам і, передусім, наявність суттєвих умов, які 

дозволяють вважати їх авторськими. 
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Після реєстрації суб’єктам авторського права та суміжних прав 

Мінекономрозвитку України видає відповідне свідоцтво за встановленим 

зразком, а за результатами реєстрації формуються відповідні державні реєстри. 

В залежності від кількості здійснених реєстрацій, але не рідше одного разу на 

рік, Мінекономрозвитку України видає каталоги державних реєстрацій. 

Досить актуальним є питання про те, а що, власне, приносить суб’єкту 

авторського або суміжного права державна реєстрація його прав, 

підтвердженням якої стає свідоцтво? Слід погодитися з тими авторами, які 

вважають, що реєстрацію слід розглядати як один з дійових механізмів охорони 

авторських та суміжних прав, як елемент ринкових відносин у сфері 

інтелектуальної власності. Наявність свідоцтва і рішення, виданих державою, 

публікація відомостей про державну реєстрацію в каталогах державної 

реєстрації і офіційних бюлетенях є свідченням того, що твір охороняється 

авторським і суміжним правом і всі треті особи попереджені про 

відповідальність за неправомірне його використання. Часто навіть сам факт 

державної реєстрації запобігає спробам незаконного використання результату 

гуманітарної діяльності без урахування інтересів авторів [55, с. 10]. 

Для державної реєстрації результатів науково-технічної творчості та 

індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників законодавством передбачена 

особлива процедура. Справа в тому, що державно-реєстраційна діяльність 

стосовно даної групи об’єктів інтелектуальної власності, окрім забезпечення 

організаційно-правового режиму їх правомірного використання, спрямована на 

ідентифікацію, визнання, реєстрацію та видачу охоронного документу на 

відповідний об’єкт інтелектуальної власності [180, с. 44]. Тобто, реєстраційна 

діяльність з публічного адміністрування щодо прав на результати науково-

технічної творчості та індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників 

фактично здійснюється у формі адміністративних процедур, як сукупності дій 

спрямованих на дослідження відповідності певного об’єкту його законодавчо 

закріпленим критеріям та ознакам, яким повинен відповідати охороноздатний 

об’єкт інтелектуальної власності. Якщо таку відповідність державним органом 
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встановлено, то заявник має право на одержання охоронного документу на 

відповідний об’єкт інтелектуальної власності – патенту (на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, селекційне досягнення) або свідоцтва (на 

топографію інтегральної мікросхеми, торговельну марку (знак для товарів і 

послуг), кваліфіковане зазначення походження товарів і послуг). 

Більш детально розглядаючи зміст державно-реєстраційної діяльності 

щодо даних груп об’єктів інтелектуальної власності, відмітимо, що, 

незважаючи на наявність певних особливостей у порядку оформлення прав на 

той або інший об’єкт інтелектуальної власності, наприклад, на винахід та 

торговельну марку (знак для товарів і послуг), все ж таки можна виділити 

значну частину тих спільних елементів, які характеризують державно-

реєстраційну діяльність з видачі будь-якого охоронного документу. 

Як вже зазначалося, реєстраційна діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, пов’язана з видачею 

охоронних документів, обволікається у форму адміністративної процедури, яку 

у найзагальнішому вигляді можна розглядати як сукупність процедурних дій в 

межах певних стадій провадження у справі. Але, наведене визначення, на що 

вже неодноразово дослідниками зверталася увага [21, с. 205; 33, с. 11; 214, с. 

377 та ін.], є неповним, оскільки він не враховує окремі принципово важливі 

моменти. У зв’язку з цим необхідно пам’ятати наступне: по-перше, у межах 

адміністративної процедури знаходить вираз юридична діяльність, яка 

регламентується адміністративно-процедурними нормами; по-друге, 

обов’язковим учасником будь-якої адміністративної процедури є суб’єкт 

публічного адміністрування (орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування, інший суб’єкт, якому делеговані державно-владні 

повноваження); по-третє, юридична діяльність, яка здійснюється у межах 

адміністративної процедури, має зовнішній характер, тобто спрямовується на 

фізичних або юридичних осіб організаційно не підпорядкованих суб’єкту 

публічного адміністрування; по-четверте, наслідком такої діяльності практично 

завжди є видання правового акту управління (іншого документу, що має 
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юридичне значення). Наведені ознаки адміністративної процедури у повній мірі 

також характеризують і діяльність уповноважених осіб суб’єкту публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності.  

На сьогоднішній день процедури державно-реєстраційної діяльності 

щодо цих груп об’єктів інтелектуальної власності регламентуються низкою 

нормативних актів різної юридичної сили, які містять значну кількість 

процедурних норм, тобто норм, що містять загальнообов’язкові правила 

поведінки і у зв’язку з цим регулюють суспільні відносини, що виникають в 

процесі вирішення адміністративної справи щодо видачі охоронного документу 

на певний об’єкт інтелектуальної власності. Зазначені норми сконцентровані 

перш за все у законах України («Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на 

топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на сорти рослин» «Про 

племінну справу у тваринництві» - щодо результатів науково-технічної 

творчості та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» - щодо результатів індивідуалізації 

товарів (послуг) та їх виробників). Крім законів, чинними є підзаконні акти, що 

регламентують відповідні процедури державно-реєстраційної діяльності 

стосовно даної групи об’єктів інтелектуальної власності - накази МОН України 

(«Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на 

корисну модель» [440], «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід 

та заявки на корисну модель» [438], «Про затвердження Правил складання та 

подання заявки на промисловий зразок» [441], «Про затвердження Правил 

розгляду заявки на промисловий зразок», «Про затвердження Правил 

складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної 

мікросхеми» [444] та «Про затвердження Правил складання та подання заявки 

на сорт рослин» [442] – щодо результатів науково-технічної творчості та Наказ 

Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки 

на видачу свідоцтва  України на знак для товарів і послуг» і Наказ Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Правил складання, подання та 
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проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення 

походження товару та/або права на використання зареєстрованого 

кваліфікованого зазначення походження товару» [443]). 

Обов’язковим суб’єктом адміністративної процедури, участь якого в 

реєстраційній діяльності надає їй державно-владного характеру, є 

Мінекономрозвитку України. Це пов’язано з тим, що Мінекономрозвитку 

України виступає від імені держави і у зв’язку з цим наділене правом приймати 

односторонньо владні рішення, які можуть виступати в якості юридичних 

фактів, що породжують, змінюють або припиняють правовідносини. В 

узагальненому вигляді завдання Мінекономрозвитку України в даному випадку 

полягає в тому, що воно спрямовує розгляд процедур державно-реєстраційної 

діяльності та сприяє вирішенню її, застосовуючи при цьому форми та методи 

державного впливу на учасників процедурних відносин. Поряд з цим необхідно 

відмітити, що у державно-реєстраційній діяльності приймає участь окрім 

Мінекономрозвитку України також і державне підприємство «Український 

інститут інтелектуальної  власності» (Укрпатент), адміністративно-

процедурний статус якого, як лідируючого суб’єкту, на сьогоднішній день 

визначено неналежним чином. Попри те, що Мінекономрозвитку України 

формально видає підтверджуючі документи на об'єкти інтелектуальної 

власності та виступає офіційною установою для цілей міжнародного 

співробітництва, фактично більшість функцій міністерства щодо державної 

реєстрації, обліку та захисту об'єктів інтелектуальної власності здійснює 

Укрпатент. Тобто, Укрпатент, з одного боку, є звичайним підприємством, 

заснованим на державній формі власності, а з іншої, з погляду на його 

повноваження, є фактично суб’єктом публічного управління, тобто 

самостійним лідируючим суб’єктом адміністративної процедури. Зазначене 

непорозуміння щодо організаційно-правової форми інституту та покладених на 

нього функцій вимагає свого відповідного вирішення. 

Як і будь-яка інша адміністративна процедура, процедура державної 

реєстрації об’єкту інтелектуальної власності проходить послідовний розвиток, 
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де достатньо чітко просліджуються групи процедурних дій, пов’язаних 

спільністю досягнення певних проміжних цілей, сукупністю задач, які для 

цього вирішуються і які (дії) здійснюються певними суб’єктами у відносно 

обмежених часових межах. Тобто іншими словами, мова йде про етапи 

зазначеної адміністративної процедури, яких можна виділити чотири. 

Державно-реєстраційна процедура починається з подання заявки та 

визначення дати її подання. Заявка - це сукупність документів, необхідних для 

видачі Мінекономрозвитку України охоронного документу на той або інший 

результат науково-технічної творчості або індивідуалізації товарів (послуг) та 

їх виробників. Подавати її має право будь-яка особа, в якої є на це підстави - 

науково-технічне досягнення або комерційне позначення, що заявляється як 

об'єкт інтелектуальної власності. Вона складається українською мовою і 

містить заяву про видачу охоронного документу (в якій обов'язково 

зазначається ім'я (найменування) заявника (заявників) і його (їх) адреса, а також 

ім'я творця даного об’єкта інтелектуальної власності).  

До складу заявки на результат науково-технічної творчості також входять 

матеріали, що ідентифікують певний об’єкт інтелектуальної власності (формула 

винаходу (корисної моделі), в якій чітко і стисло буде виражена їх сутність, 

опис винаходу (корисної моделі), промислового зразка, сорту рослин або 

породи тварин (він має викладати сутність досягнення настільки повно і ясно, 

щоб його зміст міг здійснити фахівець у цій галузі), реферат (що складається 

лише для інформаційних цілей), комплект зображень промислового зразка (у 

вигляді його макета, або малюнка), запропоновану назву сорту рослини або 

породи тварини тощо).  

До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд, 

у процесі якого виявляється чи не містить заявка матеріалів, що можуть бути 

віднесені до державної таємниці. Передусім має бути чітко визначена дата 

подання заявки. Нею визнається дата одержання Мінекономрозвитку України 

принаймні наступних матеріалів: 
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- заяви у довільній формі про видачу охоронного документу, викладеної 

українською мовою; 

- відомостей про заявника та його адресу; 

- матеріалу, що є коротким описом об'єкта інтелектуальної власності і 

частини матеріалу, яку можна прийняти за формулу (якщо заявка стосується 

винаходу або корисної моделі). Якщо ж опис і формула винаходу викладені 

іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською 

мовою повинен надійти до Мінекономрозвитку України протягом двох місяців 

від дати подання заявки. 

Якщо заявка відповідає вимогам закону, Мінекономрозвитку України 

приймає рішення про встановлення дати подання заявки. Повідомлення про це 

Мінекономрозвитку України надсилає заявникові лише після одержання 

документа про сплату збору за подання заявки. 

До Мінекономрозвитку України може надійти і міжнародна заявка, 

подана згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ). Міжнародна заявка 

розглядається в Україні за національною процедурою за умови, що вона 

надійшла до Мінекономрозвитку України не пізніше двадцяти одного місяця 

від дати пріоритету. Якщо за міжнародною заявкою проводилась попередня 

експертиза, то вона має бути подана до Мінекономрозвитку України не пізніше 

тридцяти одного місяця від дати пріоритету. Міжнародна заявка приймається 

Мінекономрозвитку України до розгляду за умови, що вона оформлена 

відповідно до вимог закону, про що Мінекономрозвитку України повідомляє 

заявника. 

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на об'єкт 

інтелектуальної власності. Пріоритет заявки закон визначає як першість у 

поданні заявки, а дату пріоритету як дату подання заявки до Установи або до 

відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції з охорони 

промислової власності, за якою заявлено пріоритет. Заявник має право на 

пріоритет попередньої заявки на винаходи і корисні моделі протягом 

дванадцяти місяців від дати подання попередньої заявки до Мінекономрозвитку 
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України або до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про 

охорону промислової власності (Паризької конвенції) (1883 р.). Пріоритет же 

попередньої заявки на промисловий зразок - протягом шести місяців від дати 

подання попередньої заявки. Заявник, який бажає скористатися своїм правом на 

пріоритет, повинен разом із заявкою або не пізніше трьох місяців від дати 

подання заявки заявити про своє бажання. 

До рішення Мінекономрозвитку України про видачу охоронного 

документу або про відмову у його видачі заявник має право з власної ініціативи 

вносити до заявки виправлення і уточнення. Якщо зазначені виправлення і 

уточнення надійшли до Мінекономрозвитку України після прийняття рішення 

про видачу охоронного документу або про відмову у його видачі, відповідно до 

законодавства вони вже не враховуються. Але ці виправлення і уточнення 

враховуються, якщо вони надійшли після публікації відомостей про заявку на 

видачу охоронного документу на об'єкт інтелектуальної власності, але за шість 

місяців до дати публікації. 

Державно-реєстраційна процедура результатів індивідуалізації товарів 

(послуг) та їх виробників не має принципових відмінностей, але певні 

відмінності все ж таки існують, в тому числі й у складі заявки на зазначені 

об’єкти. Зокрема, заявка на торговельну марку (знак для товарів і послуг), окрім 

заяви про її реєстрацію повинна містити такі документи: 

- зображення позначення, що заявляється; 

- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати 

торговельну марку (знак для товарів і послуг), згрупованих за Міжнародною 

класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП). 

За необхідності до заявки додаються документи, що можуть бути 

використані при винесенні рішення щодо заявки: 

- документ про сплату збору за подання заявки, у тому числі за 

експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про порядок сплати 

зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності 

[435]; 
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- копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни подання, якщо 

заявник бажає скористатися правом на пріоритет; 

- документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого 

знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник 

бажає скористатися правом пріоритету знака, використаного в експонаті, 

показаному па виставці на території держави-учасниці Паризької конвенції про 

охорону промислової власності (Паризької конвенції) (1883 р.). Дата пріоритету 

в такому разі визначається за датою відкриття виставки. Строк пріоритету - 

шість місяців від зазначеної дати; 

- довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого; 

- документи, що підтверджують право заявника на використання у 

заявленому позначенні елементів, які можуть бути використані лише з дозволу 

їх володільців; 

- статут колективного знака, якщо заявником є об'єднання осіб, які 

займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними 

характерними ознаками. 

Об'єктом правової охорони торговельної марки (знака для товарів і 

послуг) може бути колір або поєднання кольорів як його розрізняльна ознака. У 

такому разі заявник зобов'язаний: 

- заявити про це і вказати в заяві колір або поєднання кольорів, охорону 

яких він просить; 

- подати в заявці кольорові зображення позначення, що заявляється, у 

кількості, що визначається Мінекономрозвитку України. 

Має свої особливості і заявка на реєстрацію географічного зазначення 

походження товарів, що зумовлюються характером цього об'єкта правової 

охорони. Вона буває двох видів: заявка на реєстрацію географічного зазначення 

походження товару або заявка на право використання зареєстрованого 

географічного зазначення походження товару. 

Перший вид заявки подають особа або група осіб, які в заявленому 

географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, 
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репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; 

асоціації споживачів, установи, що мають безпосереднє відношення до 

вироблення або вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних 

процесів чи географічних місць. 

Право на використання зареєстрованого географічного зазначення 

походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в 

географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі 

властивості, певні якості або інші характеристики якого відповідають тим, що 

внесені до Реєстру. Проте слід зазначити, що заявка на реєстрацію 

географічного зазначення походження товару в разі її реєстрації вважається 

одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення. 

Отже, заявка на реєстрацію права на використання зазначення подається на вже 

зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару. Заявка складається 

українською мовою і повинна містити такі документи: 

- заяву про реєстрацію географічного зазначення походження товару та 

(або) права на використання зареєстрованого відповідного географічного 

зазначення походження товару з відомостями про заявника та його адресу; 

- заявлену назву географічного зазначення походження товару або 

заявлене географічне зазначення походження товару; 

- назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане 

географічне зазначення походження товару та (або) право на використання 

зареєстрованого відповідного географічного зазначення походження товару; 

- назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким 

пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші 

характеристики товару; 

- опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації та 

інших характеристик товару; 

- дані щодо використання заявленого географічного зазначення 

походження товару на етикетці та при маркуванні товару; 
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- дані про взаємозв'язок особових властивостей, певних якостей, репутації 

та інших характеристик товару з природними умовами та (або) людським 

чинником вказаного географічного місця походження товару. 

Крім наведених документів, разом із заявкою подаються: 

- документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого 

просить зареєструвати географічне зазначення походження товару та (або) 

право на використання зареєстрованого географічного зазначення походження 

товару; 

- висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі 

властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, 

об'єктивно зумовлені або пов'язані з природними умовами та (або) людським 

чинником вказаного географічного місця походження товару; 

- висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного 

місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші 

характеристики товару. 

Іноземні заявники разом із заявкою зобов'язані подати документи, що 

підтверджують: 

- правову охорону заявленого географічного зазначення походження 

товару у відповідній іноземній державі; 

- право іноземного заявника на використання відповідного географічного 

зазначення походження товару. 

Зазначені документи можуть бути подані іноземною мовою, а їх переклад 

українською мовою має надійти до Мінекономрозвитку України не пізніше 

трьох місяців від дати подання заявки. 

Другим етапом державно-реєстраційної процедури є розгляд заявки та 

прийняття рішення за результатами її розгляду. Основним його змістом стає 

проведення експертизи заявки, яка означає процес дослідження матеріалів 

заявки та самого результату інтелектуальної творчої діяльності на відповідність 

вимогам чинного законодавства з метою його реєстрації як об’єкта 

інтелектуальної власності. Експертиза здійснюються Укрпатентом (щодо 
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винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографії інтегральних 

мікросхем, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та зазначень 

походження товарів), а також Українським інститутом експертизи сортів 

рослин (він проводить державну науково-технічну експертизу сортів рослин з 

метою визначення придатності їх для поширення в Україні та набуття  

майнових прав на сорт рослин, як об’єкт інтелектуальної власності). Процес 

експертизи заявки відбувається або в один етап (проведення формальної 

експертизи), або в два етапи (оскільки для частини об’єктів інтелектуальної 

власності (винаходу, сорту рослин і торговельної марки (знаку для товарів і 

послуг)) передбачено проведення ще і кваліфікаційної експертизи). 

Заявка піддається формальній експертизі (експертизі за формальними 

ознаками) після надходження до Укрпатенту документа про сплату збору за 

подання заявки. Її мета - виявити два важливих чинники: чи належить заявлена 

пропозиція до об'єктів інтелектуальної власності та чи подані заявочні 

матеріали відповідають вимогам закону. 

Формальна експертиза має бути проведена протягом шести місяців від 

встановленої дати подання заявки. За її результатами Укрпатент зобов'язаний 

повідомити заявника про завершення формальної експертизи або про вимогу 

щодо внесення необхідних змін до матеріалів заявки. Якщо за результатами 

формальної експертизи виявиться, що заявлена пропозиція не належить до 

об'єктів інтелектуальної власності або вона стосується тих об'єктів, які не 

можуть бути визнані інтелектуальною власністю, то Укрпатент повідомляє 

заявника про відмову у видачі охоронного документу. Зазначена відмова 

оформляється спеціальним рішенням Укрпатенту. У разі виявлення у заявочних 

матеріалах інших відхилень від вимог закону про це повідомляється заявник, 

якому Укрпатент встановлює конкретний строк для внесення змін і уточнень до 

заявочних матеріалів. Якщо протягом визначеного строку зазначені зміни і 

уточнення та інші невідповідності не будуть усунуті, Укрпатент повідомляє 

заявника про відмову у видачі охоронного документу. Проте заявник може 

клопотати про продовження строку для усунення виявлених недоліків заявки. 
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Результатом формальної експертизи здебільшого буває, що заявка відповідає 

встановленим вимогам і документ про сплату збору за подання заявки також є в 

наявності. Укрпатент повідомляє заявника про завершення формальної 

експертизи.  

Наступною стадією у розгляді заявок на об'єкти інтелектуальної власності 

є публікація в офіційному бюлетені Укрпатенту («Промислова власність») 

відомостей про заявку. Зміст зазначених відомостей визначається Укрпатентом 

і вони публікуються через вісімнадцять місяців від дати подання заявки на 

об'єкт інтелектуальної власності. Якщо за заявкою заявлено пріоритет, то 

вісімнадцять місяців обчислюються від дати пріоритету. За бажанням заявника 

зазначені відомості можуть бути опубліковані раніше встановленого строку. На 

прохання заявника його ім'я може не згадуватися у цій публікації. Після 

публікації зазначених відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з 

матеріалами заявки у порядку, визначеному відповідною Інструкцією [391]. 

Об’єктами кваліфікаційної експертизи є заявки не на всі результати 

науково-технічної творчості та індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників, 

а лише на визначені чинним законодавством. До них належать заявки на 

винаходи, на придатність до поширення сорту рослин та на торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг). Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення 

комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за 

заявкою і прийняття рішення стосовно видачі охоронного документу та 

державної реєстрації. При цьому одним із специфічних етапів такої експертизи 

для сорту рослин є експертиза запропонованої назви сорту, проведення якої 

регламентується відповідним наказом Міністерства аграрної політики (2003 р.) 

[422] і проводиться з метою визначення відповідності її вимогам Закону 

України «Про охорону прав на сорти рослин».  

Наступним етапом у процесі розгляду заявки на об'єкт інтелектуальної 

власності є державна реєстрація охоронного документу та опублікування 

відомостей щодо нього. Його основним змістом є державна реєстрація 

охоронних документів у відповідних державних реєстрах, яка можлива лише за 
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однієї неодмінної умови - сплати встановленого збору за їх видачу відповідно 

до вимог Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною 

прав на об'єкти інтелектуальної власності [435]. Державна реєстрація 

охоронних документів на результати науково-технічної творчості в Україні 

здійснюється відповідно до положень про державні реєстри (патентів України 

на промислові зразки [407], патентів України на винаходи [405], топографій 

інтегральних мікросхем [415], патентів України на корисні моделі [406], 

патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи [404], прав 

інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу патентів України на 

сорт рослин [408], сортів рослин, придатних для поширення в Україні [412], 

суб’єктів племінної справи у тваринництві [413] та селекційних досягнень у 

тваринництві [411]). Що стосується державної реєстрації охоронних документів 

на результати індивідуалізації товарів (послуг) та їх виробників, то вона 

здійснюється відповідно до положень про державні реєстри (назв місць 

походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих 

зазначень походження товарів [414] та свідоцтв України на знаки для товарів і 

послуг [410]. Внесені до державних реєстрів відомості публікуються у 

періодичному виданні.  

Ведучи мову про адміністративну процедуру на цьому етапі необхідно 

визначити ті проблемні питання, які існують у цій сфері. По-перше, відсутня 

достатня чіткість у строках здійснення певних процедурних дій та процедурних 

етапів у межах даного виду діяльності; по-друге, потребують свого 

нормативного закріплення принципи здійснення зазначеної адміністративної 

процедури; по-третє, необхідно прямо вказати у нормативних актах підстави 

юридичної відповідальності Укрпатенту за неналежне виконання своїх 

обов’язків у сфері правової охорони прав інтелектуальної власності на 

відповідні об’єкти.  

Останнім (четвертим) етапом державно-реєстраційної процедури є видача 

охоронного документу на об’єкт інтелектуальної власності - патенту або 

свідоцтва. Юридична сутність патенту полягає у тому, що виступаючи техніко-
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юридичним документом, він володіє значною кількістю функцій, серед яких 

виділяються наступні: патент є підставою для виникнення права на об’єкт 

інтелектуальної власності; патент засвідчує пріоритет на об’єкт інтелектуальної 

власності; патент забезпечує право на об’єкт інтелектуальної власності 

примусовою силою держави; патент є засобом перетворення права на об’єкт 

інтелектуальної власності в товарну форму [292, с. 111]. Особливість же 

свідоцтва, як охоронного документу, полягає в тому, що його головним 

призначенням є засвідчення факту державної реєстрації об’єкта правової 

охорони, хоча при цьому воно, за своїми юридичними властивостями, мало чим 

відрізняються від патенту [356, с. 239]. 

Отже, викладене дозволяє з впевненістю розглядати діяльність 

Укрпатенту з видачі охоронного документу на об’єкт інтелектуальної власності 

в якості адміністративної процедури. У зв’язку з цим адміністративно-

процедурна діяльність зазначеного суб’єкта публічного адміністрування 

вимагає приведення її до сучасних стандартів, що допоможе вирішити ряд 

важливих завдань, зокрема: підтримати осіб, які звернулися до Укрпатенту з 

заявкою про видачу охоронного документу на об’єкт інтелектуальної власності 

перед зазначеним суб’єктом публічного адміністрування; забезпечити 

законність та ефективність діяльності з видачі охоронного документа; 

підвищити якість діяльності лідируючих суб’єктів зазначеної адміністративної 

процедури. 

Зазначимо, що кількість зазначених етапів може бути збільшена за 

рахунок введення до їх переліку етапу оскарження прийнятого (неприйнятого) 

рішення, який може, фактично, повторюватися після кожного з названих етапів 

(зауважимо, що зазначений етап, навіть може розглядатися у якості 

самостійного засобу публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності [171, с. 272]).  

Слід також звернути увагу на той факт, що у межах кожного з названих 

етапів можна виділити в свою чергу процедурні елементи більш низького рівня, 

до яких доцільно віднести процедурні стадії та окремі процедурні дії. 
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Прикладом процедурної стадії у межах першого етапу, може бути діяльність з 

попереднього розгляду заявки, де, зокрема, розглядається питання щодо 

наявності в заявці на видачу планету на винахід матеріалів, які можуть бути 

віднесені до державної таємниці. До процедурної стадії можна віднести також 

публікацію відомостей про заявку. Зазначена стадія, на нашу думку, є досить 

важливою, оскільки дозволяє ще до вирішення питання про видачу охоронного 

документу, надати можливість зацікавленим особам представити Укрпатенту 

(як закладу, що проводить експертизу) свої заперечення проти видачі 

охоронного документу. Такий порядок, як справедливо відмічає частина авторів 

[101, с. 129; 298, с. 47; 350, с. 73], дозволяє врахувати наявні в Україні 

пріоритетні права інших осіб і тим самим уникнути виникнення великої 

кількості суперечок. В якості окремої процедурної дії виступає, наприклад, 

повідомлення заявника про завершення формальної експертизи і про 

можливість проведення кваліфікаційної експертизи заявки. 

Важливе значення для адміністративної процедури з видачі охоронного 

документа на об’єкт інтелектуальної власності, мають строки, адже повільність, 

на жаль, залишається однією з найбільших вад адміністрації [282, с. 188]. 

Законодавством про охорону прав інтелектуальної власності досить чітко 

визначені строки «проходження» заявки на об’єкт інтелектуальної власності у 

межах визначених етапів, піддані детальній строковій регламентації також і 

процедурні стадії та процедурні дії. Але при цьому, на жаль, не можна 

стверджувати, що питання строків державно-реєстраційних процедур 

зазначених об’єктів вирішено остаточно. Так, на сьогоднішній день значне 

занепокоєння у винахідників та працівників Укрпатенту викликає існуючий 

строк видачі патенту на винахід (його термін дії складає двадцять років), який у 

ідеальній моделі складає близько 30-36 місяців. Безперечно, на певному етапі 

розвитку патентної системи України зазначений строк справедливо розглядався 

як досягнення у діяльності патентного відомства, оскільки до того заявки на 

винахід розглядалися протягом 4-5 років [133, с. 12-13], але сьогодні його вже 

не можна визнати допустимим. Отже, одним з першочергових завдань розвитку 
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патентної системи України є скорочення існуючого терміну розгляду заявки на 

винахід до двох років. Подібний строк встановлено також і у США, але окрім 

цього законодавством передбачено, що процедура видачі патенту може бути 

прискорена, якщо винахіднику виповнилося більше шестидесяти п’яти років, 

він хворіє або винахід стосується збереження енергії та охорони 

навколишнього природного середовища або заявка базується на результатах 

проведеного заявником або за його дорученням патентного пошуку. У цих 

випадках строк проходження заявки складає від шести місяців до одного року 

[625, с. 137]. Таким чином, з викладеного стає наочно видним намагання влади 

США всебічно захистити та підтримати особу, яка претендує на державне 

визнання та захист результатів її інтелектуальної творчості. 

Повертаючись до національного законодавства відмітимо, що 

встановлення строків здійснення тих або інших процедурних дій (стадій) ще 

само по собі не здатне повністю забезпечити їх дотримання посадовими 

особами лідируючого суб’єкту. Для цього, на нашу думку, не вистачає ще і 

надійних юридичних гарантій, у якості яких може виступити інститут 

адміністративної відповідальності, тим більше, що він вже використовується 

для досягнення подібних цілей. Так, наприклад ст. 96-1 («Порушення 

законодавства під час планування і забудови територій») КУпАП передбачає 

відповідальність посадових осіб за недодержання термінів надання замовникові 

висновків комплексної експертизи проектної документації або обґрунтованої 

відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних 

висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час 

проведення експертизи документів, не передбачених законодавством. 

Вважаємо, що подібне положення буде доцільним для запровадження і у сферу 

адміністративної процедури з видачі патенту на винахід. Поряд з цим необхідно 

розглянути і питання щодо запровадження юридичної відповідальності не 

тільки працівників Укрпатенту, але і самого патентного відомства. Аналіз 

правових актів, які визначають правовий статус зазначеного суб’єкта 

публічного адміністрування, засвідчує, що серед їх норм взагалі відсутні ті, що 
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встановлюють відповідальність Укрпатенту. Про неприпустимість такого стану 

речей вже неодноразово йшлося на сторінках юридичних видань [250; 552; 570 

та ін.]. 

Не менш важливе значення у справі забезпечення прав учасників 

адміністративно-процедурних відносин займають принципи адміністративної 

процедури, які, як слушно наголошено у літературі, є тим каркасом, що 

допомагає не схибити як у правотворчості, так і у правозастосуванні [246, с. 

120]. На жаль, законодавство України про інтелектуальну власність не містить 

належним чином визначених та структурованих принципів адміністративних 

процедур, у тому числі, і з видачі охоронних документів.  

На нашу думку, зазначене положення має бути змінене як найшвидше. 

Так, вважаємо за необхідне законодавчі акти про охорону інтелектуальної 

власності, доповнити статтею, яка б закріпила принципи здійснення 

адміністративної процедури з видачі охоронного документу, де в якості 

останніх були б такі: принцип законності; принцип рівності осіб, які 

звертаються із заявками про отримання охоронного документу; принцип 

публічності; принцип ефективності; принцип строковості; принцип доступу до 

інформації; принцип підконтрольності діяльності лідируючих суб’єктів 

адміністративної процедури. 

 

 

3.4 Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

 

Для реалізації мети і завдань публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї 

сфери суспільного життя, все більшого значення набуває його інформаційно-

аналітичне забезпечення. Не викликає сумніву, що з'ясування суті 

організаційно-правового аспекту інформаційно-аналітичного забезпечення 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності дозволяє 
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визначитися у методах організації та правового регулювання відносин, 

пов'язаних із організацією інформаційних відносин у цій сфері, в умовах 

інформатизації формування завдань для системотехніків, програмістів 

комп'ютерних програм щодо автоматизації інформаційних процесів у 

конкретній організаційній структурі публічного адміністрування, а також у 

розв'язанні інших практичних завдань щодо публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності. 

З метою розуміння значення інформаційно-аналітичного забезпечення 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності слід визначитися 

з категорією «забезпечення». Слово «забезпечення» означає дію, а також 

зберігання, виконання чогось, гарантування здійснення того або іншого 

процесу [289, с. 150]. Таким чином, якщо говорять про певне часткове 

забезпечення публічного адміністрування, вказуючи на його конкретний 

якісний аспект (наприклад, інформаційний), то мають на увазі передусім 

комплекс засобів, умов і дій, що гарантують нормальне проходження процесів 

публічного адміністрування. 

З метою з'ясування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення 

треба насамперед зрозуміти, що саме мусить бути забезпечене. При цьому, 

якщо йдеться про забезпеченість суб’єктів публічного адміністрування 

множинністю інформації, тобто про її наявність, то воно вичерпується, 

завершується, стає реальним з її появою [215, с. 134]. Якщо ж йдеться про 

забезпечення організованості системи публічного адміністрування, 

упорядкованості взаємодії та функціонування її складових компонентів, то під 

забезпеченням слід розуміти організаційну діяльність [258, с. 159]. На нашу 

думку, до змісту цього поняття повинен включатися весь комплекс 

взаємозв'язаних методів, заходів і засобів (науково-методичного, соціально-

політичного, техніко-економічного, організаційно-правового характеру тощо), 

які реалізують створення і функціонування інформаційних технологій - 

процесів збору, передачі, переробки, зберігання та видачі (відображення), а 

також використання інформації з метою здійснення ефективної діяльності 
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суб’єктів публічного адміністрування. До поняття «інформаційно-аналітичне 

забезпечення» обґрунтовано віднесений і його організаційний аспект, який 

вказує на головні напрями правового регулювання саме інформаційного 

забезпечення [45, с. 38-39]. Подібне значення цього терміну може бути 

співвіднесеним з організацією діяльності, пов'язаною зі збором, реєстрацією, 

передачею, зберіганням, опрацюванням і поданням інформації. 

Поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення» найбільше відповідає 

поняттю створення і підтримки відповідних організаційно-функціональних 

характеристик публічного адміністрування. Тобто, існують об'єктивні причини 

для виділення трьох значень поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення»: 

як забезпеченості системи публічного адміністрування відповідною кількістю 

інформації, як діяльності, пов'язаної з організацією збору, реєстрації, передачі, 

зберігання, опрацювання і представлення інформації та як діяльності щодо 

формування цілеспрямованої суспільної та індивідуальної свідомості суб'єктів 

суспільних відносин щодо публічного адміністрування у конкретній сфері. У 

практиці публічного адміністрування всі зазначені аспекти змісту 

інформаційно-аналітичного забезпечення є нерозривними.  

Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності - це поєднання усієї 

інформації, що використовується, специфічних засобів і методів її 

опрацювання, а також діяльності фахівців щодо ефективного використання 

даних, відомостей, знань в організації публічного адміністрування даною 

сферою. Продуктивне інформаційно-аналітичне забезпечення складається 

тільки з об'єктивних, своєчасних і достовірних відомостей, які оцінюються як 

корисні знання (інформація). Із загального потоку даних використовуються 

лише ті відомості, які потрібні для певного рівня публічного адміністрування, 

зрозумілі цьому рівню і зменшують його невизначеність. Інші ж дані 

утворюють так званий у теорії інформації шум. 

З точки зору теорії інформаційного забезпечення публічного 

адміністрування, інформація - це результат аналітико-синтетичного 
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опрацювання даних (відомостей) щодо об'єкта публічного адміністрування, що 

підтримує його функціонування. Виходячи зі змісту такої сутності категорії, як 

«інформація», виникає необхідність визначення категорії «інформаційно-

аналітична робота» як вид забезпечення діяльності з публічного 

адміністрування. Інформаційно-аналітична робота - це постійна дослідна 

діяльність, що охоплює своїм змістом широкий комплекс організаційних 

заходів і методичних прийомів для вивчення і оцінки інформації про зовнішні 

та внутрішні фактори функціонування системи управління щодо виконання 

визначених для неї мети і завдань. 

Слід зазначити, що інформаційно-аналітична робота (у вузькому сенсі - 

опрацювання інформації) здійснюється переважно свідомо. Хоча на рівні 

мистецтва управління інформація може бути результатом підсвідомого 

опрацювання відомостей (даних) щодо об'єкта публічного адміністрування 

[551, с. 122]. Таким чином, інформація має переважно порівняльний характер. 

Мистецтво інформаційно-аналітичної роботи можна порівняти з народним 

висловом: побачити в краплинці води всю велич моря. 

Зазначене поняття є вужчим за значенням категорії «інформаційно-

аналітичне забезпечення». На наш погляд, з урахуванням сегмента аналітичної 

роботи більш доцільним є вживання категорії «інформаційно-аналітичне 

забезпечення». На практиці інформаційно-аналітичне забезпечення охоплює 

систему руху і перетворення інформації, включаючи класифікаційні переліки 

всіх даних, методи їх об'єктивного вираження, кодування, зберігання та 

передачі. 

З точки зору теорії інформації, інформація, яка оброблюється в системі 

публічного адміністрування, є предметом управлінської праці. У цьому зв'язку 

особливого значення набуває інший зміст інформаційно-аналітичного 

забезпечення як напряму діяльності з публічного адміністрування. І хоча його 

дослідженню приділяється багато уваги, стосовно його складу ще не існує 

спільної дослідницької думки. Зокрема, представники теорії інформації 

розуміють під інформаційно-аналітичним забезпеченням сукупність методів і 
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засобів, що забезпечують функціонування інформаційних процесів [16, с. 4]. 

Розробники ж в галузі проектування та експлуатації сучасних 

багатопроцесорних і багатомашинних систем поняття інформаційно-

аналітичного забезпечення визначають як сукупність єдиної системи 

класифікації та кодування техніко-економічної інформації, уніфікованої 

системи документації, що певним чином організовані та описані за допомогою 

технічних засобів, які застосовуються для обслуговування користувачів різної 

відомчої підлеглості [328, с. 43]. 

У процесі публічного адміністрування в сфері інтелектуальної власності 

його суб’єкти постійно мають справу з інформацією як необхідним засобом 

розробки державних управлінських рішень та їх реалізації. Продуктивність і 

якість їхньої праці багато в чому залежать від належного інформування, тобто 

своєчасного отримання та опрацювання потрібної інформації. За її допомогою 

здійснюються циклічні повторення стадій процесу публічного адміністрування: 

отримання, опрацювання повідомлень про стан керованого об'єкта, прийняття 

нових рішень і передача їх у формі управлінських команд. 

Для того, щоб інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 

адміністрування було ефективним, практика і теорія відпрацювали ряд вимог 

до нього, серед яких визначаються наступні: мінімальність інформації (що 

передбачає обмеження збирання і опрацювання лише тих повідомлень 

(інформації), без яких неможливо управляти об'єктом) та достатність 

інформації (вона означає, що інформація має давати вичерпне і повне уявлення 

про функціонування об'єкта, а також оптимальні або близькі до них рішення) 

[591, с. 225]. При визначенні потреб в окремих видах інформації слід, у першу 

чергу, враховувати значимість для публічного адміністрування її кожного виду, 

частоту створення, взаємозв'язок з іншими видами інформації. 

Сьогодні суб’єкти публічного адміністрування часто відчувають 

недостатність інформації у зв'язку з тим, що не всі відомості, які входять до 

системи, корисні, подані в потрібному вигляді та відповідають поставленим 

цілям публічного адміністрування. У результаті складається суперечлива 
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ситуація: при явній перевантаженості суб’єктів публічного адміністрування 

інформацією рішення часто приймаються в умовах невизначеності, що значно 

знижує їхню якість. 

Однією з головних вимог до організації публічного адміністрування є 

забезпечення високої вірогідності відомостей. Без правдивої інформації про 

об'єкт публічного адміністрування неможливо організувати його роботу, 

використати найдосконаліші методи цієї діяльності. Підвищення ймовірності 

інформації можна досягти за рахунок скорочення ланок опрацювання, 

підвищення відповідальності за правдивість, більш широкого впровадження 

сучасних інформаційних технологій. Недотримання вимог вірогідності 

призводить до того, що нормально функціонуюча (організаційно, технічно) 

система інформаційного забезпечення переробляє завідомо неправдиві вхідні 

дані, в результаті на виході вона також повідомляє неточні дані 

(дезінформацію). Дезінформація відповідно впливає на управлінські рішення, 

особливо такі, що мають державно-політичний характер. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування є 

однією з функцій створення умов (організовування) ефективності здійснення 

управлінської діяльності на всіх її рівнях: від окремої посадової особи до вищих 

органів державної влади [601]. Цю функцію в теорії і практиці публічного 

адміністрування ще називають інформаційно-аналітичне забезпечення. На 

загальнодержавному рівні основними завданнями щодо інформаційного 

забезпечення публічного адміністрування визначаються: створення 

інформаційних систем публічного адміністрування; визначення потреб 

суб’єктів публічного адміністрування у нових інформаційних технологіях і 

базах даних; розробка типових проектів і стандартів інформаційного 

забезпечення публічного адміністрування; визначення та реалізація державної 

політики, здійснення державного керівництва впровадженням нових 

інформаційних технологій у сфері публічного адміністрування; організація 

міжнародного співробітництва у галузі обміну інформацією щодо публічного 

адміністрування; здійснення безпаперового документообігу; удосконалення 
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статистичної звітності стосовно функціонування органів виконавчої влади; 

підготовка нормативно-правових актів з питань інформаційного забезпечення 

адміністративної системи держави, її органів, у тому числі, її захисту від 

стихійних (природних), техногенних і соціогенних загроз. 

Охопити інформацію про всі управлінські процеси будь-якої сфери 

суспільних відносин стає практично неможливим у зв'язку з обмеженістю 

природних можливостей людини. Науковцями досліджено, що завдяки своїм 

фізіологічним особливостям людина може сприймати 6-9 одиниць інформації 

за секунду, тоді як у середньому для управління динамічною соціальною 

організаційною структурою потрібно прийняти та врахувати 12-18 [558, с. 130]. 

Практика знайшла вихід у створенні нових ієрархічних структур публічного 

адміністрування. Це зумовило залучення до управління соціальними системами 

великої кількості фахівців. 

Проблематика комплексного керування інформаційним забезпеченням 

при організації публічного адміністрування багатогранна і мало досліджена на 

засадах комплексного та системного підходів. Це зумовлено тим, що вона має 

багато аспектів: соціальних, у тому числі, правових, технічних, психологічних 

та організаційних. Причиною цього, серед інших, є відсутність фахівців, 

здатних розглядати інформаційні відносини в комплексі, з урахуванням усіх 

аспектів. Це явище є об'єктивним, оскільки не може одна людина осягнути 

неосяжне. Обсяг і зміст інформації, потрібної різним суб'єктам публічного 

адміністрування, залежать передусім від масштабу і важливості рішень, що 

приймаються. Чим масштабніше і важливіше рішення, тим більшою за обсягом 

та різноманітнішою за змістом потрібна інформація для його підготовки і 

прийняття. 

Наступний чинник - це кількість і характер параметрів, необхідних для 

публічного адміністрування. Чим більше число параметрів, тим більший обсяг 

інформації, потрібний для здійснення управління. Важливим є також такий 

чинник, як тривалість циклу публічного адміністрування. При публічному 

адмініструванні слід також враховувати величину і різноманіття внутрішніх і 
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зовнішніх впливів, кількість та якість їх показників, що характеризують 

результати роботи системи. Важливим елементом системи є своєчасність 

надходження інформації. Від цього значною мірою залежить якість 

управлінських рішень. Відомо, що затримка інформації часто призводить до 

втрати її актуальності. На основі ж неповної інформації можуть прийматися 

лише наближені, значною мірою інтуїтивні рішення. Існує й інша небезпека. 

При затримці інформації повідомлення, що містяться в ній, можуть застаріти, і 

прийняті на їхній основі управлінські рішення негативно вплинуть на хід 

керованого процесу та призведуть до небажаних наслідків. Наприклад, неповна 

і несвоєчасно отримана інформація в правоохоронних органах позбавить 

співробітників можливості затримати злочинця по гарячих слідах. 

Як бачимо, від добротної та своєчасної інформації залежить і точність 

оцінки оперативної обстановки, і правильність управлінських рішень, і 

спрямованість планування, і чіткість постановки завдань виконавцям. 

Вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності з 

публічного адміністрування також визначаються особливостями 

характеристики інформації щодо кола осіб, яким вона призначена. Ці 

особливості можна визначити наступним чином. По-перше, інформація для 

широкого кола суб'єктів суспільних відносин (фізичних осіб, громадян, осіб без 

громадянства, іноземців тощо). Така інформація має бути лаконічною, але 

різноманітною за своїм змістом, а за рівнем складності - максимально 

доступною і ясною, виключати багатозначність і хибне уявлення про конкретні 

явища. По-друге, щодо надходження до системи управління інформація 

повинна бути систематичною і оперативною (швидкою). У таких випадках є 

виправданим застосування методу повторного інформування з різних джерел і 

порівняльного аналізу інформації (фактичного матеріалу). По-третє, інформація 

має супроводжуватися методологічними порадами і рекомендаціями, а також 

бібліографічним змістом. Це особливо важливо тому, що в особистому і 

приватному користуванні суб'єктів суспільних відносин у системі управління 
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завжди відчувається недостача спеціальних і довідкових джерел (друкованої 

літератури тощо). 

У результаті обмеженості або необ'єктивності інформації може бути 

спотворена сутність управлінського впливу, знижена його ефективність вже 

після його ухвали. Це ставить проблему дослідження інформаційно-

аналітичного забезпечення публічного адміністрування на одне з провідних 

місць у теорії управління соціальними системами (соціальній кібернетиці). Слід 

також зазначити, що проблематика надійного інформаційного забезпечення 

суб’єктів публічного адміністрування в різних країнах стає однією з ключових. 

Це пов'язано з тим, що суб'єкти публічного адміністрування все тісніше і 

тісніше пов'язують ефективність повсякденної роботи з пошуком необхідних їм 

правомірних рішень. Більше того, сучасні споживачі інформації не 

задовольняються простою організацією пошуку і зберігання інформації. Вони 

хочуть бачити як «інтелектуального помічника» комп'ютеризовані апаратно-

програмні комплекси в системі транскордонної мережі телекомунікації 

(Інтернет тощо), які б певною мірою здійснювали також аналітико-синтетичне 

опрацювання інформації. Це висуває нові вимоги до інформаційного 

забезпечення публічного адміністрування.  

Для належного функціонування системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

важливе значення набувають принципи її побудови внаслідок специфіки самої 

сфери інтелектуальної власності. Основним об’єднуючим принципом є 

принцип єдності частин у цілому, потреба в якому обумовлена, насамперед, 

створенням з окремих інформаційних ресурсів якісного продукту - системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Має існувати обов’язковий 

взаємозв’язок цільового призначення окремих інформаційних ресурсів з 

основною метою інформаційно-аналітичного забезпечення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що дозволить визначати 

ступінь впливу кожної складової на ціле та обмежувати, у свою чергу, 

неефективне використання різноманітних ресурсів для досягнення 
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непріоритетних локальних цілей. Для якісного інформаційно-аналітичного 

забезпечення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в 

Україні, реалізацію принципу єдності частин у цілому слід вважати 

пріоритетним питанням, що зумовлено не завжди конструктивним впливом 

діяльності різних органів влади та рівнів управління в системі державного 

регулювання сфери інтелектуальної власності на ступінь досягнення головної 

мети - створення і використання об’єктів інтелектуальної власності на користь 

інноваційного шляху розвитку економіки нашої країни і задоволення потреб 

суспільства. Ще одним об’єднуючим принципом інформаційно-аналітичного 

забезпечення має стати принцип системного представлення життєвого циклу 

об’єкту інтелектуальної власності, оскільки створення, насамперед, новітніх 

технологій, потрібних Україні для подальшого зміцнення інноваційної основи її 

економічного розвитку та конкурентоспроможності продуктів господарської 

діяльності на світовому ринку, може здійснюватися завдяки цілеспрямованій 

реалізації життєвого циклу об’єктів інтелектуальної власності у різних галузях 

господарства. Дуже важливим у сучасних умовах виглядає принцип 

прогнозування суспільної потреби в інформаційних ресурсах. Значущість цього 

принципу пояснюється необхідністю підтримання цілеспрямованого та 

безперервного забезпечення інформаційними ресурсами в умовах впливу 

різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів на функціонування сфери 

інтелектуальної власності. Принцип доступності інформаційних ресурсів 

зумовлює наявність спеціально утворених державою технічно оснащених 

центрів доступу до інформації з питань інтелектуальної власності, покликаних 

спростити діяльність творців, винахідників та раціоналізаторів і ще більше 

наблизити їх до існуючих державних інформаційних ресурсів. Реалізація 

принципу всебічності пов’язана із завданням щодо створення 

загальнодержавного веб-порталу з питань інтелектуальної власності з 

розміщенням на ньому існуючих інформаційних ресурсів, які б максимально і 

всебічно висвітлювали всі аспекти функціонування сфери інтелектуальної 

власності в Україні. Реалізація принципу зовнішнього доповнення 
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інформаційних ресурсів спрямована на встановлення норми щодо ефективності 

функціонування системи публічного адміністрування і зворотного зв’язку для її 

оцінювання в часі з метою внесення необхідних змін. Саме такий підхід, на наш 

погляд, забезпечить динамічність функціонування та розвитку сфери 

інтелектуальної власності, а також відповідність її умовам і вимогам 

сьогодення. Важливим принципом публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності слід вважати також принцип постійного розвитку 

його інформаційних ресурсів.  

Таким чином, для якісного інформаційно-аналітичного забезпечення 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

реалізація зазначених вище принципів забезпечить, максимальну, всебічну, 

якісну і належну поінформованість як суб’єктів публічного адміністрування, 

так і суспільства, особливо винахідників і раціоналізаторів, патентних 

повірених, а також дозволить оптимізувати витрати часу на пошук необхідних 

ресурсів і забезпечити повноту визначення відповідних інформаційних джерел. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

здійснюється за двома основними напрямами: інформаційне забезпечення 

процесу експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності та задоволення 

потреб громадськості України в інформації щодо об'єктів інтелектуальної 

власності. Відповідно до цих напрямів національною та зарубіжною патентною 

документацією постійно комплектуються Патентно-інформаційна база 

експертизи та Фонд патентної документації громадського користування (ФГК). 

Станом на 29 березня 2019 р. загальний обсяг колекції CD-ROM та DVD у ФГК 

становив понад 34 050 дисків. У ФГК представлена патентна документація 

шістдесяти п’яти країн (з сорока дев’яти з них Україна здійснює міжнародне 

науково-технічне та військово-технічне співробітництво) і чотири міжнародних 

та регіональних організацій (ВОІВ, Європейська патентна організація, 

Євразійська патентна організація та Африканська регіональна організація 

інтелектуальної власності): офіційні бюлетені на паперовому або електронному 
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носіях, а реферати і описи – переважно на СD-RОМ або DVD-RОМ. На веб-

сайтах Укрпатенту також подаються актуалізовані переліки адрес безоплатних 

патентних та науково-технічних баз даних. Крім того, з серпня 2015 р. ФГК 

функціонує у складі Відділення інновацій Укрпатенту і надає патентно-

інформаційні послуги. Експерти широко використовують безоплатні патентні 

бази даних, подані на веб-сайтах ВОІВ, Європейського патентного відомства, 

патентних відомств Німеччини, США, Японії, а також патентно-інформаційну 

систему Євразійського патентного відомства ЕАРАТІS. Для доступу експертів 

до непатентної літератури укладаються договори з комерційними провайдерами 

на користування через Інтернет бази даних ВІНІТІ та Інтернет-послугою «Все 

энциклопедии Рубрикона». Крім електронних баз всесвітньо відомого 

видавничого дому Sргіngег та Ганноверської технічної бібліотеки (у рамках 

проекту ІNТАS «Доступ до електронних журналів для вчених Нових 

Незалежних Держав») задіяні електронні ресурси найбільших у світі 

видавництв ЕLSEVIER та ЕВSСО РuЬІіshіng (Королівство Нідерланди). 

До України надходить патентна документація із сорока п’яти зарубіжних 

країн і трьох міжнародних та регіональних організацій інтелектуальної 

власності. Відповідно Укрпатент як центр міжнародного обміну надсилає 

офіційний бюлетень «Промислова власність» на СD-RОМ до сорока п’яти, а 

національний СD-RОМ «Винаходи в Україні» - до двадцяти зарубіжних 

відомств інтелектуальної власності. Дані стосовно українських патентних 

документів надсилаються до Європейського патентного відомства, що 

забезпечує надійне підґрунтя для успішного двостороннього співробітництва з 

цим провідним відомством, зокрема є однією з умов надання доступу до бази 

даних Європейського патентного відомства ЕРОQUЕ. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності реалізується у мережі Інтернет веб-сайтами 

Укрпатенту. В Укрпатенті сьогодні створені та функціонують цифрова 

патентна бібліотека, дев’ять доступних через веб-сайти Укрпатенту  

інтерактивних баз даних та автоматизована база даних інтелектуальної 
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власності УЄФА та його комерційних партнерів, а також десять інформаційно-

довідкових систем (ще дві інформаційно-довідкові системи («Міжнародна 

класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Десята редакція» 

та «Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). 

Дев’ята редакція» втратили чинність і доступні лише для інформаційних цілей). 

Цифрова патентна бібліотека є організованою спеціалізованою 

електронною колекцією інформації щодо охоронних документів на окремі 

об'єкти інтелектуальної власності, а саме: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, топографії інтегральних мікросхем, торговельні марки (знаки для 

товарів і послуг) та кваліфіковані зазначення походження товарів. Інтерактивні 

бази даних стосуються офіційного бюлетеню (база даних «Електронна версія 

акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність») і окремих 

об’єктів інтелектуальної власності – винаходів і корисних моделей (база даних 

«Перспективні винаходи України», спеціалізована база даних «Винаходи 

(корисні моделі) в Україні», база даних колективного користування «Відомості 

про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду»), промислових зразків 

(інтерактивна база даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»), 

торговельних марок (знаків для товарів і послуг) (база даних «Зареєстровані в 

Україні знаки для товарів і послуг», база даних «Відомості про добре відомі 

знаки в Україні», інтерактивна база даних «Заявки на знаки для товарів і 

послуг, прийняті до розгляду») та зазначень походження товарів (відомості про 

зареєстровані в Україні кваліфіковані зазначення походження товару).  

Окремим об’єктам інтелектуальної власності присвячені й інформаційно-

довідкові системи. Зокрема, інформаційно-довідкові системи «Стан діловодства 

за заявками на винаходи і корисні моделі», «Відомості про патенти України на 

винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили 

чинність» і «Міжнародна патентна класифікація», присвячені винаходам і 

корисним моделям, інформаційно-довідкові системи «Стан діловодства за 

заявками на промислові зразки в Україні», «Відомості про патенти України на 

промислові зразки, які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність» і 
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«Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). 

Одинадцята редакція» - промисловим зразкам, а інформаційно-довідкові 

системи «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і 

послуг», «Відомості про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, дія 

яких припинена, або які визнано недійсними», «Міжнародна класифікація 

товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)» і «Міжнародна 

класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація)» - 

торговельним маркам (знакам для товарів і послуг). 

Укрпатент ще з січня 2005 р. розпочав випуск патентно-інформаційних 

продуктів на оптичних носіях інформації - CD-ROM (паралельно з виданнями 

на паперовому носієві). Сьогодні ними є: офіційний бюлетень «Промислова 

власність», національний CD-ROM «Винаходи в Україні», Національний CD-

ROM «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», акумулятивний 

оптичний диск DVD «Знаки для товарів і послуг, зареєстровані в Україні» та 

акумулятивний оптичний диск DVD «Промислові зразки, зареєстровані в 

Україні». Електронне видання офіційного бюлетеня «Промислова власність» за 

змістом повністю відповідає його виданню на папері та включає офіційні 

повідомлення, відомості про заявки на об’єкти промислової власності, які 

прийняті до розгляду та про видачу охоронних документів на об’єкти 

промислової власності, а також відповідні покажчики та сповіщення. 

Електронне видання офіційного бюлетеня «Промислова власність» видається 

два рази на місяць і вміщує інформацію, опубліковану в поточному номері 

друкованого видання офіційного бюлетеня. Починаючи з першого номеру за 

2015 р. інформація надається в форматі PDF і оснащена навігацією для 

швидкого доступу до необхідних відомостей. Національний CD-ROM 

«Винаходи в Україні» вміщує повні відомості про зареєстровані патенти на 

винаходи у вигляді структурованої інформації (бібліографічні дані, реферати, а 

також формули та описи до патентів). Бібліографічні дані та реферати 

представлені на CD-ROM трьома мовами: українською, російською та 

англійською. Формули та описи до патентів представлені українською мовою. 
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Національний CD-ROM «Винаходи в Україні» видається два рази на місяць. 

Національний CD-ROM «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» 

вміщує відомості про зареєстровані торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг): бібліографічні дані, зображення знаків та перелік товарів і послуг, 

згрупованих за класами Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг 

(МКЗТП). Національний CD-ROM «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і 

послуг» видається два рази на місяць. Акумулятивний оптичний диск DVD 

«Знаки для товарів і послуг, зареєстровані в Україні» вміщує відомості про всі 

зареєстровані в Україні торговельні марки (знаки для товарів і послуг) за період 

з січня 1993 р. по дату останньої публікації в офіційному бюлетені 

«Промислова власність». Цей оптичний диск містить наступні відомості про 

зареєстровані торговельні марки (знаки для товарів і послуг): бібліографічні 

дані, зображення знаків та перелік товарів і послуг, згрупованих за класами 

Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг. Акумулятивний 

оптичний диск DVD «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» вміщує 

відомості про всі зареєстровані в Україні промислові зразки за період з січня 

1993 р. по дату останньої публікації в офіційному бюлетені «Промислова 

власність». Цей оптичний диск містить бібліографічні дані про зареєстровані 

промислові зразки та зображення промислових зразків. 

Кожен патентно-інформаційний продукт має потужну інтегровану 

пошукову систему, яка дозволяє користувачеві здійснювати як предметний 

(тематичний), так і іменний пошук. Крім того, CD-ROM «Винаходи в Україні» 

дозволяє проводити також нумераційний пошук і пошук за ключовими словами 

в текстах бібліографії, формули, реферату та опису до патенту, а CD-ROM 

«Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» та акумулятивний 

оптичний диск DVD «Знаки для товарів і послуг, зареєстровані в Україні» - за 

класами МКТП та за категоріями Міжнародної класифікації зображальних 

елементів знаків. Що ж стосується акумулятивного оптичного диску DVD 

«Промислові зразки, зареєстровані в Україні», то він додатково дозволяє 

проводити пошук за класами Міжнародної класифікації промислових зразків 
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(МКПЗ). Ціни на патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях 

інформації зазначені в розділі «Послуги». 

Наявність зазначених патентно-інформаційних продуктів надає 

можливість здійснювати міжнародний обмін патентною документацією з 

використанням сучасних носіїв інформації і забезпечує якісно нові можливості 

її використання, значно знижує витрати на публікацію, пересилку та зберігання. 

Продовжується робота з удосконалення національної патентної 

документації. Зміни форми та змісту подання відомостей, що публікуються в 

офіційному бюлетені «Промислова власність» та річному покажчику до нього, 

обумовлені відповідними змінами в нормативно-правовій базі сфери 

інтелектуальної власності України [119, с. 25]. Починаючи з дев'ятого номера 

офіційного бюлетеня запроваджено нові (за структурою, формою та дизайном) 

охоронні документи України на об'єкти інтелектуальної власності, відомості 

про які публікуються в офіційному бюлетені. 

З метою забезпечення широкого кола користувачів інформацією стосовно 

національної патентної документації, основних положень нормативно#правової 

бази, що безпосередньо впливають на створення, удосконалення та уніфікацію 

патентної документації, а також видів охоронних документів України, які 

засвідчують набуття права на об'єкти інтелектуальної власності власності, було 

підготовлено та видано друком методичний посібник «Патентна документація 

України». Крім того, видано такі методичні рекомендації та практичні 

посібники: «Складання та подання заявки на видачу патенту України на 

промисловий зразок», «Складання та подання заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг», «Особливості подання міжнародної 

заявки» та «Методичні рекомендації щодо складання та подання заперечення до 

Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності» [281, 

с. 45]. 

У складі Укрпатенту функціонує Відділення патентно-інформаційних 

послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності (Відділення 

інновацій) - підрозділ, до головних завдань якого віднесено надання патентно-
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інформаційних і консультаційних послуг у сфері інтелектуальної власності, 

здійснення науково-технічної діяльності та інших дій щодо надання правової 

охорони об'єктам інтелектуальної власності. Заснований у травні 2001 р. як 

УкрЦІПІП до 20 серпня 2015 р. був філією Державного підприємства 

«Український інститут промислової власності», після чого припинив свою 

діяльність, а на базі цього центру було створено Відділення інновацій. 

Таким чином, щодо інформаційно-аналітичного забезпечення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності доречно визначити наступні 

першочергові завдання: 

- побудова системи електронного технологічного та загального 

документообігу, котра передбачає використання електронних документів; 

- створення та актуалізація центрального електронного архіву документів 

(далі - ЦЕАД); 

- розробка та поетапне впровадження системи електронного подання 

матеріалів заявок на об’єкти інтелектуальної власності із застосуванням 

електронного цифрового підпису; 

- створення єдиного централізованого електронного реєстру вхідних 

документів (заявочних первинних та вторинних); 

- створення ряду інформаційно-реєстраційних та інформаційно-

довідкових систем для потреб експертизи, ведення державних реєстрів 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, а також для 

патентно-інформаційного забезпечення заявників, патентних повірених та 

інших зацікавлених користувачів. ЦЕАД є основним структурним підрозділом 

системи електронного технологічного документообігу, призначеним для 

зберігання, генерації, обробки та пошуку електронних документів, що 

стосуються об’єктів інтелектуальної власності. Тут накопичуються як первинні, 

так і вторинні матеріали (документи) щодо заявок. Формати представлення 

документів дозволяють здійснювати їх пошук за ключовими словами, номерами 

та датами. Документи в ЦЕАД групуються за номерами заявок. Так 

вирішується задача організації «електронного досьє» заявок. Документи 
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зберігаються як в цифрованому вигляді, так і у в форматі зображення, що 

дозволяє отримати копію оригінального документа. 

Таким чином, на наше переконання, інформаційно-аналітичне 

забезпечення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

являє собою сукупність процесів з підготовки і надання відповідному суб’єкту 

публічного адміністрування своєчасної, достовірної та повної спеціально 

підготовленої інформації для вирішення управлінських, наукових, технічних та 

інших завдань у відповідності з етапами їх розв’язання із заданою 

періодичністю. З метою підвищення якості інформаційно-аналітичного 

забезпечення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

слід розширити функціональні можливості діючих баз даних. Існує потреба у 

створенні нових баз даних, зокрема, «Інформаційно-пошукову систему 

«Міжнародна патентна класифікація (МПК)» та нових патентно-інформаційних 

продуктів, зокрема, «Відомостей про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на 

які припинена, або свідоцтва на які визнані недійсними» та удосконаленні 

існуючих форм і методів патентно-інформаційного забезпечення процесу 

експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності на базі сучасних 

інформаційних технологій. Необхідно поступово комплектувати ФГК 

патентною документацією країн, з якими Україна здійснює міжнародне 

науково-технічне, у т.ч. військово-технічне, співробітництво, з метою 

актуалізації інформаційної бази для проведення патентних досліджень, а також 

розширити асортимент патентно-інформаційних послуг, зокрема тих, що 

надаються на безоплатній основі. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Для характеристики складного комплексного механізму публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності важливе значення має 

розкриття специфіки його організаційно-правових засад. Серед них 
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принциповим питанням виявляються форми та методи цієї діяльності, оскільки 

саме завдяки аналізу зазначених категорій можна наочно уяви межи та глибину 

управлінського впливу, який здійснюється відповідним суб’єктом публічного 

адміністрування на об’єкти, встановити той правовий інструментарій, що 

виступає засобом досягнення цілей публічного адміністрування, відмежувати 

діяльність у сфері інтелектуальної власності, яка регулюється нормами 

адміністративного права від діяльності, що підпадає під регулювання інших 

галузей права.  

Під формами публічного адміністрування у сфері, що досліджується, слід 

розуміти зовнішньо виражену діяльність суб’єктів публічного адміністрування, 

яка здійснюється останніми в межах їх компетенції і спрямована на виконання 

покладених на них завдань у сфері інтелектуальної власності. Всю сукупність 

форм публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності можна 

розділити на дві основні групи – правову та організаційну. Найбільш 

розповсюдженою правовою формою публічного адміністрування, що 

використовується у зазначеній сфері є видання правових актів двох основних 

видів – нормативних та індивідуальних. Основне призначення нормативних 

актів – виконання і деталізація законів та указів Президента України, які 

закладають правовий режим охорони прав інтелектуальної власності, а також 

більш детальна регламентація відносин учасників охоронних правовідносин. Їх 

дія розрахована на довгострокове та багаторазове застосування. Поряд з 

правотворчою діяльністю суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності видають також і індивідуальні (ненормативні) акти 

публічного адміністрування, які домінують серед інших актів. Індивідуальні 

акти, розповсюджуючи свою дію на окремих суб’єктів - юридичних та 

фізичних осіб, мають яскраво виражений правозастосовний характер, будучи за 

своєю юридичною природою розпорядчими актами. Ще однією правовою 

формою публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності є 

адміністративний договір - угода, що укладається на підставі норм 

адміністративного права суб’єктом публічного адміністрування у сфері 
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інтелектуальної власності з іншими учасниками охоронних правовідносин і яка 

може містити у собі загальнообов’язкові правила поведінки (нормативний 

характер) або встановлювати (змінювати, припиняти) конкретні 

правовідносини між її учасниками (індивідуальний характер). 

Поряд з правовими формами публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності суб’єкти зазначеної діяльності використовують 

організаційні форми, які, на відміну від правових, не пов’язуються з 

реалізацією державно-владних повноважень суб’єктами публічного 

адміністрування, а у переважній більшості випадків сприяють їх здійсненню. 

Організаційні дії не потребують видання спеціальних правових актів і 

здійснюються в процесі повсякденної управлінської діяльності. Однак, як 

передумови їх застосування, так і наслідки у певних випадках можуть отримати 

юридичну фіксацію. 

Якщо форми публічного адміністрування є спільними для різних галузей 

суспільного життя, то специфіку діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування в окремих галузях відображає сукупність методів, що 

застосовуються для її здійснення. Тому для характеристики особливостей 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності принципового 

значення набуває висвітлення методів, притаманних саме зазначеній сфері. 

Серед різноманітних методів, які використовуються у процесі діяльності з 

публічного адміністрування, виділяють перш за все методи переконання та 

примусу, але виходячи з принципу спрямованості на втілення результату 

інтелектуальної творчої діяльності до господарського обігу, ефективність у 

даній галузі може бути досягнута за умови домінування методу переконання, 

вираженого як у прямому, так і у непрямому впливі. Поряд з переконанням у 

практиці діяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності досить широко використовується і державний 

примус, який характеризується тим, що він є допоміжним та здійснюється на 

підставі переконання і тільки після застосування методів переконання. Мета 

застосування заходів адміністративного примусу викликала існування 
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відповідної класифікації останніх, у межах якої виділяється три групи заходів 

адміністративного примусу: заходи адміністративного попередження 

(перевірка, огляд, відвідування підприємств, установ, організацій, а також 

відповідних суб’єктів господарювання, внесення подань, отримання копій 

документів, що підлягають перевірці тощо); заходи адміністративного 

припинення (вилучення примірників, обмеження, тимчасова заборона 

діяльності окремих суб’єктів господарювання, анулювання ліцензії на право 

зайняття певними видами діяльності; тимчасове зупинення дії ліцензії, 

зупинення митного оформлення товару, який містить об’єкти інтелектуальної 

власності); заходи адміністративного стягнення (адміністративної 

відповідальності). 

Важливе місце в системі організаційно-правових засад публічного 

адміністрування у сфері, що досліджується, належить процедурі державної 

реєстрації об’єкту інтелектуальної власності, а державно-реєстраційні засоби, 

що 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. Державно-реєстраційна 

діяльність проходить послідовний розвиток, де достатньо чітко просліджуються 

групи процедурних дій, пов’язані спільністю досягнення певних проміжних 

цілей, сукупністю задач, які для цього вирішуються і які здійснюються певними 

суб’єктами у відносно обмежених часових межах. Мова йде про етапи цієї 

адміністративної процедури, яких можна виділити чотири. Державно-

реєстраційна процедура починається з подання заявки (сукупності документів, 

необхідних для видачі охоронного документу на той або інший результат 

науково-технічної творчості або індивідуалізації товарів (послуг) та їх 

виробників) і визначення дати її подання. Другим етапом державно-

реєстраційної процедури є розгляд заявки та прийняття рішення за 

результатами її розгляду. Основним його змістом стає проведення експертизи 

заявки, яка означає процес дослідження матеріалів заявки та самого результату 
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інтелектуальної творчої діяльності на відповідність вимогам чинного 

законодавства з метою його реєстрації як об’єкта інтелектуальної власності. 

Процес експертизи заявки відбувається або в один етап (проведення 

формальної експертизи), або в два етапи (оскільки для частини об’єктів 

інтелектуальної власності (винаходу, сорту рослин і торговельної марки (знаку 

для товарів і послуг)) передбачено проведення ще й кваліфікаційної 

експертизи). Наступним етапом у процесі розгляду заявки на об'єкт 

інтелектуальної власності є державна реєстрація охоронного документу та 

опублікування відомостей щодо нього. Його основним змістом є державна 

реєстрація охоронних документів у відповідних державних реєстрах. Останнім 

четвертим етапом державно-реєстраційної процедури є видача охоронного 

документу на об’єкт інтелектуальної власності - патенту або свідоцтва. У межах 

кожного з названих етапів можна виділити в свою чергу процедурні елементи 

більш низького рівня, до яких доцільно віднести процедурні стадії та окремі 

процедурні дії. 

Для реалізації мети і завдань публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цієї 

сфери суспільного життя, все більшого значення набуває його інформаційно-

аналітичне забезпечення. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності - це поєднання усієї 

інформації, що використовується, специфічних засобів і методів її 

опрацювання, а також діяльності фахівців щодо ефективного використання 

даних, відомостей та знань в організації публічного адміністрування даною 

сферою. Продуктивне інформаційно-аналітичне забезпечення складається 

тільки з об'єктивних, своєчасних і достовірних відомостей, які оцінюються як 

корисні знання (інформація). Із загального потоку даних виокремлюються лише 

ті відомості, які потрібні для певного рівня публічного адміністрування, 

зрозумілі цьому рівню і зменшують його невизначеність.  
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РОЗДІЛ 4  

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ  

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

 

4.1 Концептуальні засади адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні 

 

Невід’ємною складовою публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є встановлення адміністративної відповідальності за 

вчинення відповідних адміністративних правопорушень та забезпечення 

реалізації її заходів. Підставою для виділення адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності 

є ті процеси, що відбуваються в матеріальному і духовному житті суспільства. 

Об’єктивна потреба у подоланні на нинішньому етапі розвитку вітчизняного 

суспільства порушень прав інтелектуальної власності пояснюється перш за все 

необхідністю забезпечення законних прав і інтересів власників цих прав, а 

також створенням умов для розвитку економіки України, дотримання 

законодавства про добросовісну конкуренцію у підприємницькій діяльності та 

стимулювання інтелектуальної творчої праці [624, с. 11]. Адже для того, щоб 

інтелектуальна власність дійсно відігравала суттєву роль у житті суспільства і 

забезпечувала його розвиток, необхідна надійна система її правової охорони, в 

тому числі адміністративно-правова, та ефективного захисту. Ми впевнені, що 

проблема адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної 

власності в сучасних умовах потребує більш глибокого, всебічного, 

комплексного та порівняльного аналізу з метою виявлення її особливостей. 

Саме тому в Україні існує нагальна потреба термінового застосування як 

законодавчих, так і правозастосовних заходів зі створення цілісної ефективної 

системи охорони та захисту інтелектуальної власності, важливе місце в якій 

покликаний відігравати адміністративний примус та як один із його видів – 
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адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності.  

Адміністративна відповідальність – є складним і багатогранним явищем, 

яке охоплює адміністративно-правові норми, адміністративно-правові 

відносини, норми, що містять адміністративні санкції, правопорушення з їх 

статистичними елементами (об'єктом, об'єктивною стороною, суб'єктом та 

суб'єктивною стороною), діяльність правозастосовних органів і їх посадових 

осіб та ін. Зрозуміти і пізнати всі аспекти можна лише за умови, якщо 

проаналізувати структуру адміністративної відповідальності. Але при цьому 

слід зазначити, що поняття адміністративної відповідальності, її змісту та 

обсягу і дотепер залишаються одними з найбільш суперечливих питань 

української адміністративно-правової науки [272, с. 56]. Активність же 

дискусій щодо вказаної правової категорії значною мірою обумовлена, по-

перше, широтою застосування терміну «адміністративна відповідальність» у 

юридично-науковій, правозастосовній та загальноосвітній сферах і навіть на 

побутовому рівні [2, с. 203], а по-друге, двоїстою позицією законодавця, який 

використовує цей термін у численних нормативних актах, але в жодному з них 

не надає його визначення. Навіть у чинному КУпАП, який містить Розділ II 

(«Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність»), у ст. 

9 сформульовано визначення адміністративного правопорушення, а стосовно 

адміністративної відповідальності справа обмежується вказівкою на те, що її 

мірою є адміністративне стягнення (ст. 23 «Мета адміністративного 

стягнення»).  

Проблемам адміністративної відповідальності, починаючи з 1960-х років‚ 

приділяється чимало уваги. І вже у працях‚ опублікованих у другій половині 

минулого століття, було розглянуто загальні питання адміністративної 

відповідальності, її процесуально-правові аспекти, обґрунтовано пропозиції з 

розвитку законодавства про адміністративні проступки, багато з яких склали 

теоретичну основу кодифікації законодавства. Загальнотеоретичні проблеми 

адміністративної відповідальності глибоко досліджували в своїх працях такі 
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фахівці в галузі адміністративного права, як Д. Н. Бахрах, І. А. Ґалаґан, А. С. 

Дугенець, Б. М. Лазарев, С. С. Студенікін, О. М. Якуба та інші. В останні роки 

проблеми адміністративної відповідальності активно досліджуються в працях 

учених-юристів: І. Л. Зайцевої, В. Г. Корчевного, Д. М. Лук’янця, Б. Л. 

Терещенка, О. Є. Філімонова та інших.  

Але і сьогодні, у вітчизняному законодавстві визначення терміну 

«адміністративна відповідальність» відсутнє, а у науковій адміністративно-

правовій доктрині існують досить різні дослідницькі підходи до трактування 

поняття і функціонального змісту цієї дефініції. Одна частина дослідників 

розглядає адміністративну відповідальність через правовідносини, що 

виникають внаслідок застосування уповноваженими державними органами 

особливих («адміністративних») санкцій до осіб – суб’єктів адміністративного 

проступку [49, с. 28]. В адміністративно-правовій доктрині існує і точка зору, 

згідно якої адміністративна відповідальність є встановленням повноваженими 

державними органами, через застосування ними адміністративно-примусових 

заходів, обмежень щодо осіб, які вчинили адміністративне правопорушення 

[338, с. 88]. Визначається адміністративна відповідальність і як примусове, з 

додержанням встановленої процедури, застосування правомочними суб’єктами 

до правопорушника передбачених адміністративним законодавством заходів 

впливу [198, с. 172]. Адміністративна відповідальність розглядається і в якості 

різновиду юридичної відповідальності, що має специфічну форму реагування 

держави на адміністративне правопорушення і полягає у застосуванні 

уповноваженими органами державної влади (їх посадовими особами) 

адміністративного стягнення, передбаченого КУпАП і відповідними законами 

[93, с. 61]. Заслуговує на увагу і розуміння адміністративної відповідальності в 

якості механізму реалізації в адміністративному порядку санкції правової 

норми, що має форму стягнення [84, с. 81]. Т. В. Коломієць формулює 

адміністративну відповідальність як різновид юридичної відповідальності, 

специфічну форму негативного реагування з боку держави в особі 

уповноважених органів на відповідну категорію протиправних діянь 
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(адміністративних проступків), а особи, які вчинили зазначені правопорушення, 

повинні відповісти перед уповноваженим державним органом за свої 

неправомірні дії і понести адміністративне стягнення в установлених законом 

формах і порядку [197, с. 83]. На думку ж С. Т. Гончарук, під адміністративною 

відповідальністю слід розуміти застосування у встановленому порядку 

уповноваженими на це органами і службовими особами адміністративних 

стягнень (сформульованих у санкціях адміністративно-правових норм) до 

винних у вчиненні адміністративних проступків, які містять державний і 

громадський осуд, засудження їх протиправного діяння, що виявляється у 

негативних для них наслідках, має на меті їх покарання, виправлення і 

перевиховання [85, с. 19]. Є. .В. Курінний вважає, що під адміністративною 

відповідальністю найчастіше розуміють застосування частини заходів 

адміністративного примусу, а саме - адміністративних стягнень [228, с. 44]. Є й 

інша точка зору, з якою не можна не погодитися. Як наголошує Ю. М. 

Нечипорук, «адміністративна відповідальність передбачає можливість 

застосування заходів впливу і до неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП) та 

адміністративно-дисциплінарних заходів для окремих категорій працівників 

(затримка у присвоєнні чергового рангу державному службовцю, попередження 

про неповну службову відповідальність) тощо» [296, с. 8]. 

Погоджуючись в цілому з існуючими тлумаченнями терміну 

«адміністративна відповідальність», вважаємо, що його визначення повинне 

об’єднувати в собі елементи, на які робиться наголос у наведених прикладах: це 

і вид суспільних правовідносин, і реакція на правопорушення, і застосування 

відповідних санкцій, і обов’язок зазнати обмежень внаслідок застосування 

санкцій, і вияв примусового методу державного управління. В одному 

визначенні неможливо охопити всі елементи, ознаки, що характеризують 

адміністративну відповідальність. Доцільно погодитися з думкою про те, що 

під час формулювання поняття адміністративної відповідальності можна 

сформулювати його лише на основі різноманітності визначень [677, с. 51]. Але 

всі ці визначення утворюють цілісне поняття не шляхом їх механічного 



 276 

поєднання, а шляхом синтезу, при якому кожне визначення суттєво повинно 

доповнювати, розвивати і конкретизувати інше. Поняття адміністративної 

відповідальності повинно синтезувати два основних визначення: перше 

характеризує адміністративну відповідальність як об'єктивну категорію, що 

виражає реакцію держави на адміністративне правопорушення, а друге - як 

суб'єктивно-особистісну категорію, що характеризує її як сукупність прав 

особи, яка зазнає покарання. На наше переконання, саме широке розуміння 

адміністративної відповідальності дозволить визначити її місце в системі 

публічного адміністрування, і саме в такій якості вона здатна ефективно 

впливати на різні сфери суспільного життя, зокрема, на сферу інтелектуальної 

власності. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти всі міри 

адміністративно-правового впливу, що застосовуються до особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. Ці міри реалізуються у правовідносинах, що 

виникають і об'єктивно існують з моменту вчинення адміністративного 

правопорушення - адміністративно-процесуальні правоохоронні відносини, які 

тривають протягом певного проміжку часу і охоплюють всі основні стадії 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, а їх головними 

суб'єктами є компетентний орган, наділений владними юрисдикційними 

повноваженнями, і правопорушник [273, с. 68]. 

У юридичній науковій літературі загальноприйнятим є розгляд 

адміністративної відповідальності як цілісної правової категорії, єдиного 

інституту без класифікації її на окремі види. Проте класифікація 

адміністративної відповідальності все ж таки може бути проведена для потреб 

суто практичних з метою правильного визначення кола її суб'єктів, правильного 

розуміння особливостей підстав її виникнення для різних суб'єктів, чіткого 

уявлення обсягу відповідальності її суб'єктів, а також більш точного розуміння 

особливостей правового регулювання адміністративної відповідальності різних 

її суб'єктів і вдосконалення у зв'язку з цим відповідних адміністративно-

правових норм [265, с. 7]. Різні види адміністративної відповідальності 

відмежовується один від одного за такими класифікаційними ознаками, як 
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суб'єктивний склад видів відповідальності, нормативні та фактичні підстави 

видів адміністративної відповідальності та міри відповідальності. Відповідно 

до названих критеріїв адміністративна відповідальність поділяється на 

адміністративну відповідальність громадян (фізичних осіб), адміністративну 

відповідальність посадових осіб та адміністративну відповідальність 

юридичних осіб, адміністративну відповідальність інших суб'єктів (наприклад, 

військовослужбовців, іноземців та ін.). Адміністративній відповідальності як 

одному з видів юридичної відповідальності властиві всі ознаки останньої. Вона 

є засобом охорони правопорядку і наслідком винного антигромадського діяння, 

завжди супроводжується державним і громадським осудженням 

правопорушника та вчиненого ним діяння. Адміністративна відповідальність 

нормативно визначена і реалізується у встановлених законом формах, пов'язана 

з примусом і негативними наслідками для правопорушника і реалізована у 

відповідних процесуальних формах.  

Таким чином, застосування адміністративної відповідальності є одним з 

найважливіших засобів державного примусу, що використовується для 

боротьби з неправомірними діями юридичних та фізичних осіб. 

Ми переконані, що актуальність питань, пов’язаних з розробкою 

концептуальних засад адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності не викликає сумніву. Більше 

того, роль адміністративної відповідальності в Україні за останні роки значно 

зросла. Це, як правильно відзначалося у юридичній літературі, стало наслідком, 

насамперед, характеру кримінальної політики нашої держави, пов’язаного з 

декриміналізацією окремих злочинних діянь і переводом їх до складу 

адміністративних правопорушень [236, с. 140; 311, с. 222-223; 600, с. 297 та ін.]. 

А крім того, створення ринкової економіки та розбудова правової 

демократичної держави докорінно змінюють соціально-економічні відносини в 

Україні, роль і значення багатьох соціальних і правових інститутів. Сказане, 

безумовно, стосується юридичної відповідальності, зокрема, відповідальності 

адміністративної. Ускладнення суспільних відносин, виникнення нових сфер 
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господарювання та управління, значне підвищення господарської активності 

громадян викликали необхідність у всебічному переосмисленні соціальної ролі 

адміністративної відповідальності, її сутності та ознак як важливого правового 

інституту, співвідношення її з іншими видами юридичної відповідальності. 

 Значущість проблеми адміністративної відповідальності підтверджується 

також інтенсивним розвитком нормативно-правової бази адміністративної 

відповідальності в Україні, який відбувався в останні десятиріччя. Головний 

нормативно-правовий акт, який регулює застосування адміністративної 

відповідальності в Україні, - КУпАП - протягом останніх десятиріч зазнав 

досить значних змін. У ньому було закріплено цілий ряд нових складів 

адміністративних правопорушень (зокрема, ухилення від відшкодування 

майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям 

або громадянам (ст. 51-1), порушення порядку здійснення діяльності, 

спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ (ст. 78-1), 

порушення правил використання відходів (ст. ст. 82-1 – 82-6), порушення 

законодавства про захист рослин (ст. 83-1), недотримання вимог щодо 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 101-1), 

порушення правил реєстрації торговельних суден (ст. 116-3), порушення 

порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони 

(ст. 195-1) тощо), в тому числі складів адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності (порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності 

(ст. ст. 51-2, 107-1; 156-3 (у частині, яка стосується об’єктів інтелектуальної 

власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9, 164-13). 

 Саме висока соціальна значущість інституту адміністративної 

відповідальності для життєдіяльності суспільства зумовлює необхідність 

проведення досліджень щодо його подальшого вдосконалення. Тим більше, що 

розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної 

відповідальності не позбавлений багатьох проблем. Першою з них є збереження 

тенденції множинності нормативно-правових актів про адміністративну 

відповідальність (чинних КУпАП, інших законів про адміністративні 
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порушення (що до включення у КУпАП, застосовуються безпосередньо) та МК 

України). Наступною проблемою нормативно-правового регулювання 

адміністративної відповідальності залишається наявність актів, які охоплюють 

предмет регулювання КУпАП і фактично знецінюють його статус як єдиного 

кодифікованого нормативно-правового акту в даній сфері. Це стосується, перш 

за все, Закону України «Про запобігання корупції», ст. ст. 65-69 якого 

встановлюють, що за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, 

пов'язаних з корупцією, для її суб’єктів настає адміністративна відповідальність 

[387]. Аналогічні норми містяться і в Законі України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», ст. 28 якого встановлює адміністративну 

відповідальність за порушення у сфері приватизації. В законі сформульовано 

склади проступків, санкції за їх вчинення, названо суб'єкти відповідальності 

[486]. І нарешті, має місце наявність окремих підзаконних нормативно-

правових актів про адміністративну відповідальність, що прямо суперечить 

Конституції України. Мова йде про право органів місцевого самоврядування 

встановлювати правила, за порушення яких передбачена адміністративна 

відповідальність, регламентовано ст. 5 КУпАП («Повноваження місцевих рад 

щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна 

відповідальність»). Відповідно до неї сільські, селищні, міські та обласні ради 

приймають рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, з 

епізоотіями. Порушення таких рішень тягне відповідальність за ст. 107 КУпАП 

(«Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних 

вимог»). Крім цього, сільські, селищні та міські ради можуть встановлювати 

правила благоустрою, додержання чистоти і порядку на територіях населених 

пунктів (порушення таких правил тягне відповідальність за ст. 152 КУпАП 

(«Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених 

пунктів»), правила торгівлі на ринках (за порушення таких правил передбачена 

відповідальність за ст. 159 КУпАП («Порушення правил торгівлі на ринках»)) 

та правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях 

(недотримання таких правил тягне відповідальність за ст. 182 КУпАП 
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(«Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо 

захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в 

населених пунктах і громадських місцях»). Для успішного розв'язання 

зазначених проблем необхідно за якісно нових соціально-економічних умов 

переосмислити поняття адміністративної відповідальності, її суттєві ознаки, 

визначити її роль та місце в системі юридичної відповідальності в державі, 

розробити заходи вдосконалення нормативно-правової бази адміністративної 

відповідальності. 

Особливо ж, на нашу думку, це стосується адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності, адже від успішного вирішення проблеми адміністративно-правового 

захисту права інтелектуальної власності залежить не лише ефективність 

реалізації завдань публічного адміністрування у цій сфері, але і збереження та 

примноження інтелектуального капіталу нашої держави, зростання її 

міжнародного авторитету, ступінь розвитку її цивілізованості, а врешті-решт, і 

рівень демократичності українського суспільства. Без врегулювання 

концептуальних питань адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності взагалі неможливий прогрес 

країни [354, с. 44]. І саме тому сфера інтелектуальної власності викликає 

підвищену зацікавленість з боку споживачів результатів інтелектуальної 

творчої діяльності, підприємців, бізнесменів, різного рівня керівників тощо. 

Але, водночас, об’єкти інтелектуальної власності все більше починають 

цікавити і тих осіб, які бажають неправомірно скористатися чужою 

інтелектуальною власністю, розробляючи все нові і більш хитромудрі способи 

вчинення правопорушень.  

Ми впевнені, що в таких умовах заходи саме адміністративного впливу 

дозволяють оперативно реагувати на ці негативні прояви та попереджувати 

можливе їх скоєння [612, с. 25]. А значить і проблема адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності 

в сучасних умовах потребує більш глибокого, всебічного та комплексного 
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аналізу цього виду юридичної відповідальності та виявлення її особливостей. І 

саме тому в Україні сьогодні існує нагальна потреба термінового вжиття як 

законодавчих, так і правозастосовних заходів зі створення цілісної ефективної 

системи охорони та захисту інтелектуальної власності, важливе місце в якій 

повинен відігравати адміністративний примус та, як один з його видів, - 

адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності. При цьому пізнання поняття і сутності 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності неможливе без з’ясування теоретичних положень, що 

розкривають функціональний зміст адміністративної відповідальності, адже 

між ними існує тісна діалектична спільність схожих ознак та якостей. 

Адміністративна відповідальність за порушення права інтелектуальної 

власності, передбачена КУпАП, застосовується, зокрема, у разі: порушення 

прав інтелектуальної власності; здійснення дій, що становлять акти 

недобросовісної конкуренції; незаконного розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних; порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт 

дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи 

сировини для їх виробництва. Так, згідно зі ст. 51-2 «Незаконне використання 

об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх 

виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, 

бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, 

раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на 

такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності, що охороняється законом, – тягне за собою накладення штрафу від 

десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які 

призначені для її виготовлення».    



 282 

Але спочатку треба з’ясувати що таке адміністративна відповідальність. 

За останні роки ситуація із з’ясуванням загальних ознак адміністративної 

відповідальності ускладнилася наявністю так званої позитивної (проспективної) 

та негативної (ретроспективної) відповідальності. Сутність позитивної 

відповідальності полягає в обов’язку суб’єкта діяти відповідно до норм права і 

добровільно визначати для себе такий вибір [668, с. 7]. Говорячи про негативну 

відповідальність, мають на увазі відповідальність за вже скоєні вчинки, їх 

негативні наслідки та порушення певних норм [94, с. 5]. На відміну від 

перспективної відповідальності, ретроспективна є разовою реакцією на певний 

вчинок та його наслідки. І якщо питання про позитивну юридичну 

відповідальність все ще залишається предметом жвавої дискусії, то існування 

негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності, тобто юридичної 

відповідальності за правопорушення, вченими не заперечується. Проте до 

визначення цього поняття також немає єдиного підходу. На нашу думку, 

доцільно підтримати позицію багатьох науковців про те, що юридичну 

відповідальність можна розглядати тільки у ретроспективному аспекті, 

оскільки вона завжди є реакцією на певний вчинок. Відповідно до 

загальновживаного тлумачення, відповідальність – це необхідність, обов’язок 

відповідати за щось, усвідомлювати значення своїх дій, вчинків, необхідність 

поруки за когось [578, с. 602]. Така полісемантичність цього явища спричинила 

те, що в межах юриспруденції відсутнє єдине загальновизнане визначення 

сутності юридичної відповідальності. Отже, до найважливіших ознак 

юридичної відповідальності відносять те, що вона завжди є заходом 

державного примусу.  

Ще однією ознакою юридичної відповідальності є те, що вона являє 

собою негативну реакцію (санкцію) за винне порушення особою правових 

приписів. Ця ознака має суттєве значення при відмежуванні відповідальності 

від інших форм правового примусу. Юридична відповідальність завжди 

пов’язана з засудженням правопорушника та його діяння. Ця ознака 

надзвичайно важлива для пізнання сутності будь-якої юридичної 
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відповідальності. Юридична відповідальність – один із найпоширеніших видів 

суспільної відповідальності, і встановити ознаки, які точно характеризували б 

таке об’ємне поняття, досить складно. У різних галузях права вона 

проявляється по-різному, її види істотно відрізняються один від одного. Тому 

дати єдине визначення, ознаки якого одночасно характеризували б усі види 

юридичної відповідальності, і не вступати у суперечність зі специфікою 

жодного з них не просто. 

Одним з видів юридичної відповідальності є адміністративна 

відповідальність, саме тому, на нашу думку, під час розкриття поняття та 

сутності адміністративної відповідальності необхідно враховувати загальні 

ознаки та особливості юридичної відповідальності. Разом з тим 

адміністративній відповідальності як видовому явищу притаманні певні 

особливості, пов’язані з підставою її виникнення, характером заходів її впливу 

та процедурою застосування. Адміністративна відповідальність може 

розглядатися як обов’язок особи, яка скоїла правопорушення, що передбачене 

нормою адміністративного права, понести обтяжливі наслідки особистого, 

майнового та іншого характеру [302, с. 75]. 

Таким чином, виходячи із загального визначення юридичної 

відповідальності, адміністративна відповідальність за порушення законодавства 

у сфері інтелектуальної власності, в цілому, є реалізацією санкцій, законодавчо 

передбачених за здійснення адміністративного правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності. 

Як явище правової дійсності та один із видів юридичної відповідальності, 

адміністративна відповідальність характеризується двома видами ознак. По-

перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в цілому (основні), а по-

друге, ознаки, що відмежовують адміністративну відповідальність від інших 

видів юридичної відповідальності (похідні) [143, с. 49]. Основні ознаки 

адміністративної відповідальності полягають в тому, що вона: є засобом 

охорони встановленого державою порядку; нормативно визначена і полягає в 

застосуванні (реалізації) санкцій правових норм; є наслідком винного 



 284 

антигромадського діяння; супроводжується державним і громадським осудом 

правопорушника і вчиненого ним діяння; пов'язана з примусом, з негативними 

для правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), 

яких він має зазнати, а також реалізується у відповідних процесуальних 

формах. Похідними ознаками адміністративної відповідальності будуть можна 

вважати наступні: її підставою є не лише адміністративне правопорушення 

(проступок), а й порушення норм інших галузей права, у випадках, прямо 

передбачених чинним законодавством; вона полягає в застосуванні до винних 

осіб адміністративних стягнень (у ст. 23 КУпАП зазначено, що адміністративне 

стягнення є мірою відповідальності); право притягнення до адміністративної 

відповідальності надано багатьом державним органам та їх посадовим особам, 

серед яких – органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, державні 

інспекції, суди (ст. 213 КУпАП), а їх повний перелік міститься в Розділі ІІІ (ст. 

ст. 218-244-9) КУпАП); законодавством встановлено особливий порядок 

притягнення до адміністративної відповідальності (складання протоколу, збір і 

оцінка доказів, винесення постанови тощо); адміністративна відповідальність 

врегульована нормами адміністративного права, що містить переліки 

адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати; право 

встановлення адміністративної відповідальності має доволі широке коло 

суб'єктів: Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів України; міністерства, 

що наділені правом затвердження загальнообов'язкових правил (наприклад, 

Міністерство охорони здоров'я затверджує санітарні правила; Міністерство 

транспорту – правила користування транспортними засобами та ін.); обласні, 

Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, що приймають 

рішення, які передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення (з 

питань боротьби зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями) і 

затверджують правила, за порушення яких передбачена відповідальність ст. 152 

(порушення правил благоустрою), ст. 159 (порушення правил торгівлі на 

ринках), ст. 182 (порушення тиші в громадських місцях) КУпАП; районні, 

районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації, які приймають 
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рішення, що передбачають адміністративну відповідальність за порушення (з 

питань боротьби зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями). 

Таким чином, адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності включає, з одного боку, всі 

властиві юридичній відповідальності основні ознаки, зокрема: по-перше, вона є 

державно-правовим примусом (виконання загальних правил накладання 

адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення під час їх 

застосування виявляються в неухильному додержанні принципів верховенства 

права, законності, індивідуалізації відповідальності тощо); по-друге, 

адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності нормативно виражена і виявляється у застосуванні та 

реалізації санкцій правових норм (у заходах адміністративної відповідальності 

міститься підсумкова правова оцінка вчиненого проступку суб’єктом 

правопорушення, яка конкретизується у рішенні суду при застосуванні 

адміністративних стягнень); по-третє, ця відповідальність має чітку підставу - 

правопорушення; по-четверте, вона накладається у суворо встановленому 

процесуальному порядку (у разі порушення майнових та немайнових прав 

суб’єктів права інтелектуальної власності на належні їм об’єкти 

інтелектуальної власності, суд застосовує правові норми, що визначають обсяг, 

межі, підстави адміністративної відповідальності, зміст і процесуальні форми 

реалізації конкретних адміністративних стягнень); по-п’яте, пов’язана з 

обтяжливими наслідками майнового, морального, особистісного та іншого 

характеру для правопорушника (адміністративна відповідальність спричиняє 

настання несприятливих наслідків для правопорушників прав інтелектуальної 

власності шляхом накладання штрафу та конфіскації, позбавлення чи 

обмеження його прав).  

До характерних і специфічних рис адміністративної відповідальності 

варто віднести насамперед те‚ що її підставою є особливий вид 

правопорушення – адміністративний проступок. Своє вираження 

адміністративна відповідальність знаходить у застосуванні певних видів 
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адміністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від заходів 

кримінального покарання, дисциплінарного впливу і майнової відповідальності 

[308, с. 114]. Адміністративні стягнення накладаються великою кількістю 

органів, яким таке право надано законодавством України і перелік яких 

міститься в КУпАП і деяких інших законодавчих актах. Незважаючи на те‚ що 

все частіше адміністративні стягнення застосовуються судами (суддями), 

адміністративна відповідальність є позасудовим видом правової 

відповідальності. Між органами державного управління (посадовими особами), 

що накладають адміністративні стягнення, і правопорушниками відсутні 

відносини підпорядкованості. Порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності особливий, він істотно відрізняється від кримінального, 

цивільного процесів і дисциплінарного провадження. Нарешті, адміністративну 

відповідальність врегульовано нормами адміністративного права‚ що містять 

вичерпні переліки адміністративних проступків, адміністративних стягнень і 

органів, уповноважених їх застосовувати, детально регулюють цей вид 

провадження і в сукупності утворюють її нормативну основу. 

З іншого ж боку, на наш погляд, адміністративній відповідальності за 

порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності, властивий цілий 

ряд специфічних особливостей (пов’язаних з підставою її виникнення, 

характером заходів її впливу та процедурою застосування), які дозволяють 

відокремити її від інших видів відповідальності. Передусім найважливішою 

особливістю адміністративної відповідальності є те, що в більшості випадків 

вона застосовується в позасудових процесуальних формах [631, с. 123]. 

Державних органів і посадових осіб, які правомочні накладати адміністративні 

стягнення на правопорушників, дуже багато. За загальним визнанням, це 

обумовлено особливостями адміністративних правопорушень – їхньою 

незначною небезпекою, розповсюдженістю, необхідністю оперативного 

карального впливу на правопорушника [584, с. 40]. Потрібно зауважити, що під 

час реформи судової системи значно розширилися процесуальні гарантії як 
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судового оскарження, так і судової форми накладення адміністративної 

відповідальності.  

Ще одна особливість адміністративної відповідальності полягає у тому, 

що вона настає за скоєння адміністративного правопорушення і застосовується 

щодо осіб, які не перебувають у службовій підпорядкованості органу, який 

застосовує відповідальність. В адміністративно-правовій науці немає єдиного 

загальноприйнятого поняття природи адміністративного проступку. О. В. 

Чуприна стверджує, що адміністративна відповідальність настає за порушення 

винним адміністративно-правових обов’язків [655, с. 9]. При цьому природу 

такого обов’язку автор вбачає в тому, що вона за своїм характером виражена в 

нормах адміністративного права. Аналогічну позицію ще в більш категоричній 

формі висловив О. В. Савицький. Він звертає увагу на те, що об’єднуючим 

початком адміністративної відповідальності є реалізація санкції 

адміністративно-правових норм, і тому «поняття проступку та інших 

правопорушень, які тягнуть різні заходи адміністративної відповідальності, 

пов’язано з порушенням організуючої виконавчо-розпорядчої діяльності 

відповідних державних органів» [545, с. 8]. Адміністративні правопорушення 

стосуються сфери державного управління і виражаються в порушенні або 

невиконанні адміністративно-правових норм, які регулюють різні галузі 

управління. Безумовно, норми, що забороняють діяння, за порушення яких 

встановлено адміністративну відповідальність, за своєю галузевою 

приналежністю складають адміністративне право.  

Безумовно, адміністративне право охороняє як власне адміністративні 

правовідносини, так і правовідносини, що регулюються іншими галузями 

права. Яскравим прикладом цього може слугувати право інтелектуальної 

власності, яке регулюється в цілому нормами цивільного права, але 

охороняється нормами адміністративного та кримінального. В останні роки в 

науці адміністративного права переважає думка про те, що норми 

адміністративного права передбачають склади адміністративних 

правопорушень (суспільно шкідливих діянь) незалежно від того, які суспільні 
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відносини порушено, – що регулюються цивільним, податковим, фінансовим 

або адміністративним правом [244, с. 195]. Сутність адміністративного 

правопорушення полягає в тому, що воно є порушенням певних інтересів, яке 

заподіює шкоду встановленим державою правовідносинам у різних сферах 

правового регулювання. Об’єктивно такі заборони встановлюються у нормах 

адміністративного права під загрозою застосування адміністративної 

відповідальності. Тому суб’єктивно адміністративне правопорушення порушує 

норму адміністративного права, а застосування відповідальності є реалізацією 

адміністративно-правової санкції. 

Очевидно, що адміністративно-правова охорона інтелектуальної 

власності формується на дезінтеграційних засадах. А у разі виявлення 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності, яку норму слід 

застосовувати? Норму КУпАП або норми інших законів? Питання видається не 

таким вже і простим. Адже різні державні органи можуть по-різному 

кваліфікувати одне й те саме правопорушення, що не сприяє ні єдності 

практики застосування адміністративного законодавства, ні надійності захисту 

права інтелектуальної власності. Але існування адміністративної 

відповідальності за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності та 

адміністративно-правового механізму реалізації захисту цих прав має і 

позитивні моменти, до яких, на наш погляд, слід віднести наступні: 

оперативність розгляду справ, що створює об’єктивні можливості для швидкого 

поновлення порушених прав; зазначений порядок застосовується для 

вирішення категорій спорів, які виникають переважно на стадії оформлення 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг); справи 

розглядаються на підставі спеціальної процедури, спрощеної порівняно із 

цивільним судочинством, що виключає більшість процесуальних дій. 

Притягнення до адміністративної відповідальності є обов’язком державних 

органів. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення наведено в ст. 213 КУпАП [186]. У зв’язку із 
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специфічністю об’єктів інтелектуальної власності, законодавець обмежив коло 

осіб, що уповноважені розглядати такі справи. До винних за незаконне 

використання об’єктів права інтелектуальної власності  застосовують 

адміністративні стягнення, передбачені в  ст. 24 КУпАП. 

  Законодавчу основу актів, які регулюють питання адміністративної 

відповідальності, є Конституція України, яка має найвищу юридичну силу. 

Закони та інші нормативно-правові акти приймають на основі Конституції 

України й повинні відповідати їй. У статтях, які зобов’язують громадян 

виконувати конституційні норми, приписи законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів щодо охорони прав інтелектуальної власності 

містяться вимоги та обов’язки, які реалізуються шляхом встановлення та 

застосування адміністративної відповідальності. Основним джерелом норм, які 

встановлюють адміністративну відповідальність за незаконне використання 

об’єктів інтелектуальної власності, є КУпАП, в якому наводиться перелік 

адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, 

уповноважувати їх застосовувати. Норми про адміністративну відповідальність 

за порушення прав  інтелектуальної власності містяться в главі 6 

(«Адміністративні правопорушення, що посягають на власність»), главі 9 

(«Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення 

ветеринарно-санітарних правил») та главі 12 («Адміністративні 

правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в 

галузі фінансів і підприємницької діяльності»). До таких адміністративних 

правопорушень ми відносимо ст. 51-2 (глава 6) ст. 107-1 (глава 9) та  ст. ст. 156-

3 (у частині, що стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 

164-7, 164-9, 164-13 (глава 12). Паралельно з КУпАП чинним є МК України, 

який містить норми, якими встановлюється адміністративна відповідальність за 

порушення митних правил. До складу нормативно-правових актів, що містять 

питання адміністративної відповідальності, належить також спеціальне 

законодавство у сфері інтелектуальної власності, проте норми цього 

законодавства не встановлюють адміністративні санкції за незаконне 



 290 

використання об’єктів інтелектуальної власності. Наприклад, ст. 51 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що захист 

особистих  немайнових  і   майнових   прав   суб’єктів авторського  права  і 

 (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому   

адміністративним, цивільним і кримінальним  законодавством. 

Таким, чином, вважаємо, що адміністративна відповідальність за 

порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності є відповідальністю 

за окремий вид правопорушень, і у зв’язку з цим їй властиві всі ознаки і 

принципи цілісного інституту адміністративної відповідальності. Саме тому, 

завершуючи аналітичний огляд теоретичних положень з проблеми 

адміністративної відповідальності, які було висловлено у науці 

адміністративного права, можна сформулювати поняття адміністративної 

відповідальності за порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності. З 

урахуванням поняття юридичної відповідальності в цілому і розглянутих ознак 

адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності 

можна визначити як реалізацію адміністративно-правової санкції, яка 

виявляється у застосуванні судом до винної особи, що скоїла адміністративне 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності, покарання, передбаченого 

КУпАП та іншими законодавчими актами, згідно з визначеною законом 

процедурою. При цьому процес удосконалення законодавства в цій сфері ще 

триває і потребує подальшого реформування. 

 

 

4.2.  Адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності як підстава адміністративної відповідальності 

 

Підставою застосування адміністративної відповідальності за порушення 

прав інтелектуальної власності є однорідна група адміністративних 

правопорушень – адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності. Вони мають схожі ознаки, що витікають з особливостей сфери 
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людської життєдіяльності, в якій вони вчиняються, дозволяючи розмежувати їх 

з іншими правопорушеннями. Ми вважаємо, що без чіткого усвідомлення 

сутності поняття адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності ефективне вирішення завдань публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності буде неможливим, адже саме його зміст визначає 

подальші напрями правого регулювання у цій сфері та є підґрунтям для 

законодавчого закріплення відповідних протиправних діянь. 

Проте розкриття поняття адміністративного правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності вимагає, передусім, уваги до загальнотеоретичного 

поняття і ознак адміністративного правопорушення, яке, ще задовго до 

законодавчого закріплення цієї дефініції в теорії адміністративного права, 

активно розроблялося багатьма вченими. Питання визначення поняття 

«адміністративне правопорушення» і сьогодні залишається актуальним та має 

суттєве значення не тільки у теоретичному, а і практичному аспектах. 

Важливість даного напряму дослідження полягає в тому, що від якості 

тлумачення поняття адміністративного правопорушення залежить вирішення 

таких специфічних питань адміністративного права, як підстави 

адміністративної відповідальності, визначення кола її суб’єктів, кваліфікація 

адміністративних правопорушень та застосування адміністративних стягнень за 

їх вчинення.  

Кожне адміністративне правопорушення, як явище реальної дійсності 

вчинюється конкретною особою, або групою осіб, у певному місці та часі і 

суперечить чинний правовій нормі, характеризується точно визначеними 

ознаками. Водночас, всі правопорушення мають певні загальні ознаки. Це 

вимагає чіткого формулювання поняття адміністративного правопорушення. 

Але сучасна адміністративно-правова доктрина, а також законодавство і 

юридична практика містять два різні підходи до розуміння сутності та змісту 

поняття «адміністративне правопорушення». Відповідно до першого - це 

порушення юридичних норм з боку адміністрації (органу державної влади). 

Зміст такого правопорушення становить суперечність між адміністрацією і 
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громадянином, та відповідно державний орган як суб'єкт, представником якого 

виступає та чи інша посадова особа, несе адміністративну відповідальність за 

вчинені дії або бездіяльність в рамках своїх функціональних обов'язків [270, с. 

8; 585, с. 7]. Відповідно з другим підходом, адміністративне правопорушення - 

це порушення громадянином адміністративних розпоряджень, тобто діяння, за 

вчинення яких передбачений адміністративний порядок накладення стягнень 

[150, с. 7; 651, с. 18]. В даному випадку йдеться про те, що суб`єкт, будучи 

фізичною або юридичною особою, вчинив протиправне діяння стосовно 

правовласника та недотримався приписів законодавства в сфері інтелектуальної 

власності щодо забезпечення прав власника на об'єкти інтелектуальної творчої 

діяльності, що охороняються законом, і як наслідок підлягає адміністративному 

покаранню у вигляді штрафу або іншого виду стягнення. 

Ст. 9 КУпАП визначає адміністративне правопорушення як протиправну, 

винну (умисну або необережну) дію  або  бездіяльність, яка  посягає  на  

громадський  порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок  управління і за яку законом передбачено адміністративну 

відповідальність [186]. Дана стаття дає визначення загального поняття 

«адміністративне правопорушення», розкриває його матеріальний зміст, 

юридичну природу та соціальну сутність, аналізуючи які можна сформулювати 

основні ознаки адміністративного правопорушення, зокрема, і правопорушення 

у сфері інтелектуальної власності. Протиправне діяння в теорії 

адміністративного права визнається адміністративним правопорушенням якщо 

в сукупності містить всі без винятку об'єктивні та суб'єктивні ознаки, що 

відрізняють їх від правомірної поведінки, а також від інших правопорушень 

(злочинів, дисциплінарних проступків, цивільно-правових деліктів). 

Об'єктивними ознаками адміністративного правопорушення є його суспільна 

шкідливість, протиправність і караність, а суб'єктивною – винність та 

суб’єктність. Лише за наявності всіх цих ознак можна говорити про 

кваліфікацію діяння особи як адміністративний проступок та вирішення 

питання про притягнення її до адміністративної відповідальності. Вважаємо, що 
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зазначені ознаки властиві також всім адміністративним правопорушенням у 

сфері інтелектуальної власності. 

Першою найістотнішою ознакою адміністративних правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності є їх суспільна шкідливість, яка полягає у 

порушенні права інтелектуальної власності та заподіянні шкоди (матеріальної 

та нематеріальної) або створенні загрози її заподіяння суб’єктам тих суспільних 

відносин, що склалися з приводу використання результатів інтелектуальної 

творчої діяльності і охороняються законодавством про адміністративну 

відповідальність. Суспільна шкідливість адміністративного правопорушення 

означає, що ним заподіюється шкода певним суспільним відносинам, які 

охороняються правовими нормами: державному і громадському порядку, 

власності, правам і свободам громадян, встановленому порядку управління 

[304, с. 136]. Ця шкода може бути як матеріальною, так й іншою (моральною, 

організаційною тощо). Дія або бездіяльність суб'єкта заподіює чи створює 

загрозу заподіяння шкоди (матеріального, морального, організаційного чи 

іншого характеру) об'єктам адміністративно-правової охорони, в даному 

випадку це посягання на право інтелектуальної власності, наприклад, на право 

авторства або права на торговельну марку (знак для товарів та послуг). 

Суспільна шкідливість у цих випадках виступає об’єктивною властивістю таких 

правопорушень та реальним порушенням відносин права інтелектуальної 

власності, являючи собою «руйнування соціального в об’єкті проступку – 

відносинах права на об’єкти інтелектуальної власності» [556, с. 223]. 

Виникнення, зміна або втрата суспільної шкідливості такого діяння 

зумовлюються об’єктивними закономірностями суспільного розвитку, 

нерозривним зв’язком з тими соціально-економічними процесами, що 

відбуваються в суспільстві. У науці адміністративного права сьогодні домінує 

думка про суспільну шкідливість як обов’язкову ознаку будь-якого 

адміністративного правопорушення, а порівняльний аналіз адміністративних та 

кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності переконливо 
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свідчить про те, що суспільна шкідливість адміністративних правопорушень не 

є рівною значно більшій суспільній небезпечності злочину.  

І хоча сьогодні серед науковців майже не існує суперечок з приводу 

природи та матеріальних властивостей адміністративного правопорушення, 

аспект його суспільної небезпеки і шкідливості все ще залишається 

дискусійним. Частина авторів (Г. І. Петров, О. М. Якуба, М. С. Строгович, Ю. 

П. Битяк) виключають суспільну небезпеку з числа ознак адміністративного 

проступку, інші ж визнають її поширення як на злочини, так і на 

адміністративні правопорушення (О. Є. Луньов, О. Ф. Шишков, А. В. Серьогін). 

Поцілуйко В. М. вважає суспільну небезпеку адміністративних проступків як 

таку, що завдає шкоди суспільним відносинам, оскільки у лінгвістичному 

значенні «небезпечний» - це шкідливий, здатний завдати шкоду [352, с. 221]. 

На нашу думку, адміністративне правопорушення слід вважати суспільно 

шкідливим діянням з мірою небезпеки, меншою ніж та, що виявляється у 

злочинному посяганні. У КУпАП адміністративні правопорушення не названі 

«суспільно-небезпечними» - наявними є такі визначення, як «настання 

шкідливих наслідків», «діяння, що посягає на...», «завдана шкода» тощо. Це 

дозволяє характеризувати адміністративне правопорушення як суспільно 

шкідливе. Тобто, саме шкода є невід'ємною ознакою кожного 

адміністративного правопорушення. Характер шкоди можна розрізняти за 

об'єктом, розміром та іншими ознаками, але правопорушення завжди завдає 

соціальну шкоду. 

Що ж стосується оцінки суспільної шкідливості адміністративних 

порушень права інтелектуальної власності, то вона відбувається на двох рівнях: 

законодавчому (на сьогоднішній день законодавець вже помістив більшу 

частину складів цих правопорушень до КУпАП (ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у 

частині яка стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 

164-8, 164-9, 164-13) та правозастосовному (коли суб’єкти публічного 

адміністрування оцінюють її ступінь у конкретному випадку порушень права 

інтелектуальної власності). Суспільна шкідливість належить до оціночних 
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понять, а критерієм її ступеня є об’єктивні і суб’єктивні ознаки складу 

адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності: 

конкретний об’єкт інтелектуальної власності (результат літературно-мистецької 

діяльності людини, результат її науково-технічної діяльності або результат 

індивідуалізації товарів (послуг) та їх виробників), наслідки, спосіб вчинення 

адміністративного правопорушення, форма вини, мотив та мета. Шкода, 

завдана правопорушенням у сфері інтелектуальної власності, знаходить свою 

оцінку у санкції правової норми. Про високу її міру свідчать високі суми 

штрафів з твердою нижньою межею. Про незначну міру завданої 

правопорушенням шкоди свідчать штрафи незначних розмірів. І тільки оцінка 

всієї сукупності ознак здатна розкрити тяжкість протиправного діяння – 

об’єктивну та реальну шкідливість.  

Адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, що 

безпосередньо завдають шкоди, виявляються в реальному, матеріальному 

підсумку (їх називають правопорушеннями з матеріальним складом). Такими, 

зокрема, є демонстрування і розповсюдження фільмів без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (ст. 164-4 

КУпАП), незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних (ст. 164-9 КУпАП). 

Адміністративні ж правопорушення, які містять у собі лише небезпеку або 

можливість спричинення шкоди і посягають на правову форму, є формальними. 

Такими є порушення (невиконання) загальнообов'язкових правил, що 

окреслюють певні обов'язки і права (наприклад, порушення прав на об’єкт 

інтелектуальної власності (ст. 51-2 КУпАП), порушення законодавства, що 

регулює виробництво, експорт, імпорт диків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 164-13 

КУпАП)). 

На міру суспільної шкідливості правопорушення також впливає характер 

діяння (повторність або грубе порушення), який відповідно обумовлює 

посилення адміністративної відповідальності. Тому значення суспільної 
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шкідливості як матеріальної ознаки адміністративного правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності полягає в тому, що вона є основним об’єктивним 

критерієм визнання діяння адміністративно протиправним, дозволяє 

класифікувати конкретне адміністративне правопорушення, визначає межу між 

ним та іншими правопорушеннями (зокрема, злочином), є однією із загальних 

засад індивідуалізації адміністративної відповідальності та покарання, а також 

визначає наявність підстав для звільнення від адміністративної 

відповідальності. 

Юридичною формою виразу суспільної шкідливості адміністративного 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності є його протиправність, яка 

вказує на протизаконність таких діянь та заборону їх у законодавстві про 

адміністративну відповідальність. Протиправність - це внутрішня властивість 

будь-якого адміністративного проступку, що консолідує як негативну оцінку 

певного діяння з боку законодавця, як репрезентатора держави, так і власне 

факт нівеляції правового припису, що детермінує відповідне ставлення до 

особи-деліквента [159, с. 21-22]. Ознака протиправності адміністративного 

правопорушення випливає з факту його забороненості законом, як такого, що 

спричиняє шкоду або створює загрозу спричинення такої шкоди. 

Протиправність розрізняє адміністративне правопорушення як юридичний факт 

з ряду інших, нехай і неправомірних дій (або бездіяльності), на вчинення яких 

закон не встановив ніяких правових заборон. Поняття «протиправність» 

охоплює як шкідливі вчинки, тобто такі, що спричиняють шкоду 

охоронюваним правом відносинам, правам та законним інтересам особи, так і 

шкідливі посягання, що мають лише потенційну небезпеку, можливість або 

загрозу спричинення шкоди. 

Протиправність, як ознака адміністративного правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності, передбачає пряму вказівку на це в законі, тобто 

виключає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за 

діяння, не передбачені законодавством про адміністративні правопорушення. 

Адміністративним правопорушенням визнається тільки таке протиправне винне 
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діяння, за яке законодавством передбачено особливий вид державного примусу 

- адміністративну відповідальність. Протиправність адміністративного 

правопорушення - це порушення загальнообов'язкових правил, встановлених 

державою. Адміністративне правопорушення може виражатися як у 

протиправній дії, так і в протиправній бездіяльності. У першому випадку 

вчиняється дія, заборонена законом, а в другому - правопорушник не діє, хоча 

закон вимагає від нього активних дій. Ознака протиправності означає, що 

порушується право, яке чітко встановлено в певному законі, або порушення 

якого конкретно прописано у спеціальному законодавчому акті. Спеціальними 

законодавчими актами, які визначають основні права на об’єкти 

інтелектуальної власності є «Про авторське право і суміжні права», «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на сорти 

рослин», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та ін. 

Адміністративна протиправність тісно пов’язана з суспільною 

шкідливістю і є об’єктивним проявом реальної шкідливості діяння для 

суспільних відносин, що склалися у сфері інтелектуальної власності та її 

законодавчої оцінки. До того ж, адміністративна протиправність є юридичною 

ознакою суспільної шкідливості, і саме її ступінь визначає об’єктивні межі 

протиправності, за якими вже виникає питання про криміналізацію даного 

діяння [332, с. 231]. Виділення адміністративної протиправності як обов’язкової 

ознаки адміністративного правопорушення є конкретним вираженням 

принципу законності в адміністративному праві, оскільки адміністративній 

відповідальності підлягає лише особа, що вчинила суспільно шкідливе діяння 

(суб’єкт проступку), тобто акт конкретної, свідомої та вольової поведінки у 

формі дії або бездіяльності, яке суперечить адміністративно-правовій нормі. 

Завдяки наявності такої ознаки адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності, як протиправність, з-поміж всіх можливих людських 

вчинків у зазначеній сфері виокремлюються ті проступки, які визнаються 

адміністративно караними і становлять предмет правового регулювання 
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адміністративного права. Крім того, функція адміністративної протиправності 

полягає в її значенні для розмежування адміністративних правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності від суміжних адміністративних 

правопорушень. 

Ще однією обов’язковою ознакою адміністративних правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності, що виявляється в момент скоєння 

правопорушення і відбиває його внутрішній психологічний зміст, є наявність 

вини. Таким чином, адміністративне правопорушення є не тільки суспільно-

шкідливим, протиправним, а й винним діянням, тобто таким, що є результатом 

прояву волі і розуму правопорушника. Винність передбачає наявність у особи 

відповідного власного психічного ставлення до відповідного вчинку та його 

наслідків [71, с. 85]. Важливе юридичне значення мають форми вини. Діючи 

умисно, правопорушник усвідомлює протиправний характер свого діяння, 

передбачає і бажає (прямий умисел) або свідомо допускає (непрямий умисел) 

настання шкідливих наслідків. Адміністративне правопорушення може бути 

вчинене і з необережності. Необережність проявляється у вигляді 

самовпевненості або недбалості. Самовпевненість полягає в тому, що особа 

передбачає настання протиправного, шкідливого наслідку, але легковажно 

розраховує на його відвернення. Недбалість полягає в тому, що особа не 

передбачає можливості настання протиправних наслідків, хоча за цих обставин 

повинна була і могла їх передбачити.  

В цій ознаці втілено найважливіший принцип адміністративного права – 

принцип суб’єктивного інкримінування, тобто відповідальності тільки за 

наявності вини, що випливає зі ст. 62 Конституції України. Вина є психічним 

ставленням особи до вчинюваної нею дії або бездіяльності та їх наслідків, 

виражене у випадках порушення прав інтелектуальної власності у формі 

умислу. Вина визначає саму наявність суб’єктивної сторони складу 

адміністративного правопорушення і значною мірою її зміст [189, с. 96]. 

Адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності являє 

собою єдність об’єктивного і суб’єктивного: діяння і психічного (свідомого і 
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вольового) ставлення до нього. Як діяння не може бути розкрито поза зв’язком 

з психічним ставленням особи до нього, так і зміст психічного ставлення (вини) 

не може бути визначено поза зв’язком із характером діяння: результатом 

інтелектуальної творчої діяльності, на який особа посягає, способом посягання, 

наслідками та іншими його об’єктивними ознаками. Вина значною мірою 

визначає характер діяння і ступінь його тяжкості і є важливим критерієм 

визнання його адміністративним правопорушенням. Вина інколи зветься 

другою матеріальною ознакою адміністративного правопорушення і є його 

обов'язковою суб'єктивною властивістю. Без вини нема проступку, а отже, і не 

може бути адміністративного впливу за той або інший вчинок, спрямований 

проти інтелектуальної власності.  

Таким чином, наявність вини правопорушника в тій або іншій формі є 

важливою і необхідною ознакою адміністративного правопорушення, що 

сприяє полегшенню та уточненню кваліфікації, зумовлює об'єктивність підходу 

при визначенні міри та виду обтяження, що покладається на винного. 

Важливою ознакою адміністративного правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності є його адміністративна караність, під якою 

розуміють загрозу застосування у належних випадках покарання за 
дане правопорушення, що міститься в адміністративно-правових 
санкціях. Конкретне діяння (дія чи бездіяльність) може бути визнане 

адміністративним правопорушенням тільки в тому випадку, якщо за його 

вчинення законодавством передбачена адміністративна відповідальність [653, с. 

153]. Як зазначалося вище, адміністративний проступок характеризується 

внутрішньою ознакою - протиправністю. Це означає, що певне діяння 

визначене законодавцем як заборонене і в законодавчому акті зазначене як 

адміністративний проступок. Якщо певна особа вчиняє дії, заборонені нормами 

права, або не діє відповідно до правового акту, має місце протиправне діяння, 

що тягне за собою застосування адміністративного покарання - стягнення. 

Йдеться про зовнішню ознаку проступку - караність. Караність за своєю суттю, 

випливає із суспільної шкідливості та адміністративної протиправності діяння: 
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воно тому і стає адміністративно караним, оскільки є суспільно шкідливим і 

передбаченим адміністративним законодавством як правопорушення.  

Дана ознака дозволяє відмежувати правопорушення від інших 

протиправних вчинків, здійснення яких не спричинює застосування 

адміністративних стягнень. Крім того, слід зазначити, що ознака 

адміністративної караності тісно пов’язана з юридичними наслідками 

застосування заходів адміністративної відповідальності. Відповідно до ст. 39 

КУпАП, «Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з 

дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного 

правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана 

адміністративній відповідальності» [186]. Цей, так званий, стан 

адміністративної караності є юридично однозначним: якщо протягом терміну 

його дії (один рік) особа повторно вчинить однорідне адміністративне 

правопорушення, то це розцінюватиметься як обставина, обтяжуюча 

адміністративну відповідальність. Наявність такої обставини, як правило, 

спричиняє накладення більшого штрафу в межах санкції норми Особливої 

частини КУпАП або застосування до порушника жорсткішого виду 

адміністративного покарання, якщо така альтернатива, знову-таки, передбачена 

санкцією відповідної статті. 

Таким чином, стан адміністративної караності є мірою адміністративного 

попередження, оскільки не тягне за собою негативних наслідків для 

правопорушника, а виконує лише превентивну функцію, тобто спрямований на 

попередження повторного здійснення особою адміністративних 

правопорушень. 

Без наявності адміністративно-правової санкції неможливо вести 

боротьбу з будь-якими правопорушеннями [201, с. 165]. Однак це не означає, 

що передбачене у санкції покарання обов'язково має бути застосоване до особи, 

яка вчинила діяння, сформульоване в диспозиції певної статті. Визнана 

правопорушником особа, може бути звільнена від адміністративної 

відповідальності. У деяких випадках наявність усіх ознак адміністративного 
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правопорушення в діянні особи ще не означає, що це діяння автоматично 

спричиняє адміністративну відповідальність, передбачену КУпАП. Так, 

наприклад, відповідно до ст. 18 КУпАП, діяння, яке містить усі ознаки 

адміністративного правопорушення, не є таким у випадку, якщо воно було 

вчинене в стані крайньої необхідності. Караність, як ознака адміністративного 

проступку, передбачена санкцією ст. 51-2 КУпАП у вигляді конкретного виду 

стягнення: штраф і конфіскація незаконно виготовленої продукції та 

обладнання й матеріалів, призначених для її виготовлення. У деяких випадках, 

зокрема у випадках крайньої необхідності, наявність всіх ознак 

адміністративного проступку може не тягнути за собою виникнення 

адміністративної відповідальності. Стосовно інтелектуальної власності, крайня 

необхідність може проявлятись у таких випадках: у разі використання 

запатентованої формули винаходу без згоди патентовласника для створення 

лікарського засобу, необхідного для збереження життя і здоров’я людини 

(групи людей) [271, с. 80]. При цьому терміновість не дозволяє скористатися 

процедурами отримання дозволу патентовласника або примусової ліцензії. 

І останньою ознакою цього виду адміністративних правопорушень є їх 

суб’єктність. Адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності - це діяння, вчинені суб'єктом правопорушення, оскільки не кожна 

особа, яка вчинила суспільно шкідливе адміністративно-протиправне діяння, 

підлягає адміністративній відповідальності [605, с. 107-108]. Вона повинна 

усвідомлювати власні дії і керувати ними, досягти певного віку тощо. Без цього 

особа не може бути визнана правопорушником, а вчинене нею суспільно-

шкідливе діяння – адміністративним правопорушенням. Поняття суб’єктності 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності має 

важливе значення у контексті розвитку теорії адміністративних проступків, 

удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності з їх запобігання, а 

також забезпечення узгодженості заходів адміністративного примусу з 

характером відповідних правопорушень.  
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Юридична характеристика суб’єктності адміністративних правопорушень 

у сфері інтелектуальної власності дозволяє визначити соціально-правову 

сутність їх суб’єктів, виявити причини та умови, які сприяють розвитку 

адміністративної деліктності у сфері інтелектуальної власності [554, с. 91], 

адже, правильне визначення правового статусу суб’єкта даного 

адміністративного правопорушення, встановлення рівня та напрямків його 

професійної підготовки, соціального, майнового стану, а також особистих 

інтересів і вподобань сприяє повній та об’єктивній кваліфікації 

адміністративних правопорушень, учинених учасниками відносин у сфері, що 

досліджується. Іншими словами, поняття «суб’єктність адміністративного 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності» відповідає на питання не 

лише про те, хто може вчинити те або інше правопорушення за конкретних 

обставин, але і в якому соціально-правовому статусі та з використанням яких 

професійних, особистих і службових властивостей може формуватися 

протиправна поведінка конкретного учасника правовідносин інтелектуальної 

власності. 

Особливість адміністративного законодавства про інтелектуальну 

власність полягає в тому, що її нормами передбачено, як адміністративну 

відповідальність за вчинення незаконних дій щодо об’єктів інтелектуальної 

власності, так і захист майнових інтересів суб’єктів права інтелектуальної 

власності, права яких порушено такими діями. У зв’язку з тим, що 

правовідносини щодо окремих об’єктів інтелектуальної власності регулюються 

спеціальними законами, при провадженні в адміністративній справі слід 

керуватися положеннями того спеціального закону, яким передбачено охорону 

особистих немайнових і майнових прав авторів та їхніх правонаступників 

(права, пов’язані зі створенням та використанням творів науки, літератури або 

мистецтва), а також прав виконавців, виробників фонограм і відеограм та 

організацій мовлення та прав винахідників. 

Таким чином, для здійснення кваліфікації адміністративного 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності необхідна наявність чітко 
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виражених його ознак. З практичної точки зору має місце більш детальна 

регламентація кола об'єктів, стосовно яких здійснюються правопорушення та за 

які суб'єкт правопорушення несе адміністративну відповідальність. У зв'язку з 

правопорушеннями, що посягають на об'єкти інтелектуальної власності, можна 

виділити коло питань, стосовно яких здійснюється правозахисна діяльність. 

Насамперед мова йде про спори, пов'язані з відмовою у видачі охоронного 

документу за запереченнями третіх осіб про його видачу, про визнання 

охоронного документу недійсним тощо. Зазвичай дані питання вирішуються в 

адміністративному або судовому порядку. Вони розглядаються у спеціально 

створених суб’єктах публічного адміністрування, які відповідають за охорону 

та забезпечення права інтелектуальної власності. Таким органом є департамент 

інтелектуальної власності Мінекрномрозвитку України, а зокрема його орган, 

що вирішує спори, пов'язані з питаннями видачі охоронних документів та 

визнання їх недійсними - Апеляційна палата. Рішення цього органу можуть 

бути оскаржені в судовому порядку. 

Стаття 51-2 КУпАП містить перелік неправомірних дій в сфері права 

інтелектуальної власності, за які передбачається адміністративна 

відповідальність. Відповідно до ст. 24 КУпАП захист прав здійснюється 

шляхом проведення адміністративних процедур, таких як: вилучення або 

конфіскація контрафактної продукції та обладнання, що використовується для 

її виготовлення, виправні роботи, адміністративний арешт або накладання 

адміністративних штрафів. На забезпечення ефективної охорони права 

інтелектуальної власності в адміністративному порядку та реалізацію 

державної політики в означеній сфері спрямована діяльність таких суб’єктів 

публічного адміністрування галузевої та спеціальної (функціональної) 

компетенції, як Мінекономрозвитку України, СБУ, МВС України, ДФС 

України, Антимонопольного комітету України та інших. Ці суб’єкти в межах 

своєї компетенції вирішують питання, пов'язані із захистом прав 

інтелектуальної власності в адміністративному порядку, забезпечують 
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створення і ефективне функціонування механізмів захисту прав інтелектуальної 

власності, а також контроль над дотриманням норм законодавства в цій сфері.  

Враховуючи вищезазначене та виходячи з наведених ознак, вважаємо, що 

адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності можна 

визначити як передбачене законодавством про адміністративну 

відповідальність суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом таких протиправних діянь, які посягають на 

сукупність майнових та особистих немайнових прав на результати свідомої 

інтелектуальної творчої діяльності людини (результати літературно-мистецької 

діяльності (об’єкти авторського права (літературні і художні твори, 

комп’ютерні програми, бази даних) та суміжних прав (виконання, фонограми, 

відеограми і програми (передачі) мовлення)), науково-технічної творчості 

(винахід, корисна модель, промисловий зразок, наукове відкриття, 

компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська пропозиція, сорт 

рослин, порода тварин і комерційна таємниця) та індивідуалізації товарів 

(послуг) і їх виробників (комерційне найменування, торговельна марка (знак 

для товарів і послуг) та географічне зазначення)). Вчинення особою 

адміністративного порушення у сфері інтелектуальної власності, що містить 

склад адміністративного порушення є підставою для притягнення її до 

адміністративної відповідальності та застосовування до неї відповідних 

адміністративних стягнень в залежності від виду правопорушення щодо 

конкретних об’єктів інтелектуальної власності, відповідальність за порушення 

прав на які встановлена законодавством. 

 

  

4.3. Юридичний склад адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності 

     

Для правильної кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності  важливе значення має характеристика ознак їх 
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складів. І хоча термін «склад адміністративного правопорушення» є лише 

науковою дефініцією і абстракцією, яка не має нормативного характеру, саме 

він складає серцевину науки адміністративного права, і, якщо «адміністративне 

правопорушення» - це поняття явища, що розкривається, насамперед, з позицій 

соціально-політичних і адміністративно-правових, то «склад адміністративного 

правопорушення» - є вченням про це явище виключно з адміністративно-

правових позицій. Отже, співвідношення понять «адміністративне 

правопорушення» і «склад адміністративного правопорушення» є 

співвідношенням явища та вчення про нього. Значення складу 

адміністративного правопорушення полягає у тому, що він надає підстави 

здійснення як єдиного підходу до розуміння змісту адміністративного 

правопорушення та його конструкції, так і єдиного застосування закону про 

адміністративну відповідальність. Таким чином, склад адміністративного 

правопорушення – це сукупність встановлених законодавством про 

адміністративну відповідальність об’єктивних і суб’єктивних ознак, що 

визначають конкретне суспільно шкідливе діяння адміністративним 

правопорушенням [105, с. 100; 154, с. 36; 549, с. 72]. Всім складам 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (ст. ст. 51-

2, 107-1, 156-3 (у частині яка стосується об’єктів інтелектуальної власності), 

164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9, 164-13), як і іншим адміністративним 

правопорушенням, притаманні такі елементи, як об’єктивні ознаки (їх складає 

сукупність родового об’єкта та об’єктивної сторони складів цих 

адміністративних правопорушень) і суб’єктивні ознаки (сукупність відповідних 

суб’єктів та суб’єктивної сторони), які у своїй єдності утворюють склади 

адміністративних правопорушень цієї групи.  

Характеристику об’єктивних ознак складів адміністративних 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності доцільно розпочати з 

розкриття їх родового об’єкту - того, на що посягає правопорушник і чому 

завдає або може завдати шкоди. Проблема об’єкту адміністративного 

правопорушення справедливо вважається однією з найважливіших у науці 
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адміністративного права, адже його відсутність виключає правопорушення, а 

зміст прямо впливає на суспільну шкідливість діяння. Саме об’єкт дозволяє 

визначити соціальну сутність адміністративного правопорушення, з’ясувати 

його суспільно шкідливі наслідки та механізм спричинення шкоди, сприяє 

правильній кваліфікації діяння, а також відмежуванню його від суміжних 

суспільно шкідливих діянь. Вчення про об’єкт адміністративного 

правопорушення у вітчизняній юридичній науці є розробленим досить глибоко 

та детально. І, не зважаючи на існування різних поглядів щодо вирішення 

питань, пов’язаних з визначенням цього поняття [42; 97; 163; 220; 596 та ін.], 

домінуючою  у сучасній адміністративно-правовій доктрині є точка зору тих 

дослідників, котрі визнають в якості загального об’єкта всіх складів 

адміністративних правопорушень, що визначені КУпАП, охоронювані ним 

суспільні відносини, порушенням яких завдається суспільна шкода або 

створюється загроза її заподіяння. Саме такий підхід до формулювання сутності 

загального об’єкта адміністративних правопорушень є найпоширенішим і 

загальновизнаним авторами сучасної наукової і навчальної  літератури з 

адміністративного права [5, с. 16; 262, с. 125; 231, с. 204 та ін.] та сучасних 

науково-практичних коментарів КУпАП [286, с. 398; 287, с. 315; 288, с. 632 та 

ін.]. У той же час одним з найбільш проблемних у вітчизняній науці 

адміністративного права залишаються питання, які постають перед юридичною 

практикою під час нормотворчої діяльності щодо вдосконалення структури 

Особливої частини КУпАП з урахуванням особливостей родового об’єкта 

окремих видів адміністративних правопорушень. Це стосується і родового 

об’єкту правопорушень у сфері інтелектуальної власності, оскільки правильне 

його встановлення сприятиме з’ясуванню характеру і ступеню суспільної 

шкідливості цієї групи адміністративних правопорушень, а у підсумку – їх 

безпомилковій кваліфікації.  

Між тим родовий об’єкт адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності все ще залишається предметом жвавих наукових 

дискусій. Законодавець помістив склади цих суспільно шкідливих діянь до 
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трьох різних глав (6, 9 та 12) закону про адміністративну відповідальність. Але 

очевидно, що родові об’єкти складів адміністративних правопорушень, 

зазначених у ст. ст. 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 КУпАП 

виходять за межі родових об’єктів складів адміністративних правопорушень, 

що посягають на власність (ст. 51-2), адміністративних правопорушень у 

сільському господарстві і порушень ветеринарно-санітарних правил  (ст. 107-1) 

та адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, 

сфери послуг, галузі фінансів і підприємницькій діяльності (ст. ст. 156-3 (у 

частині, що стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 

164-8, 164-9 та 164-13). На нашу ж думку, зазначені склади адміністративних 

правопорушень мають власний єдиний родовий об’єкт - суспільні відносини 

інтелектуальної власності, що взяті під охорону законом про адміністративну 

відповідальність. Категорія «відносини інтелектуальної власності» широко 

використовується вченими в галузі цивільного права, і на думку багатьох 

фахівців являє собою сукупність таких суспільних відносин, які складаються 

між визначеними законодавством суб’єктами з приводу результатів свідомої 

інтелектуальної творчої діяльності людини [153, с. 255; 607, с. 84]. 

Представниками науки цивільного права розроблені і специфічні ознаки цих 

відносин, до яких належать: спеціальний і чітко визначений законом їх об’єкт – 

результат інтелектуальної творчості; їх спеціальна підстава виникнення – 

створення об’єкта інтелектуальної власності або набуття прав на нього у 

відповідності з вимогами законодавства; поєднання імперативного та 

диспозитивного елементів під час визначення обсягу прав і обов’язків суб’єктів 

права інтелектуальної власності, а також можливість поєднання речових і 

зобов’язальних елементів під час реалізації цих прав і обов’язків; їх цільовий 

характер, що виявляється у забезпеченні використання і правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності [100, с. 221].  

Таким чином, на наше переконання, існують достатні юридичні підстави 

для виділення відносин інтелектуальної власності в окрему самостійну групу 
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суспільних відносин. Але родовим об’єктом адміністративних правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності є не вся їх сукупність, а лише та її частина, яка 

охороняється нормами КУпАП, набуваючи при цьому статус правоохоронних 

відносин інтелектуальної власності. Термін «правоохоронні відносини» був 

уведений до наукового обігу ще радянськими науковцями [14, с. 91-92], 

продовжує використовуватися сучасними дослідниками для характеристики 

відносин, що виникають у зв’язку з порушенням заборонних правових норм 

особливих частин КУпАП та КК України [170, с. 276; 660, с. 101; 679, с. 32], і 

підкреслює можливість застосування до правопорушника заходів державного 

примусу та реалізації каральної функції держави.  

Отже, родовий об’єкт групи адміністративних правопорушень, що 

досліджуються, складають правоохоронні відносини інтелектуальної власності, 

особливість яких складає низка характерних рис. По-перше, їх предметом 

виступають об’єкти інтелектуальної власності – результати інтелектуальної 

творчої діяльності людини. По-друге, вони є продовженням регулятивних 

правовідносин інтелектуальної власності і виникають внаслідок 

адміністративних правопорушень відповідних норм Особливої частини 

КУпАП, здійснюючи право суб’єкта інтелектуальної власності, потерпілого від 

адміністративного правопорушення, на захист примусово і опосередковано 

діями юрисдикційного органу. По-третє, вони спрямовані на притягнення 

правопорушника до адміністративної відповідальності за скоєне. Таким чином, 

родовим об’єктом складів адміністративних правопорушень, визначених у 

зазначених вище статтях є суспільні відносини інтелектуальної власності, які 

перебувають під охороною закону про адміністративну відповідальність. 

Об’єктивна сторона складів адміністративних правопорушень, 

передбачених ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів 

інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП, 

являє собою сукупність ознак, що характеризують порушення прав 

інтелектуальної власності як зовні виражену поведінку. З практичної точки 

зору важливість дослідження об’єктивної сторони вищезазначених 
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адміністративних правопорушень пояснюється тим, що від точного 

встановлення її елементів залежить правильна кваліфікація цих протиправних 

діянь, а відповідно і рівень дотримання законності у сфері інтелектуальної 

власності. До того ж аналіз рішень Верховного Суду України засвідчив, що 

досить часто помилки припускаються при встановленні ознак саме об’єктивної 

сторони, що призводить до скасування раніше прийнятих рішень. При цьому 

лише акт зовнішньої поведінки людини, який виявляється через вчинення 

суспільно-шкідливого діяння розглядається як правопорушення, тому аналіз 

об’єктивної сторони має важливе значення для юридичної оцінки будь-якого 

адміністративного правопорушення. Об’єктивна сторона є досить складним 

правовим явищем, з яким пов’язують зовнішній бік посягання на ті суспільні 

відносини, що охороняються законом про адміністративну відповідальність. Як 

підтверджує аналіз багатьох наукових робіт, дослідження об’єктивної сторони 

складів адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності 

зосереджувалося на формах порушення права інтелектуальної власності [217, с. 

132-133; 349, с. 270-271; 536, с. 45-46; 606, с. 69-70]. Але об’єктивна сторона 

складів цих адміністративних правопорушень є значно ширшою і передбачає 

також порушення інших прав інтелектуальної власності. При цьому вченими 

практично не розробляються питання правової оцінки інших прав 

інтелектуальної власності. Таке ігнорування викликало наукову прогалину у 

цій галузі дослідження та неоднорідне трактування диспозицій ст. ст. 51-2, 107-

1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 

164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП. 

Об’єктивну сторону науковці розуміють як систему передбачених 

адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують зовнішню 

сторону адміністративного правопорушення. До ознак його об’єктивної 

сторони належать діяння у формі дії або бездіяльності,  його суспільно 

шкідливі наслідки та причинний зв'язок між діянням та його наслідками. Але 

зміст об’єктивної сторони адміністративного правопорушення не вичерпується 

лише діянням і результатом, що настав - він може також відбиватися у цілій 



 310 

низці ознак, до яких належать місце, час, спосіб, характер, знаряддя та засоби 

вчинення адміністративного правопорушення. Перераховані ознаки прийнято 

поділяти на основні та факультативні. При цьому основними визнаються 

протиправні діяння та їх суспільно шкідливі наслідки. Що ж до факультативних 

ознак, то їх слід виявляти та враховувати під час розгляду кожного окремого 

протиправного діяння, оскільки вони впливають на його кваліфікацію. 

Зокрема, протиправне діяння в ст. 51-2 КУпАП визначене як «незаконне 

використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи 

художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, 

комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, знака для товарів та послуг, топографії 

інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), 

привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на 

об’єкт права інтелектуальної власності». Із наведеного зрозуміло, що 

аналізоване нами діяння є збірним проступком, а його склад сформовано з 

порушень заборон, приписів, вимог, що містяться в інших нормативно-

правових актах, на які посилається ця стаття. Саме тому виникає необхідність 

ретельного аналізу всіх обставин об’єктивної сторони. 

У КУпАП протиправні діяння у сфері інтелектуальної власності 

визначені як «порушення прав» (ст. 51-2), «порушення встановлених 

законодавством вимог» (ст. 156-3), «недобросовісна конкуренція» (ст. 164-3), 

«порушення умов» (ст. 164-7), «незаконне розповсюдження» (ст. 164-9), 

«порушення законодавства» (ст. 164-13). Аналіз диспозицій зазначених статей, 

переконує, що адміністративні правопорушення можуть бути вчинені шляхом 

дії, але, оскільки формулювання «інше умисне порушення» (ст. 51-2) містить 

невичерпний перелік діянь, то постає питання про можливість вчинення цих 

правопорушень і шляхом бездіяльності [548, с. 151]. 

У диспозиціях статей, що досліджуються, вітчизняний законодавець, 

використовуючи поняття «незаконне використання», а також незаконні 

«демонстрування», «розповсюдження» тощо, розкриває їх зміст без наведення 
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повного або навіть часткового переліку тих противоправних дій, які слід 

вважати протиправними. Отже законодавець не тлумачить цих понять і, на 

жаль, не були вони предметом офіційного тлумачення судовими органами. А 

відтак, ці ознаки стали предметом наукової дискусії, причому не тільки в галузі 

адміністративного права [130; 567], але й права кримінального і цивільного [37; 

278; 290; 331]. Для з’ясування ж зазначеного у наведених статтях КУпАП 

змісту понять, що характеризують протиправні діяння слід обов’язково 

звертатись до відповідних спеціальних законів, положення яких взагалі 

забороняють використання певних об’єктів інтелектуальної власності або 

дозволяють їх використання лише за наявності певних підстав. При цьому 

необхідно враховувати, що для кожної групи об’єктів інтелектуальної власності 

законодавцем закріплено відповідні види порушень. Так, способи порушення 

прав на результати літературно-мистецької діяльності зазначені у законах «Про 

авторське право і суміжні права» та «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних». Щодо результатів науково-технічної творчості, то можливі порушення 

прав на них зафіксовані у законах «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на 

топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на сорти рослин», 

«Про племінну справу у тваринництві». Способи ж незаконного використання 

результатів індивідуалізації товарів (послуг) та їх виробників регулюються 

законами України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та «Про 

охорону прав на зазначення походження товару». Крім того, може мати місце 

непряме порушення права інтелектуальної власності або співучасть у ньому. Це 

відбувається в тому випадку, якщо незаконну дію правопорушник, по суті, не 

виконує, а скоріше сприяє їй, підбурює або заохочує будь-кого здійснити 

подібну дію. Таке може статися у випадку, коли особа постачає, наприклад, 

незапатентований компонент для запатентованої комбінації або коли 

незапатентована продукція постачається для використання у запатентованому 

способі. У таких випадках пряме порушення буде здійснюватися особою, яка 
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об’єднує разом або використовує запатентовані способи, а непряме – 

постачальником комплектів комплексу. 

Необхідно також враховувати, що для кожної окремої групи об’єктів 

інтелектуальної власності законодавцем закріплено відповідні види порушень. 

Типовими порушеннями авторського права та суміжних прав є: вчинення будь-

якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів 

авторського права та (або) суміжні права; піратство у сфері авторського права і 

(або) суміжних прав; плагіат; ввезення на митну територію України без дозволу 

осіб, яким належить авторське право та (або) суміжні права, екземплярів творів 

(зокрема комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм 

мовлення; вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і 

(або) суміжних прав; будь-які дії, свідомо спрямовані на обхід технічних 

засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, 

поширення, ввезення з метою поширення і застосування засобів для такого 

обходу; підроблення, змінення або вилучення інформації, зокрема в 

електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління; 

розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою поширення, 

публічне сповіщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, із яких 

без дозволів суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучено або 

змінено інформацію про управління правами, зокрема в електронній формі 

[219, с. 87].  

Порушенням прав інтелектуальної власності на результати науково-

технічної творчості вважається, наприклад, розголошення без згоди автора або 

заявника суті винаходу, корисної моделі або промислового зразка до офіційної 

публікації відомостей про них [54, с. 6]. При цьому під розголошуванням 

можна розуміти дію або бездіяльність, у результаті яких інформація про суть 

винаходу, корисної моделі або промислового зразка в будь-якій можливій 

формі (усній, письмовій, іншій формі, зокрема з використанням технічних 

засобів) стає відомою третім особам.  
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Незаконним же використанням торговельної марки (знака для товарів і 

послуг) визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, 

пропонування його до продажу, продаж, інше введення до цивільного обігу або 

зберігання з цією метою торговельної марки (знака для товарів та послуг), або 

визначення схожого з ним аж до змішування однорідних товарів. 

Правопорушенням вважатиметься і використання без згоди власника як самих 

зазначених зображень, так і схожих з ними зображень, якщо останні 

використовуються для товарів, однорідних з тими, для яких призначене 

зображення [178, с. 52]. Автор, безперечно, згоден із позицією вчених, які 

стверджують, що у кожному законі встановлюється щодо конкретного об’єкта 

інтелектуальної власності певна система захисту. Її недоліком є те, що в 

зазначених законах містяться лише норми стосовно дій, що є порушенням 

патентних прав.  

Відповідно до конструкції об’єктивної сторони правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності адміністративна відповідальність за ці 

правопорушення настає також у разі будь-яких інших умисних порушень права 

інтелектуальної власності [36, с. 12]. Законодавець не надав визначення терміна 

«інше умисне порушення» і тому це формулювання має бланкетний характер. 

Вважаємо, що такий варіант закріплення об’єктивної сторони має як переваги, 

так і недоліки, оскільки передбачити заздалегідь вичерпний перелік 

протиправних дій не завжди вдається, і у разі вчинення дій, не зазначених 

раніше, необхідно повсякденно вносити доповнення до відповідних законів. 

Позитивним же є те, що таке формулювання дозволяє зберегти незмінними 

матеріальні норми, які передбачають адміністративну відповідальність. Але 

водночас невизначеність формулювання «інше умисне порушення» на практиці 

завдає труднощів, оскільки під час кваліфікації будь-якої протиправної дії 

необхідно звертатися до спеціального закону, яким врегульовано 

правовідносини у сфері захисту конкретного об’єкта інтелектуальної власності. 

Наведене, а також аналіз відповідних статей спеціальних законів щодо 

захисту права інтелектуальної власності дозволяє дійти висновку, що 
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об’єктивна сторона складів адміністративних правопорушень, передбачених ст. 

ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів інтелектуальної 

власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП, не обмежуються 

зазначеними в законі діями, а мають сприйматися у більш широкому розумінні, 

що обумовлює певні труднощі в їх практичному застосуванні. Законодавець 

залишив відкритим перелік можливих порушень прав інтелектуальної 

власності, що дозволяє застосовувати ці статті за різних фактичних обставин 

вчинення адміністративних правопорушень. Очевидно також, що на практиці 

порушення права інтелектуальної власності на різні об’єкти має різні 

економічні, соціальні та правові наслідки, у зв’язку з чим і ступінь їх суспільної 

шкідливості є різною [622, с. 45]. Виходячи з цього, виникає необхідність 

диференціації адміністративної відповідальності залежно від об’єкта (або групи 

об’єктів) інтелектуальної власності.  

Аналіз об’єктивної сторони адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності дозволяє говорити про необхідність встановлення 

причинного зв’язку між конкретним протиправним діянням і наслідками, що 

настали в результаті його вчинення. Встановити необхідний причинний зв'язок 

(причинно-наслідкову залежність) між протиправним діянням і результатом, 

що настав, означає проаналізувати фізичні та суспільні властивості результату, 

виявити всі обставини цієї справи, умови, що призводять до цього результату; 

оцінити роль кожної зі з’ясованих обставин, що призвели у сукупності до того 

або іншого результату [628, с. 74]. Адміністративна відповідальність за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності настає, якщо наслідки у 

вигляді завдання визначеної в законі матеріальної шкоди перебувають у 

причинному зв’язку з порушенням права інтелектуальної власності. 

Особливістю ж причинного зв’язку є те, що початком завжди є протиправне 

діяння, а наслідком – заподіяна таким діянням шкода.   

Наведені міркування та аналіз відповідних статей спеціальних законів 

про інтелектуальну власність дозволяють дійти висновку, що об’єктивна 

сторона адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності 
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не обмежена зазначеними у законі діями, а має сприйматися у більш широкому 

розумінні, що обумовлює певні труднощі в її практичному застосуванні. А 

подальші дослідження щодо адміністративно-правової охорони інтелектуальної 

власності слід спрямувати на законодавче закріплення диференціації 

адміністративної відповідальності за порушення права інтелектуальної 

власності. 

Суб’єктивні ознаки складів адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності (ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується 

об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 

КУпАП) являють собою єдність суб’єкту і суб’єктивної сторони, а їх специфіка 

зумовлюється особливостями предмету цих правопорушень, елементами якого 

виступають різні об’єкти інтелектуальної власності, що активно 

використовуються у господарській діяльності підприємствами та організаціями.  

Чинне адміністративне законодавство не надає узагальненого визначення 

суб’єкта адміністративного правопорушення і такого терміна не вживає. Аналіз 

же відповідних статей КУпАП, у тому числі протиправних діянь у сфері 

інтелектуальної власності, дозволяє зробити висновок, що ним є осудна особа, 

що досягла певного віку та виконала описаний у законі склад 

адміністративного правопорушення. Таким чином, суб’єктом даного 

правопорушення є безпосередньо та особа, яка вчинила правопорушення. 

Зазначимо, що чинний КУпАП визнає суб’єктом проступку винятково фізичну 

особу. Про це, зокрема, свідчать нормативно закріплені ознаки. Так, ст. 12 

КУпАП встановлює вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність (16 років); ст. 20 КУпАП передбачає як обов’язкову ознаку 

суб’єкта його осудність; ст. 33 КУпАП вимагає при накладенні стягнення 

враховувати особу правопорушника; ст. 256 КУпАП вимагає, щоб у протоколі 

про адміністративне правопорушення в обов’язковому порядку були відомості 

про особу правопорушника, а також вказується на обов’язок правопорушника 

підписати протокол; ст. 268 КУпАП закріплює за тим, хто скоїв проступок, 

право виступати рідною мовою тощо. Важко уявити, що перелічені норми 
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розраховані на юридичних осіб. Більше того, ст. 27 КУпАП визначає, що штраф 

є грошовим стягненням, яке накладається на громадян і посадових осіб за 

адміністративні правопорушення. Аналізуючи особливості адміністративної 

відповідальності фізичних осіб, можна виділити такі види суб’єктів складу 

адміністративного правопорушення: загальний, спеціальний і особливий [122, 

с. 10]. 

Тому поряд із визначеними КУпАП в якості суб’єктів таких 

адміністративних правопорушень фізичних осіб є підстави для встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення права інтелектуальної 

власності для юридичних осіб. На сьогоднішній день проблема визнання 

юридичної особи суб'єктом адміністративного  правопорушення залишається 

невирішеною остаточно, хоча вона і активно розробляється фахівцями у галузі 

адміністративного права [202; 205; 314; 321 та ін.].  

Питання дійсно складне, оскільки при визначенні вини юридичної особи 

в якості суб’єкта адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності необхідно враховувати безліч обставин, до яких, наприклад, належать 

наявність у діях посадових осіб та інших співробітників юридичної особи ознак 

складу адміністративного правопорушення, спосіб формування «волі» 

юридичної особи, спрямованої на його вчинення, виявлення безпосереднього 

носія регулятивного публічно-правового обов’язку, в результаті невиконання 

якого було вчинене правопорушення [685, с. 123], дії представника юридичної 

особи в інтересах юридичної особи або на шкоду їм тощо. При цьому 

сформулювати універсальне визначення вини фізичних і юридичних осіб 

досить важко, оскільки природа вини цих суб’єктів різна, що обумовлено 

абсолютно різними способами формування, виразу і прояву їх інтелектуально-

вольових характеристик. Крім того, визначення вини організації залежно від 

вини її посадовців або представників може викликати труднощі під час 

доведення на практиці. Для цього необхідно встановити працівників, діяння 

яких утворюють склад адміністративного правопорушення організації у цілому, 

а також з’ясувати, чи діяли вони у межах власних повноважень, довести їх 
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винність. А у випадку, якщо представником організації постає інша юридична 

особа, процедура доведення ще більше ускладнюється. Юридична особа є 

цілком реальним утворенням, що не обмежується ні своїми учасниками, ні, тим 

більше, працівниками, які у цій якості не мають необхідних прав на її майно, і 

ні за яких обставин не відповідають за її боргами. До того ж, у зв’язку із 

розподілом праці усередині організації кожного окремого її члена може навіть 

не виникати усвідомлення неправомірності своїх дій, оскільки вона сама собою 

не утворює певного складу правопорушення. Отже, для притягнення юридичної 

особи до відповідальності за адміністративне правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності необхідні визначені законом про адміністративну 

відповідальність умови.  

Юридична особа може підлягати відповідальності за порушення права 

інтелектуальної власності, якщо вона винна у невиконанні або неналежному 

виконанні вимог спеціальних законів, що встановлюють обов’язок або заборону 

на провадження певної діяльності з об’єктами інтелектуальної власності, винна 

у провадженні діяльності, забороненої зазначеними законами, здійсненні 

незаконних операцій, невиконанні умов авторських договорів [252, с. 213] або 

інших зобов’язань тощо, якщо адміністративне правопорушення вчинено 

умисно та існує причинний зв'язок між діянням і шкідливими наслідками, що 

настали. Тлумачення юридичної особи в адміністративному праві зі зрозумілих 

причин не вироблено, тому з метою з’ясування цього терміну слід звернутися 

до цивільного законодавства (ст. 80 ЦК України), яким визначено, що 

юридична особа, у першу чергу, - це організація, створена та зареєстрована у 

встановленому законом порядку. При цьому не кожна організація вважається 

юридичною особою. Для набуття статусу юридичної особи організації 

необхідно мати відокремлене майно, нести самостійну відповідальність за 

своїми зобов’язаннями власним майном, виступати у цивільному обігу та суді 

від власного імені, а також мати самостійний баланс і кошторис. Відповідно ж 

до Господарського кодексу України (далі – ГК України), юридична особа 

вважається створеною (дієздатною) з моменту її державної реєстрації (ст. 58 ГК 
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України) [87]. Остання ознака має важливе значення для визначення юридичної 

особи як суб’єкта адміністративної відповідальності, оскільки до державної 

реєстрації організація не є юридичною особою і, природно, не може 

розглядатися як суб’єкт юридичної відповідальності. 

Отже, адміністративна відповідальність юридичної особи за 

адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності насамперед 

обумовлена об’єктивними умовами: відсутністю можливості обрати інші шляхи 

(засоби) впливу на фізичних осіб з метою перешкоджання вчинення ними 

відповідних правопорушень у сфері діяльності юридичної особи. Між іншим, 

притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності у деяких 

випадках може негативно вплинути на матеріальні інтереси колективу 

відповідної організації і це є одним з негативних наслідків притягнення до 

адміністративної відповідальності юридичних осіб. У науковій літературі з 

адміністративного права, а також серед практичних працівників існує думка 

про можливість (припустимість) притягнення юридичної особи до юридичної 

відповідальності навіть у разі наявності лише факту адміністративної 

протиправності. Вважаємо, що така думка є помилковою і не відповідає 

принципам юридичної відповідальності (у тому числі адміністративної) її 

завданням та меті. Подібний підхід може призвести до свавілля в галузі 

адміністративної відповідальності та грубого порушення прав і законних 

інтересів юридичних осіб. 

Крім того, для притягнення юридичної особи до адміністративної 

відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності необхідні 

визначені законом умови. Юридична особа може підлягати адміністративній 

відповідальності за протиправне винне порушення прав інтелектуальної 

власності, якщо вона: винна в невиконанні або неналежному виконанні вимог 

спеціальних законів, що встановлюють обов'язок або заборону на провадження 

певної діяльності з об’єктами права інтелектуальної власності; винна в 

провадженні діяльності, забороненої зазначеними законами, здійсненні 

незаконних операцій, невиконанні умов авторських договорів або інших 
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зобов’язань тощо; правопорушення вчинене нею умисно та існує причинний 

зв’язок між діянням і шкідливими наслідками, що настали. 

У зв’язку із зазначеним в окремій статті Загальної частини КУпАП 

необхідно було би передбачити, що юридичні особи несуть адміністративну 

відповідальність за правопорушення, вчинені їх працівниками в процесі 

трудової (службової) діяльності. Працівник юридичної особи, який вчинив 

адміністративне правопорушення, зобов’язаний відшкодувати збитки, які ним 

було завдано юридичній особі. Хоча в наукових колах пропонується й інший 

варіант. Фізична особа юридичної особи, яка вчинила правопорушення в 

процесі трудової (службової) діяльності, несе адміністративну відповідальність 

за конкретною статтею Особливої частини, а юридична особа відшкодовує 

завдану вчиненим правопорушенням матеріальну шкоду [580, с. 110]. Скоріш 

за все, гранична стриманість при законодавчому регулюванні інституту вини 

юридичних осіб пояснюється, з одного боку, недостатньою розробленістю його 

в доктрині адміністративного права, а з іншого - бажанням не приймати 

поспішних рішень з надзвичайно непростого питання. 

Другою суб’єктивною ознакою складів адміністративних правопорушень 

у сфері інтелектуальної власності є їх суб’єктивна сторона, яка наукою 

адміністративного права визначається як внутрішня сторона адміністративних 

правопорушень, що охоплює психічне ставлення особи до суспільно 

шкідливого діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків [266, с. 60]. 

Суб’єктивна сторона, у свою чергу, має обов’язкові та факультативні ознаки. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони адміністративних правопорушень 

є вина. Практичне значення її з’ясування в адміністративних правопорушеннях 

у сфері інтелектуальної власності полягає у необхідності доказування умисного 

заподіяння шкоди праву інтелектуальної власності, а аналіз диспозицій 

вказаних статей дозволяє дійти висновку про наявність безумовного умисного 

порушення права інтелектуальної власності, що завдало матеріальної шкоди у 

визначеному законодавством розмірі. Умисел може бути прямим (коли особа 

усвідомлювала суспільно шкідливий характер свого діяння, передбачала його 
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суспільно шкідливі наслідки і бажала їх настання), або непрямим (якщо особа 

усвідомлювала суспільно шкідливий характер свого діяння, передбачала його 

суспільно шкідливі наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх 

настання). Отже, винна особа під час порушення права інтелектуальної 

власності усвідомлювала, що незаконно використовує об’єкти права 

інтелектуальної власності, привласнює авторство на них або у інший спосіб 

порушує право інтелектуальної власності, передбачала можливість завдання 

матеріальної шкоди і бажала або допускала такі наслідки [553, с. 164]. 

Вольовий зміст умислу з’ясовується через ставлення суб’єкта до суспільно 

шкідливого діяння, вчинюваного ним, а його інтелектуальний момент 

передбачає усвідомлення суб'єктом фактичного змісту вчинюваних ним дій, 

тобто усвідомлення суспільної шкідливості. Передбачення настання суспільно 

шкідливих наслідків означає уявлення винної особи, хоча б у загальних рисах, 

про шкоду, яку буде завдано її діяннями. Наприклад, при виготовленні 

контрафактної друкованої продукції винна особа може точно не знати, кому і в 

якому конкретно розмірі завдає шкоди. При цьому, існує необхідність умислу 

лише стосовно діяння, а до наслідків цього правопорушення суб’єкт може 

ставитися і необережно.   

Факультативними ознаками суб’єктивної сторони складів 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності є мотив і 

мета дій винної особи. Слід зауважити, що мотив і мету при порушенні права 

інтелектуальної власності у диспозиціях ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що 

стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 

та 164-13 КУпАП законодавцем не передбачено, а отже вони не є 

обов’язковими ознаками цих адміністративних правопорушень і не впливають 

на їх кваліфікацію. Ми підтримуємо думку частини дослідників про те, що 

порушення права інтелектуальної власності може вчиниться з різних, але 

обов’язково корисливих мотивів: отримання прибутку, призначення на посаду, 

заради слави тощо. Наприклад, плагіат може бути здійсненим з метою вступу 

до творчої спілки, захисту дисертації тощо. На корисливості мотивів 
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адміністративних правопорушень цієї групи наголошує більшість дослідників 

[192, с. 106; 230, с. 110; 336, с. 176; 569, с. 35 та ін.]. Про їх корисливість 

свідчать і матеріали проаналізованих нами справ про адміністративні 

правопорушення, з яких не важко переконатися у корисливій спрямованості 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Безоплатний обмін 

неліцензійними комп’ютерними програмами не можна вважати безкорисним, 

оскільки придбану послугу (використання можливостей комп’ютерної 

програми), яка в нормальних економічних відносинах є платною, винна особа 

використовує, не вносячи жодної плати, частина якої повинна належати 

правовласникові. Саме тому корисливість полягає вже в тому, що особа шляхом 

використання об’єкта права інтелектуальної власності звільняє себе від будь-

яких витрат.  

Тобто, винна особа при порушенні прав інтелектуальної власності 

усвідомлювала, що незаконно використовує об’єкти права інтелектуальної 

власності, привласнює авторство на такі об’єкти або по-іншому умисно 

порушує права на об’єкти інтелектуальної власності, передбачала можливість 

завдавання матеріальної шкоди і бажала або допускала ці наслідки. 

Передбачення настання суспільно шкідливих наслідків означає уявлення винної 

особи, хоча б у загальних рисах, про ту шкоду, якої буде завдано його діяннями 

[239, с. 82]. Наприклад, при виготовленні контрафактної друкованої продукції 

винна особа може точно не знати, кому і в якому конкретно розмірі завдає 

шкоди. Якщо необхідність лише умислу стосовно діяння беззаперечна, то до 

наслідків цього правопорушення суб’єкт може ставитися необережно. За 

аналогією з кримінальним правом можна стверджувати, що, зважаючи на 

передбачення в диспозиції ст. 51-2 КУпАП умисної форми вини щодо діяння 

(порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності) та його наслідків 

(завдання матеріальної шкоди), загалом розглядуване правопорушення слід 

вважати таким, що вчиняється умисно. 

Отже, доходимо висновку про те, що в абсолютній більшості випадків 

порушення права інтелектуальної власності вчиняються з корисливих мотивів. 
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Мета цих адміністративних правопорушень у більшості випадків збігається з 

його мотивами, хоча іноді набуває самостійного значення. Мета 

правопорушення як остаточний результат, до якого прагне правопорушник, 

вчиняючи діяння передбачене вказаними статтями КУпАП – це нажива, 

незаконне збагачення, суспільне визнання тощо. Ми вважаємо, що, не 

впливаючи на кваліфікацію у випадку порушення прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності, мета повинна враховуватися під час призначення 

покарання. 

Тобто, обов’язковими ознаками адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності є їх суспільна шкідливість (вона виявляється у 

заподіянні шкоди суспільним відносинам у сфері інтелектуальної власності або 

створенні загрози її заподіяння), адміністративна протиправність 

(протизаконність протиправних діянь у сфері інтелектуальної власності, 

закріплена законом про адміністративну відповідальність), караність (загроза 

застосування адміністративного впливу, визначеного законом про 

адміністративну відповідальність за скоєння такого адміністративного 

правопорушення) та суб’єктність (вчинення протиправного діяння суб'єктом 

адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності).  

Таким чином, розгляд вини юридичної особи з об’єктивного боку 

дозволяє дійти висновку про те, що вина юридичної особи пов’язана ні з чим 

іншим, як із виходом її за межі відведеної дієздатності або неналежним 

розпорядженням нею. В адміністративному праві неналежне розпорядження 

юридичною особою своєю дієздатністю може розумітися як вина лише за 

умови оцінки цієї обставини з боку державного органу, що накладає 

адміністративне стягнення. В цьому випадку вина юридичної особи аналогічна 

до звичайної протиправності. Концепція вини в суб’єктивному сенсі, коли 

винність організації визначається на основі винності її уповноважених 

представників (посадовців, працівників), має більшість прихильників [39; 75; 

348; 543; 669]. Розгляд вини юридичної особи як елементу суб’єктивної 

сторони складу правопорушення за допомогою суб’єктивного підходу дозволяє 
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визначити вину юридичної особи через вину її колективу, вірніше, тієї його 

частини, яка, будучи носієм домінуючої волі, призвела до вчинення 

адміністративного правопорушення. Носії домінуючої в колективі волі - 

посадовці, винність яких є підґрунтям для визнання організації винною і 

притягнення до адміністративної відповідальності. На нашу думку, вибір 

підходу до вини (у суб’єктивному або об’єктивному сенсі) на сьогодні 

здебільшого залежить від специфіки взаємовідносин, оскільки специфіка 

деяких публічно-правових правовідносин в ряді випадків може обумовити 

неможливість притягнення до відповідальності при розумінні вини в 

суб’єктивному аспекті. 

Таким чином, на наше переконання, юридичні склади правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності утворює єдність їх об’єктивних (об’єкт і 

об’єктивна сторона) та суб’єктивних (суб’єкт і суб’єктивна сторона) ознак. 

Єдиним родовим об’єктом цих адміністративних правопорушень є група 

суспільних відносин інтелектуальної власності, які перебувають під охороною 

закону про адміністративну відповідальність. Об’єктивну сторону 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності складає 

сукупність способів порушення права інтелектуальної власності. Суб’єктивні 

ознаки адміністративних правопорушень цієї групи представлені їх суб'єктом, а 

суб’єктивна сторона характеризується тим, що вони вчинюються лише умисно.   

 

 

4.4 Механізм реалізації заходів адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності в Україні 

 

Реалізація адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності здійснюється у формі правозастосування, тобто 

владної діяльності уповноважених суб’єктів, яка полягає у застосуванні 

адміністративно-правових норм до конкретних фактів вчинення юридично 

значущих дій. У даному випадку правозастосування полягає у здійсненні 
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уповноваженими державними органами та посадовими особами передбачених 

законом дій щодо притягнення осіб, які вчинили правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності, до адміністративної відповідальності. 

Притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно до чинного 

законодавства, є прерогативою виключно державних органів та, в окремих 

випадках, органів місцевого самоврядування, що обумовлює необхідність 

надання всім процедурам, пов’язаним із вказаною діяльністю, відповідної 

процесуальної форми. Це прямо випливає з вимог ч. 2 ст. 19 Конституції 

України, згідно з якими органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Основним Законом та законами 

України. Притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб 

здійснюється у формі провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, а юридичних осіб – у процесуальних формах, встановлених 

різноманітними нормативно-правовими актами. 

Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення не 

міститься у чинному законодавстві України, але воно розроблене наукою 

адміністративного права. Частіше за все визначають провадження у справах про 

адміністративне правопорушення як одне із специфічних і важливих 

адміністративно-юрисдикційних проваджень, що входять до адміністративно-

юрисдикційного процесу [79, с. 136]. Іноді про провадження у справах про 

адміністративні правопорушення говорять як про діяльність уповноважених 

суб’єктів застосовувати адміністративні стягнення і сукупністю утворюваних 

при цьому відносин, що регулюються нормами права [274, с. 18]. Під 

провадженням у справах про адміністративні правопорушення також розуміють 

ряд послідовних дій органів державного управління (посадових осіб), 

юрисдикційних органів, а в окремих випадках – інших суб’єктів, які згідно з 

нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на 

притягнення правопорушника до відповідальності та на забезпечення 

виконання винесеної постанови [212, с. 123; 541, с. 118]. О. В. Фазикош вважає, 
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що провадження у справах про адміністративні правопорушення може бути 

одним із самостійних інститутів адміністративно-процесуального права [599, с. 

37]. 

Подібна різноманітність визначень провадження у справах про 

адміністративні правопорушення пояснюється тим, що різні дослідники, маючи 

спільний об’єкт дослідження – провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, характеризували дане правове явище в залежності від 

предмета власного дослідження. Якщо його предметом визнавалася 

організаційна структура провадження, то провадження у справах про 

адміністративні правопорушення виявлялася сукупністю конкретних 

процесуальних стадій або послідовних дій органів адміністративної юрисдикції 

щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності [301, с. 33]. 

Якщо ж предметом дослідження ставав нормативний зміст провадження, то 

провадження у справах про адміністративні правопорушення 

характеризувалася як встановлена державою система правових норм, що 

регулюють порядок проведення адміністративного розслідування, розгляд і 

винесення рішення у справі про адміністративні правопорушення, повторний 

розгляд постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення та 

виконання постанови по справі [96, с. 7]. Але, у будь-якому випадку, 

основними особливостями провадження у справі про адміністративні 

правопорушення є те, що воно виступає одним із видів юрисдикційних 

проваджень (тобто пов’язане із застосуванням до особи засобів примусу, що 

передбачені адміністративним законодавством), представляє собою 

юрисдикційну діяльність компетентних органів (діяльність, що пов’язана з 

виявленням адміністративних проступків та притягненням винних до 

адміністративної відповідальності), та, як і будь-яке інше провадження, 

складається із стадій, кожна з яких має, поряд із загальними, власні задачі і цілі. 

Тому, виходячи із вище перерахованих особливостей даного 

провадження, можна надати наступне визначення дефініції «провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної 
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власності»:  провадження у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності - це один із видів адміністративних 

юрисдикційних проваджень, що представляє собою ряд послідовних дій 

компетентних органів, передбачених чинним законодавством, по виявленню 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності і 

притягненні винних до адміністративної відповідальності в процесі 

адміністративного розслідування, розгляді і прийнятті рішення по справі, 

повторному розгляді і забезпеченні виконання постанови (рішення) про 

накладення адміністративних стягнень. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, в тому 

числі у сфері інтелектуальної власності, на відміну від інших адміністративних 

проваджень, є найбільш врегульованим нормами адміністративного права 

провадженням [636, с. 114]. Правові норми, щодо провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у своїй більшості сконцентровані у КУпАП, 

яким регулюються: задачі та нормативне регулювання провадження, обставин, 

які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення, і 

принципи провадження (Глава 18 (ст. 245-253)); підстави, порядок оформлення 

та вимоги до змісту протоколу у справах про адміністративні правопорушення 

(Глава 19 (ст. 254-259); види, підстави, строки та порядок застосування 

процесуальних засобів (Глава 20 (ст. 260-267)); особливості правового статусу 

учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення (Глава 

21 (ст. 268-275)); порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення 

(Глава 22 (ст. 276-282)); вимоги до змісту постанови по справі (Глава 23 (ст. 

283-286)); порядок повторного розгляду постанови про накладення окремих 

видів адміністративних стягнень (Розділ V (ст. 298-330)). Але, не дивлячись на 

достатньо повне регулювання процесуальних моментів притягнення винної 

особи до адміністративної відповідальності, необхідно відмітити, що порядок 

провадження у справах про адміністративні правопорушення регулюються не 

тільки КУпАП, а також і іншими законами України, що закріплено в ч. 1 ст. 246 

КУпАП. 
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Аналіз чинного законодавства дозволяє говорити про існування двох 

видів проваджень у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності: застосування адміністративних стягнень до фізичних 

осіб за правилами КУпАП та застосування адміністративних стягнень до 

юридичних осіб, яке КУпАП не врегульоване. І якщо застосування 

адміністративних стягнень до фізичних осіб, незважаючи на існування певних 

правових прогалин, все ж таки детально регламентовано КУпАП, то 

застосування стягнень до юридичних осіб має несистематизований характер. 

Більше того, застосування стягнень за порушення різних правових норм 

відповідно має деякі відмінності у порядку накладення стягнень. Однак для 

згаданих груп суб'єктів адміністративного правопорушення провадженням у 

справах про такі правопорушення властиві й певні спільні ознаки. Тому 

традиційно виділяють наступні стадії провадження у справах про 

адміністративні правопорушення: порушення справи про адміністративне 

правопорушення; розгляд справи про адміністративне правопорушення та 

прийняття рішення; оскарження і опротестування постанови по справі про 

адміністративне правопорушення; виконання рішення, застосування 

адміністративного стягнення [671, с. 75]. 

Подібна стадійність притаманна і провадженням у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, з 

урахуванням особливостей складів відповідних адміністративних 

правопорушень.   

Перша стадія - порушення справи про адміністративне правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності - складається з трьох наступних етапів: 

офіційна реєстрація уповноваженим органом (посадовцем) фактичних даних 

про порушення прав інтелектуальної власності, офіційна діяльність 

уповноважених органів для з’ясування обставин даного правопорушення та 

складання протоколу. Значна частина дослідників погоджуються з фактом 

існування початкової стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Проте її назву і зміст розуміють по-різному. Одні автори 
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початкову стадію провадження називають стадією порушення справи про 

адміністративне правопорушення [8, с. 96; 9, с. 128; 12, с. 47], переносячи тим 

самим в адміністративний процес положення цивільного та кримінального 

кодексів. Вони вважають, що в адміністративному процесі необхідна наявність 

процесуального моменту порушення адміністративного провадження (також 

необхідним є розслідування) і пропонують у зв’язку з цим розробити 

положення інституту заяви про адміністративне правопорушення, постанови 

про порушення адміністративного провадження тощо. В. К. Колпаков і В. В. 

Гордєєв виділяють поряд з адміністративним розслідуванням також стадію 

порушення справи [199, с. 164]. Інші ж звертають увагу на те, що справи 

порушуються складанням протоколу про адміністративне правопорушення [52, 

с. 89; 169, с. 211] і усі процесуальні дії, що здійснювалися до цього моменту, 

передують власне адміністративному провадженню, сприяючи створенню умов 

для якісного та ефективного розгляду справи, що порушується [35, с. 74]. 

Перша стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення, на 

думку зазначених авторів, починається зі складання протоколу і називається 

стадією порушення справи про адміністративне правопорушення. Проте 

широке коло науковців першою стадією адміністративного процесу вважають 

адміністративне розслідування, виділяючи в ній такі етапи: порушення справи, 

з’ясування фактичних обставин, процесуальне оформлення результатів 

розслідування, направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю [11, с. 45-

56; 22, с. 14-15; 46, с. 56-61; 165, с. 79-80]. Наприклад у кримінальному процесі 

Німеччини не існує процесуального порушення кримінального провадження. 

Будь-яка процесуальна дія, здійснена уповноваженим державним органом 

(посадовцем) для встановлення події та обставин правопорушення, 

автоматично тягне залучення механізму розслідування [257, с. 155]. Вважаємо 

підхід до розгляду моменту складання протоколу про адміністративне 

правопорушення із процесуальним моментом порушення справи про 

адміністративне правопорушення не зовсім коректним, оскільки всі 

процесуальні дії, здійснювані уповноваженим органом до цього моменту, 
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виявляються поза провадженням і, як наслідок, поза цією стадією. Зрештою, ці 

дії є не менш процесуально значущими, ніж складання протоколу, і, по суті, 

будь-яка з них може стати актом процесуального порушення справи. Вони 

формують і обслуговують адміністративну юрисдикцію, перебуваючи в 

нерозривному зв’язку з усіма її стадіями.  

На момент порушення справи про адміністративне правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності не обов’язково мати вичерпні відомості про 

ознаки цього правопорушення. Проте на особливу увагу заслуговують ознаки, 

що дозволяють відмежувати адміністративне правопорушення від злочинів і 

цивільно-правових деліктів. Необхідним елементом порушення справи про 

адміністративне правопорушення є наявність достатніх даних, на основі яких 

встановлюються ознаки адміністративного правопорушення. Сукупність 

фактичних даних, що свідчать про ознаки адміністративного правопорушення, 

дозволяє зробити висновок про достатність підстав порушення справи про 

адміністративне правопорушення. У кожному конкретному випадку питання 

про достатність даних для порушення справи про адміністративне 

правопорушення вирішується уповноваженим посадовцем відповідно до його 

внутрішнього переконання з урахуванням усіх первинних матеріалів [649, с. 

28]. У кожному випадку отримання і перевірки інформації про адміністративне 

правопорушення, так само як і безпосереднього виявлення такого 

правопорушення, уповноважений суб’єкт приймає одне з наступних рішень: 

про передачу матеріалів справи на розгляд за підвідомчістю; про подальше 

провадження у справі; про припинення провадження у справі (ст. 247 КУпАП). 

Другий етап стадії порушення провадження у справах про 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності пов’язаний із офіційною 

діяльністю уповноважених суб’єктів зі з’ясування обставин правопорушення. 

Він нерідко пов’язаний із застосуванням заходів адміністративно-

процесуального забезпечення. Таким чином, тільки після офіційного отримання 

інформації про адміністративне правопорушення починається її перевірка, і 

якщо вона підтвердиться, то орган (посадовець) переходить до другого етапу 
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стадії порушення провадження у справі – подальшого з’ясування обставин 

адміністративного правопорушення, або як ще його називають – до 

адміністративного розслідування. Ми цілком поділяємо думку С. М. 

Алфьорова, який вважає, що адміністративне розслідування є особливою 

формою порушення справи і тому не повинне виділятися окремо [15, с. 77]. 

Слід зауважити, що чинне законодавство про адміністративну 

відповідальність не закріплює інституту попередньої перевірки, що, на наш 

погляд, не враховує специфіки провадження у справах про правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності. Особливо це стосується повідомлень і заяв 

фізичних та юридичних осіб, а також матеріалів, отриманих від інших 

державних органів, наприклад від органів ДФС України. Ми вважаємо, що 

наявність інституту перевірки інформації про правопорушення, який мав би 

чіткі часові межі, дозволить уникнути прийняття необґрунтованих рішень про 

порушення справи про адміністративне правопорушення і пов’язаних з цим 

негативних наслідків [637, с. 39-40]. У випадку легалізації попередньої 

перевірки інформації підставою для порушення адміністративної справи стала б 

дійсна, а не передбачувана наявність делікту. Основною метою цього етапу 

діяльності уповноваженого суб’єкту є оперативне реагування щодо виявлення 

ознак вчиненого правопорушення, з’ясування обставин справи, їх дослідження, 

фіксація у встановленій формі ознак протиправної поведінки і створення умов 

для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. 

Виконання вказаних вимог забезпечує можливість об’єктивно оцінити 

обставини справи, встановити ступінь провини правопорушника і правильно 

кваліфікувати вчинене адміністративне правопорушення. 

Друга стадія - розгляд справи про адміністративне правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності - спрямована на аналіз дій, що проводяться 

суддею у межах зазначеної стадії, для вирішення завдань провадження у 

справах про адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності. На цій стадії слід виділити чотири етапи, що мають специфічні цілі 

та завдання та характеризуються певною логічною послідовністю і 
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завершенням: підготовка до розгляду справи;  розгляд справи по суті; 

 прийняття і оформлення рішення у справі; оголошення прийнятого рішення.  

Згідно зі ст. 221 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. ст. 51-2, 107-1; 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 

КУпАП розглядаються судом. Саме тому після завершення першої стадії 

складанням протоколу за справою матеріали в порядку, визначеному ст. 257 

КУпАП, надсилаються для подальшого розгляду до відповідного суду. 

На першому, підготовчому етапі суддя, до якого надійшла справа, 

з’ясовує питання, зазначені в ст. 278 КУпАП [186]: чи належить до його 

компетенції розгляд цієї справи (оскільки главою 17 КУпАП розгляд справ про 

адміністративні правопорушення віднесено до компетенції 46 органів, то 

перевірка правильності визначення підвідомчості має значення для вчасного і 

правильного вирішення кожної справи); чи правильно складено протокол та 

інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (неналежне 

оформлення протоколу про порушення прав на об’єкт інтелектуальної 

власності та інших матеріалів справи свідчить про недостатньо повне 

дослідження події правопорушення і особи, яка його вчинила. Повернення 

протоколу про адміністративне правопорушення може статися, якщо допущені 

порушення є істотними. Істотними слід вважати ті порушення, які призвели до 

обмеження або ускладнення гарантованих законом прав учасників процесу або 

іншим шляхом вплинули чи могли вплинути на всебічність, повноту і 

об’єктивність дослідження обставин справи – наприклад, якщо особі, відносно 

якої порушено справу про адміністративне правопорушення, що не володіє 

мовою, якою ведеться провадження за справою, не наданий перекладач); чи 

сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду 

(правозастосовна практика виявила у КУпАП низку недоліків, зокрема тих, що 

стосуються процедурних питань розгляду справ. Так, необхідна деталізація й 

більш чітке врегулювання процедури сповіщення осіб, відносно яких 

розглядаються справи про адміністративні правопорушення. Ст. 268 КУпАП 

передбачає обов’язкову участь особи, відносно якої ведеться провадження у 
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справі про адміністративне правопорушення, у розгляді справи. За відсутності 

цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про 

своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не 

надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Проте визначення 

терміну «своєчасне» і порядку такого сповіщення в КУпАП не міститься. На 

практиці сповіщення осіб, які беруть участь у розгляді справ про 

адміністративне правопорушення, здійснюється неналежним чином. У 

більшості випадків це роблять усно або через третіх осіб, що не мають 

відповідних повноважень, або в письмовій формі, але без зазначення суті 

справи про адміністративне правопорушення, статті КУпАП, точного часу й 

місця розгляду справи. За даними узагальнення судової практики, під час 

розгляду справ зазначені в ст. 268 КУпАП вимоги виконані тільки в 52 справах 

із 126. Лише в 16 справах наявне повідомлення про місце та час розгляду 

справи. У решті справ немає даних, які б підтверджували, що таке 

повідомлення було надіслане [598]); чи витребувано необхідні додаткові 

матеріали (якщо будуть встановлені обставини, які виключають провадження 

по справі, то справа не повинна розглядатися. Однак, якщо підготовкою справи 

до розгляду займається особа одноособово, а розгляд буде колегіальним, то ця 

особа не вправі припинити розгляд справи. Питання про припинення 

провадження у справі повинно бути прийнято засіданням колегіального органу. 

Якщо ж підготовку до розгляду справи здійснює особа, що розглядає справу 

одноособово, то вона має право на цьому етапі припинити провадження у 

справі); чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і 

адвоката. 

Одним із основних процесуальних документів при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення, серед іншого й порушення прав на об’єкт 

права інтелектуальної власності, є протокол. У ньому зазначають усі 

процесуальні дії, які здійснювалися в ході безпосереднього розгляду. Протокол 

є необхідним джерелом інформації для судді вищестоящого суду, і тому його 
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зміст, порядок складання і форма повинні точно відповідати вимогам закону 

[547, с. 40]. Зі змісту ст. 281 КУпАП стає зрозумілим, що обов’язковість 

складання протоколу передбачена лише в тому випадку, якщо справа перебуває 

у провадженні колегіального органу. Тому одним із недоліків норм КУпАП, що 

передбачають процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

є відсутність вказівки на обов’язкове ведення протоколу при розгляді справи 

про адміністративне правопорушення одноосібним органом адміністративної 

юрисдикції. Відсутність законодавчого закріплення обов’язку вести протокол 

не тільки ускладнює роботу, але й може спричинити істотне порушення прав 

особи, щодо якої ведеться провадження у справі. Без протоколу не видається 

можливим прослідкувати порядок розгляду справи. Під час розгляду справи 

про адміністративне порушення прав інтелектуальної власності зазвичай 

надаються усні пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, заявляються клопотання, не виключені допит 

свідків і заслуховування пояснень експерта за висновками. Обсяг отримуваних 

таким чином відомостей може бути значним, а можливість їх процесуальної 

фіксації не передбачена. Більше того, якщо в постанові у справі про 

адміністративне правопорушення зміст цих відомостей буде спотворений, 

процесуальне заперечування такого акта буде ускладненим або неможливим. 

Фіксація процесуальних дій дозволяє судити про дотримання вимог, 

передбачених КУпАП, а також підвищує гарантованість прав громадян в 

адміністративно-юрисдикційному процесі. Практика свідчить, що нерідко 

справи розглядаються без участі осіб, притягуваних до адміністративної 

відповідальності, у них відсутні дані про виклик свідків і потерпілих, 

порушуються терміни розгляду, не зазначається інформація щодо речових 

доказів, можливих відводів та самовідводів, заперечення особи, притягуваної до 

адміністративної відповідальності або її представника чи захисника. Все це 

приводить до втрати інформації, яка може мати важливе значення для 

наглядової інстанції під час перевірки правильності прийнятого судом рішення 

[130, с. 109]. 
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Винесення однієї з постанов, передбачених ч. 1 ст. 284 КУпАП, є 

кульмінаційним етапом стадії розгляду справи [277, с. 23; 575, с. 50]. Постанова 

виноситься на основі застосування норм матеріального і процесуального права. 

Законодавець пред’являє певні вимоги до змісту постанови у справі про 

адміністративне правопорушення (ст. 283 КУпАП). Вважаємо недоцільним 

зупинятися на їх перерахуванні, оскільки зміст цього процесуального 

документа досить повно викладено у відповідній статті. Слід зауважити, що 

при розгляді справ про правопорушення у сфері інтелектуальної власності 

доволі часто одночасно з розглядом питання про накладення адміністративного 

стягнення вирішується питання про відшкодування майнової шкоди. За таких 

обставин є обов’язковим зазначення у постанові розміру, порядку і строків 

відшкодування. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення виноситься у 

випадку, якщо матеріалами справи доведено винність особи у вчиненні 

адміністративного правопорушення, якщо немає обставин, що виключають 

адміністративну відповідальність і відсутні підстави для звільнення особи від 

адміністративної відповідальності. Визначення виду стягнення здійснюється в 

межах, установлених ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів 

інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП, у 

точній відповідності до законодавства про адміністративні правопорушення і з 

урахуванням принципів законодавства про адміністративні правопорушення. 

Зокрема, за порушення прав інтелектуальної власності законодавцем у санкції 

ст. 51-2 КУпАП передбачене накладення штрафу від десяти до двохсот 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно 

виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її 

виготовлення. Недоліком практики застосування штрафів щодо зазначеної 

категорії справ є відсутність методики обчислення розмірів штрафів за 

порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності.  

Значення постанови про накладення адміністративного стягнення 

обумовлена тим, що цей акт посідає особливе місце серед актів, що видаються в 
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процесі провадження [134, с. 34]. Саме в постанові реалізується рішення судді 

про застосування стягнення. Постанова про накладення адміністративного 

стягнення породжує правові обов’язки як для правопорушника, так і для 

державних органів щодо його виконання.  

Постанова про припинення провадження у справі про адміністративне 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності виноситься у випадку: 

наявності матеріальних або процесуальних підстав для припинення справи, які 

передбачено ст. 247 КУпАП; висловлення усного зауваження, що передбачає 

можливість звільнення від адміністративної відповідальності в разі 

малозначності вчиненого правопорушення; припинення провадження у справі 

та передавання матеріалів справи до органу досудового слідства або органу 

дізнання у випадку, якщо в дії (бездіяльності) наявні ознаки злочину; 

недоведення факту вчинення правопорушення або винності особи в його 

вчиненні. 

Зрештою, завершальним етапом зазначеної стадії є оголошення 

постанови [577, с. 180]. Слід зазначити, що на практиці не рідко оголошується 

тільки резолютивна частина постанови, що є порушенням норм ст. 285 КУпАП, 

оскільки вона повинна бути оголошена у повному обсязі негайно після 

завершення розгляду справи. Також необхідно провести всі процесуальні дії, 

передбачені адміністративним законодавством. 

Одним із завдань провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що 

стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 

та 164-13 КУпАП, є виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню цих 

правопорушень. Суд під час розгляду справи про адміністративне 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності, встановлює конкретні 

причини та умови, які сприяють вчиненню зазначених правопорушень, і 

вносить клопотання до відповідних організацій та посадових осіб про 

прийняття заходів щодо усунення зазначених причин і умов. 
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На наступній стадії - стадії перегляду постанов у справі про 

адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності - 

проводиться аналіз процесуальних дій, спрямованих на відновлення порушених 

прав і інтересів громадян, що охороняються, відзначається факультативний 

характер цієї стадії провадження у справах про порушення прав інтелектуальної 

власності. 

Підставою стадії перегляду постанови у справі є ст. 55 Конституції 

України, яка гарантує кожній людині право на звернення зі скаргою до 

відповідних органів і на судове оскарження рішень і дій органів державної 

влади. Реалізація цих конституційних норм у законодавстві здійснюється 

шляхом створення спеціальних процесуальних інститутів, серед інших і стадії 

перегляду постанов, прийнятих у процесі адміністративного провадження. Р. 

В. Ленівський зазначає, що право на оскарження є одним з інструментів 

демократичного контролю щодо поновлення порушеного права і 

справедливості [240, с. 114]. Про важливість стадії перегляду зазначено і у 

постанові Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами 

скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення», в якій 

мова йде про те, що встановлений законом порядок розгляду скарг на 

постанови у справах про адміністративні правопорушення є важливою 

гарантією забезпечення законності в діяльності органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, захисту прав громадян 

та посадових осіб, запобігання правопорушенням, ефективним засобом 

виховання поваги до закону прав і свобод, честі й гідності інших людей [485]. 

Отже, існування стадії перегляду постанов у справах про адміністративні 

правопорушення свідчить про демократичність розвитку адміністративного 

процесу в Україні. У той же час, проведений аналіз процесуальної конструкції 

стадії перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що стосується об’єктів 

інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП, 

свідчить, що глава 24 КУпАП потребує серйозної процесуальної модернізації, 
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заповнення наявних прогалин, приведення процесуальних механізмів перегляду 

у відповідність до новітнього процесуального законодавства іншої галузевої 

приналежності.  

Завершальною стадією провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині, що 

стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9 

та 164-13 КУпАП, є стадія виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення, загальні положення застосування якої закріплені 

в Розділі V КУпАП. Її завданнями щодо зазначеної категорії справ є 

забезпечення виконання винесеної постанови, захист законних прав та інтересів 

фізичних і юридичних осіб у сфері інтелектуальної власності, профілактика 

адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у 

частині, що стосується об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 

164-8, 164-9 та 164-13 КУпАП, і злочинів, передбачених ст. ст. 176, 177, 203-1, 

229, 231 та 232 КК України (останні дві статті у частині незаконного збирання з 

метою використання або використання, а також розголошення відомостей, що 

становлять комерційну таємницю), а також виховання громадян у дусі поваги й 

дотримання законів, прав інших громадян, відповідальності перед 

суспільством. Зазначена стадія є особливим видом правової діяльності 

уповноважених на те органів, і полягає в реалізації адміністративно-правової 

санкції. Під час цієї стадії складаються специфічні адміністративно-

процесуальні правовідносини, що відрізняються від правовідносин, 

характерних для інших стадій, об’єктом і суб’єктним складом. Ю. О. Лівар 

зазначає, що на стадії виконання постанови роль суб’єкта адміністративної 

юрисдикції, який виніс постанову, обмежена зверненням постанови до 

виконання і (за потреби) розглядом питань, пов’язаних із виконанням 

постанови про призначення адміністративного стягнення (про відстрочення, 

припинення виконання постанови, про стягнення штрафу, накладеного на 

неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників тощо). Після 

звернення постанови до виконання адміністративно-юрисдикційні 
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правовідносини зазнають змін, до них вступає інший владний суб’єкт – орган, 

посадовець, уповноважений виконувати винесену постанову [243, с. 49]. Суть 

виконання, як стадії, полягає в практичній реалізації адміністративного 

стягнення, призначеного правопорушнику юрисдикційним органом (посадовою 

особою). У процесі виконання постанови особа, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, зазнає відповідних збитків та обмежень особистого, 

морального або матеріального характеру [91, с. 147]. 

Як уже зазначалося, за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності основним стягненням є штраф. Ст. 27 КУпАП визначає штраф як 

грошове стягнення. У юридичній літературі також можна зустріти аналогічне 

визначення. Як справедливо відзначають багато фахівців, таке формулювання 

неприпустимо лаконічне, не розкриває вповні правове призначення 

адміністративного штрафу [162, с. 111]. У зв’язку з цим особливої актуальності 

набувають визначення цього поняття, розроблені доктриною адміністративного 

права. Необхідно відзначити, що законодавство не встановлює єдиного порядку 

виконання постанови про накладення адміністративного стягнення стосовно 

штрафу. Строки його виконання залежать від низки чинників: добровільності 

сплати за правопорушення штрафної суми, наявності скарги або протесту на 

постанову, наявності чи відсутності постійного заробітку, місця накладення 

штрафу. Слід зауважити, що переважна більшість накладених штрафів за 

порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності залишається 

невиконаною. Однією з причин цього є незнання особи, яка повинна сплатити 

штраф, про порядок його сплати, строки й відповідальність.  

Недоліком практики застосування штрафів щодо зазначеної категорії 

справ є відсутність методики обчислення розмірів штрафів за порушення прав 

інтелектуальної власності. Законодавцем встановлено такі межі розміру 

штрафу: від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

– але за яких обставин застосовується та чи інша сума, які чинники впливають 

на її розмір, не зрозуміло Зазначимо, що суб’єктом правопорушення, 

передбаченого ст. 51-2 КУпАП, може бути як фізична особа, так і посадова – і, 
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безумовно, що посадова особа повинна нести більш суворе покарання, ніж 

фізична. Слід зазначити, що навіть у КК України розміри штрафів зазначені 

диференційовано. Так, ч. 1 ст. 176 КК України для фізичних осіб передбачено 

застосування штрафу в розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а ч. 3 цієї статті для службових осіб передбачає 

застосування штрафу в розмірі від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Тому, на наш погляд, досить слушною є позиція Т. 

О. Коломоєць, яка пропонує в перспективному адміністративному 

законодавстві передбачити диференційований підхід до визначення розмірів 

штрафів залежно від особи, на яку він накладається: для фізичних осіб, для 

посадових осіб та фізичних осіб-суб’єктів господарювання, для юридичних осіб 

[195, с. 28]. Такої ж думки дотримується Л. Г. Остапчук, яка вважає, що штрафи 

для посадових осіб мають перевищувати штрафи громадян утричі, а штрафи 

для юридичних осіб мають перевищувати штрафи для громадян у десять разів 

[309, с. 107]. Ст. 307 КУпАП регулює порядок добровільної сплати 

порушником штрафу протягом п’ятнадцяти днів від дня вручення йому 

постанови про накладення такого стягнення. Слід зауважити, що в Україні 

існує негативна практика щодо добровільної сплати штрафів за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Як стверджують фахівці, в 

Україні щорічно добровільно сплачується менше 20 % від загальної суми 

накладених штрафів [166, с. 53]. За таких обставин вступає в дію ст. 308 

КУпАП «Примусове виконання постанови про стягнення штрафу», яка 

реалізується відділами державної виконавчої служби. 

Іншим видом адміністративного стягнення, застосовуваного до 

порушників прав інтелектуальної власності, є конфіскація незаконно 

виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її 

виготовлення, під якою, відповідно до ст. 29 КУпАП, розуміють безоплатну 

передачу предмету у власність держави. Слід наголосити, що особливість 

конфіскації незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, 

призначених для її виготовлення за порушення, зокрема, передбачені ст. 51-2 
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КУпАП, полягає в тому, що зазначені конфісковані предмети підлягають 

знищенню або можливій передачі їх правовласникові об’єкта інтелектуальної 

власності за його проханням. 

Таким чином, аналіз чинного законодавства, яке передбачає виконання 

постанов про накладення адміністративних стягнень за порушення прав 

інтелектуальної власності, свідчить, на нашу думку, про те, що його реалізація 

на сьогодні є досить проблематичною.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Встановлення адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності є 

невід’ємною складовою публічного адміністрування, адже від успішного 

вирішення проблеми адміністративно-правового захисту права інтелектуальної 

власності залежить не лише ефективність реалізації завдань публічного 

адміністрування у цій сфері, але і збереження та примноження 

інтелектуального капіталу нашої держави, зростання її міжнародного 

авторитету, ступінь розвитку її цивілізованості, а врешті-решт, і рівень 

демократичності українського суспільства. Адміністративна відповідальність за 

порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності включає, з одного 

боку, всі властиві юридичній відповідальності основні ознаки: є державно-

правовим примусом; вона нормативно виражена і виявляється у застосуванні, 

реалізації санкцій правових норм; має чітку підставу - правопорушення; 

накладається у суворо встановленому процесуальному порядку; пов’язана з 

обтяжливими наслідками майнового, морального, особистісного та іншого 

характеру для правопорушника. З іншого боку, адміністративній 

відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності, властиві специфічні особливості, які дозволяють відокремити її від 

інших видів відповідальності: в більшості випадків вона застосовується в 
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позасудових процесуальних формах; адміністративна відповідальність 

застосовується щодо осіб, які не перебувають у службовій підпорядкованості 

органу, який її застосовує; адміністративне право охороняє як власне 

адміністративні правовідносини, так і правовідносини, що регулюються 

іншими галузями права. З урахуванням поняття юридичної відповідальності та 

ознак адміністративну відповідальність за порушення прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності можна визначити як реалізацію адміністративно-

правової санкції, яка виявляється у застосуванні судом до винної особи, що 

вчинила адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, 

покарання, передбаченого КУпАП, згідно з визначеною законом процедурою. 

Підставою застосування адміністративної відповідальності за порушення 

прав інтелектуальної власності є однорідна група адміністративних 

правопорушень – адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності. Об'єктивними ознаками даного адміністративного правопорушення є 

його суспільна шкідливість (вона полягає у порушенні цього права та 

заподіянні шкоди (матеріальної та нематеріальної) або створенні загрози її 

заподіяння суб’єктам тих суспільних відносин, що склалися з приводу 

використання результатів інтелектуальної творчої діяльності і охороняються 

законодавством про адміністративну відповідальність), протиправність (яка 

вказує на протизаконність таких діянь та заборону їх у законодавстві про 

адміністративну відповідальність) і караність (під якою розуміють загрозу 

застосування у належних випадках покарання за дане 
правопорушення, що міститься в адміністративно-правових санкціях), 

а суб'єктивною - винність (діяння повинно бути результатом прояву волі і 

розуму правопорушника) та суб’єктність (вчинення діяння суб'єктом 
адміністративного правопорушення). Лише за наявності всіх цих ознак 

можна говорити про кваліфікацію діяння особи як адміністративний проступок 

та вирішення питання про притягнення її до адміністративної відповідальності. 

Виходячи з наведених ознак, адміністративне правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності можна визначити як передбачене законодавством про 
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адміністративну відповідальність суспільно шкідливе, протиправне, винне 

діяння (дія або бездіяльність), вчинене 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 (об’єкти авторського права (літературні і 

художні твори, комп’ютерні програмні бази даних) та суміжних прав 

(виконання, фонограми, відеограми і програми (передачі) мовлення)), науково-

технічної творчості (винахід, корисна модель, промисловий зразок, наукове 

відкриття, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторська 

пропозиція, сорт рослин, порода тварин і комерційна таємниця) та 

індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників (комерційне найменування, 

торговельна марка (знак для товарів і послуг) та географічне зазначення)). 

Для правильної кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності  важливе значення має характеристика ознак їх 

складів. Всім складам адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності (ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині яка стосується об’єктів 

інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9, 164-13), як і іншим 

адміністративним правопорушенням, притаманні такі елементи, як об’єктивні 

ознаки (їх складає сукупність родового об’єкта (того, на що посягає 

правопорушник і чому завдає або може завдати шкоди) та об’єктивної сторони 

(сукупності ознак, що характеризують порушення прав інтелектуальної 

власності як зовні виражену поведінку) складів цих адміністративних 

правопорушень) і суб’єктивні ознаки (сукупність відповідних суб’єктів 

(безпосередньо та особа, яка вчинила правопорушення) та суб’єктивної сторони 

(внутрішня сторона адміністративних правопорушень, що охоплює психічне 

ставлення особи до суспільно шкідливого діяння, котре нею вчиняється, і до 

його наслідків)), які у своїй єдності утворюють склади адміністративних 

правопорушень цієї групи. Єдиним родовим об’єктом цих адміністративних 

правопорушень є група суспільних відносин інтелектуальної власності, які 

перебувають під охороною закону про адміністративну відповідальність. 
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Предметом цієї групи суспільних відносин виступають об’єкти інтелектуальної 

власності. Вони є продовженням регулятивних правовідносин інтелектуальної 

власності і виникають внаслідок адміністративних правопорушень відповідних 

норм Особливої частини КУпАП. Ці відносини спрямовані на притягнення 

правопорушника до адміністративної відповідальності за скоєне. Об’єктивну 

сторону адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності 

складає сукупність способів порушення права інтелектуальної власності. На 

практиці порушення права інтелектуальної власності на різні об’єкти має різні 

економічні, соціальні та правові наслідки, у зв’язку з чим і ступінь їх суспільної 

шкідливості є різним. Виходячи з цього, виникає необхідність диференціації 

адміністративної відповідальності залежно від об’єкта (або групи об’єктів) 

інтелектуальної власності. Суб’єктивні ознаки адміністративних 

правопорушень цієї групи представлені їх суб'єктом (фізичною або юридичною 

особою), а суб’єктивна сторона характеризується тим, що вони вчинюються 

лише умисно. Мета цих адміністративних правопорушень у більшості випадків 

збігається з його мотивами, хоча іноді набуває самостійного значення. Мета 

правопорушення як остаточний результат, до якого прагне правопорушник, 

вчиняючи діяння передбачене вказаними статтями КУпАП – це нажива, 

незаконне збагачення, суспільне визнання тощо.  

Здійснення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності здійснюється у формі правозастосування, яке полягає 

у здійсненні уповноваженими державними органами та посадовими особами 

передбачених законом дій щодо притягнення осіб, які вчинили 

правопорушення у цій сфері, до адміністративної відповідальності. 

Притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб здійснюється 

у формі провадження у справах про адміністративні правопорушення, а 

юридичних осіб – у процесуальних формах, встановлених різноманітними 

нормативно-правовими актами. Під провадженням у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності слід 

розуміти один із видів адміністративних юрисдикційних проваджень, що 
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представляє собою ряд послідовних дій компетентних органів, передбачених 

діючим законодавством, по виявленню адміністративних правопорушень у 

сфері інтелектуальної власності і притягненні винних до адміністративної 

відповідальності в процесі адміністративного розслідування, розгляді і 

прийнятті рішення по справі, повторному розгляді і забезпеченні виконання 

постанови (рішення) про накладення адміністративних стягнень. 

Традиційно виділяють наступні стадії провадження у справах про 

адміністративні правопорушення: порушення справи про адміністративне 

правопорушення (вона складається з трьох етапів: офіційна реєстрація 

уповноваженим органом (посадовцем) фактичних даних про порушення прав 

інтелектуальної власності, офіційна діяльність уповноважених органів для 

з’ясування обставин даного правопорушення та складання протоколу); розгляд 

справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення (на цій 

стадії слід виділити чотири етапи: підготовка до розгляду справи;  розгляд 

справи по суті;  прийняття і оформлення рішення у справі; оголошення 

прийнятого рішення); оскарження і опротестування постанови по справі про 

адміністративне правопорушення; виконання рішення, застосування 

адміністративного стягнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 345 

РОЗДІЛ 5 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

5.1 Доктринальні засади реформування та стратегічні напрями 

розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в 

Україні 

 

Визначення пріоритетів і перспектив, а також мети, стратегічних 

напрямів та основних завдань подальшого розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, на наше переконання, 

повинно базуватися на результатах ретельного аналізу сучасного стану як самої 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування щодо реалізації державної 

політики у сфері інтелектуальної власності, так і сфери інтелектуальної 

власності. Остання є визначальним та невичерпним ресурсом соціального, 

культурного та економічного розвитку України і являє собою середовище з 

внутрішньою єдністю, в якому здійснюється сукупність різноманітних видів 

творчої, інтелектуальної діяльності людини, що охоплюють різні сфери 

економічного та суспільного життя, внаслідок чого створюються об'єкти 

інтелектуальної власності, права на які охороняються чинним законодавством і 

за своєю природою є нематеріальними [627, с. 173-174]. Тому розроблення 

стратегії розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності є логічним продовженням процесу удосконалення сфери 

інтелектуальної власності в Україні, що зумовлено необхідністю кардинальних 

змін, спрямованих на використання інтелектуальної власності в якості 

стратегічного ресурсу в системі формування національного багатства та 

підвищення конкурентоспроможності економіки нашої країни, прискорення 

інноваційного розвитку та інтеграції України до міжнародного економічного 

простору. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності 
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конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей і поглядів на 

розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні, визначених Стратегією 

сталого розвитку «Україна-2020» [505], Концепцією Загальнодержавної 

цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 р. 

[508], Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні [509] та 

Стратегією національної безпеки України [492]. Отже, визначаючи власний 

вектор подальшого економічного розвитку в сучасному геоекономічному 

просторі у жорстких умовах ринкової економіки, Україна наголосила на 

інноваційному шляху, який для нашої країни, виходячи з її потенціалу, є не 

тільки реальним, але й фактично єдиним можливим у сучасних умовах 

переходу розвинених країн світу від економіки індустріального типу до 

постіндустріальної економіки. Більше того, ми впевнені, що забезпечення 

конкурентоздатності економіки та досягнення успіху Україною на 

інноваційному шляху її розвитку вже неможливо без ґрунтовного осмислення 

сучасного стану такого впливового чинника економіки, як інтелектуальна 

власність.  

Разом з тим, економіку України вже неможливо уявити і без надійної 

системи правової охорони та захисту інтелектуальної власності, важливим і 

невід’ємним елементом якої є інститут публічного адміністрування у цій сфері. 

Стратегія реформування публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності передбачає застосування системного, багатогалузевого і зваженого 

підходу до питань, пов'язаних зі сферою інтелектуальної власності, який має 

базуватися на ефективному співробітництві на всіх без винятку рівнях 

державного управління і забезпечити зміцнення інтелектуального потенціалу 

держави.  

Ефективність реалізації завдань публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності залежить, насамперед, від внутрішніх факторів, що 

складаються як зі сприятливих можливостей, так і загроз, здатних негативно 

впливати на його розвиток, а також від дії факторів зовнішніх. Так, з одного 

боку, в Україні існує політична підтримка сфери інтелектуальної власності з 
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боку держави і активно функціонує суб’єкт публічного адміністрування, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності 

(Мінекономрозвитку України) [299, с. 122-123], а з іншого – наявними є складні 

економічні умови та розпорошення і дублювання функцій публічного 

адміністрування між одразу кількома центральними органами виконавчої 

влади. У країні сформована законодавча та інфраструктура бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності та досягнутий достатній 

рівень прозорості у формуванні управлінських рішень [253, с. 13-14], але все ще 

недостатнім залишається інституційний потенціал суб’єктів публічного 

адміністрування, задіяних у сфері інтелектуальної власності, а також відсутня 

належна координація між ними і, як наслідок, низькою є ефективність їх 

діяльності. Розвиток існуючої сфери інтелектуальної власності в Україні, 

наявність складу творців і винахідників, патентних повірених, оцінювачів у 

сфері інтелектуальної власності та потужного інтелектуального потенціалу та 

наявність окремих інструментів стимулювання створення, набуття правової 

охорони, використання і захисту об'єктів інтелектуальної власності [72, с. 78] 

гальмуються недостатньо ефективною діяльністю підрозділів з питань 

трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в 

органах виконавчої влади, бюджетних установах, організаціях і на 

підприємствах, діяльність яких пов'язана з використанням об'єктів 

інтелектуальної власності. Вітчизняна нормативна база у сфері інтелектуальної 

власності, як нами вже зазначалося, в основному розроблена [357, с. 280], але 

недостатнім залишається нормативно-правове регулювання питань, пов'язаних 

з: оцінкою вартості прав інтелектуальної власності, методичною базою 

визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної 

власності, ефективними механізмами обліку та запровадження у виробництво 

результатів інтелектуальної творчої діяльності. Високий ступінь інтеграції 

України до міжнародних та регіональних структур у сфері інтелектуальної 

власності, її членство в багатьох міжнародних і регіональних договорах, 

ефективна співпраця з міжнародними та регіональними організаціями в сфері 
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інтелектуальної власності, спеціалізованими відомствами в інших країнах та 

узгодженість в цілому українського законодавства про інтелектуальну 

власність з відповідними міжнародними стандартами [358, с. 275], стримується 

все ще не повним його узгодженням із законодавством ЄС. А високий рівень 

розвитку вітчизняних інформаційних технологій у сфері інтелектуальної 

власності [65, с. 71] - невирішеністю на законодавчому рівні питання 

електронного подання заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, 

внаслідок чого формування ринку інтелектуальної власності відбувається дуже 

повільно. Ефект же від постійної підтримки з боку міжнародних та 

регіональних організацій (ВОІВ, Європейського патентного відомства тощо) 

[156, с. 93] значно знижується недостатнім використанням інноваційного 

потенціалу об'єктів інтелектуальної власності, слабким впровадження 

запатентованих винаходів і корисних моделей, а також низьким економічним 

потенціалом запатентованих винаходів і корисних моделей, чинність яких не 

підтримується після п'яти років дії охоронного документу. Отримання 

Мінекономрозвитку України статусу МПО/ОМПЕ постійно супроводжується 

перепонами на шляху до виконання даним суб'єктом власних функцій у частині 

залишення умов тендерних закупівель щодо закупівель послуг іноземних 

власників відомих патентно-інформаційних ресурсів, визначених обов'язковими 

для використання мінімуму документації Договору про патентну кооперацію 

(PCT). Створення системи підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної 

власності, активна діяльність з підвищення культури населення в сфері 

інтелектуальної власності та забезпечення вільного доступу до он-лайнових баз 

даних і інформаційно-довідкових систем по різних об'єктах інтелектуальної 

власності [234, с. 26] гальмується недостатнім рівнем культури та свідомості з 

питань інтелектуальної власності в українському суспільстві, що породжує, 

зокрема, досить високий рівень контрафакції, піратства та недобросовісної 

конкуренції. Значною залишається кількість випадків недобросовісного 

подання заявок на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. 
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Крім того, можливості ефективного вирішення завдань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності часто стримуються 

існуючими загрозами для реалізації цих планів. Так, державна політика 

України, спрямована на інтеграцію з ЄС та активна діяльність вітчизняного 

законодавчого органу з адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС [542, с. 18] можуть обернутися появою законодавчих 

протиріч, здатних призвести до негативних наслідків у функціонуванні всієї 

сфери інтелектуальної власності. А збільшення прямих іноземних інвестицій в 

економіку України та процес розвитку цивілізованого ринку інтелектуальної 

власності [242, с. 127] дуже часто стримуються глобальною або регіональною 

економічною кризою та політичною і економічною нестабільністю. Наслідком 

же опанування сучасним досвідом з удосконалення механізмів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності [650, с. 204] можуть стати 

зміни механізмів фінансування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності у випадку віднесення її до адміністративних послуг, 

що призведе до негативних наслідків її функціонування. А створення 

інтегрованої інформаційної системи щодо сфери інтелектуальної власності та 

поява доступу до європейських фондів і програм розвитку потенціалу 

національних систем інтелектуальної власності [32, с. 5-6] супроводжуються 

високою конкуренцією на зовнішніх ринках для традиційної продукції 

українських виробників та пасивністю правовласників у діях із захисту прав 

інтелектуальної власності. Процеси створення системи стимулів для розвитку 

сфери інтелектуальної власності та впровадження об'єктів інтелектуальної 

власності до інноваційного процесу [128, с. 60] гальмуються відсутністю 

громадської позиції в суспільстві щодо необхідності протидії контрафакції та 

піратству. У свою чергу, створення надійної системи інтелектуальної безпеки 

[251, с. 97] інколи обертається невиконанням Мінекономрозвитку України 

функцій МПО/ОМПЕ у разі залишення умов тендерних закупівель щодо 

закупівель послуг іноземних власників відомих патентно-інформаційних 
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ресурсів, визначених обов'язковими для використання мінімуму документації 

Договору про патентну кооперацію (PCT). 

Сьогодні світове співтовариство впевнено перейшло до стадії 

економічного розвитку, що зветься «економікою, заснованою на знаннях» [66, 

с. 9-10]. А тому, головною ціллю державної політики щодо публічного 

адміністрування в інтелектуальній сфері на середньострокову перспективу є 

сприяння формуванню та запровадженню сучасної моделі інтеграції 

інтелектуального потенціалу нації до внутрішнього і світового ринків, 

враховуючи як національну специфіку процесів перетворення інтелектуального 

надбання в конкурентоспроможну продукцію, так і відповідний світовий 

досвід. Забезпечення сталого розвитку економіки України потребує 

повноцінного використання наукового-технічного потенціалу в процесі 

технологічної модернізації економіки, спрямування його на забезпечення 

реальних потреб розвитку економіки нашої країни на базі інноваційної моделі. 

Звідси, метою сучасної стратегії реформування публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності повинно стати забезпечення рівня нормативної, 

інституційної та інфраструктурної бази, який відповідає міжнародно-визнаним 

стандартам для створення, охорони, захисту та найбільш повного використання 

інтелектуального потенціалу нації в інтересах розвитку конкурентоздатної 

економіки України, максимально заснованої на знаннях та інноваціях [646, с. 

51]. При цьому сфера інтелектуальної власності має бути фундаментальним і 

міцним інструментом створення сприятливого середовища для творчої 

активності та вільної конкуренції як базових засад економічного, соціального і 

культурного розвитку нашої держави. Вона повинна стати рушійною силою 

соціального, культурного та економічного розвитку України внаслідок 

постійного удосконалення системи правової охорони інтелектуальної власності 

та механізмів захисту прав інтелектуальної власності, створення сприятливих 

умов для впровадження об'єктів інтелектуальної власності у виробництво та 

використання їх у бізнесі, а також формування високого рівня культури та 

освіти українського суспільства у сфері інтелектуальної власності. 
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В Україні чинними є сорок вісім міжнародних договорів і угод, що були 

ратифіковані Верховною Радою України, у тому числі, Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС, а також дванадцять міжурядових угод з питань охорони 

інтелектуальної власності, які, зокрема, зобов’язують нашу державу 

забезпечити високий рівень реалізації прав інтелектуальної власності та законні 

засоби для ефективного припинення протиправних дій, які були спрямовані 

проти будь-якого порушення цих прав. Вони зобов’язують також створити 

належні умови для реалізації системи цивільно-правових, кримінально-

правових та адміністративних способів захисту прав, а також для відповідних 

заходів на митному кордоні, щоб власники прав інтелектуальної власності 

одержували «адекватну компенсацію» за збитки, що заподіяні порушеннями 

їхніх прав. Потрібне також прийняття справедливих рішень, які ґрунтуються на 

доказах, що можуть бути перевірені та спростовані сторонами, А також 

ефективність і передбачуваність судової системи в частині провадження у 

справах, пов’язаних з інтелектуальною власністю. А процедури, що стосуються 

захисту зазначених прав, повинні бути справедливими та рівними для всіх - 

вони не повинні бути необґрунтовано обтяжливими, складними або 

затратними, а також не обмежуватися в часі. 

З урахуванням зазначених обставин, вважаємо, що подальший розвиток 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності має базуватися 

на наступних принципах: 

- верховенства права, законності та рівності всіх суб’єктів перед законом; 

- свободи інтелектуальної творчої діяльності та підприємництва; 

- справедливого балансу приватних та публічних інтересів, приватних 

інтересів творців та підприємців; 

- правової визначеності та правової прогнозованості; 

- справедливості, добросовісності та розумності; 

- саморегуляції ринку інтелектуальної власності, а також 

- соціальної відповідальності бізнесу у сфері інтелектуальної власності. 
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З урахуванням визначеної мети, принципів її досягнення та відповідно до 

пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку нашої держави 

основними стратегічними напрямами розвитку публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності в Україні, на нашу думку, слід визнати 

забезпечення: 

- удосконалення нормативної, інституційної та інфраструктурної бази 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

- покращення механізмів публічного адміністрування питань набуття 

правової охорони на об’єкти інтелектуальної власності; 

- розвитку системи стимулювання творчої діяльності в сфері 

інтелектуальної власності, а також міжнародного, регіонального та 

двостороннього співробітництва в сфері інтелектуальної власності і гармонійне 

інтегрування України до європейського та міжнародного інтелектуального 

простору; 

- удосконалення системи захисту інтелектуальної власності, створення 

ефективних механізмів попередження та боротьби з контрафакцією та 

піратством; 

- підвищення в суспільстві рівня обізнаності та культури населення у 

сфері інтелектуальної власності, а також рівня освіти та професійного рівня в 

сфері інтелектуальної власності; 

- високого рівня інтелектуальної безпеки з метою надійного розвитку і 

збереження українського інтелектуального потенціалу; 

- вирішення питань утилізації або ліквідації виробів, в яких були 

реалізовані об'єкти інтелектуальної власності, після їхнього використання в 

інтересах часткового розв'язання екологічних проблем забруднення 

навколишнього природного середовища. 

Важливе значення для належного виконання завдань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні має його фінансове 

та матеріально-технічне забезпечення, яке повинно здійснюватись на рівні та в 

обсягах, що забезпечать подальший розвиток сфери інтелектуальної власності, 
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у результаті чого будуть створені передумови для зростання 

конкурентоспроможності та досягнення успіху Україною на інноваційному 

шляху її розвитку. Досягнення цієї мети можливе, на наш погляд, завдяки: 

- забезпеченню необхідних фінансових і матеріально-технічних умов 

функціонування системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, запровадження системи значимих економічних 

стимулів (податкових, кредитних, страхових та ін.) щодо створення та 

комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, а також грантів, премій, 

стипендій та інших заохочень у системі освітніх, наукових і науково-дослідних 

установ за напрямом модернізації інструментів використання та просування 

інтелектуальної власності; 

-  збільшенню бюджетного фінансування програм підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності (суддів, 

працівників правоохоронних та контролюючих органів тощо); 

- спрощенню процедури закупівлі зарубіжних комерційних баз даних у 

відповідності зі сталою міжнародною практикою для забезпечення якісного 

виконання Мінекономрозвитку України функцій МПО/ОМПЕ з метою 

зменшення фінансового навантаження; 

- створенню умов для залучення інвестицій приватного сектору в наукові 

дослідження, інновації та охорону інтелектуальної власності, а також 

позабюджетних джерел фінансування через участь у проектах і програмах 

зовнішньої та технічної фінансової допомоги з боку донорів у межах сфери 

інтелектуальної власності. 

Ефективність реформування та подальшого розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні значною мірою 

залежить від того, наскільки система моніторингу та оцінки вартості прав 

інтелектуальної власності відповідає цілям і завданням державної політики у 

цій сфері та наскільки управлінські рішення, що ухвалюються, є адекватними 

результатам і рекомендаціям моніторингових досліджень. Перспективними 

напрямами забезпечення моніторингу та оцінювання впровадження стратегії 
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удосконалення процесу адміністрування у сфері інтелектуальної власності, на 

наше переконання, повинні стати: 

- розробка сукупності процедур і показників моніторингу та оцінювання 

на національному рівні, що адекватно та поетапно відображають процес 

реалізації завдань реформування та подальшого розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності; 

- збір, обробка та аналіз даних моніторингу, виявлення помилок або 

непередбачених впливів, визначення причин їх виникнення, а також внесення 

необхідних поправок або змін у зміст і форму запланованих заходів та дій; 

- модернізація та оновлення системи консолідованої звітності та 

статистики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності; 

- забезпечення населення та зацікавлених суб’єктів публічного 

адміністрування достовірною інформацією стосовно умов і результативності 

функціонування системи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності; 

- оприлюднення результатів проведення моніторингу результатів 

розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вважаємо, що саме успішне вирішення завдань розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності сприятиме подальшому 

розвитку та функціонуванню сфери інтелектуальної власності на якісно новому 

рівні та дозволить забезпечити: 

- сприяння покращенню конкурентоспроможного підприємницького 

середовища, яке базується на результатах інтелектуальної творчої діяльності, 

що сформує належні умови для переходу до інноваційної моделі економічного 

зростання країни, а також зростання нормативного, інституційного та 

інфраструктурного потенціалу вітчизняної сфери інтелектуальної власності; 

- здійснення якісної організації та координації діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування, що наділені функціями та відповідальністю у 
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сфері інтелектуальної власності, зміцнення їхніх взаємозв'язків для 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, попередження 

контрафакції та піратства і боротьби з цими явищами [617, с. 282]; 

- зростання рівня освіти, поінформованості та культури суспільства у 

сфері інтелектуальної власності, що призведе до зменшення використання 

піратських і контрафактних товарів, випадків недобросовісної конкуренції, а 

також рівня підготовки та кваліфікації фахівців суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, працівників судових, 

правоохоронних та контролюючих органів; 

- стимулювання створення, правового захисту та правомірного 

використання об'єктів інтелектуальної власності в якості стратегічного 

інструменту формування умов для переходу до інноваційної моделі зростання 

економіки як наважливого кроку для побудови постіндустріального 

суспільства; 

- виконання Мінекономрозвитку України функцій МПО/ОМПЕ на 

високому якісному рівні; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій, удосконалення 

інформаційного забезпечення у сфері інтелектуальної власності та забезпечення 

доступу широкому колу громадськості до інформації, пов'язаної з різними 

аспектами набуття, здійснення, захисту та дотримання прав інтелектуальної 

власності; 

- розширення ринку та зростання капіталізації інтелектуальної власності, 

що відповідає рівню постіндустріального суспільства; 

- зростання привабливості та престижу інтелектуальної творчої 

діяльності, створення сприятливого інноваційного клімату, а також іміджу 

нашої країни як правової держави, в якій здійснюється ефективний захист прав 

інтелектуальної власності, що буде сприяти залученню іноземних інвестицій; 

- створення ефективних механізмів забезпечення інтелектуальної безпеки 

в країні для надійного розвитку та збереження вітчизняного інтелекту та 

покращення екологічного стану країни. 
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Ми переконані, що успішна реалізація зазначених заходів, у свою чергу, 

призведе до розвитку економіки України на базі інноваційної моделі, 

збереження та розвитку інтелектуального потенціалу нації, інтеграції України 

до світового співтовариства як його повноправного члена, а також покращення 

міжнародного іміджу України та її інвестиційної привабливості. 

Таким чином, здійснений аналіз науково-теоретичних засад публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності переконливо доводить 

необхідність зосередження уваги на вирішенні наступних трьох комплексах 

базових проблем публічного адміністрування у сфері, що досліджується: 

проблем нормативної бази (яка включає національне законодавство, як 

сукупність правових положень, на підставі яких суб’єкти публічного 

адміністрування створюють належні умови набуття, реалізації, охорони та 

захисту прав, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної творчої 

діяльності членів суспільства), проблем інституційної бази (суб’єктів 

публічного адміністрування, наділених відповідним адміністративно-правовим 

статусом щодо сфери інтелектуальної власності з метою вирішення ними 

широкого кола завдань з надання правової охорони, управління, реалізації та 

захисту прав інтелектуальної власності) та проблем інфраструктурної бази 

(елементів і відносин, які забезпечують та підтримують на відповідному рівні 

функціонування сфери інтелектуальної власності, а також користувачів цієї 

сфери). При цьому дуже важливим є поступова та поетапна реалізація задумів 

без будь-яких ризиків для стабільного функціонування сфери інтелектуальної 

власності. 

 

 

5.2 Напрями удосконалення нормативної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

 

Сьогодні в Україні існує створена та консолідована комплексна 

нормативна база для виконання завдань публічного адміністрування у сфері 
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інтелектуальної власності, яка являє собою ієрархічну систему правових норм. 

Але, водночас, сучасна реформа сфери інтелектуальної власності, безумовно, 

тісно пов’язана з підготовкою нової концепції законодавства у цій сфері. І саме 

на визначення концептуальних засад нового законодавства, а також перспектив 

його систематизації та удосконалення, і повинна бути спрямована діяльність 

науковців та практиків у сфері інтелектуальної власності [642, с. 57]. Саме 

такий підхід і повинен стати основою збалансованої правової політики. Проте 

розпорошений масив національного законодавства не сприяє його 

одноманітному, а відповідно і ефективному застосуванню. Адже, якщо з 

викладених позицій розглянути чинне українське законодавство про 

інтелектуальну власність, то в неупередженого дослідника воно навряд чи 

викличе велику кількість позитивних оцінок. З одного боку, всі чинні у цій 

галузі закони містять численні й досить серйозні протиріччя один з одним (а 

іноді - і з іншими законодавчими актами). З іншого боку, - сам їх «набір» є 

досить випадковим, бо навряд чи хтось в змозі чітко пояснити необхідність 

існування окремих з них. Крім того, зміст деяких із законів не містить жодного 

адекватного регулювання такої найважливішої частини сфери інтелектуальної 

власності, як договори про використання її об’єктів. Інакше кажучи, власне 

«ринок інтелектуальних продуктів» (їх майновий обіг) все ще залишається 

практично неврегульованим.  

Відповідно до ст. 85 Конституції України визначення засад внутрішньої 

та зовнішньої політики України, затвердження загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 

розвитку, охорони довкілля належить до повноважень Верховної Ради України. 

Реалізація засад державної політики, визначеної законодавчим органом 

України, - здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, 

розроблення і безпосереднє виконання загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони 

довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних 

цільових програм, забезпечення розвитку і державної підтримки науково-
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технічного та інноваційного потенціалу держави відповідно до ст. 2 Закону 

України про Кабінет Міністрів України належить до основних завдань Кабінету 

Міністрів України. Питання реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності та внесення пропозицій щодо її формування є 

безпосереднім завданням Мінекономрозвитку України, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Головною метою 

державної політики щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності є досягнення максимально можливого розвитку сфери 

інтелектуальної власності шляхом всебічного захисту та охорони прав її 

власників та стимулювання їх творчої діяльності. Одним з головних напрямків 

державної політики у цій сфері є відповідна законодавча регламентація 

положень про захист прав інтелектуальної власності. У той же час правова 

політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності та 

створена на її основі система правової регламентації та охорони 

інтелектуальної власності виявляють неспроможність розв’язати ключові 

завдання, що ставляться перед нею законодавцем. При цьому до основних 

політико-правових недоліків публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, на нашу думку, слід віднести: 

- відсутність державної стратегії довгострокового розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні;  

- невідповідність частини законів України про інтелектуальну власність 

положенням цивільного законодавства України (насамперед ЦК України);  

- значне відставання в адаптації нормативно-правової бази до сучасних 

економічних та політичних умов, зокрема до боротьби з «патентним 

тролінгом», Інтернет-піратством, задоволення потреб ІТ-галузі, військово-

промислового та агропромислового комплексів тощо;  

- гальмування процесу адаптації положень законодавства України у сфері 

регулювання та захисту з положеннями законодавства у сфері інтелектуальної 

власності, що мають бути імплементовані в рамках виконання Угоди про 

асоціацію України з ЄС;  
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- недоліки у правовій охороні службової конфіденційної інформації, 

комерційної таємниці, «ноу-хау», укладання угод франчайзингу, визначення 

поняття «роялті» тощо;  

- відсутність законодавчо встановленої методики визначення розміру 

матеріальної шкоди за порушення прав інтелектуальної власності. 

У межах нашого дослідження особливу увагу привертає питання про 

необхідність вдосконалення адміністративно-правових заходів регулювання 

сфери інтелектуальної власності. Його основу в Україні складає чинний 

КУпАП, оскільки саме він призначений охороняти сферу інтелектуальної 

власності від протиправних посягань. При цьому ефективність 

адміністративно-правової політики у сфері інтелектуальної власності має 

базуватися як на досконалій системі регулювання правовідносин 

інтелектуальної власності, так і доповнюватися сформованою інфраструктурою 

національної системи охорони та захисту  інтелектуальної власності у, тому 

числі адміністративно-правовими засобами. Остання, на жаль, має низку 

недоліків, що не сприяє ефективності публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності.  

Звертаючись до досвіду іноземних держав у цій сфері, зазначимо, що у 

деяких країнах в межах процедур публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності прийняті окремі кодифіковані нормативні акти. Так, 

у Франції кодифікація у сфері інтелектуальної власності відбулася ще в 1992 р. 

та завершилася прийняттям Кодексу інтелектуальної власності Франції (Code 

de la Proprіete Іndustrіelle). У Філіппінах Кодекс інтелектуальної власності 

(Іntellectual property code) був введений в дію окремим законом (1997 р.) і 

включає в себе норми стосовно патентів, торговельних марок (знаків для 

товарів і послуг), об’єктів авторського права та комерційних найменувань. В 

Італії Кодекс промислової власності (Іndustrіal Property Code) стосується лише 

окремих об’єктів інтелектуальної власності, а авторські та суміжні права в цій 

країні регулюються окремим законом. А в Португалії сфера інтелектуальної 

власності регулюється Кодексом про авторське право і суміжні права (1985 р.) і 
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Кодексом промислової власності (Іndustrіal Property Code) (2003 р.). Робота 

щодо створення Кодексу інтелектуальної власності на сьогодні проводиться в 

Естонії, яка з 2012 р. здійснює її за підтримки ЄС в рамках національної 

програми «Розвиток кращого законодавства». Відомим є і той факт, що в 

Бельгії було прийнято Кодекс економічного права (Code of Economіc Law) 

(2015 р.), одинадцята книга якого присвячена висвітленню положень, які 

безпосередньо стосуються сфери інтелектуальної власності. 

В Україні ж дискусія стосовно доцільності прийняття окремого 

кодифікованого законодавчого акта – Кодексу інтелектуальної власності, та про 

включення до нього норм про адміністративну відповідальність за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності останнім часом отримала 

новий імпульс. Появу ідеї про необхідність розробки Кодексу інтелектуальної 

власності її автори пояснюють, як правило, тим, що саме такий нормативний 

акт дозволить впорядкувати відносини, що реально склалися у суспільстві 

(часом під впливом певних випадкових та навіть кон’юнктурних факторів) і 

правильно побудувати їх нові елементи, а також сприятиме вирішенню завдань 

правового регулювання і полегшенню застосування законодавства про 

інтелектуальну власність, оскільки внутрішня логіка нового акту дозволить 

зробити його більш чітким і ясним [329, с. 114]. На нашу думку, з цього 

приводу існують великі сумніви. Проблема полягає в тому, що удосконалення 

адміністративного законодавства вимагає насамперед дотримання принципу 

наступності в адміністративному праві – використання попереднього правового 

досвіду і забезпечення наявності спільних рис у правових нормах, судовій 

практиці та доктринальних наукових положеннях [283, с. 66]. При цьому 

визначальну роль щодо забезпечення наступності в адміністративному праві 

відіграє наступність в адміністративному законодавстві – зв’язок між 

попередніми та новими законодавчими актами, які встановлюють караність 

діяння, а також зв'язок, за яким у новому нормативному акті зберігаються всі 

основні ознаки, що визначають змістовну і формальну характеристику закону 

про адміністративну відповідальність [129, с. 62]. Адміністративне 
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законодавство спочатку УРСР, а потім і України в цілому розвивалося на основі 

єдиного кодифікованого закону про адміністративну відповідальність, який 

містив норми, що визначали протиправність і караність конкретного діяння. 

Крім того, статті Особливої частини КУпАП мають імперативний характер 

тільки разом із статтями його Загальної частини. Обидві частини КУпАП при 

цьому утворюють нерозривну системну нормативну єдність, і застосування 

жодної адміністративно-правової норми Особливої частини неможливе без 

звернення до частини Загальної [318, с. 75]. Існуючий нерозривний зв’язок між 

нормами Загальної і Особливої частин КУпАП полягає в тому, що під час 

вирішення питань, пов’язаних зі звільненням від адміністративної 

відповідальності та покарання, застосовуються одночасно норми обох його 

частин [297, с. 81]. У випадку ж можливого розміщення норм про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності в Кодексі інтелектуальної власності, їх застосування без норм 

Загальної частини КУпАП стане неможливим. А між тим, саме нормами 

Загальної частини визначаються і підстави адміністративної відповідальності, і 

чинність закону про адміністративну відповідальність у просторі та часі, і 

суб’єкт адміністративного правопорушення, і стадії його вчинення, і види 

стягнень, і ще багато інших питань, без урахування яких неможлива правильна 

кваліфікація відповідних протиправних діянь. 

Таким чином, запропоноване окремими дослідниками включення норм 

про адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності до Кодексу інтелектуальної власності, на нашу 

думку, є недоцільним і неконструктивним. Більш обґрунтованим нам 

вбачається традиційне існування кодифікованого нормативно-правового акту, 

що містить усі норми про адміністративну відповідальність. А отже і розгляд 

перспектив удосконалення адміністративно-правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні слід, на наше переконання, вести виключно в площині 

удосконалення чинного вітчизняного закону про адміністративну 

відповідальність. У той же час кодифікація правових норм про інтелектуальну 
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власність, що носять регулятивний, а не охоронний характер, на наш погляд, є 

можливою. 

Іншим актуальним питанням вдосконалення державної адміністративно-

правової політики у сфері інтелектуальної власності вважаємо об’єднання та 

систематизацію відповідних статей у чинному КУпАП. На чисельні порушення 

вимог системності у чинному адміністративному законодавстві України та 

наявності в ньому чисельних системних протиріч фахівцями наголошувалося 

вже неодноразово [107; 241; 550]. В ідеалі законодавство про адміністративну 

відповідальність повинно бути логічно завершеною, послідовною, внутрішньо 

єдиною і цільною системою норм та інститутів, побудованих і функціонуючих 

на єдиних принципах та спільних засадах, але в реальній дійсності 

вітчизняному законодавству до цього ідеалу ще дуже далеко. Яскравим 

прикладом дефектів системності та системного підходу законодавця, як на 

етапі розробки і прийняття КУпАП (у 1984 р.), так і під час подальших внесень 

до нього змін та доповнень, є законодавство про відповідальність за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Як нами вже зазначалося, 

норми про відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності, перебувають у трьох різних главах КУпАП (главі 6 

«Адміністративні правопорушення, що посягають на власність» (ст. 51-2 

«Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності»), главі 9 

«Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення 

ветеринарно-санітарних правил» (ст. 107-1 («Порушення законодавства про 

племінну справу у тваринництві») та главі 12 «Адміністративні 

правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в 

галузі фінансів і підприємницької діяльності» (ст. ст. 156-3 («Порушення 

встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами та спонсорства 

тютюнових виробів») (у частині, яка стосується об’єктів інтелектуальної 

власності), 164-3 («Недобросовісна конкуренція»), 164-6 («Демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів»), 164-7 («Порушення умов 
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розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним 

посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів»), 164-8 

(«Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу»), 164-9 («Незаконне розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних») та 164-13 («Порушення законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, 

імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва»)).  

І тут одразу ж постає питання: а чи доцільне розміщення складів 

адміністративних правопорушень, які мають спільний об’єкт посягання – 

суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності - в різних главах 

КУпАП? Адже законодавець здійснив виокремлення глав в Особливій частині 

КУпАП на підставі родових об’єктів протиправного посягання, розмістивши 

адміністративно-правові норми у різних главах на підставі критерію 

однорідності (однотипності, схожості) тих суспільних відносин, яким 

адміністративним правопорушенням завдається шкода. І, не дивлячись на те, 

що однорідність правовідносин у сфері інтелектуальної власності нами вже 

була доведена раніше, додамо, що всі об’єкти інтелектуальної власності, не 

зважаючи на існуючі певні відмінності між ними, об’єднує низка спільних 

ознак. По-перше, правове регулювання процесу створення і використання 

об’єктів інтелектуальної власності здійснюється на підставі єдиного 

нормативного акту – книги четвертої ЦК України. По-друге, у главі 35 книги 

четвертої цього Кодексу встановлені спільні для всіх об’єктів інтелектуальної 

власності принципи і правила їх створення та використання. По-третє, даний 

нормативно-правовий акт встановлює на об’єкти інтелектуальної власності 

набір майнових та особистих (немайнових) прав, які багато у чому схожі. По-

четверте, майнові права можна передавати третім особам на підставі схожих за 

назвою і змістом договорів (ліцензійного договору, договору комерційної 

концесії тощо). Саме тому, ми вважаємо, що, виходячи із системного підходу 

до законодавства про адміністративну відповідальність було б правильним ті 
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статті, які передбачають адміністративну відповідальність за правопорушення у 

сфері інтелектуальної власності, розмістити в одній структурній одиниці – 

окремій главі КУпАП [639, с. 253].  

На жаль, питання про необхідність виокремлення адміністративних 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності в окрему групу протиправних 

діянь наукою адміністративного права майже не розглядається. При цьому слід 

зазначити, що частина вчених (В. В. Галунько, Т. О. Гарбуз, О. М. Головкова, І. 

Г. Запорожець, Г. С. Римарчук, Н. В. Троцюк, Є. В. Юркова) не вважають 

обґрунтованим і виправданим вищенаведене розташування норм про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності у структурі Особливої частини КУпАП та, критично ставлячись до 

пропозицій об’єднати норми вказаних статей в окремій главі, стверджують, що 

подібні зміни не тільки не сприятимуть вирішенню будь-яких функціональних 

завдань, але й здатні породжувати низку додаткових питань [76, с. 118-120; 82, 

с. 68-71; 141, с. 84-87]. При цьому окремі з них (Т. О. Гарбуз, Г. С. Римарчук, Є. 

В. Юркова) погоджуються з тим, що специфіка правового регулювання 

суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності та в силу подвійної 

природи об’єктів інтелектуальної власності не дозволяє віднести склади цих 

адміністративних правопорушень ані до адміністративних правопорушень, що 

посягають на власність, ані до адміністративних правопорушень в галузі 

торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і 

підприємницької діяльності [77, с. 56; 537, с. 120; 680, с. 83]. Між тим, на 

сторінках наукової юридичної літератури все частіше зустрічаються пропозиції 

щодо необхідності згрупувати статті, що передбачають відповідальність за 

протиправні посягання на інтелектуальну власність, в одному структурному 

елементі КУпАП. Наприклад, Н. В. Троцюк відзначає доцільність 

виокремлення у КУпАП окремої глави, присвяченій охороні інтелектуальної 

власності як особливої категорії правовідносин, що дозволить урахувати 

своєрідність об’єкта протиправного посягання [592, с. 71]. Щоправда, автори 

таких пропозицій у власній конкретиці не є одноголосними. Так, одні фахівці 
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(Ф. О. Кіриленко, В. А. Свирида, А. П. Шпак) доводять необхідність 

виокремлення спеціальної глави про адміністративні правопорушення у сфері 

інтелектуальної власності [172, с. 76-78; 555, с. 65-68; 673, с. 95-97], інші ж  (І. 

С. Кравченко, А. Г. Майданевич, А. І. Саєнко) виступають за включення їх до 

складу вже існуючих глав КУпАП [218, с. 82-85; 249, с. 56-59; 546, с. 51].  

Аналіз структури елементів КУпАП дозволяє дійти висновку про те, що 

законодавець розглядає в якості родового об’єкту правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності відносини власності (глава 6), відносин у сільському 

господарстві (глава 9) та відносини в галузі торгівлі, громадського харчування, 

сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності (глава 12). Проте 

жодна з вищезазначених глав Особливої частини КУпАП не здатна повністю 

об’єднати всі об’єкти адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності. При цьому, не дивлячись на власну подвійну природу, 

інтелектуальна власність являє собою єдиний об’єкт. Її складовим елементам у 

вигляді результатів інтелектуальної творчої діяльності притаманні загальні, 

характерні лише для інтелектуальної власності, особливості. У першу чергу це 

нематеріальна природа та неможливість її фізичного уособлення. Цією їх 

властивістю зумовлено те, що право інтелектуальної власності являє собою 

цінність саме в силу його виключності, під якою слід розуміти принцип 

належності цього права виключно одній особі або декільком чітко визначеним 

у відповідності до закону особам. У зв’язку з цим адміністративне 

законодавство у сфері інтелектуальної власності повинно бути спрямоване, 

насамперед, на забезпечення виключності права інтелектуальної власності. 

Суспільна шкідливість порушення останнього повинна передбачатися 

незалежно від набору конкретних результатів інтелектуальної творчості, 

зафіксованих цивільним законодавством. Тому не можна не визнати правоту 

тих авторів, які зазначають, що внаслідок групування статей про 

адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності в одному 

структурному елементі закону про адміністративну відповідальність 

створюється «запас законодавчої міцності» на певний час у майбутньому, який, 
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у випадку наповнення поняття «інтелектуальної власність» новими об’єктами, 

дозволить і доповнювати закон і новими складами адміністративних 

правопорушень [177, с. 173].  

Таким чином, на наше переконання, система і структура Особливої 

частини чинного сьогодні КУпАП не дозволяють об’єднати склади 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності в одній із 

вже існуючих глав КУпАП без порушення принципу системності розміщення 

адміністративно-правових норм. Але, вважаємо, що об’єднання 

адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності в одній 

главі сприятиме підвищенню ефективності запобігання таким 

правопорушенням. У зв’язку з цим ми не можемо погодитись із висловленою у 

літературі тезою, що пропозиція стосовно об’єднання статей про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності не пов’язана з вирішенням головного завдання, яке постає під час 

будь-якого удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність 

– підвищення ефективності його застосування [248, с. 113], а виділення в 

окрему главу цієї групи адміністративних правопорушень «не вирішить 

головних функціональних завдань» [269, с. 154].  

Безумовно, об’єднання норм не здатне нейтралізувати всі труднощі, 

оскільки існують і проблеми, які, як засвідчує практика, зазвичай виходять на 

перший план – проблеми, пов’язані з особистістю правозастосувальника. Але 

це не означає, що, оскільки існують проблеми правозастосування, то і закон не 

слід удосконалювати. Адже для досягнення дійсно ефективного результату 

удосконалення адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності 

лише об’єднання відповідних статей закону в окремій главі буде недостатньо. 

Новий структурний елемент КУпАП повинен базуватися на сучасній концепції 

охорони інтелектуальної власності і мати відповідну структуру, яка б 

відповідала вимогам сьогодення.  

Що ж до місця цієї глави у структурі Особливої частини КУпАП, то 

вважаємо, що її слід розмістити за главою 6 («Адміністративні 
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правопорушення, що посягають на власність»). Це пов’язано з подвійною 

природою результатів інтелектуальної творчої діяльності, а також з 

послідовністю розміщення інституту інтелектуальної власності у ЦК України, 

яка виявляється в тому, що наступною за книгою третьою «Право власності та 

інші речові права», є книга четверта - «Право інтелектуальної власності». 

Виходячи із вищезазначеного, на нашу думку, оптимальним способом 

закріпленням норм, що встановлюють адміністративну відповідальність за 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності, буде наступний: 

доповнення Особливої частини КУпАП Главою 6-1 («Адміністративні 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності»), який міститиме наступні 

склади адміністративних правопорушень: 

     Стаття 51-4. Порушення авторського права і суміжних прав. 

     Стаття 51-5. Порушення права інтелектуальної власності на наукове 

відкриття. 

     Стаття 51-6. Порушення права інтелектуальної власності на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок, компонування інтегральних мікросхем, 

раціоналізаторську пропозицію. 

     Стаття 51-7. Порушення права інтелектуальної власності на сорт 

рослин і породу тварин. 

     Стаття 51-8. Порушення права інтелектуальної власності на 

комерційну таємницю. 

     Стаття 51-9. Порушення права інтелектуальної власності на 

комерційне найменування, торговельну марку і географічне зазначення 

походження товару.  

Виробленню ж диспозицій та санкцій вказаних статей мають бути 

присвячені окремі наукові дослідження. 

Принципового значення для удосконалення вітчизняної нормативної бази 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності набуває, на наш 

погляд, поглиблення міжнародного співробітництва України з провідними 

закордонними відомствами з питань інтелектуальної власності інших країн, 
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гармонійне інтегрування України до міжнародного та європейського 

інтелектуального простору шляхом адаптації вітчизняних нормативних 

правових актів з актами, насамперед, ЄС. Для його розширення вимагається 

поглиблення міжнародного та регіонального співробітництва, а також 

двостороннього співробітництва з ВОІВ і укріплення співробітництва з 

установами ЄС у сфері інтелектуальної власності. Крім того, існує нагальна 

потреба у поглибленні співпраці з національними патентними відомствами, 

міжнародними організаціями, задіяними у сфері інтелектуальної власності та 

інтернаціоналізація захисту об'єктів інтелектуальної власності, об'єднання 

зусиль з метою боротьби з проявами контрафакції та піратства на місцевому, 

регіональному і міжнародному рівнях. Важливе значення має забезпечення 

виконання функцій МПО/ОМПЕ Мінекономрозвитку України та приєднання 

нашої країни до окремих міжнародних договорів, адміністративні функції яких 

виконує ВОІВ (Марракеського договору про полегшення доступу до 

опублікованих творів сліпим, слабозорим та особам, які інакше позбавлені 

можливості сприйняття друку, Пекінського договору про аудіовізуальні 

виконання тощо).  

Важливим напрямом на шляху удосконалення вітчизняної нормативної 

бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності має стати і 

адаптація вітчизняних нормативних правових актів про інтелектуальну 

власність з відповідними актами ЄС. Першим кроком такої діяльності, на наше 

переконання, є продовження гармонізації законодавства в сфері інтелектуальної 

власності із загальним законодавством України та законодавством, що регулює 

інші сфери життя, законодавчих і відомчих нормативних актів, систематизація 

та уніфікація норм, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності, 

а також приведення норм ЦК України у відповідність до норм законодавства 

ЄС та внесення до нього змін, необхідність яких випливає з практики його 

застосування. Вимагається також внесення до законодавства, що регулює 

питання набуття та здійснення прав інтелектуальної власності, змін, 

спрямованих на запобігання реєстрації прав з недобросовісними намірами, а 
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також удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із захистом та 

дотриманням прав інтелектуальної власності, економічними аспектами у сфері 

інтелектуальної власності. Необхідним є постійний моніторинг міжнародної 

правової системи інтелектуальної власності та системи права ЄС, правове 

забезпечення системи електронного діловодства, включаючи електронне 

подання заявок на об'єкти інтелектуальної власності та ведення електронних 

державних реєстрів. Необхідним є і виконання плану імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС шляхом забезпечення умов, необхідних для 

функціонування режиму Зони вільної торгівлі та виконання Рекомендацій 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти від 17 

червня 2015 р. «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні 

засади розвитку» [155]. Особливої уваги потребує удосконалення правової 

охорони результатів гуманітарної діяльності, науково-технічної творчості та 

індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників з урахуванням досвіду 

практики країн ЄС. 

Потребує, на нашу думку, удосконалення термінологічний апарат, який 

використовується галузевим законодавством у сфері інтелектуальної власності, 

та приведення його до однакового розуміння, а також порядку розподілу прав 

інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням 

трудового договору або договору про створення за замовленням і 

використанням об’єктів права інтелектуальної власності, договору про 

виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо та 

порядку розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені за 

рахунок коштів державного бюджету. Крім того, удосконалення потребує і 

законодавство України про нотаріат у частині закріплення права нотаріусів 

забезпечувати докази щодо використання об'єктів права інтелектуальної 

власності у мережі Інтернет. 

З урахуванням питань геополітичного характеру, актуальним завданням 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності виглядає і 

створення нормативної бази щодо охорони інтелектуальної власності у 
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військово-технічній сфері. Мова йде насамперед про невідкладність вирішення 

завдань розроблення правового режиму та системи управління об'єктів права 

інтелектуальної власності у військово-технічній сфері, а також створення 

реєстру результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 

технологічних робіт військового, спеціального та подвійного призначення. 

Актуальними завданнями залишаються нормативне забезпечення передбачення 

пільг у процедурах реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності 

військового, спеціального та подвійного призначення і забезпечення обліку 

об'єктів права інтелектуальної власності військового, спеціального та 

подвійного призначення, створених за рахунок коштів державного бюджету 

[347, с. 92-93]. Суб'єкти права інтелектуальної власності у військово-технічній 

сфері потребують надання методологічної, методичної та іншої допомоги, а 

також удосконалення механізмів взаємодії з центральними органами 

виконавчої влади та виконавцями державних контрактів на проведення 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських цивільного призначення з 

метою забезпечення правової охорони та використання отриманих результатів 

інтелектуальної діяльності [138, с. 11]. Сучасного нормативного забезпечення 

потребує також проведення перевірки діяльності державних замовників та 

організацій - виконавців державних контрактів, що передбачають проведення 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. 

Потребує відповідного нормативного регулювання і публічне 

адміністрування проблеми утилізації (ліквідації, знищення) як самого 

матеріального носія об’єкта інтелектуальної власності після його використання, 

так і відходів, що виникають під час виробництва такої продукції, на етапі 

проектування технологій створення продукції, в якій реалізовані об'єкти 

інтелектуальної власності. Необхідність утилізації матеріального носія, в якому 

реалізований об'єкт (об'єкти) інтелектуальної власності обумовлюється, у 

першу чергу, екологічними проблемами забруднення пластмасовими 

(пляшками, кульками, побутовими приладами та деталями від них) металевими 

(використаними трубами, деталями автотракторної техніки та іншими 
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металовиробами), скляними і гумовими виробами, а також різноманітними 

виробами хімічного походження [157, с. 321]. Потрібна розробка нормативних 

актів і практичних механізмів недопущення впровадження у процеси 

виробництва продукції або надання послуг об'єктів інтелектуальної власності, 

використання яких може призвести до будь-якого екологічного забруднення, а 

також розробка таких об'єктів інтелектуальної власності, використання яких 

підвищить ефективність утилізаційних процесів і буде спрямоване на 

розв'язання екологічних проблем забруднення, а також визначення механізмів 

сприяння таким розробкам з боку держави та заохочення їх авторів. 

Актуальним завданням залишається удосконалення законодавчої бази 

системи колективного управління майновими авторськими і суміжними 

правами, яке передбачає приведення у відповідність національного 

законодавства щодо унормування діяльності вітчизняних організацій 

колективного управління з положеннями Директиви 2014/26/ЄС Європейського 

парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про колективне управління 

авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування 

прав на музичні твори для використання в електронній мережі [455]. Вважаємо, 

що даний крок сприятиме забезпеченню представництва інтересів авторів, 

визначенню розміру справедливої винагороди за використання об'єктів 

авторського права та суміжних прав, а також визначенню моделі колективного 

управління майновими авторськими і суміжними правами та забезпеченню 

прозорої та відкритої діяльності організацій колективного управління 

майновими авторськими і суміжними правами. 

Таким чином, на наше переконання, до основних заходів удосконалення 

нормативної бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

слід віднести побудову стратегії довгострокового розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні та усунення колізій між понятійним 

апаратом та змістом норм адміністративно-правого законодавства та іншими 

галузями права (цивільним, господарським та адміністративним) у питаннях 

правової охорони інтелектуальної власності. Потребують подальшого 
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вдосконалення механізми охорони і захисту прав інтелектуальної власності та 

розвиток нормативно-правової бази щодо охорони об’єктів інтелектуальної 

власності з врахуванням розвитку новітніх інформаційних технологій, 

інтенсифікація боротьби з Інтернет-піратством. Нагальними потребами є також 

адаптація законодавства України у сфері інтелектуальної власності до 

міжнародно-правових стандартів, у першу чергу, до нормативно-правової бази 

ЄС та вдосконалення адміністративно-правової охорони інтелектуальної 

власності (виділення адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності в окрему главу Особливої частини КУпАП). Необхідним є і 

законодавче закріплення методики визначення розміру матеріальної шкоди за 

порушення прав інтелектуальної власності тощо. 

 

 

5.3 Напрями удосконалення інституційної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

 

Наступним напрямом подальшого розвитку публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності, на наше переконання, є удосконалення його 

інституційної бази. Сьогодні вона включає державні органи, установи та 

структури, що наділені прямими і непрямими функціями та відповідальністю в 

сфері інтелектуальної власності, та судові органи [108, с. 215]. При цьому слід 

зазначити, що постійні реформування системи суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що відбувалися за останнє 

десятиріччя, стали одним з найбільш негативних факторів, який не тільки не 

сприяв, а й значною мірою гальмував процес розвитку сфери інтелектуальної 

власності в нашій країні та значно ускладнював її охорону.  

В Україні традиційно існувала трирівнева інституційна база публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності (міністерство - центральний 

орган виконавчої влади відповідної галузевої компетенції – підпорядковані 

йому державні структури). Ефективне функціонування подібної інституційної 
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бази на практиці виявилося ускладненим. Не випадково, як вже зазначалося у 

попередніх розділах нашого дослідження, центральний державний орган, що 

мав реалізовувати державну політику у сфері інтелектуальної власності – ДСІВ 

України - неодноразово змінював свою відомчу належність і, як наслідок, 

власну структуру. Це негативно впливало на діяльність як цього суб’єкту 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, так і 

підпорядкованих йому державних підприємств. 

З метою створення сучасної системи публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності Україною було обрано шлях побудови дворівневої 

системи, що вже довела свою ефективність в багатьох країнах світу. Вона 

передбачає реалізацію концепції відповідного єдиного державного органу 

публічного адміністрування галузевої компетенції. Але становлення цієї 

системи в Україні розпочалося з ліквідації у 2017 р. ДСІВ України та 

підпорядкованих їй структур і передачі їх повноважень Укрпатенту - фактично 

одній з підпорядкованих ДСІВ України структур. При цьому саме 

«Український інститут інтелектуальної власності» повинен стати новим 

органом виконання функцій МПО/ОМПЕ. І рішення про виконання цих 

повноважень може бути прийнято виключно в рамках переговорного процесу з 

Міжнародним бюро ВОІВ, адже воно засноване на міжнародній угоді, 

укладенню якої передумали роки активних переговорів. Крім того, чимало 

функцій, визначених концепцією для нового органу (наприклад, визнання 

недійсними прав інтелектуальної власності у досудовому порядку) є абсолютно 

новими для українського законодавства та, відповідно, не містять під собою 

жодного нормативного підґрунтя.  

Зрозуміло, що ліквідація ДСІВ не тільки не завершила процес 

становлення дворівневої інституційної бази публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності, а й поставила низку питань, без вирішення яких 

створення сучасної системи публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є неможливим. Отже, обсяг повноважень цього 

державного підприємства обмежений питаннями набуття права інтелектуальної 
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власності та його реєстрацією, і за межами його компетенції залишається 

досить велике коло питань, що не дозволяє визнати його єдиним органом 

інтелектуальної власності. А між тим, сфера інтелектуальної власності є одним 

із ключових елементів забезпечення економічного розвитку держави [635, с. 

124]. При цьому її ефективність значною мірою залежить від активної 

міжнародної співпраці та стабільності підходів національного патентного 

відомства щодо основних питань охорони і захисту інтелектуальної власності. 

Запропонована ж Мінекономрозвитку України концепція, на жаль, передбачає 

класичну для України реформу: ліквідувати чинний державний орган та 

створити на його місці новий. Як засвідчує практика, подібні реформи 

затягуються в часі, а очікувані від них позитивні результати або не досягаються 

взагалі, або досягаються  лише частково. Проблема ускладнюється тим, що у 

випадку зі сферою інтелектуальної власності подібні експерименти дуже 

небезпечні та несуть ризик настання негативних наслідків для економіки, 

зокрема зниження інвестиційної привабливості країни.  

Більше того, концепція, що реалізується в Україні, не дозволяє 

однозначно визначити адміністративно-правовий статус та остаточний перелік 

повноважень нового єдиного планованого органу [684, с. 256-257], в той час, 

коли дана проблема є першочерговою. Мову треба вести про створення органу, 

наділеного принципово іншим адміністративно-правовим статусом, який 

дозволив би йому стати загальнонаціональним органом. Він повинен мати 

статус юридичної особи публічного права та утворюватися центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері інтелектуальної власності і наділеним правом здійснювати 

владні повноваження з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 

власності. Він повинен також мати відокремлене майно, яке б стало об’єктом 

права державної власності, і закріплюватися за ним на праві господарського 

відання. Джерелами формування цього майна має стати державне майно 

(передане йому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної 
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власності), майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку та інші джерела, не 

заборонені законодавством. Новий єдиний орган інтелектуальної власності має 

бути економічно самостійною організацією, мати самостійний баланс, 

поточний та інші рахунки в національній та іноземних валютах у державних 

банках, а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах – 

державних банках. Він має вести бухгалтерський облік і складати фінансові 

звіти в порядку, передбаченому законом, подавати податкові та статистичні 

звіти та нести відповідальність за їх достовірність. 

При цьому органи державної влади не повинні втручатися в діяльність 

єдиного органу інтелектуальної власності щодо реалізації законодавчо 

закріплених за ним функцій і повноважень. А його взаємодія з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері інтелектуальної власності, та органами державної влади 

повинна здійснюватися в межах, визначених актами законодавства. Крім того, 

реорганізація та ліквідація єдиного органу інтелектуальної власності повинна 

здійснюватися на підставі окремого закону. 

Відповідний адміністративно-правовий статус єдиного органу 

інтелектуальної власності важливо підтвердити наявністю в нього завдань, 

функцій і повноважень. Зокрема, як єдиний орган інтелектуальної власності, 

новий суб’єкт публічного адміністрування у цій сфері покликаний здійснювати 

міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і 

представництво інтересів України в цій сфері в міжнародних організаціях, а 

також функції МПО/ОМПЕ, відповідно до угод з ВОІВ. Завданням цього 

органу повинні стати підготовка представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених), підвищення їх кваліфікації та заходи з 

підвищення кваліфікації інших фахівців у сфері інтелектуальної власності, а 

також працівників судових і правоохоронних органів. На нього покладається 

завдання визначення вимог для набуття статусу представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного), визначення та затвердження 
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порядку складання кваліфікаційних іспитів патентних повірених та перелік 

питань для проведення кваліфікаційних іспитів (атестація), визначення розміру 

збору за атестацію, схвалення тексту присяги, видача або анулювання свідоцтва 

про право на здійснення діяльності представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених), видача його дублікату. Саме в якості єдиного 

органу інтелектуальної власності даний суб’єкт публічного адміністрування 

повинен приймати участь у реалізації державної політики в цій сфері та 

підготовці інформаційних, освітніх та навчальних матеріалів, проводить 

просвітницькі заходи для підвищення обізнаності та поваги до інтелектуальної 

власності, розвитку культури суспільства у цій сфері, в створенні центрів 

винахідництва спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

розробку та реалізацію державної політики у сфері освіти та науки, в 

організації та проведенні конкурсів винаходів, у тому числі дітей, студентів і 

молоді та в підготовці фахівців з питань інтелектуальної власності. Його 

завданнями повинно стати проведення науково-технічної експертизи заявок на 

об’єкти інтелектуальної власності, правової експертизи документів стосовно 

внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти інтелектуальної 

власності, що охороняються на території України, досліджень, пов’язаних з 

охороною інших об’єктів інтелектуальної власності та інших результатів 

інтелектуальної творчої діяльності (доменних імен, генетичних ресурсів, 

традиційних знань, фольклору тощо), а також атестації представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених). Серед завдань єдиного органу 

інтелектуальної власності вагоме місце повинні зайняти надання 

методологічної, методичної та інформаційної допомоги центральним органам 

виконавчої влади, правоохоронним органам з питань охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності, науковим установам, навчальним закладам, іншим 

фізичним і юридичним особам будь-яких форм власності щодо питань, 

пов’язаних з правовою охороною, комерціалізацією та захистом прав 

інтелектуальної власності, а також адміністрування державних реєстрів об'єктів 

права інтелектуальної власності, державного реєстру представників у справах 
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інтелектуальної власності (патентних повірених) України, внесення до них 

відомостей, надання витягів та виписок, видача охоронних документів. 

Серед функцій єдиного органу інтелектуальної власності, на нашу думку, 

слід відзначити аналіз потреби національної освіти, науки, культури, суб’єктів 

бізнесу та інноваційної інфраструктури щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності, визначення тенденції розвитку національної системи 

охорони інтелектуальної власності, комерціалізації результатів інтелектуальної 

творчої діяльності, трансферу технологій тощо, і розробка та подання на 

розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, пропозиції щодо 

формування та реалізації державної політики у цій сфері. Функціями даного 

суб’єкта публічного адміністрування повинні стати узагальнення національної 

та міжнародної практики застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розробка та подання у встановленому законом порядку 

пропозиції щодо його вдосконалення та розробка за дорученням центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері інтелектуальної власності, проект стратегії розвитку сфери 

інтелектуальної власності України з урахуванням стратегічних завдань 

інноваційного розвитку держави. Крім того, єдиний орган інтелектуальної 

власності повинен виконувати функції внесення до державних реєстрів 

відомостей про факти набуття (виникнення), передання (відчуження), надання 

дозволів на використання об'єктів права інтелектуальної власності (ліцензії), 

відмови, обтяження, припинення або визнання недійсними прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, що охороняються на території України (реєстр 

ліцензійних договорів про використання міжнародного знака), визнання 

недійсним права інтелектуальної власності, видача офіційних електронних 

бюлетенів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності, формування та 

актуалізація інформаційних баз даних, організація науково-дослідної роботи з 

питань удосконалення правової охорони інтелектуальної власності, 

економічного, інформаційного та ресурсного забезпечення сфери 
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інтелектуальної власності, а також запровадження програми допомоги вступу 

до вищих навчальних закладів для обдарованих дітей-винахідників, 

стипендіальні програми та інші форми підтримки [618, с. 371].  

З метою організації своєї діяльності новий єдиний орган у сфері 

інтелектуальної власності повинен мати низку повноважень. До останніх слід 

віднести забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль 

за їх реалізацією та здійснення добору кадрів в його структуру та на керівні 

посади, формування кадрового резерву на відповідні посади, організація роботи 

з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. 

Повноваженнями даного органу повинні стати організація планово-фінансової 

роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних 

ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку в 

установленому законодавством порядку, забезпечення виконання завдань із 

мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави і організація 

ведення діловодства та архівного зберігання документів відповідно до 

встановлених правил. 

Отже, єдиний орган інтелектуальної власності та центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності, повинні забезпечити взаємодію та 

координацію діяльності для стабільного розвитку національної сфери 

інтелектуальної власності, охорони та захисту інтересів її суб’єктів. 

Особливий адміністративно-правовий статус єдиного органу 

інтелектуальної власності доцільно підкріпити відповідними правами нового 

суб’єкту публічного адміністрування. Так, даний орган повинен мати право 

одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, їх посадових осіб, а також громадських об’єднань інформацію, 

документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і 

функцій, користуватися відповідними інформаційними базами даних 

державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими 
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технічними засобами, а також надавати платні послуги у сфері правової 

охорони інтелектуальної власності, в тому числі на договірній основі, а також 

за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт та грантів. Серед 

прав нового органу слід відзначити також залучення в установленому порядку 

до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань працівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, вищих 

навчальних закладів, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх 

керівниками), а також організацію проведення науково-дослідних робіт з 

удосконалення законодавства та діяльності у сфері інтелектуальної власності, 

залучати для цього вчених, наукові установи, інноваційні підприємства та інші 

юридичні особи, у тому числі на договірній та платній основі. Єдиний орган 

інтелектуальної власності має мати право надавати освітні послуги, 

засновувати вищі навчальні заклади, видавати свідоцтва про підвищення 

кваліфікації, засновувати наукові заклади, інноваційні структури різних типів, 

інші підприємства для провадження інноваційної діяльності та укладати угоди 

про спільну діяльність з вищими навчальними закладами, науковими 

установами, інноваційними підприємствами щодо охорони інтелектуальної 

власності, отримувати дохід від такої спільної діяльності. Крім того, не зайвою 

була б можливість засновувати недержавні пенсійні фонди для гарантування 

недержавного пенсійного забезпечення персоналу національного органу 

інтелектуальної власності в порядку, передбаченому законом та можливість 

брати організаційну та фінансову участь у забезпечені діяльності органів 

самоврядування патентних повірених. 

Враховуючи місце єдиного органу інтелектуальної власності в системі 

суб’єктів публічного адміністрування, повинна бути побудована його 

структура, важливими елементами якої слід визнати ради (науково-

консультативна та наглядова), палата (апеляційна), комісії (атестаційна, 

апеляційна та комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що 

містить офіційну назву держави «Україна» до торговельної марки (знаку для 
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товарів і послуг)) та служба (внутрішнього аудиту). Так, Науково-

консультативна рада єдиного органу інтелектуальної власності повинна стати 

дорадчо-консультативним органом, порядок організації та діяльності якого 

визначається положенням, затвердженим цим органом. Вона створюється для 

розгляду проблемних питань практики застосування законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та розробки і подання єдиному органу 

інтелектуальної власності відповідних рекомендацій (пропозицій з 

удосконалення чинних актів законодавства у сфері інтелектуальної власності та 

проектів нормативно-правових актів, розроблених єдиним органом 

інтелектуальної власності, матеріалів узагальнень практики застосування 

міжнародного та національного законодавства у сфері інтелектуальної 

власності, методичних рекомендацій з окремих питань проведення науково-

технічної експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності та правової 

експертизи документів, які подаються до національного органу інтелектуальної 

власності для внесення до державних реєстрів відомостей про об’єкти права 

інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, а 

також інформаційних, освітніх та навчальних матеріалів, розроблених єдиним 

органом інтелектуальної власності). 

Наглядова рада стане дорадчо-наглядовим органом єдиного органу 

інтелектуальної власності та буде формуватися на паритетних засадах з 

представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, 

інших центральних органів виконавчої влади та державних 

органів, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, Національної академії 

наук та національних галузевих академій наук України, Національної асоціації 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) 

України, Національної асоціації адвокатів України, організації колективного 

управління майновими правами інтелектуальної власності, громадських 

об’єднань, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших 

професійних об’єднань, а також засобів масової інформації. До її повноважень 
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повинно належати здійснення нагляду за дотриманням національним органом 

інтелектуальної власності законодавства у сфері інтелектуальної власності та за 

виконанням національним органом інтелектуальної власності його 

повноважень та здійснення фінансової-господарської діяльності. 

Структурним підрозділом національного органу інтелектуальної 

власності повинна стати Апеляційна палата, завданням якої стане розгляд 

заперечень (проти висновків науково-технічної експертизи заявок на об'єкти 

інтелектуальної власності та правової експертизи щодо документів, які 

подаються до національного органу інтелектуальної власності для внесення до 

державних реєстрів відомостей про об’єкти права інтелектуальної власності), 

заяв (про непридатність об'єктів інтелектуальної власності для набуття прав 

інтелектуальної власності на них та визнання недійсними прав інтелектуальної 

власності та про визнання торговельної марки (знаку для товарів і послуг) 

добре відомою в Україні, а також інших питань, віднесених до її компетенції. 

Атестаційна комісія єдиного органу інтелектуальної власності 

утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які 

виявили намір набути право на зайняття діяльністю представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного). До її повноважень повинні 

належати також організація та проведення кваліфікаційних іспитів, визначення 

екзаменаційних завдань, призначення екзаменаторів, прийняття рішення про 

допуск осіб, які мають намір набути право на зайняття діяльністю представника 

у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), до іспитів, та їх 

атестацію, прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про право на зайняття 

діяльністю представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного), а також прийняття рішень про зупинення, припинення діяльності 

представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).  

Апеляційна комісія єдиного органу інтелектуальної власності повинна 

утворюватися з метою розгляду скарг кандидатів у патентні повірені на 

рішення атестаційної комісії. До повноважень цього елементу структури 

єдиного органу інтелектуальної власності слід віднести розгляд скарг 
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кандидатів у патентні повірені на рішення Атестаційної комісії про відмову в 

допуску до іспитів або атестації та здійснення контролю за дотриманням 

патентними повіреними вимог чинного законодавства. Організаційною формою 

роботи Апеляційної палати повинні стати засідання її пленуму (що буде 

скликатися для вирішення питань з удосконалення організації її роботи та 

вироблення пропозицій до законодавства в сфері інтелектуальної власності) та 

колегій (призначених для розгляду конкретного заперечення, протесту або 

заяви).  

Комісія єдиного органу інтелектуальної власності щодо погодження 

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» 

до торговельної марки (знаку для товарів і послуг), повинен стати 

консультативним органом єдиного органу інтелектуальної власності та 

формуватися на паритетних засадах з представників відповідних центральних 

органів виконавчої влади (що забезпечують формування та реалізують 

державну політику у сфері інтелектуальної власності, державну правову 

політику, а також державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони 

культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, 

державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері кінематографії, відновлення та збереження 

національної пам’яті), державного органу зі спеціальним статусом (метою 

діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель), Адміністрації 

Президента України, єдиного органу інтелектуальної власності, профільних 

наукових інститутів (центрів) Національної академії наук України та 

національних галузевих академії наук України (за їх наявності) та профільного 

засобу масової інформації.  

Служба внутрішнього аудиту повинна бути незалежним підрозділом 

єдиного органу інтелектуальної власності, що проводить внутрішній аудит його 

діяльності та у своїй діяльності підзвітним наглядовій раді. Вона повинна 

здійснювати періодичні (планові та позапланові) перевірки діяльності єдиного 
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органу інтелектуальної власності та його структурних підрозділів на предмет 

дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері інтелектуальної власності, та національного органу 

інтелектуальної власності, а також рішень органів управління останнього, 

систематичну оцінку контролю управління та операцій національного органу 

інтелектуальної власності та перевірку результатів фінансово-господарської 

діяльності єдиного органу інтелектуальної власності. 

Відповідний адміністративно-правовий статус єдиного органу 

інтелектуальної власності висуває високі вимоги до його кадрового 

забезпечення, насамперед експертного, адже він повинен мати необхідні знання 

для проведення науково-технічної та (або) правової експертизи та надання 

висновку з досліджуваних питань. До його професійних обов’язків належатиме 

проведення повного дослідження і надання обґрунтованого та об'єктивного 

висновку за результатами проведення науково-технічної або правової 

експертизи, у порядку,  передбаченому законами про охорону прав на об'єкти 

інтелектуальної власності та правилами, затвердженими центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері інтелектуальної власності. Він повинен мати право на чітке визначення 

посадових обов’язків та належні для роботи умови та їх матеріально-технічне 

забезпечення, а також оплату праці залежно від займаної посади, результатів 

трудової діяльності, стажу роботи у національному органі інтелектуальної 

власності та/або у сфері інтелектуальної власності, наявності наукового 

ступеня, вченого звання. 

Для експерта єдиного органу інтелектуальної власності слід передбачити 

відпустки, соціальне, побутове та пенсійне забезпечення відповідно до закону, 

можливість професійного навчання та підвищення кваліфікації, зокрема за 

кошти органу інтелектуальної власності, відповідно до потреб та у порядку, 

встановленому органом інтелектуальної власності, а також просування по 

кар'єрі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання 
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своїх посадових обов’язків. В нього повинно бути право на участь у 

професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів, оскарження в 

установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного 

стягнення, звільнення з посади, а також висновку, що містить негативну оцінку 

за результатами оцінювання його трудової діяльності, а також на захист від 

незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у 

разі повідомлення про факти порушення вимог цього законодавства. Крім того, 

експерт повинен мати право на отримання від державних органів, підприємств, 

установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної 

інформації з питань, що належать до його повноважень, безперешкодне 

ознайомлення з документами про його трудову діяльність, у тому числі 

висновками щодо результатів оцінювання його трудової діяльності 

та проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття 

безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри. 

Незалежність експерта єдиного органу інтелектуальної власності та 

правильність його висновку повинні бути забезпечені законодавчо 

урегульованим порядком призначення та проведення науково-технічної або 

правової експертизи, забороною під загрозою передбаченої законом 

відповідальності втручатися будь-кому в проведення науково-технічної або 

правової експертизи та створенням необхідних умов для діяльності експерта 

національного органу інтелектуальної власності, його матеріальним, 

соціальним, пенсійним і побутовим забезпеченням, а також можливістю 

перегляду висновків науково-технічної або правової експертизи Апеляційною 

палатою національного органу інтелектуальної власності та можливістю 

заявника та третіх осіб приймати участь у передбачених законом випадках у 

проведенні науково-технічної або правової експертизи. 

Таким чином спрощення інституційної системи публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні є з одного боку 

позитивним явищем, а з іншого – постійне реформування управлінської сфери 

створює додаткові проблеми пов’язані з налагодженням роботи та взаємодії 
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зазначених структур, створення відповідного кадрового апарату, забезпечення 

розвитку та наступності фахових знань та навичок, прозорістю публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, що свою чергу 

безпосередньо негативно впливає на систему охорони інтелектуальної 

власності в Україні та надає правопорушникам нові можливості безкарно 

вчиняти правопорушення в цій сфері. Відповідно основними напрямами 

удосконалення інституційної бази публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності повинні стати: завершення процесу реформування 

системи суб’єктів публічного адміністрування у цій сфері; комплектація 

системи суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності фахівцями високого рівня, здатними швидко адаптуватися до нових 

умов та вирішувати складні завдання охорони інтелектуальної власності в 

сучасних умовах, з одночасним збереженням наступності у формування 

кадрового апарату; якнайшвидше налагодження співробітництва та взаємодії 

між державними та приватними установами у сфері охорони інтелектуальної 

власності; поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері 

охорони прав інтелектуальної власності; налагодження співробітництва з 

державними органами інших країн з питань охорони інтелектуальної власності; 

підтримка діяльності громадських організацій у сфері інтелектуальної 

власності. 

 

 

5.4 Напрями удосконалення інфраструктурної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні 

 

Перспективним і значущим напрямком подальшого розвитку публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності є, на наш погляд, 

вдосконалення його інфраструктурної бази. Справа в тому, що функціонування 

сфери інтелектуальної власності характеризується широким діапазоном різних 

видів діяльності [31, с. 58]. Разом з тим, на теперішній час ще не створено 



 386 

ефективної та збалансованої системи її моніторингу [213, с. 51]. З одного боку, 

існують сучасні інструменти для здійснення детального моніторингу по 

окремих видах діяльності, таких як патентування об'єктів інтелектуальної 

власності та охорона прав на них, а з іншого боку, моніторинг про 

використання об'єктів інтелектуальної власності, досягнутий економічний 

ефект, вплив на зміцнення конкурентоспроможності, конфліктні ситуації, 

пов'язані з використанням об'єктів інтелектуальної власності, рівень 

контрафакції та піратства не має ознаки регулярних дій і носить фрагментарний 

характер. Часто інформація, що зібрана одними установами, не завжди 

доступна для користування іншим установам. Така інформація не завжди має 

кількісне визначення та оцінку. Методи оцінювання такої інформації не 

стандартизовані. Це унеможливлює здійснення результативного моніторингу 

функціонування сфери інтелектуальної власності та вимагає пошуку 

управлінських рішень для оптимізації існуючих способів моніторингу. 

Сьогодні основні показники функціонування сфери інтелектуальної 

власності відображають результати діяльності з подання заявок на об'єкти 

інтелектуальної власності, їх розгляду та реєстрації охоронних документів, 

внесення до державних реєстрів відомостей щодо розпорядження майновими 

правами, захисту прав інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності в сфері інтелектуальної власності, розвитку та 

впровадження інформаційних технологій, з розв'язання суперечок, пов'язаних з 

правами інтелектуальної власності, з поширення знань про інтелектуальну 

власність, а також доступні дані про використання прав інтелектуальної 

власності. Показники по різних об'єктах інтелектуальної власності 

відображають динаміку надходження та розгляду заявок за національною та 

міжнародною процедурами. 

З моменту початку функціонування сфери інтелектуальної власності 

моніторинг діяльності з реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності 

(крім сортів рослин), захисту прав у сфері інтелектуальної власності, 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності в сфері інтелектуальної 
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власності і розвитку та впровадження інформаційних технологій здійснюється 

Мінекономрозвитку України (з 1992 по 2010 рр. Держпатентом України, а з 

2010 по 2017 рр. – ДСІВ України). Статистичні дані (місячні, квартальні, річні 

та узагальнені) публікуються на офіційному веб-порталі Мінекономрозвитку 

України і використовуються в якості довідкових посилань для складання 

різноманітних статистичних звітів і досліджень стосовно цієї діяльності. За 

кожним об'єктом інтелектуальної власності окремо та по всіх об'єктах у цілому 

щорічно здійснюється порівняльний аналіз основних показників, які 

відображаються в щорічних звітах Мінекономрозвитку України і доступні в 

електронному вигляді на її офіційному веб-порталі. Поряд з іншими країнами, 

Україна через Мінекономрозвитку України, як суб’єкт публічного 

адміністрування галузевої компетенції, надає ВОІВ щорічні технічні звіти 

стосовно діяльності з патентування та реєстрації авторського і суміжних прав за 

встановленою формою, які включаються до статистичних звітів ВОІВ і 

розміщуються на веб-сайті. 

Узагальнені статистичні показники надходження заявок на об'єкти 

інтелектуальної власності за весь період існування системи моніторингу сфери 

інтелектуальної власності (1992 - 2018 рр.) є такими. Із загальної кількості 

поданих заявок 21,0 % становлять заявки на винаходи, 13,7 % - на корисні 

моделі, 60,7 % - на знаки для товарів і послуг, 4,6 % - на промислові зразки, 

0,007 % - на зазначення походження товарів. Понад 70 % загальної кількості 

заявок на винаходи подано національними заявниками, близько 30 % - 

іноземними. Найбільша кількість заявок від іноземних заявників (майже 70 %) 

подається з США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Великобританії та 

Російської Федерації. 

Винаходи і корисні моделі залишаються основним джерелом 

технологічних інновацій в Україні, тому моніторинг процесів патентування 

зазначених об'єктів інтелектуальної власності представляє особливий інтерес, 

оскільки виявляє галузеві пріоритети діяльності різних категорій суб'єктів 

підприємницької діяльності. Ця інформація може бути використана при 
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проведенні наукових досліджень, аналізі інноваційних процесів, інвестиційної 

привабливості України тощо. Кількість заявок на винаходи та корисні моделі за 

весь період функціонування системи моніторингу перевищила 247 тисяч [111]. 

Понад 80 % загальної їх кількості подано національними заявниками. У період 

2004 - 2018 рр. найбільш активними національними заявниками були заявники 

з галузі вищої освіти та науки, які подали понад 50 % загальної кількості заявок 

на винаходи і корисні моделі (юридичні особи), а також заявники - фізичні 

особи - 37,7 %. 

У сучасних умовах ринкової економіки інформація щодо охорони 

комерційних позначень, зокрема торговельних марок (знаків для товарів і 

послуг), є досить актуальною для оцінки ситуації в конкурентному середовищі 

та представляє інтерес як для національної економіки, так і для іноземних 

інвесторів. За статистичними даними на цей об'єкт інтелектуальної власності 

подається найбільша кількість заявок (60,7 %). З їх загальної кількості заявки 

іноземних заявників складають 47,7 %, при цьому понад 70 % таких заявок 

подано за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків (вона значно 

полегшує процес реєстрації торговельних марок (знаків для товарів і послуг)). 

Найбільша кількість заявок на реєстрацію знаків від іноземних заявників 

подається із США, Німеччини, Швейцарії, Франції та Російської Федерації. 

Статистичні дані щодо реєстрації охоронних документів на об'єкти 

інтелектуальної власності фіксують наступну ситуацію. До державних реєстрів 

внесено понад 535 тисяч охоронних документів [111], з яких 81 % - на ім'я 

національних заявників. Зареєстровано 7,1 % патентів на винаходи, 21,5 % 

патентів на корисні моделі, 6,5 % патентів на промислові зразки, 44,9 % 

свідоцтв на торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Із загальної 

кількості патентів на винаходи понад 20 % видано на ім'я іноземних власників, 

з них 76,5 % - за заявками, поданими в Україні за процедурою Договору про 

патентну кооперацію (РСТ). Найбільшу кількість патентів (понад 67 %) 

зареєстровано на ім'я власників з США, Німеччини, Франції, Швейцарії, 

Великої Британії та Російської Федерації. Важливим показником економічної 
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цінності запатентованих винаходів є кількість чинних патентів. Станом на 

кінець 2018 р. чинними були 40,5 % від загальної їх кількості. При цьому частка 

чинних патентів серед патентів, виданих на ім'я іноземних власників, становить 

59 %, а для патентів, виданих на ім'я національних власників, цей показник 

становить 31 %. 

За весь період функціонування вітчизняної сфери інтелектуальної 

власності до державних реєстрів було внесено відомості про більше ніж 36 

тисяч договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності (20,4 % - договори про видачу ліцензії на використання об'єктів 

інтелектуальної власності, 76,1 % - договори щодо передачі права власності, 5,2 

% «відкритих» ліцензій на використання винаходів і корисних моделей). З них: 

на винаходи - 15,5 %, на корисні моделі - 5,3 %, на промислові зразки - 5,1 %, 

на торговельні марки - 74,1 %. 

Відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права» 

суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на 

оприлюднений або не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору 

або договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом 

строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у 

відповідних державних реєстрах. За період з 1995 р. до кінця 2018 р. було 

видано більше 70 тисяч свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. З 

2002 р., коли почалася реєстрація договорів, які стосуються права автора на 

твір, і до кінця 2018 р. було зареєстровано більше 3 тисяч таких договорів. До 

Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення з 2003 по 

2018 рр. внесено інформацію про більше ніж 2 тисяч виробників та 

розповсюджувачів. 

Актуальною залишається проблема недобросовісного набуття прав на 

об'єкти інтелектуальної власності, коли заявки на промислові зразки та корисні 

моделі (охоронні документи на які видаються за результатами лише формальної 

експертизи), а також на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) 

подаються з метою подальшого зловживання такими правами та 
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перешкоджання здійсненню господарської діяльності дійсних виробників та 

доступу на ринок України оригінальної продукції. 

Важко переоцінити наявність і роль творця в створені не тільки 

інтелектуальної власності як такої, але й в існуванні сфери інтелектуальної 

власності взагалі. Розвиток національної творчості не має перспектив, якщо не 

існує процес підготовки фахівців, здатних до творчої праці, і автору не 

гарантована винагорода за його особисту творчу працю. Тому важливою 

задачею удосконалення інфраструктурної бази публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності стає діяльність з навчання і розповсюдження 

знань у сфері інтелектуальної власності, що організується та реалізується 

державою. Ця діяльність спрямована на активізацію осмислення українським 

суспільством необхідності законного застосування прав інтелектуальної 

власності. На наше переконання, саме правильне застосування таких прав 

забезпечить розвиток економіки, буде достойно стимулювати творчу активність 

та інноваційний процес на благо всієї країни. Ця діяльність орієнтована на 

формування необхідного рівня знань і виховання поваги до інтелектуальної 

праці та її результатів, які втілені в об’єкти інтелектуальної власності, а також 

на інформування суспільства про можливі збитки та існуючи загрози для 

добробуту та здоров'я людей, які таять у собі контрафактні та піратські товари. 

На жаль, у переважної більшості населення України, як учасників ринку 

інтелектуальної власності, так і звичайних користувачів відповідної продукції, 

сформувалося потуральницьке ставлення до поршень прав інтелектуальної 

власності. У масовій свідомості як ідеологічно-психологічному феномені 

сучасного українського суспільства на сьогодні й досі не сформувалося поваги 

до права інтелектуальної власності як специфічного виду продукції та панує 

сприйнятливе ставлення до використання та споживання контрафактної 

товарів.  

Актуальним на сьогодні стає вивчення психологічного аспекту 

інтелектуальної власності [535, с. 512], в якому концентруються індивідуально-

особистісні якості людей, пов’язані з використанням у їхній діяльності 
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інтелектуальної власності. Так, згідно з результатами дослідження, проведеного 

Соціологічною групою «Рейтинг», ставлення українців до питання важливості 

захисту інтелектуальної власності є вкрай суперечливим. Майже 80% опитаних 

вважають, що право інтелектуальної власності повинно захищатися (у т. ч. 58% 

– повинно захищатися завжди, 21% – повинно, але не завжди). Лише 4% 

опитаних дотримуються протилежної думки. Ще 17% – не змогли визначитися 

з цього приводу. У той же час майже 60% опитаних українців готові порушити 

право інтелектуальної власності у випадку придбання одягу, книжки, музики, 

кіно або комп’ютерної програми, виготовлених з порушенням прав 

інтелектуальної власності за умови їх меншої вартості. Причому, як засвідчує 

опитування, чим молодші респонденти, чим частіше вони користуються 

Інтернетом, чим вищий рівень їхньої освіти, тим частіше вони готові 

відмовитися від оригіналу на користь дешевої копії або безкоштовної версії: 

майже 50% опитаних у віці 18-29 років намагатимуться безкоштовно скачати в 

Інтернеті музику, кіно або комп’ютерну програму, ще чверть – купуватимуть 

дешеву копію і лише кожен десятий купуватиме оригінал [362]. Наведені факти 

переконливо свідчать не стільки про низку правову культуру населення у сфері 

інтелектуальної власності, скільки про правовий нігілізм та психологічну 

неготовність або небажання поважного ставлення до інтелектуальної діяльності 

інших осіб. Як зазначає В. Д. Базилевич, побідне ставлення до інтелектуальної 

власності є результатом історичних обставин, пов’язаних з відсутністю 

державної та економічної незалежності, громадянського суспільства, 

спотвореними господарськими й культурними зв’язками, тривалим розвитком 

соціалістичних відносин, які за своєю сутністю виходили за рамки і можливості 

економічних чинників у їх ринковій формі [34, с. 411]. З іншого боку, вади 

сучасного суспільного устрою, пов’язані з низьким рівнем законності, 

соціальною нерівністю, процвітанням корупції у всіх сферах суспільства, 

недовірою громадян до держави, поблажливе ставлення до протиправної 

діяльності, також не сприяють поліпшення суспільного ставлення до поваги та 

охорони інтелектуальної власності. Крім того, як вірно зазначає Ю. Л. 
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Бошицький, важливою передумовою правової культури населення у сфері 

інтелектуальної власності є підвищення якості нормативної бази, посилення 

наукової обґрунтованості та демократизації правотворчості та 

правозастосування [58, с. 214]. Таким чином можна зробити висновок, що 

підвищення правової культури населення безпосередньо пов’язано з 

підвищенням якості нормотворення у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності, відповідно зазначений запобіжний захід стоїть на стику правових та 

ідеологічних заходів запобігання правопорушенням у сфері інтелектуальної 

власності. Причому до основних ідеологічних заходів удосконалення 

інфраструктурної бази публічного адміністрування у сфері  інтелектуальної 

власності, ми вважаємо, слід віднести: 

- підвищення правової культури населення щодо охорони інтелектуальної 

власності;  

- проведення кампаній з надання базових знань про основні права 

інтелектуальної власності та систему їх охорони, підготовка відповідних 

інформаційних методичних та навчальних матеріалів;  

- розвиток конструктивного діалогу між творцями, науковцями та 

бізнесом щодо проблем інтелектуальної власності, проведення публічних 

обговорень проблем охорони інтелектуальної власності;  

- публічне висвітлення в засобах масової інформації судових процесів 

щодо порушення прав інтелектуальної власності;  

- інформування населення щодо адміністративних стягнень та інших 

правових заходів впливу за порушення прав інтелектуальної власності;  

- підготовка інформаційних та навчальних матеріалів для підвищення 

обізнаності, поваги та розвитку культури суспільства у сфері інтелектуальної 

власності;  

- організація та сприяння проведення просвітницьких заходів з питань 

охорони інтелектуальної власності (конференцій, семінарів, конкурсів, курсів 

підвищення кваліфікації, літніх шкіл тощо);  
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- застосування засобів масової інформації та порталів мережі Інтернет для 

формування шанобливого ставлення до об’єктів інтелектуальної власності 

тощо.  

Крім того,  для підвищення рівня освіти у сфері інтелектуальної власності 

необхідно уточнення змісту освітньо-кваліфікаційних характеристик 

випускників вищих навчальних закладів з позиції формування в державі 

творчих особистостей, здатних до створення об'єктів інтелектуальної власності, 

а також підтримання високого професійного рівня працівників державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності, навчання суддів, 

співробітників правоохоронних та контролюючих органів. 

Для покращення обізнаності та розвитку високої культури широких 

верств населення в сфері інтелектуальної власності потрібно інформування 

широкої громадськості та бізнесових кіл про роль і значення інтелектуальної 

власності з метою підвищення інтересу до створення та правомірного 

використання об'єктів інтелектуальної власності, зростання 

конкурентоспроможності підприємств, економічного, соціального та 

культурного розвитку країни. Існує потреба у розповсюдженні та популяризації 

знань про законодавство в сфері інтелектуальної власності, важливість охорони 

та дотримання прав інтелектуальної власності для різноманітних категорій 

користувачів інтелектуальних продуктів, а також надання доступу до 

інформації та знань у сфері інтелектуальної власності за допомогою сучасних 

засобів, інформаційних і комунікаційних технологій [157, с. 222]. Актуальним 

завданням є здійснення заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості та 

рівня усвідомлення молоддю, що навчається, значення інтелектуальної 

власності в розв'язанні актуальних проблем суспільства (впровадження 

екологічних інновацій, захисту традиційних знань і фольклору тощо) та 

організація заходів з питань залучення уваги до сфери інтелектуальної 

власності школярів, розвиток творчої активності молодого покоління шляхом 

стимулювання дослідницької та інноваційної діяльності серед школярів. 

Потребують підтримки інститути творців об'єктів права інтелектуальної 
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власності (авторів, винахідників, виконавців тощо), представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених) та оцінювачів вартості 

інтелектуальної власності. 

З метою виховання поваги до інтелектуальної власності доцільно, на наш 

погляд, розробити відповідну політику щодо розвитку творчої діяльності дітей, 

юнацтва та молоді шляхом підготовки інформаційних та навчальних матеріалів 

для підвищення обізнаності, поваги та розвитку культури суспільства у сфері 

інтелектуальної власності та удосконалення навчальних програм для учнів і 

студентів та передбачення в них інформації про інтелектуальну власність та її 

роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Потрібно сприяти 

запровадженню курсів з винахідництва як факультативів у програмах шкільної 

освіти та визначення дисципліни «Інтелектуальна власність» як обов'язкової 

для вивчення у всіх вищих навчальних закладах України. Необхідною є і 

підтримка проведення літніх шкіл з інтелектуальної власності на базі провідних 

національних університетів, у тому числі спільно з ВОІВ, проведення олімпіад 

з інтелектуальної власності та сприяння відкриттю в Україні на базі провідних 

національних університетів навчальних курсів з інтелектуальної власності, що 

організовуються в рамках діяльності академії ВОІВ. Зовсім не зайвим стане 

проведення спеціалізованих інформаційних кампаній, розрахованих на цільову 

аудиторію (учнів шкіл, студентів, викладачів закладів освіти, підприємців, 

споживачів, представників державного сектору, судових та правоохоронних 

органів) з метою інформування про негативні наслідки контрафакції, піратства 

та недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності, а також про 

перспективи та переваги, які забезпечуються завдяки творчій діяльності, 

охороні та впровадженні інтелектуальної власності. 

Правові норми у сфері інтелектуальної власності призначені забезпечити 

охорону інтелектуальних продуктів, винаходів, новостворених корисних 

моделей від неправого використання, забезпечити гідну оцінку вкладеної у 

винахід або розробку праці окремої людини чи трудових колективів. 

Відповідно до регулювання відносин інтелектуальної власності належить 
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закріплення права її власника володіти, користуватися та розпоряджуватися 

нею. З іншого боку, важливою частиною регулювання відносин інтелектуальної 

власності є забезпечення можливостей її комерціалізації, тобто введення до 

економічного обігу та отримання від цього прибутку. Відповідно економічний 

напрямок удосконалення інфраструктурної бази публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності є не менш важливим. Аналіз ринку 

інтелектуальної власності в Україні доводить, що за умови створення дієвої 

системи її охорони інтелектуальна власність стає одним з найбільш ліквідних 

товарів. Використання новітніх технологій, наукових розробок, «ноу-хау» є 

запорукою успішного розвитку будь-якого бізнесу або виробництва. 

Інтелектуальна власність сама по собі стає джерелом доходів. Відповідно 

розвиток ринку інтелектуальної власності в Україні прискорить входження 

України до світової спільноти на умовах рівноправного партнерства.  

У той же час, як зазначають фахівці, розвиток ринку інтелектуальної 

власності в Україні переживає низку проблем: низька конкурентоспроможність 

української економіки в сфері інновацій; низький рівень комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності та їх капіталізації українськими підприємствами в 

якості нематеріальних активів; тенденція до зниження інноваційної активності 

українських підприємств; нерозвиненість та нерівномірний розподіл за 

регіонами інноваційної інфраструктури; практична відсутність ефективних 

механізмів фінансування розвитку інтелектуальної власності [47, с. 10] тощо. 

Економічні недоліки забезпечення гідної регулювання інтелектуальної власності 

в Україні спричиняють, з одного боку, значні складнощі у виробленні 

високоякісного вітчизняного інтелектуального продукту та його охорони, а з 

іншого – відкривають широкі можливості майже неконтрольованого 

використання контрафактної продукції та швидкого отримання надприбутків. 

Відповідно поліпшення економічного клімату на ринку інтелектуальної 

власності та спрощення процедур її комерціалізації має знизити кількість 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Аналіз ринкових відносин 

інтелектуальної власності в Україні, на наш погляд, дозволяє визначити основні 
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економічні заходи удосконалення інфраструктурної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Ними повинні стати: 

- спрощення процедур оформлення прав на об’єкти інтелектуальної 

власності та реєстрації фактів передання виключних майнових прав;  

- державна підтримка патентування вітчизняних об’єктів інтелектуальної 

власності в іноземних державах та недопущення на митну територію товарів, 

які імпортуються з порушенням прав інтелектуальної власності;  

- запровадження кредитних програм для учасників ринку інтелектуальної 

власності, які впроваджують передові інноваційні технології та винаходи, 

створені в Україні;  

- запровадження програм страхування господарчих ризиків під час 

впровадження інноваційних технологій та винаходів, створених в Україні;  

- зниження податкового навантаження під час комерціалізації об’єктів 

права інтелектуальної власності, створених в Україні;  

- надання методологічної, методичної та інформаційної допомоги з 

питань правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності на ринку 

України та загальне підвищення культури ведення бізнесу у сфері 

інтелектуальної власності. 

Сприятиме розвитку інфраструктурної бази і удосконалення процесу 

взаємодії винахідників, науковців та бізнесу, а також розвиток інноваційної 

діяльності та трансферу технологій. Вирішення даної проблеми потребує 

сприяння взаємодії між науковими установами, освітянами та бізнесом, 

сприяння створенню наукових парків, бізнес-інкубаторів, стартапів, центрів 

комерціалізації інтелектуальної власності при вищих навчальних закладах та 

наукових установах та надання методологічної, методичної та іншої 

інформаційної допомоги науковим паркам, центрам комерціалізації 

інтелектуальної власності з питань, пов’язаних з охороною прав 

інтелектуальної власності. Необхідним є виконання рекомендацій 

Парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення 

розвитку науки та науково-технічної сфери держави», схвалених відповідною 
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Постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. [491], зокрема, 

започаткування в Україні міжнародного проекту ВОІВ «Створення Центрів 

підтримки технологій та інновацій», метою яких є спрощення доступу до 

технічних знань і підвищення ефективності використання патентної інформації, 

в регіональних і обласних центрах науково-технічної інформації. 

Удосконалення інфраструктурної бази публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності потребує і сприяння діяльності суб’єктам 

інноваційної системи України у частині надання методологічної та методичної 

допомоги з питань правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, а 

також надання методологічної, методичної та іншої інформаційної допомоги 

при реалізації державних інвестиційних програм. 

Вимагають покращення механізми набуття правової охорони 

інтелектуальної власності шляхом забезпечення проведення експертизи заявок 

на відповідні об'єкти інтелектуальної власності на рівні провідних патентних 

відомств світу та удосконалення методичного забезпечення експертизи заявок 

на об'єкти інтелектуальної власності. Необхідна модернізація системи 

інформаційних технологій, що використовуються у державній системі правової 

охорони інтелектуальної власності, приведення її у відповідність до сучасних 

технологій, які використовуються в сфері інтелектуальної власності 

провідними країнами Європи та світу, а також розвиток патентно-

інформаційного забезпечення в сфері інтелектуальної власності, забезпечення 

широкого доступу громадськості до інформації, пов'язаної з набуттям прав 

інтелектуальної власності. 

Особливої уваги потребує низка проблем, пов’язаних зі створенням 

належних умов для комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. І 

першою з таких проблем є проведення дерегуляції та стимулювання цих 

процесів. Мова йде про лібералізацію процедури реєстрації прав 

інтелектуальної власності (у відповідності з практикою ЄС, а саме, про видачу 

паперового примірника охоронного документа на об'єкти інтелектуальної 

власності за клопотанням правовласника) та процедури реєстрації фактів 
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передання виключних майнових прав. Потребує вирішення і проблема 

удосконалення комунікацій між закладом експертизи, єдиним органом 

інтелектуальної власності та заявниками/власниками охоронних документів 

(розвиток електронного документообігу, ведення електронного діловодства за 

заявками, проведення засідань Апеляційної палати єдиного органу 

інтелектуальної власності у режимі відео-конференцій). Необхідним виглядає 

введення податкових стимулів суб’єктів господарювання, які впроваджують 

передові інноваційні технології та винаходи, створені в Україні та 

запровадження кредитних програм для суб’єктів господарювання, які 

впроваджують передові інноваційні технології та винаходи, створені в Україні. 

І нарешті, потрібно ініціювання програм страхування ризиків у господарській 

діяльності при впровадженні передових інноваційних технологій та винаходів, 

створених в Україні, розвиток комунікацій між творцями, науковцями та 

бізнесом, а також підвищення культури ведення бізнесу з використанням прав 

інтелектуальної власності [616, с. 220]. 

До речі, стимулювання процесів комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності зачіпає і більш широку проблему - стимулювання створення 

результатів інтелектуальної творчої діяльності. Зокрема, для покращення 

стимулювання в сфері інтелектуальної власності, окрім удосконалення 

механізмів управління з боку держави створенням і використанням 

інтелектуального потенціалу українського суспільства в інтересах активізації 

інноваційного розвитку економіки потрібно удосконалення механізмів 

заохочення створення сприятливого інноваційного клімату, що ґрунтується на 

цінностях постіндустріального суспільства, яке базується на знаннях та 

ефективному використанні інтелектуальної власності [140, с. 117]. Необхідним 

є сприяння інститутам творців об'єктів права інтелектуальної власності 

(авторам, винахідникам, виконавцям тощо), представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених) та оцінювачів у сфері 

інтелектуальної власності і підтримка діяльності творчих спілок та інших 

неурядових організацій країни, що діють у сфері інтелектуальної власності. 
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Потребують подальшого удосконалення механізми використання інноваційного 

потенціалу об'єктів інтелектуальної власності в інтересах потужного 

інноваційного розвитку економіки та забезпечення оптимального 

співвідношення між адміністративним регулюванням способів стимулювання 

інтелектуальної діяльності та їх регулюванням на підставі ринкових механізмів. 

А залучення інвестицій приватного сектору до наукових досліджень, інновації 

та охорона інтелектуальної власності повинно відбуватися разом з 

розповсюдженням знань відносно ролі інтелектуальної власності в 

стимулюванні конкуренції, зростанні конкурентоспроможності економіки, 

розвитку торгівлі та залученні інвестицій. Україні потрібно створення та 

просування бренда країни з метою покращення іміджу продукції національних 

товаровиробників та розробка рекомендацій стосовно удосконалення діяльності 

з колективного управління, зміцнення потенціалу співробітництва організацій 

колективного управління країни із зарубіжними профільними організаціями. 

Стимулювання створення результатів інтелектуальної творчої діяльності буде 

сприяти розвиток ринку інтелектуальної власності та створення умов для його 

моніторингу і активне залучення до ринкових відносин об'єктів інтелектуальної 

власності, створених за бюджетні кошти. Важливим є сприяння процесу 

отримання прав інтелектуальної власності та здійснення їх оцінки з наступним 

введенням у господарський обіг в установах, на підприємствах і в закладах за 

напрямами наукової, науково-технічної, освітньої та виробничої діяльності, а 

також за напрямами діяльності, що пов'язані з наданням послуг. Актуальним 

завданням є і покращення системи економічних стимулів (податкових, 

кредитних, страхових тощо) для активізації процесів створення, охорони та 

комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, розвитку ринку цих об'єктів 

у країні, а також потужного інноваційного розвитку економіки 

Важливим завданням створення належних умов для комерціалізації 

об'єктів інтелектуальної власності є залучення малих та середніх підприємств 

до використання об’єктів інтелектуальної власності у своїй діяльності. У цьому 

сенсі слід проводити роботу з розроблення механізмів субсидіювання малих та 
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середніх підприємств (шляхом кредитування патентування) та підвищення 

обізнаності представників цих підприємств про інтелектуальну власність. 

Подальшого удосконалення потребує забезпечення здійснення правових та 

технологічних аудитів для малих і середніх підприємств, широкого спектру 

патентних пошуків, орієнтованих на їх потреби, а також  маркетингових 

досліджень, орієнтованих на потреби малих та середніх підприємств. Необхідно 

також сприяння оцінці технічних рішень, які розробляються цими 

підприємствами, на предмет перспектив їх патентоспроможності та 

комерціалізації. 

Окремо слід сказати про необхідність удосконалення забезпечення 

ефективного використання підприємствами державної форми власності прав 

інтелектуальної власності. Важливим кроком на шляху до вирішення цього 

завдання повинно стати удосконалення законодавства щодо розподілу прав 

інтелектуальної власності на об’єкти, створенні за рахунок коштів держаного 

бюджету. Потребують також вирішення питання щодо визначення потреб у 

програмному забезпеченні (із врахуванням можливостей використання вільного 

програмного забезпечення та програмного забезпечення з відкритим кодом) та 

розроблення орієнтовних тендерних умов для закупівлі ліцензійного 

програмного забезпечення, проведення правових та технологічних аудитів 

використання державними підприємствами об'єктів права інтелектуальної 

власності та надання пропозицій щодо їх охорони, узагальнення інформації про 

використання державними підприємствами об'єктів інтелектуальної власності 

та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності такого використання, 

розроблення програм використання інтелектуальної власності та оцінки її 

ефективності, а також надання методологічної, методичної та іншої допомоги 

державним підприємствам з питань, пов’язаних з охороною прав 

інтелектуальної власності. 

Важливим кроком на шляху до вдосконалення інфраструктурної бази 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності має стати 

підвищена увага до кадрового забезпечення сфери інтелектуальної власності. 
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Потрібно, насамперед, ініціювати державне замовлення на перепідготовку 

кадрів з питань інтелектуальної власності для фахівців судових, митних та 

правоохоронних органів. Нагальним завданням стає сприяння політиці надання 

на вільний вибір вузів визначати ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» або «магістр»), на якому має викладатися курс 

«Інтелектуальна власність» (з уніфікацією назви курсу в усіх вузах) як 

обов’язковий курс навчального плану, сприяння діяльності вищих навчальних 

закладів із відкриття магістерських програм, у тому числі міждисциплінарних, з 

інтелектуальної власності, а також сприяння створенню можливостей для 

проведення наукових досліджень та отримання наукових ступенів у сфері 

інтелектуальної власності в межах окремих спеціальностей у різних галузях 

наук (юридична, економічна, технічна, сільськогосподарська науки тощо). 

Традиційними повинні стати участь у підготовці спільних з науковими 

інституціями видань з питань інтелектуальної власності, у тому числі 

енциклопедичних, науково-практичних коментарів до законодавства, науково-

популярних видань тощо, організація системи дистанційного навчання фахівців 

за програмою базового україномовного модулю курсу Академії ВОІВ DL-101 

«Загальний курс з питань інтелектуальної власності» та спеціалізованих курсів 

Академії ВОІВ та розроблення навчальних програм із залученням фахівців 

Академії ВОІВ. Окремої уваги потребує організація навчання за розробленими 

навчальними програмами з видачею спільних дипломів (відповідно до 

Програми співробітництва між Кабінетом Міністрів України і ВОІВ) та 

розвиток міжнародного співробітництва щодо карого забезпечення у сфері 

інтелектуальної власності. 

Таким чином, удосконалення вітчизняного публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності повинно відбуватися у напрямку 

розповсюдження знань про інтелектуальну власність та створення сприятливих 

умов для комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. 
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Висновки до розділу 5 

 

Визначення мети, стратегічних напрямів і основних завдань, пріоритетів 

та перспектив подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності повинно базуватися на результатах ретельного 

аналізу сучасного стану як самої діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування щодо реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 

власності, так і самої сфери інтелектуальної власності. 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 і залежить від дії зовнішніх факторів. 

Стратегічні напрями подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності в Україні повинні зосереджуватись на вирішенні 

наступних трьох комплексах базових проблем публічного адміністрування у 

сфері, що досліджується: проблем нормативної бази (вона включає національне 

законодавство, як сукупність правових положень, на підставі яких суб’єкти 

публічного адміністрування створюють належні умови набуття, реалізації, 

охорони та захисту права, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної творчої діяльності членів суспільства), проблем інституційної 

бази (суб’єктів публічного адміністрування, наділених відповідними 

повноваженнями у сфері інтелектуальної власності з метою вирішення ними 

широкого кола завдань з надання правової охорони, управління, реалізації і 

захисту прав інтелектуальної власності) та проблем інфраструктурної бази 

(елементів і відносин, які забезпечують та підтримують на відповідному рівні 

функціонування сфери інтелектуальної власності, а також користувачів цієї 

сфери).  

Нормативна база для виконання завдань публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності сьогодні являє собою ієрархічну систему 

правових норм. Але, розпорошений масив національного законодавства не 

сприяє його одноманітному, а відповідно і ефективному застосуванню. 
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Насамперед, потребує систематизації вітчизняне законодавство про 

адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері інтелектуальної 

власності. Підвищенню ефективності запобігання таким правопорушенням 

сприятиме об’єднання складів адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності в окремій главі чинного КУпАП. Важливим 

напрямом на шляху до удосконалення вітчизняної нормативної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності має стати адаптація 

вітчизняних нормативних правових актів у сфері інтелектуальної власності до 

відповідних актів ЄС. Першим кроком такої діяльності є продовження 

гармонізації законодавства в сфері інтелектуальної власності із загальним 

законодавством України та законодавством, що регулює інші сфери, 

законодавчих і відомчих нормативних актів, а також систематизація та 

уніфікація норм, що регулюють відносини в сфері інтелектуальної власності, а 

також приведення норм ЦК України у відповідність до норм законодавства ЄС 

та внесення до нього змін, необхідність яких випливає з практики його 

застосування. Потребує відповідного нормативного регулювання і публічне 

адміністрування проблеми утилізації (ліквідації, знищення) як самого 

матеріального носія після його використання, так і відходів, що виникають під 

час виробництва такої продукції, на етапі проектування технологій створення 

продукції, в якій реалізовані об'єкти інтелектуальної власності. Завданням 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності виглядає 

створення нормативної бази щодо охорони інтелектуальної власності у 

військово-технічній сфері. Актуальним завданням залишається удосконалення 

законодавчої бази системи колективного управління майновими авторськими і 

суміжними правами, яке передбачає приведення у відповідність національного 

законодавства щодо унормування діяльності вітчизняних організацій 

колективного управління з положеннями відповідної директиви Європейського 

парламенту та Ради ЄС. 

Напрямом подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності є удосконалення його інституційної бази в напрямку 
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реалізації концепції створення в Україні єдиного органу інтелектуальної 

власності, наділеного відповідним адміністративно-правовим статусом. 

Основними напрямами удосконалення інституційної бази публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності повинні також стати: 

завершення процесу реформування системи суб’єктів публічного 

адміністрування у цій сфері; комплектація системи публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності фахівцями високого рівня, здатними швидко 

адаптуватися до нових умов та вирішувати складні завдання охорони 

інтелектуальної власності в сучасних умовах, із одночасним збереженням 

наступності у формування кадрового апарату; якнайшвидше налагодження 

співробітництва та взаємодії між державними та приватними установами у 

сфері охорони інтелектуальної власності; поглиблення співробітництва з 

міжнародними організаціями у сфері охорони прав інтелектуальної власності; 

налагодження співробітництва з державними органами інших країн з питань 

охорони інтелектуальної власності; підтримка діяльності громадських 

організацій у сфері інтелектуальної власності. 

Важливим напрямком подальшого розвитку публічного адміністрування 

у сфері інтелектуальної власності є вдосконалення його інфраструктурної бази. 

При цьому головним завданням удосконалення інфраструктурної бази 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності є діяльність з 

навчання і розповсюдження знань про інтелектуальну власність. Для 

покращення обізнаності та розвитку високої культури широких верств 

населення в сфері інтелектуальної власності потрібно інформування широких 

кіл громадськості та бізнесових кіл про роль і значення інтелектуальної 

власності з метою підвищення інтересу до створення та правомірного 

використання об'єктів інтелектуальної власності, зростання 

конкурентоспроможності підприємств, економічного, соціального та 

культурного розвитку країни. З метою виховання поваги до інтелектуальної 

власності доцільно розробити відповідну політику щодо розвитку творчої 

діяльності дітей, юнацтва та молоді шляхом підготовки інформаційних та 
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навчальних матеріалів для підвищення обізнаності, поваги та розвитку 

культури суспільства у сфері інтелектуальної власності та удосконалення 

навчальних програм для учнів і студентів та передбачення в них інформації про 

інтелектуальну власність та її роль у соціально-економічному розвитку 

суспільства. Сприятиме розвитку інфраструктурної бази і удосконалення 

процесу взаємодії винахідників, науковців та бізнесу, а також розвиток 

інноваційної діяльності та трансферу технологій. 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 удосконалення 

методичного забезпечення експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної 

власності. Особливої уваги потребує низка проблем, пов’язаних зі створенням 

належних умов для комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. І 

першою з таких проблем є проведення дерегуляції та стимулювання цих 

процесів. Потребує удосконалення і забезпечення ефективного використання 

підприємствами державної форми власності прав інтелектуальної власності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо розкриття природи 

феномену публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, 

аналізу його специфічних особливостей, з’ясування організаційно-правових 

засад даної діяльності, розроблення науково обґрунтованої системи заходів, 

спрямованих на її вдосконалення. Здобувачем сформульовано низку 

теоретичних і практичних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих 

на вирішення цього завдання. Основні з них можна узагальнити в наступних 

положеннях: 

1. Сформульовано авторську дефініцію публічного адмініструванням 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 

у даній сфері виступають суспільні відносини з приводу: створення відповідних 

правових норм; визначення адміністративно-правового статусу учасників 

адміністративно-охоронних відносин; видачі охоронних документів на об’єкти 

інтелектуальної власності; реєстрації договорів, пов’язаних з передачею прав 

інтелектуальної власності; реєстрації суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі 

сприянням громадянам у реалізації наданих останнім прав у сфері 

інтелектуальної власності; попередження та припинення порушень прав 

інтелектуальної власності; притягнення до 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 
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здійснюється з використанням адміністративно-правових методів, які 

неодмінно обволікаються в певну форму публічного адміністрування.  

2. Доведено, що сфера інтелектуальної власності являє собою цілісну і 

динамічну підсистему суспільства, що охоплює процеси, пов’язані зі 

створенням, використанням, охороною і захистом інтелектуального продукту, 

яка існує в суспільстві поряд з іншими сферами (економічною, політичною, 

правовою, духовною тощо) та взаємодіючи з ними, збагачує кожну з них і 

сприяє їх ефективному функціонуванню та подальшому розвитку. Виявлено, 

що, як предмет публічного адміністрування, сфера інтелектуальної власності 

являє собою сукупність взаємопов’язаних суспільно-правових інститутів, 

складовими елементами якої є: 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 і 

міжнародного законодавства про інтелектуальну власність (вітчизняні 

нормативно-правові акти та міжнародні угоди у сфері інтелектуальної 

власності, до яких вже приєдналася Україна); суб’єкти публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності; інститут юридичної 

відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності 

(адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної та 

кримінальної).  

3. З’ясовано, що важливим інструментом здійснення політики держави у 

сфері інтелектуальної власності є державна політика щодо публічного 

адміністрування у цій сфері, що являє собою сукупність сформульованих і 

законодавчо закріплених цілей, задач, функцій та інтересів, якими керуються 

органи державної влади під час здійснення ними процедур публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, а також їх практичну 

діяльність з досягнення запланованого результату. Сформульовано зміст 

державної політики у сфері інтелектуальної власності, який зумовлюється 

загальною спрямованістю політики держави, яка на будь-якому часовому 



 408 

відрізку є важливим елементом розвитку державності, а важливою умовою 

успішного вирішення її завдань виступає ефективне публічне адміністрування 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 упорядкованому суспільстві у 

формі державної діяльності мають співвідноситися об'єктивно зумовлені 

суспільними потребами та національними інтересами цілі забезпечення сталого 

розвитку сфери інтелектуальної власності і його наявні матеріальні та духовні 

можливості, суб'єктивні бажання і цілі владарюючих соціальних сил з 

реальними історичними умовами, якими визначаються основні напрями і 

завдання державної діяльності щодо забезпечення досягнення зазначених цілей. 

4. Обґрунтовано тезу про те, що суб’єкти публічного адміністрування у 

сфері інтелектуальної власності складають окрему категорію державних 

органів, адміністративно-правовий статус яких характеризується наступними 

рисами: вони здійснюють державно-владний вплив на об’єкт публічного 

адміністрування; їх головною рисою є наявність у них владних повноважень, 

які дозволяють їм втілювати власну волю в формі управлінських рішень; 

правовою основою їх діяльності в переважній більшості випадків стають норми 

адміністративного права; в процесі власної діяльності дані 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’єкти 

загальної компетенції (суб’єкти, які в межах підвідомчої їм території 

здійснюють адміністративно-правове регулювання підконтрольних їм органів 

галузевої або спеціальної (функціональної) компетенції), галузевої компетенції 

(вони реалізують державну політику у відповідній галузі) та спеціальної 

(функціональної) компетенції (ці суб’єкти забезпечують реалізацію державної 

політики в одній або декількох сферах шляхом надання адміністративних 

послуг, здійснення державного нагляду (контролю), узагальнення практики 
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застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

законодавчих актів).  

5. Встановлено, що суб’єктами загальної компетенції слід визнати ті 

суб’єкти, до компетенції яких входить здійснення в тому або 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 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 і Рада 

міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування та їх виконавчі органи. Аргументовано твердження про те, що 

дана група суб’єктів публічного адміністрування наділена загальною 

компетенцією у сфері інтелектуальної власності, а тому їх діяльність у 

переважній більшості випадків обмежується лише створенням організаційно-

правового режиму правомірного використання об’єктів інтелектуальної 

власності, що досягається, насамперед, шляхом видання правових актів.  

6. Наголошено на тому, що наступний 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 ці суб’єкти покладаються завдання реалізації державної політики в 

зазначеній сфері. Окреслено коло суб’єктів публічного адміністрування 

галузевої компетенції: міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади, що мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, інші 
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структури і відповідно керують певною галуззю, місцеві органи цих міністерств 

та інших центральних органів виконавчої влади. Визначена особливість цих 

суб’єктів - їх організаційна діяльність не виходить за межі їх компетенції, а їх 

головне завдання полягає у безпосередньому забезпеченні потреб суспільства у 

певній продукції або послугах. Крім того, для суб’єктів публічного 

адміністрування галузевої компетенції характерні вертикальні правові 

відносини, відносини прямої підпорядкованості, які складаються між 

суб’єктами публічного адміністрування і керованими ними об'єктами. 

Суб'єктом публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності 

галузевої компетенції в Україні є Мінекономрозвитку України зі створеним у 

його структурі апарату 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 

покладається на суб’єкти 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. Встановлено, що до групи суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності спеціальної (функціональної) компетенції слід 

віднести ті, які поряд з виконанням своїх основних функцій, приймають також 

певну участь у публічному адмініструванні в зазначеній сфері. Ця група 

суб’єктів, в залежності від особливостей їх адміністративно-правового статусу, 

поділяється в свою чергу на правоохоронні (СБУ, органи прокуратури України, 

органи внутрішніх справ), контролюючи (Антимонопольний комітет України, 

ДФС України, Держпродспоживслужба, Держгеокадастр, Міністерство охорони 

здоров'я України, Міністерство культури України, Державне агентство України 

з питань кіно, Міністерство екології та природних ресурсів України, ФДМ 
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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 останніми в межах їх 

компетенції і спрямована на виконання покладених на них завдань у сфері 

інтелектуальної власності. Виявлено, що вся сукупність форм публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності поділяється на дві основні 

групи – правові (видання правових актів і регламентування адміністративних 

договорів) та організаційні (які на відміну від правових не пов’язуються з 

реалізацією державно-владних повноважень суб’єктами публічного 

адміністрування, а в переважній більшості випадків сприяють їх здійсненню). 

Наголошено, що специфіку діяльності суб’єктів публічного адміністрування в 

сфері інтелектуальної власності відображає сукупність методів, що 

застосовуються для її здійснення - методи переконання та примусу. Виходячи з 

принципу спрямованості на втілення результату інтелектуальної творчої 

діяльності до господарського обігу, зроблено висновок про доцільність 

домінування методу переконання (заходів адміністративного попередження, 

адміністративного припинення та адміністративного стягнення 

(адміністративної відповідальності) під час здійснення публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності.  

9. Встановлено, що важливе місце в системі організаційно-правових засад 

публічного адміністрування у сфері, що досліджується, належить процедурі 

державної реєстрації об’єкту 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, в якій існують чіткі групи процедурних дій, пов’язані 

необхідністю досягнення певних проміжних цілей та сукупності задач, які 

вирішуються певними суб’єктами у відносно обмежених часових межах. 
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З’ясовано зміст чотирьох етапів цієї адміністративної процедури: 1) подання 

заявки (сукупності документів, необхідних для видачі охоронного документу) 

та визначення дати її подання; 2) розгляд заявки та прийняття рішення за 

результатами її розгляду (проведення експертизи заявки, процес якої 

відбувається або в один етап (проведення формальної експертизи), або в два 

етапи (оскільки для частини об’єктів інтелектуальної власності передбачено 

проведення ще і кваліфікаційної експертизи)); 3) державна реєстрація 

охоронного документу та опублікування відомостей щодо нього (у відповідних 

державних реєстрах); 4) видача охоронного документу на об’єкт 

інтелектуальної власності. Зазначено, що у межах кожного з названих етапів 

можна виділити процедурні елементи більш низького рівня, до яких доцільно 

віднести певні процедурні стадії та окремі процедурні дії. 

10. Наголошено, що для реалізації мети і завдань публічного 

адміністрування у сфері інтелектуальної власності, з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку цієї сфери суспільного життя, все більшого значення 

набуває його інформаційно-аналітичне забезпечення. Сформульовано 

визначення терміну «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 даній сфері. Доведено, що продуктивне інформаційно-

аналітичне забезпечення складається тільки 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 

інформаційно-аналітичного забезпечення певного рівня публічного 

адміністрування, відповідають цьому рівню і зменшують його невизначеність 

11. Виявлено, що адміністративній відповідальності за порушення 

законодавства у сфері інтелектуальної власності притаманні специфічні 

особливості, які дозволяють відокремити її від інших видів відповідальності: в 
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більшості випадків вона застосовується в позасудових процесуальних формах; 

даний вид адміністративної відповідальності застосовується щодо осіб, які не 

перебувають у службовій підпорядкованості органу, який застосовує 

відповідальність; 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 у застосуванні судом до винної особи, яка 

скоїла дане адміністративне правопорушення, покарання, передбаченого 

відповідними статтями КУпАП, згідно з визначеною законом процедурою. 

Аргументовано, що підставою застосування адміністративної відповідальності 

за порушення прав інтелектуальної власності є адміністративне 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності, яке слід визначити як 

передбачене законодавством про адміністративну відповідальність суспільно 

шкідливе, протиправне, винне діяння, вчинене суб’єктом таких протиправних 

діянь, що посягає на сукупність майнових та/або особистих немайнових прав на 

результати свідомої інтелектуальної творчої діяльності людини. 

12. Визначено, що всім складам адміністративних правопорушень у сфері 

інтелектуальної власності (ст. ст. 51-2, 107-1, 156-3 (у частині яка стосується 

об’єктів інтелектуальної власності), 164-3, 164-6, 164-7, 164-8, 164-9, 164-13 

КУпАП) притаманні такі елементи, як об’єктивні ознаки (їх складає сукупність 

родового об’єкта та об’єктивної сторони складів цих адміністративних 

правопорушень) і суб’єктивні ознаки (сукупність відповідних суб’єктів та 

суб’єктивної сторони (внутрішньої сторони адміністративних правопорушень, 

що охоплює психічне ставлення особи до суспільно шкідливого діяння, котре 

нею вчиняється і до його наслідків)), які у своїй єдності утворюють склади 

адміністративних правопорушень цієї групи. Встановлено 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 
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адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності - 

сукупність способів порушення права інтелектуальної власності. Досліджено 

суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень цієї групи - їх суб'єкт та 

суб’єктивна сторона, що характеризується тим, що всі вони вчинюються 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 з видів адміністративних 

юрисдикційних проваджень, що являє собою ряд послідовних дій компетентних 

органів, передбачених діючим законодавством, по виявленню адміністративних 

правопорушень у сфері інтелектуальної власності і притягненні винних осіб до 

адміністративної відповідальності в процесі адміністративного розслідування, 

розгляді і прийнятті рішення по справі, повторному розгляді і забезпеченні 

виконання постанови (рішення) про накладення адміністративних стягнень. У 

справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності 

виокремлено наступні стадії провадження: 1) порушення справи про 

адміністративне правопорушення (вона складається з трьох етапів: а) офіційна 

реєстрація уповноваженим органом (посадовцем) фактичних даних про 

порушення прав інтелектуальної власності, б) офіційна діяльність 

уповноважених органів для з’ясування обставин даного правопорушення та в) 

складання протоколу); 2) розгляд справи про адміністративне правопорушення 

та прийняття рішення (на цій стадії слід виділити чотири етапи: а) підготовка 

до розгляду справи;  б) розгляд справи по суті;  в) прийняття і оформлення 

рішення у справі; г) оголошення прийнятого рішення); 3) оскарження і 

опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення; 4) 

виконання рішення, застосування адміністративного стягнення. 

14. Сформульовані конкретні пропозиції щодо стратегічних напрямів 

подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної 

власності в Україні, які повинні бути, на думку автора, зосереджені на 
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вирішенні трьох наступних комплексах базових проблем публічного 

адміністрування у сфері, що досліджується: 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 КУпАП, адаптації 

вітчизняних правових актів у сфері інтелектуальної власності до відповідних 

актів ЄС, нормативного регулювання проблеми утилізації об’єктів 

інтелектуальної власності, створення нормативної бази щодо охорони 

інтелектуальної власності у військово-технічній сфері, а також удосконалення 

законодавчої бази системи колективного управління майновими авторськими і 

суміжними правами; 

- аргументовано наявність потреби удосконалення інституційної бази 

публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в напрямку 

реалізації концепції створення в Україні єдиного органу інтелектуальної 

власності, комплектації системи публічного адміністрування у сфері 

інтелектуальної власності фахівцями високого рівня, налагодження взаємодії 

між державними та приватними установами, поглиблення співробітництва з 

міжнародними організаціями у цій сфері, налагодження співробітництва з 

відповідними державними органами інших країн, підтримки діяльності 

громадських організацій у сфері інтелектуальної власності; 

- обґрунтовано пріоритетність завдання удосконалення інфраструктурної 

бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності шляхом 

активізації діяльності по розповсюдженню знань у сфері інтелектуальної 

власності, виховання поваги до інтелектуальної власності, удосконалення 

взаємодії винахідників, науковців та бізнесу, а також розвитку інноваційної 

діяльності та трансферу технологій, покращення механізму набуття правової 

охорони і створення належних умов для комерціалізації об'єктів 

інтелектуальної власності. 
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