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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. З кожним днем ефективне та поступове реформування 

України все більше залежить від впровадження в господарську та соціальну 

сферу якомога більшої кількості об’єктів прав інтелектуальної власності, 

розвитку та захисту творчого потенціалу українського суспільства та його 

інтелектуального капіталу. Саме тому створення та функціонування якісної 

системи правової охорони об’єктів прав інтелектуальної власності та прав на їх 

подальше використання повинно стати одним із найголовніших завдань нашої 

країни на шляху до євроінтеграції та розвитку економічного потенціалу. 

Основою доктрини адміністративних послуг стала концепція служіння 

держави людині. Таким чином, на сучасному етапі формування публічних 

послуг в Україні будуються відносини, за яких громадянин стає споживачем 

послуг у відносинах із владою, а остання, у свою чергу, в особі публічних 

суб’єктів повинна орієнтуватися на потреби особи. На жаль, прийняття Закону 

України «Про адміністративні послуги» не поставило крапку у формуванні 

нового формату відносин, а недосконалість усієї системи законодавства 

України взагалі призвела до того, що певна частина позитивних нововведень 

вказаного Закону взагалі не може бути реалізована на практиці до сьогодні, у 

тому числі у процесі надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної 

власності.  

Конституція України гарантує громадянам свободу літературної, художньої 

та наукової творчості, а також захист інтелектуальної власності та авторських 

прав, яких набувають громадяни у зв’язку з різними видами інтелектуальної 

діяльності. На жаль, в Україні спостерігаються непоодинокі випадки 

порушення прав інтелектуальної власності. Проте варто зазначити, що велику 

кількість таких правопорушень можна було б уникнути або у разі їх скоєння 

притягнути до відповідальності винних осіб, якби власники інтелектуальних 

прав закріплювали свої права у встановленому законодавством України 

порядку. Саме цю та інші проблеми повинна вирішувати система надання 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності, особливо з огляду 

на стрімкий розвиток інформаційного суспільства, яке в розвинених країнах 

світу передбачає застосування високих технологій, що є основним напрямом 

економічної стратегії. 

Правовий інститут адміністративних послуг неодноразово досліджувався в 

працях таких учених, як: В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. О. Бандурка, 

В. М. Бевзенко, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, С. В. Ващенко, М. Ю. Віхляєв, 

В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, Л. М. Касьяненко, С. В. Ківалов, 

Л. П. Коваленко, І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіда, М. П. Кучерявенко, 

П. С. Лютіков, М. О. Лютікова, Р. С. Мельник, В. І. Полюхович, В. М. Попович, 

Л. А. Савченко, В. П. Тимощук, В. К. Шкарупа та ін. Дослідженням 

адміністративних послуг безпосередньо та окремих їх аспектів, у тому числі в 

окремих галузях, займалися: І. О. Бодаренко, О. М. Буханевич, Д. О. Власенко, 

Л. М. Давиденко, С. Л. Дембіцька, І. В. Дроздова, О. Ю. Іващенко, О. В. Клим, 



2 

М. О. Колесников, О. Ю. Костін, Є. О. Легеза, А. В. Міськевич, 

Г. М. Писаренко, Д. І. Сирота, О. О. Сосновик, К. А. Фуглевич. 

Проте, незважаючи на значну кількість науково-теоретичних та практичних 

досліджень правового інституту адміністративних послуг, комплексного 

наукового дослідження адміністративних послуг, що надаються у сфері 

інтелектуальної власності в Україні, не проводилося.  

З огляду на вищезазначене, виникає необхідність визначення особливостей 

виникнення і розвитку суспільних відносин, які формуються у ході надання 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності в Україні, виявлення 

особливостей процедури надання таких послуг та вироблення науково-

обґрунтованих пропозицій для вдосконалення організаційно-правових засад 

надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності в Україні. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до Концепції Державної цільової програми створення та 

функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на 

період до 2017 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 614–р, Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 та плану 

заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році, затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213–р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

з’ясуванні сутності та особливостей адміністративних послуг, що надаються у 

сфері інтелектуальної власності в Україні, уточненні організаційних та 

правових засад їх надання, формуванні науково обґрунтованих пропозицій 

щодо вдосконалення законодавства з питань адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності та практики їх надання. Виходячи з указаної мети, в 

дисертації поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– визначити та узагальнити наукові підходи щодо становлення та розвитку 

адміністративних послуг в Україні;  

– розкрити поняття та сутність адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності; 

– дати характеристику суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності; 

– провести класифікацію адміністративних послуг у сфері інтелектуальної 

власності та охарактеризувати їх різновиди з метою їх узагальнення та 

ефективного застосування;  

– охарактеризувати правові основи надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності; 

– розкрити особливості процедури надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності; 

– узагальнити зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності з метою його запровадження в Україні; 

– сформувати конкретні пропозиції та перспективи розвитку 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються під час 

надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративні послуги у сфері інтелектуальної 

власності. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. У процесі 

дослідження чинного законодавства та практики надання адміністративних 

послуг у сфері інтелектуальної власності застосовано діалектичний метод 

(розділи 1, 2). Феноменологічний метод застосовано для дослідження сутності 

нормативних основ надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної 

власності (підрозділ 2.1). За допомогою порівняльно-правового методу 

проаналізовано досвід надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності в зарубіжних країнах (підрозділи 3.1, 3.2). Метод 

системного та структурно-функціонального аналізу дав змогу дослідити 

адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності та встановити їхні 

ознаки (підрозділи 1.2, 1.4). Метод класифікації та групування застосовано для 

визначення загальних рис та ознак адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності (підрозділ 1.4). За допомогою конкретно-історичного 

методу проаналізовано становлення та розвиток інституту адміністративних 

послуг, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, а також становлення 

системи уповноважених органів із надання адміністративних послуг у цій сфері 

(підрозділи 1.1, 1.3, 1.4). Функціональний метод дав змогу дослідити діяльність 

органів публічної влади як спосіб реалізації їхніх повноважень у сфері надання 

адміністративних послуг (підрозділ 1.3). 

Нормативну основу роботи склали чинне законодавство України та 

актуальне проектне законодавство з питань регламентації адміністративних 

послуг у сфері інтелектуальної власності, а також законодавство зарубіжних 

країн, зокрема: Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польщі, 

Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Сінгапура, 

Канади та Сполучених Штатів Америки. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, сформовані 

Державною службою інтелектуальної власності України та Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

однією з перших спроб у вітчизняній юридичній науці комплексного 

дослідження адміністративних послуг, що надаються у сфері інтелектуальної 

власності в Україні. На основі проведеного дослідження сформовано низку 

висновків, рекомендацій та пропозицій, зокрема: 

уперше:  

– сформульовано авторське визначення поняття адміністративних послуг у 

сфері інтелектуальної власності як результату здійснення владних повноважень 

суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 

особи, спрямованого на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 

такої особи відповідно до закону щодо створених нею об’єктів прав 
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інтелектуальної власності та діяльності, пов’язаної з їх подальшим 

використанням; 

– розглянуто адміністративну процедуру надання адміністративних послуг у 

сфері інтелектуальної власності України залежно від об’єкта прав 

інтелектуальної власності, зокрема щодо об’єктів промислової власності, 

авторських та суміжних прав, засобів індивідуалізації товарів, робіт, послуг, 

інших так званих нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності, а також 

процедуру похідних адміністративних послуг у сфері інтелектуальної 

власності: видачі дублікатів і копій документів та свідоцтва на використання 

зареєстрованих прав інтелектуальної власності іншими особами; 

– охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації з надання 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності, що дало змогу 

обґрунтувати доцільність віднесення певних видів їхньої діяльності саме до 

діяльності з надання адміністративних послуг; 

удосконалено: 

– наукові розробки щодо класифікації правовідносин із надання 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності за такими 

критеріями: за результатом адміністративної послуги, за підставою надання, за 

суб’єктом отримання адміністративної послуги, за критерієм платності; 

– наукові положення щодо розуміння сутності та особливостей діяльності 

органів виконавчої влади, уповноважених надавати адміністративні послуги у 

сфері інтелектуальної власності, з розробленням пропозицій щодо 

вдосконалення процедури надання адміністративних послуг у цій сфері; 

дістали подальшого розвитку:  

– обґрунтування необхідності віднесення до правового інституту 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності правових норм, що 

регулюють діяльність суб’єктів їх надання, пов’язану зі зміною або 

припиненням прав та/або обов’язків, а також підтвердженням певного 

юридичного факту або статусу, як це передбачено Законом України «Про 

адміністративні послуги», не обмежуючи систему адміністративних послуг 

лише послугами, пов’язаними з набуттям прав та/або обов’язків; 

– пропозиції до чинного законодавства, зокрема, щодо внесення змін до 

Закону України «Про адміністративні послуги», спеціальних законів, якими 

регламентується правова охорона окремих об’єктів прав інтелектуальної 

власності, та до низки підзаконних актів у досліджуваній сфері; 

– положення щодо необхідності впровадження позитивного зарубіжного 

досвіду з надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема розроблення та прийняття правових норм із регламентації процедури 

отримання адміністративних послуг, у тому числі в електронній формі, 

мінімізації строків надання послуг, обґрунтування вартості послуг та 

запровадження різних форм їх оплати та інших позитивних надбань, котрі 

максимально унеможливлять корупційні прояви та забезпечать сервісний підхід 

у наданні адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для проведення подальших досліджень та 

розроблення наукових проблем щодо суспільних відносин, котрі виникають під 

час надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності в 

Україні, та їх правової природи (акт впровадження Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» від 02.09.2016); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства, 

норми якого регулюють порядок надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності в Україні, та у розробленні нових нормативно-

правових актів (акт провадження Інституту законодавства Верховної Ради 

України № 22/459-1-15 від 01.09.2016); 

– правозастосовчій діяльності – для формування пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності суб’єктів із надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності в Україні (лист Державної служби інтелектуальної 

власності України № 1-15/6329 від 05.08.2016); 

– навчальному процесі – для вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення та викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право» та 

«Адміністративний процес» (акт провадження Державного вищого навчального 

закладу «Національний гірничий університет» від 27.06.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Політико-правові реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 2014 р.); «Вплив сучасної 

юридичної науки на політичні й соціально-економічні процеси в Україні» 

(м. Одеса, 2014 р.); «Правові реформи в Молдові, Україні і Грузії в контексті 

євроінтеграційних процесів» (м. Кишинів, 2014 р.); «Держава і право: проблеми 

становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 2014 р.); «Юридична наука та 

практика: виклик сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, із них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 245 сторінок, у т. ч. 

основного тексту – 193 сторінки. Список використаних джерел налічує 

293 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 
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предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності в Україні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток адміністративних послуг в 

Україні» розглянуто поетапне формування інституту адміністративних послуг в 

Україні, а також проаналізовано сучасні підходи до розуміння 

адміністративних послуг на доктринальному рівні.  

Встановлено, що найголовнішими проблемами у теорії адміністративних 

послуг залишаються питання доцільності вживання терміна «послуги» в 

діяльності органів влади та співвідношення його смислового навантаження з 

аналогічною категорією у приватному праві, а також дискусія з приводу 

належності правового інституту адміністративних послуг до науки державного 

управління. 

Констатовано, що відповідно до основних ознак категорія «послуги» у 

приватному праві має інше змістове навантаження порівняно з терміном 

«адміністративні послуги», оскільки законодавче визначення таких послуг, 

ототожнене з результатом за аналогією з приватним правом, має тлумачитися 

як корисний ефект, а не одна зі стадій надання послуги. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та сутність адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності» з метою формулювання визначення поняття 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності досліджено 

теоретичні підходи до розуміння термінів «інтелектуальна власність» та «сфера 

інтелектуальної власності», а також вживання цих термінів на рівні системи 

вітчизняного та міжнародного законодавства. Як наслідок, встановлено, що 

термін «інтелектуальна власність» здебільшого, у тому числі і в системі 

спеціалізованого законодавства України, прирівняний до переліку об’єктів прав 

інтелектуальної власності. В Україні такий перелік найбільш повно 

представлений у Цивільному кодексі України.  

Проте, незважаючи на той факт, що сфера інтелектуальної власності 

належить до приватного права, процедура отримання правової охорони на 

об’єкти прав інтелектуальної власності здебільшого здійснюється в межах 

адміністративного права, а саме, через надання адміністративних послуг. Разом 

із тим встановлено, що деякі об’єкти прав інтелектуальної власності, як, 

наприклад, комерційна таємниця та раціоналізаторська пропозиція, не 

потребують правової охорони з боку уповноважених державних органів, 

оскільки така охорона надається їм на рівні організації, в котрій їх було 

створено або запроваджено. 

Зроблено висновок, що результатом адміністративної послуги у сфері 

інтелектуальної власності, як правило, є документ законодавчо встановленого 

зразка, отримання якого не тільки призводить до набуття, зміни чи припинення 

прав та/або обов’язків або підтвердження певного юридичного факту чи 

статусу, але й одночасно є підтвердженням факту отримання адміністративної 
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послуги, тобто він виступає юридичним оформленням адміністративної 

послуги. 

У підрозділі 1.3 «Суб’єкти надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності» досліджено основні етапи становлення та розвитку 

системи органів виконавчої влади України з надання адміністративних послуг у 

сфері інтелектуальної власності. Виявлено, що нині до системи охорони прав 

інтелектуальної власності належать державні органи та громадські організації, 

проте функції з адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності 

покладаються тільки на державні органи виконавчої влади. Встановлено, що 

найпоширенішим є підхід, відповідно до якого система органів виконавчої 

влади щодо надання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної 

власності ототожнюється виключно з діяльністю центрального органу у сфері 

інтелектуальної власності, котрим до передачі своїх повноважень Міністерству 

економічного розвитку та торгівлі України є Державна служба інтелектуальної 

власності України. При цьому акцентується увага на тому, що у 

спеціалізованих законах із регламентації окремих об’єктів інтелектуальної 

власності суб’єкт надання адміністративних послуг прирівнюється до терміна 

«установа» без вказівки на орган виконавчої влади з надання адміністративних 

послуг. 

Обґрунтовано, що до системи органів з охорони інтелектуальної власності 

слід також відносити й уповноважений орган, котрий надає охоронні 

документи на такий об’єкт прав інтелектуальної власності, як сорти рослин, а 

також тих суб’єктів, діяльність яких пов’язана з наданням прав на використання 

об’єктів прав інтелектуальної власності. 

У підрозділі 1.4 «Класифікація та види адміністративних послуг у сфері 
інтелектуальної власності» констатовано, що згідно з реєстром 

адміністративних послуг та чинних переліків адміністративних послуг, 

сформованих суб’єктами їх надання у сфері інтелектуальної власності, 

надається понад два десятка адміністративних послуг, пов’язаних із наданням 

правової охорони та подальшим використанням об’єктів інтелектуальної 

власності, котрі належать до промислової власності, засобів індивідуалізації 

цивільного обороту, а також авторського і суміжних прав. Виявлено, що ще 

шість адміністративних послуг, пов’язаних із наданням правової охорони на 

сорти рослин, передбачено на рівні законопроектів щодо переліку 

адміністративних послуг. 

Звернено увагу на те, що більшість адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності, котрі надаються Державною службою 

інтелектуальної власності України, розподілені лише на дві сфери прав 

інтелектуальної власності, а саме: промислової власності та авторських і 

суміжних прав. Проте в рамках цих сфер надаються адміністративні послуги на 

об’єкти прав інтелектуальної власності, котрі належать до засобів 

індивідуалізації цивільного обороту, товарів, робіт, послуг та до інших, так 

званих нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; зокрема, у сфері 

промислової власності надаються адміністративні послуги з надання охоронних 

документів на знак для товарів і послуг, реєстрацію прав на використання 
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зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару та на 

географічне зазначення товару, а у сфері авторських та суміжних прав – 

адміністративна послуга з державної реєстрації топографії інтегральної 

мікросхеми.  

Розділ 2 «Особливості надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правові основи надання адміністративних послуг у сфері 
інтелектуальної власності» здійснено комплексний аналіз системи 

законодавства України щодо надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності, зокрема: Конституції України, Закону України «Про 

адміністративні послуги», близько десяти спеціальних законів щодо 

конкретних об’єктів права інтелектуальної власності, а також низки 

підзаконних нормативно-правових актів. Досліджено підходи до подальшого 

розвитку системи законодавства України у сфері інтелектуальної власності, в 

тому числі з урахуванням їхнього співвідношення з інститутом 

адміністративних послуг. У зв’язку із цим проведено детальний аналіз 

проектного законодавства, що стосується як чинного Закону України «Про 

адміністративні послуги», так і системи спеціального законодавства у сфері 

інтелектуальної власності.  

Акцентовано увагу на тому, що більшу частину спеціального законодавства 

з надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності 

сформовано до прийняття загального закону «Про адміністративні послуги», 

тому адміністративні послуги у досліджуваній сфері надаються відповідно до 

законодавства, котре практично не відповідає ідеї «сервісної держави».  

Встановлено, що здебільшого суб’єкти законодавчої ініціативи здійснюють 

спробу впровадити політику необґрунтованої мінімізації кількості 

адміністративних послуг у зв’язку з їх частковою невідповідністю 

законодавству про адміністративні послуги, замість того, щоб привести 

процедуру їх надання до законодавчо встановлених вимог. Як наслідок, система 

законодавства про адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності 

продовжує формуватися. 

У підрозділі 2.2 «Особливості процедури надання адміністративних послуг 
у сфері інтелектуальної власності» встановлено, що «процедура» надання 

адміністративних послуг, відповідно до юридичного та адміністративного 

процесу та Закону України «Про адміністративні послуги», прирівнюється до 

поняття «порядок» надання таких послуг. Процедура надання кожної окремої 

послуги визначена у технологічній картці такої послуги, котра включає усі 

процедурні аспекти конкретної адміністративної послуги, регламентовані 

спеціальними нормативно-правовими актами. Таким чином, тільки 

технологічна картка містить у собі зведену інформацію про порядок надання 

адміністративної послуги. 

Доведено залежність необґрунтовано високого строку та бюрократизації 

процедури надання адміністративних послуг у сфері промислової власності від 

кількості структурних підрозділів та їх відповідальних осіб, на яких покладено 

виконання стадій, етапів та конкретних дій у процедурі надання 
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адміністративних послуг. Також виявлено низку інших проблемних моментів, 

зокрема: встановлено помилковість визначення підстави для одержання 

адміністративних послуг з видачі охоронних документів на об’єкти 

промислової власності, що полягає у суб’єктивній можливості особи бути 

творцем таких об’єктів, тоді як реальною підставою є прийняття 

уповноваженим органом рішення про видачу таких документів із подальшим 

внесенням плати за них; присутність подрібнення послуги та подвійність 

оплати під час здійснення адміністративної послуги з реєстрації авторського 

права та видачі відповідного свідоцтва та ін.  

Встановлено, що адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема у діяльності Державної служби інтелектуальної власності України, 

фактично продовжують надаватися державними підприємствами, котрі входять 

до зазначеної служби як цілісні майнові комплекси, як наслідок, процедура їх 

надання залишилася незмінною. 

Зроблено висновок, що у зв’язку з тим, що суб’єкти надання 

адміністративних послуг самостійно формують порядок надання 

адміністративних послуг, їх ціноутворення та строк надання, нинішня система 

надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності є 

нераціональною, повільною та непрозорою.  

Розділ 3 «Напрями та перспективи розвитку адміністративних послуг у 

сфері інтелектуальної власності» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у 
сфері інтелектуальної власності» проведено дослідження зарубіжного досвіду 

з надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності таких 

країн, як: Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Польща, 

Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Сінгапур, Канада 

та Сполучені Штати Америки. 

Серед найсуттєвіших переваг надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності в зарубіжних країнах заслуговує на увагу: надання 

послуг в електронній формі, у тому числі стимулювання цієї форми шляхом 

встановлення меншої вартості за її отримання порівняно з отриманням 

аналогічної послуги безпосередньо через суб’єкта надання послуг; можливість 

оплати послуги засобами віртуальних коштів, постійне оновлення та 

поліпшення стандартів надання послуг; відсутність постійної зміни суб’єктів, 

відповідальних за надання послуг у сфері інтелектуальної власності; 

різноманітність можливостей звернення споживачів послуг до суб’єктів їх 

надання з метою внесення пропозицій щодо поліпшення надання послуг в 

електронній формі.  

Обґрунтовано, що через відсутність законодавчої регламентації 

адміністративної процедури термін «адміністративні послуги» у нашій державі 

набув такого поняття у системі адміністративно-процедурного права, якого 

немає в західних країнах, де така діяльність належить до категорії публічних 

послуг або взагалі до повноважень, функцій та завдань уповноважених органів. 

Як наслідок, аналогами вітчизняних адміністративних послуг у більшості країн 

світу є практично всі повноваження, функції та завдання, котрі ініціюються 
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заінтересованою в їх отриманні особою, відповідно, їх кількість у деяких 

країнах сягає понад дві сотні. 

У підрозділі 3.2 «Пропозиції та перспективи розвитку адміністративних 

послуг у сфері інтелектуальної власності» з огляду на різноманітні підходи до 

перспектив розвитку адміністративної процедури та інституту 

адміністративних послуг, констатовано, що нині немає чіткої концепції їх 

подальшого розвитку як на теоретичному, так і на законодавчому рівні. 

Сформовано три шляхи подальшого розвитку адміністративних послуг в 

Україні. Перший – доповнення чинного Закону України «Про адміністративні 

послуги» нормами, які більш детально регламентуватимуть платність 

адміністративних послуг, процедурні аспекти їх надання, зокрема, стосовно 

подібних між собою послуг, як це зроблено в Кодексі адміністративних 

процедур Польщі, та можливості їх отримання в електронному вигляді. Другий 

– прийняття низки законів та підзаконних нормативно-правових актів, які 

будуть доповнювати Закон України «Про адміністративні послуги», та 

прийняття окремого закону «Про публічні послуги». Третій варіант – прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу. 

Обґрунтовано, що найбільш доцільним є прийняття саме Адміністративно-

процедурного кодексу, оскільки натепер значна кількість платних та 

безоплатних повноважень, функцій та завдань органів виконавчої влади, 

ініціювання котрих здійснюється фізичними та юридичними особами, не 

відповідають існуючим ознакам, притаманним як адміністративним, так і 

публічним послугам, проте мають адміністративно-процедурний характер. Як 

наслідок, ці повноваження, функції та завдання залишаються поза увагою 

адміністративної процедури, а адміністративними послугами визнано лише 

реєстраційно-дозвільну та ліцензійну діяльність. 

На основі зарубіжного досвіду та наявних вимог законодавства, що 

регламентує адміністративні послуги, сформовано коло повноважень, завдань 

та функцій уповноважених органів виконавчої влади, котрі мають бути 

віднесені до адміністративних послуг, зокрема продовження строку дії 

охоронних документів та дострокове припинення їх чинності та такі, що мають 

перспективи їх віднесення до адміністративних послуг, проте прямо залежать 

від подальшого розвитку інституту адміністративних послуг. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової 

задачі, що полягає у визначенні сутності, особливостей та процедури надання 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. За результатами 

дисертаційної роботи сформовано такі основні висновки: 

1. Виявлено, що прагнення української доктрини адміністративного права 

до чіткого термінологічного визначення призвело до того, що, незважаючи на 

прийняття Закону України «Про адміністративні послуги», наукова спільнота 

продовжує дискутувати з теоретичних питань даного правового інституту, 

зокрема і щодо розуміння самого визначення адміністративних послуг. 
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2. Встановлено, що адміністративними послугами у сфері інтелектуальної 

власності є результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований 

на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно 

до закону щодо створених нею об’єктів прав інтелектуальної власності та 

діяльності, пов’язаної з їх подальшим використанням. Тому до 

адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності належить та частина 

діяльності, завдання та функції уповноважених державних органів влади, яка 

ініціюється суб’єктом звернення та здійснюється шляхом реалізації їхніх 

владних повноважень, що призводить до набуття, зміни або припинення прав 

та/або обов’язків, а саме: творця об’єкта інтелектуальної власності стосовно 

такого об’єкта; фізичних та юридичних осіб, у тому числі суб’єктів 

господарювання, у разі якщо їхня діяльність пов’язана з використанням певних 

об’єктів прав інтелектуальної власності або якщо вони представляють інтереси 

творців таких об’єктів, а також інших, передбачених законом дій, у результаті 

яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, 

володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний 

статус та/або факт. 

3. З’ясовано, що до системи суб’єктів надання адміністративних послуг у 

сфері інтелектуальної власності належать: Державна служба інтелектуальної 

власності України до моменту остаточної передачі її повноважень Міністерству 

економічного розвитку та торгівлі України, Державне агентство України з 

питань кіно, Державний комітет телебачення і радіомовлення України стосовно 

адміністративних послуг, пов’язаних із промисловою власністю та авторськими 

і суміжними правами, а також Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту прав споживачів щодо діяльності з надання 

охоронних документів на сорти рослин, котра відповідає усім ознакам 

адміністративних послуг, проте, на жаль, до сьогодні такою не визнана.  

4. Проведено класифікацію адміністративних послуг у сфері інтелектуальної 

власності, відповідно до якої всі послуги поділено за декількома критеріями. За 

результатом адміністративні послуги мають форму патентів, свідоцтв, їх 

дублікатів та копій, контрольних марок та рішень про реєстрацію. За підставою 

надання поділяються на адміністративні послуги, якими надається можливість 

реалізації суб’єктами звернення своїх законних прав та інтересів у сфері 

інтелектуальної власності, та адміністративні послуги, пов’язані з виконанням 

суб’єктами звернення покладених на них обов’язків або вимог законів. За 

суб’єктом отримання такі послуги поділяються на три групи: послуги, які 

отримують фізичні особи; послуги, за якими звертаються юридичні особи; та 

послуги, за якими можуть звертатися як фізичні, так і юридичні особи. За 

критерієм платності адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності 

поділяються на платні та безоплатні, причому більшість із них натепер є 

платними. 

5. Виявлено низку проблемних аспектів у системі законодавства щодо 

надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності, особливо в 

аспекті процедури їх надання, зокрема: відсутність єдиного нормативно-
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правового документа щодо адміністративної процедури; наявність колізій у 

межах наявної системи; розгалуженість та відсутність систематизації 

законодавства у сфері інтелектуальної власності; невідповідність наявних норм 

вимогам Закону України «Про адміністративні послуги»; відсутність реалізації 

на практиці певної частини зазначеного Закону; дублювання застарілих норм у 

законопроектах, а також прийнятих змінах до чинних законів та підзаконних 

нормативно-правових актів. 

6. Встановлено, що адміністративні послуги у сфері інтелектуальної 

власності через їхню специфіку мають певні відмінності у процедурі їх 

надання. Разом із тим процедура надання таких послуг Державною службою 

інтелектуальної власності України має суттєві відмінності залежно від об’єкта 

права інтелектуальної власності. Зокрема, адміністративні послуги, котрі 

пов’язані з авторським та суміжними правами, від моменту подачі заявки та 

пакету необхідних документів до моменту отримання результату 

адміністративної послуги є повноцінною адміністративною послугою, котра 

відповідає всім вимогам Закону України «Про адміністративні послуги». 

Натомість адміністративні послуги, котрі пов’язані з наданням правової 

охорони на об’єкти промислової власності, зокрема видача патентів та свідоцтв, 

є лише окремою стадією у загальній процедурі отримання цих документів. 

7. На підставі дослідження досвіду зарубіжних країн (Республіки Польщі, 

Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Сінгапуру, 

Канади, Сполучених Штатів Америки та ін.) із надання адміністративних 

послуг у сфері інтелектуальної власності зроблено висновок про необхідність 

розроблення та прийняття якісних правових норм із регламентації процедури 

надання адміністративних послуг, у тому числі в електронній формі, з метою 

планомірного переходу до системи електронного урядування задля 

забезпечення сервісного підходу у зазначеній сфері та якнайбільшої мінімізації 

негативних проявів у наданні адміністративних послуг, зокрема: недодержання 

процедурних строків, подвійної оплати та корупційних проявів. 

8. Запропоновано напрями вдосконалення публічного адміністрування щодо 

надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності шляхом 

внесення змін до нормативно-правового регулювання та до організації надання 

адміністративних послуг у зазначеній сфері. 

Доведено необхідність доповнення Закону України «Про адміністративні 

послуги» нормами щодо регламентації питання строку дії результату 

адміністративної послуги як юридично оформленого документа з метою 

регулювання відносин, котрі виникають після закінчення цього строку у 

випадках, передбачених законодавством. Обґрунтовано доцільність закріплення 

строку дії результату адміністративної послуги на рівні спеціалізованих законів 

у разі відсутності законодавчого закріплення, документ вважати безстроковим, 

передбачивши можливість припинення його дії шляхом визнання таким, що 

втратив чинність, недійсним, анульованим, скасованим або припиненим за 

ініціативою власника. Запропоновано, що після закінчення строку дії 

результату адміністративної послуги у випадках, передбачених законом, 

суб’єкт звернення продовжує строк його дії або отримує адміністративну 
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послугу заново; у разі, якщо результат адміністративної послуги оформлено у 

вигляді адміністративного договору, строк його дії має визначатися договором 

або закінчуватися разом із настанням виконання умов адміністративного 

договору. 

Сформовано перелік повноважень, завдань та видів діяльності 

уповноважених органів, котрі потенційно можуть бути адміністративними 

послугами. Встановлено, що відповідно до вимог чинного законодавства про 

адміністративні послуги діяльність Державної служби інтелектуальної 

власності України до моменту остаточної передачі її повноважень Міністерству 

економічного розвитку та торгівлі України з продовження строку дії охоронних 

документів на об’єкти промислової власності та дострокове припинення їх 

чинності за ініціативою власника має бути віднесена до діяльності з надання 

адміністративних послуг.  

Доведено необхідність упровадження в діяльність Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

надання адміністративних послуг із видачі свідоцтва про авторство на сорт 

рослин, патенту на сорт рослин, свідоцтва про державну реєстрацію сорту 

рослин, дублікатів цих документів, а також послуги з дострокового припинення 

прав патенту та свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин за ініціативою 

власника. 

Обґрунтовано, що для успішного подальшого розвитку системи 

адміністративних послуг в Україні в тому числі у сфері інтелектуальної 

власності необхідне суттєве доповнення  системи законодавства України про 

адміністративні послуги нормами щодо процедурних аспектів їх надання в тому 

числі і в електронній формі. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Саєнко А. І. Адміністративні послуги у сфері інтелектуальної власності. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 
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Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та 

практичних аспектів надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної 

власності в Україні. У дослідженні з’ясовано сутність адміністративних послуг 

у сфері інтелектуальної власності. Сформовано перелік адміністративних 

послуг у цій сфері та здійснено їх класифікацію. Охарактеризовано систему 

суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. 

Досліджено систему нормативно-правового регулювання у цій сфері. 

Визначено особливості процедури надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності. 

Досліджено зарубіжний досвід із надання адміністративних послуг у сфері 

інтелектуальної власності. Окреслено проблеми та перспективи розвитку 

системи адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності; 

розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

підвищення рівня надання адміністративних послуг у цій сфері 

уповноваженими суб’єктами. 

Ключові слова: адміністративна послуга, інтелектуальна власність, 
процедура, результат адміністративної послуги, строк дії. 

 

Саенко А. И. Административные услуги в сфере интеллектуальной 

собственности. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и 

практических аспектов предоставления административных услуг в сфере 

интеллектуальной собственности в Украине. В исследовании установлена 

сущность административных услуг в сфере интеллектуальной собственности. 

Сформирован перечень административных услуг в этой сфере и произведена их 

классификация по таким критериям, как: результат предоставления 

административной услуги, основания предоставления, субъект получения 

административной услуги и платность. Охарактеризована система субъектов 

предоставления административных услуг в сфере интеллектуальной 

собственности. Исследована система нормативно-правового регулирования в 

этой сфере. Установлена сущность понятия и определены стадии процедуры по 

предоставлению административных услуг в сфере интеллектуальной 

собственности. Определены особенности процедуры предоставления 

административных услуг в сфере интеллектуальной собственности, в 

результате чего установлено, что процедура некоторых административных 

услуг, связанная с предоставлением охранных документов на объекты прав 

интеллектуальной собственности, является только отдельной стадией в 

процедуре получения таких документов, а не полноценной процедурой 

административной услуги. 

Произведено исследование зарубежного опыта предоставления 

административных услуг в сфере интеллектуальной собственности. 
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Определены проблемы и перспективы развития системы административных 

услуг в сфере интеллектуальной собственности, на основе чего разработаны 

научно обоснованные рекомендации и предложения, направленные на 

повышение уровня предоставления административных услуг в этой сфере 

уполномоченными субъектами.  

Обоснована целесообразность нормативно-правового закрепления в 

законодательстве об административных услугах норм относительно срока 

действия результата административной услуги с целью обеспечения единых 

правил их регламентации и недопущения оставления за пределами системы 

административных услуг правоотношений, которые возникают по окончанию 

такого срока действия. Аргументировано закрепление срока действия 

результата административной услуги на уровне специализированных законов в 

случае отсутствия законодательного закрепления, считать документ 

бессрочным, предусмотрев возможность прекращения его действия путем 

признания его утратившим силу, недействительным, аннулированным, 

отмененным либо прекращенным по инициативе собственника. 

Сформулировано положение о том, что по окончанию строка действия 

административной услуги в случаях, предусмотренных законом, субъект 

обращения продолжает срок его действия либо получает административную 

услугу заново; если результат административной услуги оформлен в виде 

административного договора, срок его действия должен определяться 

договором либо заканчиваться с момента наступления выполнения условий 

административного договора. 

Установлена целесообразность отнесения к административным услугам в 

сфере интеллектуальной собственности правоотношений, связанных с 

изменением или прекращением прав и/или обязанностей, а также 

подтверждением определенного юридического факта или статуса, как это 

предусмотрено Законом Украины «Об административных услугах», не 

ограничивая систему административных услуг только услугами, связанными с 

приобретением прав и/или обязанностей.  

Обосновано, что для дальнейшего успешного развития системы 

административных услуг в Украине, в том числе и в сфере интеллектуальной 

собственности, необходимо существенное дополнение законодательства 

Украины об административных услугах нормами относительно процедурных 

аспектов их предоставления, в том числе и в электронной форме, с целью 

планомерного перехода к системе электронного управления и обеспечения 

сервисного подхода в предоставлении административных услуг. 

Ключевые слова: административная услуга, интеллектуальная 
собственность, процедура, результат административной услуги, срок 

действия.  
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Sayenko A. I. Administrative services in the field of intellectual property. – 

Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. –

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

Dissertation is sanctified to complex research of theoretical and practical aspects 

of arrant of administrative services in the field of intellectual property in Ukraine. In 

research is considered the essence of administrative services in the field of 

intellectual property. The list of administrative services is formed in the field of it and 

their qualification is carried out. The system of grant subject of administrative 

services is described in the field of intellectual property. The system of the 

normatively legal adjusting is investigated in the field of it. It was definited the 

feature of procedure of grant of administrative services in the area of intellectual 

property. 

Foreign experience from the arrant of administrative services was investigated in 

the field of intellectual property. Problems and prospects of development of the 

system of administrative services are outlined in the field of intellectual property on 

the basis of that scientifically reasonable suggestions and recommendations sent to 

the increase of level of grant of administrative services in the field of it by the 

authorized agents of subject are worked out.  

Key words: administrative services, intellectual property, procedure, result of 

administrative services, expiration date. 
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