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У статті приділено увагу комплексному вивченню процедури набуття прав на об’єкти промислової власності. Автором зроблено спробу визначити стадії адміністративної
процедури досліджуваній в сфері. Розглянуто процедурні питання загалом і виокремлено складні етапи. Проаналізовано проблемні питання щодо прав суб’єктів владних
повноважень, термінів та строків проведення експертизи на об’єкти. Ведеться дискусія щодо розміру оплати таких послуг. Докладно охарактеризовані принципи надання й ознаки адміністративних послуг. Здійснено зіставлення правової охорони прав
промислової власності та законодавства про адміністративні послуги. Розмежовано
поняття послуги та процедури. Висловлені пропозиції щодо удосконалення організаційних засад адміністративних процедур у сфері охорони прав на об’єкти промислової
власності.
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Актуальність дослідження. На
відміну від авторського права, для набуття права на деякі об’єкти права промислової власності необхідне виконання
обов’язкових формальностей. Набуття
права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок, сорт рослин, породу тварин засвідчується патентом (ст. 462, 487 ЦК
України). Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем, торговельну марку
(знак для товарів і послуг) засвідчується
свідоцтвом (ст. 472, 494 ЦК України).
Отримання патенту, свідоцтва на відповідні об’єкти права промислової власності пов’язане з проведенням встановленої законом експертизи.
Патент, свідоцтво видаються центральним органом виконавчої влади у
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сфері інтелектуальної власності. Чиність патенту, свідоцтва поширюється на
територію держави, в якій видано зазначений документ.
Крім зазначених об’єктів права
промислової власності, є й об’єкти,
щодо яких не передбачено обов’язкової
державної реєстрації. Так, виникнення права інтелектуальної власності на
комерційну таємницю пов’язується з
визнанням інформації як такої, що
наділена певними властивостями, та
вчиненням власником прав на неї
певних заходів для охорони цієї інформації (глава 46 ЦК України); право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту
першого використання цього найменування й охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його ре-
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єстрації і незалежно від того, є чи не є
комерційне найменування частиною
торговельної марки (знака для товарів
і послуг) (ст. 489 ЦК України); право
інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права (ст. 501
ЦК України).
Правова охорона має свої відмінності щодо критеріїв охороноздатності
об’єктів авторського права та права
промислової власності. На відміну від
авторського права, для набуття права
інтелектуальної власності визначені
критерії охороноздатності для відповідних об’єктів права промислової
власності. Так, винахід вважається
придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо
він, відповідно до закону є новим, має
винахідницький рівень і придатний
для промислового використання. Корисна модель вважається придатною
для набуття права інтелектуальної
власності на неї, якщо вона є новою та
придатною для промислового використання. Промисловий зразок — якщо
він є новим; компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є
оригінальним (ст. ст. 459–461, 471 ЦК
України).
Отож для набуття прав на об’єкти
промислової власності необхідно отримати відповідні офіційні державні документи — патенти та свідоцтва. І це
можливо лише за допомогою адміністративних процедур. Тоді як адміністративні процедури захисту прав інтелектуальної власності застосовуються у випадках, передбачених Кодексом
України про адміністративні правопорушення (ст. 51-2 Кодексу).
Норми адміністративного права, що
стосуються захисту прав інтелектуальної власності, передбачені також: законодавством про захист економічної
конкуренції; митним законодавством;
спеціальним законодавством у сфері
інтелектуальної власності, що регулює
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відносини, пов’язані із захистом прав в
апеляційній палаті.
Ця стаття має на меті узагальнити
знання з теоретичних дефініцій «адміністративна процедура» й «адміністративна послуга» задля системного дослідження набуття прав на об’єкти промислової власності в Україні.
Для досягнення мети сформулюємо
завдання: розглянути процедурні питання загалом і виокремити складні
етапи; проаналізувати проблемні питання щодо прав суб’єктів владних повноважень, термінів і строків проведення експертизи на об’єкти; охарактеризувати
принципи надання й ознаки адміністративних послуг; напрацювати пропозиції
щодо вдосконалення організаційних
засад адміністративних процедур у
сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.
У загальному аспекті процедура визначається як певна сукупність дій або
операцій, за допомогою яких реалізується той або той процес чи етап, стадія, що зміст відповідної технології.
З правового погляду відображає, процедура — це регламентований юридичною нормою порядок дій або регулювання відповідних суспільних відносин у
сфері правозастосування.
Для повного розуміння та науково обґрунтованого визначення поняття «адміністративні послуги» Н. Мариняк пропонує визначити основні ознаки, притаманні цим послугам:
•адміністративна послуга надається
за заявою (зверненням) фізичної або
юридичної особи;
•надання адміністративних послуг
пов’язане із забезпеченням умов
для реалізації суб’єктивних прав
конкретної особи;
•адміністративні послуги надаються
адміністративними органами й
обов’язково через реалізацію владних повноважень.
Тобто отримати конкретну адміністративну послугу можна лише у
відповідному (як правило, тільки
одному) адміністративному органі.
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Органом також буде вважатися
будь-який суб’єкт ( установа, організація, підприємство незалежно
від форми власності), який на виконання закону чи в порядку делегування здійснює функції державного управління чи місцевого самоврядування;
•для отримання адміністративних
послуг фізичним та юридичним
особам необхідно виконати певні
вимоги, визначені законом (тобто
має бути дотриманий встановлений порядок одержання відповідної послуги);
•право на отримання особою конкретної адміністративної послуги
та відповідне повноваження адміністративного органу має бути безпосередньо передбачено чинним
законодавством;
•результатом адміністративної послуги в процедурному значенні є
адміністративний акт, який має індивідуальний характер (дозвіл, ліцензія, сертифікат та інше рішення чи дія адміністративного органу, яким задовольняється заява
особи) та має конкретного адресата — одержувача адміністративної
послуги, тобто особу, яка звернулася за цією послугою [10].
В. Тимощук зазначає, що, поряд з
обов’язковими ознаками адміністративних послуг, є другорядна ознака,
проте не менш назріла — типовість,
або ординарність. Ця ознака особливо
актуальна для адміністративних послуг, які можуть надаватися через «універсами послуг», де спілкування між
адміністративним органом і особою
фактично є «документальним» і, зазвичай, не вимагає особистого контакту з
особою [11, 84].
Відповідно до профільного Закону
України адміністративна послуга визначається як результат здійснення
владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою
фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинен-
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ня прав і/чи обов’язків такої особи відповідно до закону.
Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується
на принципах: верховенства права,
зокрема й законності та юридичної
визначеності; стабільності; рівності
перед законом; відкритості і прозорості; оперативності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних послуг; захищеності
персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів і процедурних дій, необхідних для отримання адміністративних послуг; неупередженості
і
справедливості;
доступності та зручності для суб’єктів
звернень.
Розглянемо основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг. Виключно законами, що регулюють суспільні відносини щодо надання
адміністративних послуг, встановлюються:
•найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання;
•суб’єкт надання адміністративної
послуги та його повноваження щодо
надання адміністративної послуги;
•перелік і вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;
•платність або безоплатність надання адміністративної послуги;
•граничний строк надання адміністративної послуги;
•перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.
Важливим аспектом є вимоги щодо
якості надання адміністративних послуг. Так, суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення
власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення
кількості годин прийому, максимального часу очікування в черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг).
У разі, якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова
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особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються
органом, якому вона підпорядковується.
Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про:
1) суб’єкта надання адміністративної
послуги й/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцерозташувуання, режим роботи, телефон, адресу електронної
пошти та веб-сайту);
2) перелік документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги, порядок і спосіб їх подання, а в
разі потреби — інформацію про
умови чи підстави отримання адміністративної послуги;
3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір і порядок
внесення плати (адміністративного
збору) за платну адміністративну
послугу;
4) строк надання адміністративної послуги;
5) результат надання адміністративної
послуги;
6) можливі способи отримання відповіді (результату);
7) акти законодавства, що регулюють
порядок і умови надання адміністративної послуги.
Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його
офіційному веб-сайті та в місці здійснення прийому суб’єктів звернень.
Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію
про порядок надання адміністративної послуги.
У технологічній картці адміністративної послуги зазначають:
1) етапи опрацювання звернення
про надання адміністративної послуги;
2) відповідальну посадову особу;
3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення);
4) строки виконання етапів (дії, рішення).
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При цьому Єдиний державний портал адміністративних послуг має забезпечувати:
1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги
та про суб’єктів надання адміністративних послуг;
2) доступність для завантаження й заповнення в електронній формі заяв
та інших документів, необхідних
для отримання адміністративних
послуг;
3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів
телекомунікаційного зв’язку;
4) можливість отримання суб’єктами
звернення інформації про перебіг
розгляду їхніх заяв;
5) можливість отримання суб’єктами
звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;
6) можливість здійснення суб’єктами
звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в
електронній формі.
Зробимо огляд основних послідовних
кроків щодо набуття прав інтелектуальної власності, зокрема прав промислової
власності в Україні. Нас цікавлять переважно такі об’єкти права промислової
власності, як винаходи, адже саме про
них ми говорили в даній статті.
Отже, особа, котра бажає одержати
патент на винахід (корисну модель) і
має на це право, може подати заявку про
його видання на адресу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі — Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42,
01601, Україна.
Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» та
Правилами складання і подання заявки
на винахід та заявки на корисну модель,
затвердженими наказом Міністерства
освіти і науки України № 22 від
22.01.2001 року та зареєстрованими в
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Міністерстві юстиції України за
№ 173/5364 від 27.02.2001 року.
За дорученням заявника заявку
можна подати через представника в
справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) чи іншу довірену
особу.
Іноземні особи й особи без громадянства, що проживають або постійно мешкають за межами України, реалізують
свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
Заявка — сукупність документів, необхідних для видання патенту. Заявка
на винахід має стосуватися одного винаходу чи групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога
єдиності винаходу). Заявка на корисну
модель має стосуватися однієї корисної
моделі. Заявка складається українською
мовою та повинна містити: заяву про видання патенту на винахід (корисну модель); опис винаходу (корисної моделі);
формулу винаходу (корисної моделі);
креслення (якщо на них є посилання в
описі); реферат.
За подання заявки сплачується збір.
Документ про сплату збору має надійти
до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання
заявки. Цей строк продовжується, але не
більше ніж на шість місяців, якщо до
його спливу буде подано клопотання про
продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Строки та порядок сплати зборів за
подання заявки, а також їхні розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії,
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України
№ 1716 від 23.12.2004 року.
Отже, в статті розглянуто нормативно-правові питання загалом і виокремлено складні етапи надання адміністративних послуг; проаналізовано питання щодо прав і обов’язків суб’єктів
владних повноважень, встановлено, що
терміни та строки проведення експертизи на об’єкти промислової власності
потребують додаткового законодавчого
врегулювання;
охарактеризовано
принципи надання й ознаки адміністративних послуг.
Дослідивши законодавчі та теоретичні засади у сфері регулювання адміністративних послуг і процедур, ми можемо стверджувати, що процедура набуття
прав на об’єкти промислової власності
загалом відповідають вимогам законодавства. Необхідно приділити увагу
остаточному визначенню щодо таких
дискусійних питань: належного суб’єкта
надання адміністративних послуг у
сфері охорони прав промислової власності; розміру необхідних платежів, тобто
зборів і мита, для набуття прав промислової власності.
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Чомахашвили Е. Получение права на объекты промышленной собственности как административная процедура. В статье уделено внимание комплексному изучению процедуры приобретения прав на объекты промышленной собственности. Автором сделана попытка определить отдельные стадии такой административной процедуры в исследуемой сфере. Рассмотрены процедурные вопросы
в целом и выделить сложные этапы. Проанализированы проблемные вопросы прав
субъектов властных полномочий и сроков проведения экспертизы на объекты. Ведется дискуссия относительно размера оплаты таких услуг. Подробно охарактеризованы принципы предоставления и признаки административных услуг.
Ключевые слова: изыскание прав, промышленная собственность, административные услуги, процедура
Chomakhashvili О. Acquiring of rights to objects of industrial property
rights as an administrative procedure. The article focuses on a comprehensive
study of the procedure for acquiring rights to the industrial property. The author
has attempted to determine the individual stages of such an administrative procedure. The procedural issues, in general, are considered and complex stages are
identified. The problematic issues concerning the rights of the subjects of power
authority, the terms of the examination for the objects are analyzed. There is a discussion on the amount of payment for such services. The principles of providing
and signs of administrative services are described in detail. Comparison of the
legal protection of industrial property rights and legislation on administrative services was carried out.
The legal protection of each object of the industrial property right has its own characteristics. The legal protection of intellectual property is ensured by the norms: copyright and related rights (works of science, literature and art, performance, phonogram, videogram, speech transfer), the right to the results of scientific-technical creativity (discoveries, inventions, utility models, industrial designs, topographies of
integrated microcircuits, plant varieties and breeds of animals, rationalization proposals, commercial secrets); rights to commercial designations (trademarks (marks
for goods and services), geographical indications, commercial (company) name). The
study focuses on the legal ways of acquiring the rights of the second and third group
of industrial property rights.
The subjects of intellectual property rights are the creator (creators) of the intellectual property right object (author, performer, inventor, etc.) and other persons who
own personal non-property and (or) property intellectual ownership rights. The primary subject of intellectual property right is an individual. The primary subjects of
property rights of intellectual property are also the employers of the person who created the object of intellectual property right in connection with the performance of official duties. Individuals and legal entities can also acquire the primary right of intellectual property by virtue of law. Derived subjects of intellectual property rights are
legal successors to whom this right passes by virtue of law, contract or inheritance.
Authors can be individuals regardless of their age, legal, social, political or another
status.
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Differences between protection of copyright objects and industrial property rights associated with various types of objects of intellectual property rights and features of
protection of rights in accordance with the Law on Copyright and Industrial Property
Laws.
The difference of legal protection to objects of copyright and industrial property
rights is associated with various grounds for the emergence (acquisition) of intellectual property rights.
The acquisition of intellectual property rights for an invention, utility model, industrial design, plant variety, the animal breed is certified by a patent. The acquisition of intellectual property rights for the layout of integrated circuits, a trademark is
certified by a certificate.
The receipt of a patent, a certificate for the relevant objects of industrial property
rights, is connected with the conduct of an expert examination, established by law.
This stage of the legal protection of industrial property is considered as an administrative procedure that has certain stages, requirements, formalized documents and
definite rights, duties of participants in such procedures.
Particular attention is paid to the regulation of administrative services in the sphere
of acquiring the right to industrial property. Administrative service is the result of the
implementation of power by the subject of administrative services provision at the request of an individual or legal entity, aimed at establishing, changing or terminating
the rights and/or duties of such person in accordance with the law.
Keywords: acquisition of rights, industrial property, administrative services, procedure
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