ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 354

Р. В. Палагусинець,
к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення
міжпарламентських зв'язків, Апарат Верховної Ради України
ORCID ID: 0000?0003?1399?7164
DOI: 10.32702/2306 6814.2020.21—22.140

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
R. Palahusynets,
PhD in Economics, Deputy Head of Division Inter!Parliamentary Relations Directorate,
Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine

PROTECTION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE DIPLOMATIC SERVICE
У статті досліджується захист інтелектуального капіталу та власності як один із важливих законо
давчих елементів у структурі дипломатичного апарату України у сучасних міжнародних відносинах.
Аналізуються та оцінюється правовий та професійнокваліфікаційний чинники, що впливають на
стан, розвиток та формування інтелектуального капіталу дипломатичного службовця. Обумовлюєть
ся необхідність поліпшення існуючого якісного складу трудового потенціалу з метою підвищення
результативності процесів відтворення інтелектуального капіталу Проаналізовано трактування сут
ності категорії "інтелектуальний капітал", визначено структуру та функції інтелектуальних ресурсів
дипломатичного управління в системі ресурсного забезпечення дипломатичного управління, наве
дена варіативна типологія ресурсів дипломатичного управління. Досліджено проблему управління
інтелектуальним капіталом у сфері дипломатичної служби, підготовці та перепідготовці кадрів для
дипломатичної та державної служби. Оцінена система дипломатичної служби України на сучасно
му етапі, яка проходить складний процес її вдосконалення для інтеграції в міжнародне співтовари
ство. Визначено основні елементи діяльності дипломатичних представництв, де основні аспекти
роботи базуються на захисті інтересів та законних прав та свобод громадян країни за кордоном та
реалізації безпеки суспільства та держави. Описано головні характерні ознаки дипломатичного служ
бовця задля формування відповідної ефективної діяльності установи. У дослідженні наведені дос
товірні службові дані фактичних показників наявності, розподілу, співвідношення кадрового складу
дипломатичної служби України за період з 2017—2020 рр. Проаналізовано кількісні показники щодо
мовної підготовки та професійного навчання штатних працівників дипломатичної служби. До
сліджено, що підготовка дипломатичних кадрів здійснюється Дипломатичною академією України,
котрі в інтелектуальному, соціокультурному і професійному відношенні відповідали б реаліям су
часного світу. Доведено, що інтелектуальний капітал на сучасному етапі розглядається в основно
му з позицій підприємств, однак розвиток цього елементу в галузі дипломатичної служби повинен
інтенсивно розвиватися та вдосконалюватися. Досліджено проблеми захисту прав інтелектуаль
ної власності дипломатичної служби.
The article examines the protection of intellectual capital and property as one of the important legislative
elements in the structure of the diplomatic apparatus of Ukraine in modern international relations. Legal
and professional qualification factors influencing the state, development and formation of intellectual
capital of a diplomatic official are analyzed and evaluated. The necessity of improving the existing
qualitative composition of labor potential in order to increase the effectiveness of intellectual capital
reproduction processes is analyzed. The interpretation of the essence of the category "intellectual capital"
is analyzed, the structure and functions of intellectual resources of diplomatic management The problem
of intellectual capital management in the field of diplomatic service, training and retraining for diplomatic
and civil service is studied. The system of the diplomatic service of Ukraine at the present stage, which is
undergoing a complex process of its improvement for integration into the international community, has
been assessed. The main elements of the activity of diplomatic missions are determined, where the main
aspects of work are based on protection of interests and legal rights and freedoms of citizens of the
country abroad and realization of security of society and the state. The main characteristic features of a
diplomatic official for the formation of the corresponding effective activity of the institution are described.
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The study provides reliable official data on the actual indicators of availability, distribution, ratio of
personnel of the diplomatic service of Ukraine for the period from 2017 to 2020. Analyzed quantitative
indicators on language training and vocational training of staff of the diplomatic service. It is investigated
that the training of diplomatic personnel is carried out by the Diplomatic Academy of Ukraine, which in
intellectual, sociocultural and professional terms would correspond to the realities of the modern world.
It is proved that intellectual capital at the present stage is considered mainly from the standpoint of
enterprises, but the development of this element in the field of diplomatic service should be intensively
developed and improved. The problems of protection of intellectual property rights of the diplomatic
service are investigated.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інтелектуальний ресурс, дипломатична служба, захист прав
інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної власності.
Key words: intellectual capital, intellectual resource, diplomatic service, protection of intellectual property rights,
intellectual property.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Результативним показником діяльності дипломатич
ного апарату в основному визначається роллю дипло
матичної служби, потенціалом особистості, котра в ній
проводить фахову діяльність, включаючи інтелектуальні
здібності дипломатичного службовця, який забезпечує
імплементацію належних дипломатичних рішень. Ре
зультативність цього процесу знаходиться в прямій за
лежності від того, наскільки розвинутий, затребуваний
та реалізований інтелектуальний капітал дипломатично
го службовця людини з урахуванням його розширено
го відтворення. Таким чином, забезпечення розшире
ного відтворення інтелектуального капіталу диплома
тичної служби сьогодні — це не тільки засіб та умова
розвитку суспільного виробництва, але й пріоритетна
мета якісного поліпшення сучасної системи дипломатич
ного управління.
Дипломатично управлінську діяльність важко уяви
ти без ресурсного забезпечення, де імплеметація основ
ної мети дипломатичного управління потребує пошук та
формування механізмів раціонального розподілу по
трібних ресурсів та результативного їх застосування.
Теорія дипломатичного управління виділяє декілька
різновидів ресурсів державної влади та управління, але
в загальноприйнятій типології серед багатьох видів ре
сурсів саме інтелектуальні ресурси як окрема категорія
ресурсів дипломатичного управління не представлені,
де у сучасному світі визначальним фактором являється
наявність знань та володіння інформацією.
Зростання ролі інтелектуальної діяльності у розвит
ку суспільства акцентує увагу на створенні надійної та
ефективної системи охорони та захисту прав на об'єкти
інтелектуальної власності. Останні роки в Україні захист
прав інтелектуальної власності набуває усе більшої го
строти, оскільки масштаби порушення даних прав
стрімко зростають. У цьому контексті актуальною є про
блема захисту інтелектуального капіталу дипломатич
ної служби.

Зокрема наукові праці А.О. Гончарова, Б.І. Гуменюк,
І.М. Білоус, М. Кулінич, Н.Л. Гавкалова, О.В. Попело,
О.В. Щерба, О. Столяр, О.Ю. Амосов, Р. Марутян при
свячені аналізу деяких аспектів захисту інтелектуально
го капіталу дипломатичної служби в рамках глобаліза
ційних процесів, які вплинули на генезис та становлен
ня дипломатичного апарату та його зовнішньополітич
ну діяльність. Значну роботу з аналітичної оцінки дип
ломатичної служби здійснюють експерти Міністерства
закордонних справ України.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження захисту інтелектуаль
ного капіталу дипломатичної служби, враховуючи інте
лектуальну та освітню складові кандидатів, задля фор
мування результативної діяльності. Для досягнення
мети визначено такі завдання:
1) аналіз чинників впливу на інтелектуальний капі
тал;
2) проаналізувати кадровий склад дипломатичної
служби України;
3) аналіз національного законодавства захисту прав
інтелектуальної власності та капіталу дипломатичної
служби.
Під час проведення дослідження було використано
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зок
рема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, систем
но структурний аналіз, статистичний аналіз, політоло
гічний та геополітичний методи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному світі зовнішньополітична діяльність
дипломатичної служби є невід'ємним компонентом дер
жавного службового апарату та має безпрецедентну
галузеву специфіку, котра взаємопов'язана з ротацією
особового кадрового складу дипломатичних служ
бовців, оскільки в рамках системи Міністерства закор
донних справ України (далі — МЗС) кадровий склад
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
дипломатичного корпусу підпорядковується під періо
І ПУБЛІКАЦІЙ
дичне переміщення, відрядження до дипломатичних
Тематику захисту інтелектуального капіталу дипло установ розташованих за межами країни. Специфічною
матичної служби, досліджує значна кількість науковців. особливістю дипломатичної служби є експансія зако
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Таблиця 1. Кадровий склад закордонних дипломатичних установ за 2017—2020 рр.
Показники
Кількість діючих закордонних
дипломатичних установ (ЗДУ)
України
Гранична штатна чисельність
працівників ЗДУ
Середньорічна чисельність
працівників ЗДУ (на штатних
посадах)
у тому числі дипломатичні
працівники
адміністративно-технічні
працівники
обслуговуючий персонал
Чисельність працівників ЗДУ, які
виконують консульські функції

Затверджено у паспорті бюджетної
програми (ЗУПБП)
2017
2018
2019
2020
124 од.
125 од.
126 од.
126 од.

Фактичні результативні показники (ФРЗ)
2017
124 од.

2018
125 од.

2019
126 од.

2020
126 од.

1399 чол.

1394 чол. 1394 чол. 1394 чол. 1399 чол. 1394 чол. 1394 чол. 1394 чол.

1270 чол.

1315 чол. 1273 чол. 1273 чол. 1117 чол. 1142 чол. 1247 чол. 1261 чол.

―

894 чол.

856 чол.

―

―

776 чол.

839 чол.

―

―

298 чол.

392 чол.

―

―

259 чол.

384 чол.

―

―
275 чол.

123 чол.
288 чол.

25 чол.
307 чол.

―
297 чол.

―
288 чол.

107 чол.
263 чол.

24 чол.
295 чол.

―
299 чол.

Джерело: сформовано на основі джерела: [6].

нодавчих норм не тільки національного законодавства,
крім того і міжнародного законодавства на дипломатич
ного службовця [1, с. 97].
Відповідно до правової доктрини трактування по
няття "дипломатичної служби" тлумачать як спеціаль
ний вид фахової службової діяльності [2, с. 421]. У За
коні України "Про дипломатичну службу" в статті 1 інтер
претується поняття "дипломатичної служби", яка визна
чається як фахова діяльність громадян України, яка ске
рована на практичну імплементацію та реалізацію зов
нішньополітичної діяльності України, захист національ
них інтересів країни у сфері міжнародних відносин, та
включно прав та інтересів громадян та фізичних та юри
дичних осіб України за кордоном [3].
Згідно з наданими повноваженнями спеціального
органу державної влади, а саме МЗС, функціонування
дипломатичного апарату відбувається виключно на дер
жавному рівні [4]. Закон України "Про дипломатичну
службу України" встановлює специфічні права та га
рантії, особливі обов'язки, які являються визначальни
ми ознаками дипломатичної служби та розповсюджу
ються на кадровий склад дипломатичного апарату. Цей
Закон установлює порядок організації, визначає фахові
вимоги щодо штатних працівників дипломатичного апа
рату, надає розбірливу класифікацію посад штатних
працівників дипломатичної служби, встановлює основи
правових засад що стосуються дипломатичного служ
бовця та обмеження які стосуються штатних працівників,
а також визначає основні поняття, завдання та функції
дипломатичної служби. Дипломатична служба є сферою
міжнародних відносин, яка істотно вирізняється у всій
сукупності від решти сфер громадського життя [3].
Одним з головних структурних елементів держав
ної влади та державного управління є дипломатична
служба, де надзвичайний професіоналізм є найваж
ливішою взірцевою особливістю. Завжди працівників
дипломатичної служби та дипломатів індивідуалізува
ли всебічна ерудованість, дисциплінованість, осві
ченість, вправність результативно застосовувати но
вітні інформаційні технології, пронизливе усвідомлен
ня історичної самобутності свого народу, оскільки ці
моменти є фундаментальними критеріями, які мають
відношення до служби в апараті зовнішньополітично
го відомства.
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Функціональне вирішення політичних завдань, а та
кож значної кількості завдань адміністративно управ
лінського характеру щодо професійної асекурації ви
сокоефективної діяльності зовнішньополітичного
відомства України здійснюється дипломатичною служ
бою, де основною діяльністю є документаційне, прото
кольне, адміністративно технічне, правове, фінансово
економічне забезпечення зовнішньополітичних струк
тур, а також в основі містить інформаційно аналітичну,
організаційно управлінську та кадрову роботу.
Оскільки служба в дипломатичних установах є до
сить специфічною сферою професійної діяльності, де
основною своєрідністю цієї роботи є:
1) націленість на захист інтересів, гарантування без
пеки суспільства та держави на міжнародній арені;
2) не порушувати та захищати законні права та сво
боди громадян країни за кордоном;
3) убезпечення невимушеної участі громадян у дер
жавних справах;
4) стратегічний курс на імплементацію владних по
вноважень, а також політичних і соціальних державних
завдань, а саме: інформаційно аналітичних, організа
ційно управлінських, фінансово господарських зав
дань;
5) імплементація управлінських функцій державно
політичного адміністрування;
6) формування відповідних умов для безпечного та
гідного життя кожної людини [2, c. 421].
Україна націлена на формування відповідної систе
ми дипломатичної служби, яка тримає свій дипломатич
ний курс на приєднання, заохочення та утримання най
кращих штатних працівників дипломатичного корпусу та
санкціонує своєчасне позбавлення від професійно не
придатних службовців. У прямо пропорційній залеж
ності знаходиться кар'єрний ріст дипломатичного служ
бовця, а також його звання, класи та ранги від індивіду
альних професійних досягнень, набутих професійно
ділових якостей та результативних показників роботи,
які не залежать від статі, раси, національності, фінан
сового положення, релігійних і політичних орієнтації,
місця проживання, походження. Головними професій
ними рисами дипломатичного службовця є наявність
спеціальних знань, умінь та навичок; професійна підго
товленість до виконання посадових обов'язків; відпові
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дальне відношення до дипломатичної справи та висо
кий рівень духовно моральної культури, а також обо
в'язковою необхідністю для службовця є наявність ши
рокого політичного кругозору, знання іноземних мов,
спостережливість та вміння розпізнати істину [5, c. 67].
Станом на 1 січня 2020 р. згідно з бюджетною про
грамою за рахунок державних коштів було забезпече
но функціонування 126 ЗДУ України. Середньорічна чи
сельність працівників ЗДУ склала 1261 особа, а загаль
на чисельність штатних працівників, які здійснюють кон
сульські функції, склала 299 осіб. Враховуючи суттєве
збільшення обсягів консульських дій у країнах Східної
Європи, було збільшено чисельність консульських пра
цівників, за рахунок перерозподілу обов'язків серед
працівників ЗДУ та забезпечено організацію виконання
поставлених завдань на належному рівні (див. табл. 1)
[6].
Розбіжності між фактичними показниками чисель
ності та конфірмованими результативними показника
ми обумовлені, зокрема часовими факторами проведен
ня конкурсів на заміщення вакантних посад та оформ
лення переможців конкурсів для направлення у закор
донне відрядження [6]. Отже, середньорічна чисель
ність працівників закордонних дипломатичних установ
згідно із фактичними результативними показниками за
період 2017—2020 рр. має тенденцію до збільшення
кількості штатних працівників.
На цьому етапі визначальним завданням диплома
тичної служби інтелектуального капіталу є нерозривне
сполучення матеріального та інтелектуального капіта
лу та стимулювання інтелектуальної спрямованості ро
боти. Інтелектуальний капітал органів дипломатичної
служби, під яким розуміють інтелектуальні ресурси,
котрі реалізовані в сукупності наукових та загальних
знань співробітників, котрі розробляють продукти інте
лектуальної діяльності, котрі можуть належати як його
винахіднику, так і іншим суб'єктам, та застосовуються
задля отримання додаткової вартості, та стають одним
із впливовіших чинників трудового потенціалу.
Трудовий потенціал органів державної служби ви
значається як трудові можливості дипломатичної служ
би, наявні нині і передбачувані на перспективу, що сфор
мовані в певних виробничих відносинах та умовах від
творення і характеризуються певною сукупністю кіль
кісних і якісних ознак. Водночас науковці вважають, що
максимізація трудового потенціалу можлива лише за на
явності умов для формування та накопичення інтелек
туального капіталу. Вітчизняний дослідник О. Кендю
хов дав таке формулювання: інтелектуальний капітал —
це здатність створювати нову вартість на інтелектуальні
ресурси, представлені людським і машинним інтелекта
ми, а також інтелектуальними продуктами, створеними
ним самостійно або залученими зі сторони як засоби
створення нової вартості.
Отже, інтелектуальний капітал країни створюється
на всіх рівнях адміністрування, але не можна вважати,
що його значення буде отримане шляхом простого по
єднання інтелектуального капіталу окремих під
приємств, галузей тощо. Загальна вагомість інтелек
туального капіталу відображає синергетичний ефект від
сукупності інтелектуального капіталу. Iнтелектуальний
капітал усіх рівнів адміністрування створюється і за

стосовується під впливом множини чинників, які виді
ляють характерні ознаки його стану, розвитку та відтво
рення, і мають різний рівень впливу залежно від внут
рішньої структури та особливостей його застосування
[7].
Відповідно до загальновідомої класифікації інтелек
туальних ресурсів як спеціальний різновид ресурсу дип
ломатичного управління не представлено, проте визнає
мо за доцільність виокремити цю групу ресурсів, до
складу якої входять такі елементи:
— інтелект, який є ступенем та рівнем фахових
знань, досвіду, навичок, мобільності (здібність до пер
цепції новітньої інформації, проходження відповідного
фахового навчання та перепідготовки, а також акомо
дація до сучасних кондицій) та інноваційності (здібність
до генеративного мислення) дипломатичних службовців;
— кадри — це адміністративно політична еліта, пер
сонал дипломатичної служби та посадові особи дипло
матичних органів влади;
— інформаційна інфраструктура дипломатичної
служби складається із інформаційного забезпечення
дипломатичної служби та інформаційно комунікаційних
технологій у системі дипломатичної служби;
— науково експертне забезпечення дипломатичної
служби.
Інтелектуальні ресурси дипломатичного управління
реалізують ряд функцій, з поміж яких необхідно відок
ремити такі:
— інформаційна — накопичення, систематизація й
трансляція інформації, знань, вмінь та досвіду;
— експертно аналітична — комплексний аналіз
сфер життєдіяльності керуючого об'єкта, а також ма
ніфестація тенденцій та закономірностей його розвит
ку, підготовка оцінок експертів та пропозицій стосовно
шляхів вирішення проблем, а також сприяння імплемен
тації керівних розв'язків та оцінювання імовірних наслід
ків від їхньої імплементації;
— прогностична — наукове обгрунтування оцінок
можливих шляхів і консеквенцій розвитку об'єктів дип
ломатичного управління, при цьому враховуючи потрібні
для цього ресурсів та засобів, моделювання диплома
тичних перебігів та обставин, прогноз головних пере
шкод дипломатичного розвитку, формування комплек
су прийомів для запобігання появи новітніх викликів;
— консалтингова — стратегічне консультування
суб'єктів дипломатичного управління для підвищення
результативності їх діяльності, розробка стратегії роз
витку дипломатичних зносин та побудова результатив
ної структури управління;
— моніторингова — дослідження та оцінка інфор
маційних потоків, аналіз якості дипломатичного управ
ління та імплементація національних проєктів;
— інноваційна — стимулювання інновацій у дипло
матичному управлінні.
Структуру інтелектуального ресурсу дипломатично
го управління наведено на рисунку 1 [8, с. 284—285].
Отже, структурні елементи інтелектуального ресур
су є неоднорідними внаслідок неоднорідності самого
знання, котрі створені людським інтелектом, де деякі з
них відображено у вигляді знань, не відокремлюваль
них від індивідуумів, котрі володіють даними знання, а
інші формують свого роду відповідні кондиції викорис
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Інтелектуальний ресурс дипломатичного управління

Інтелектуально-кадровий ресурс
дипломатичного управління

Інтелектуально-структурний ресурс
дипломатичного управління

Інтелект

Система професійної освіти

Кадри дипломатичної служби

Система наукових установ
дипломатичного управління
Інформаційна інфраструктура
дипломатичного управління
Інституціональна структура

Рис. 1. Структура інтелектуального ресурсу дипломатичного управління
Джерело: сформовано на основі джерела: [8, с. 285].

тання даних знань з метою підвищення продуктивності
праці, конкурентоспроможності дипломатичної служби
[9, с. 67]. Отже, інтелектуальні ресурси — це засіб імпле
ментації управлінських процесів, стратегічну ланку ре
сурсного потенціалу дипломатичного управління [8, с.
285].
Сьогодні дипломатія з мистецтва перетворилася на
змістовну ефективну діяльність, де дипломати — це
розгалужена висококваліфікована інтелектуальна опо
ра для керівництва держави, а прийняття доленосних
рішень є прерогативою керівництва, проте основну
підготовчу роботу все ж таки повинні виконувати дип
ломати різних рангів. Оскільки дипломатія — це
віддзеркалення життя, яка повинна не лише враховува
ти, а й керуватися такими категоріями, як професіо
налізм, порядність, патріотизм. Стратегічні цілі та зав
дання сучасного розвитку Дипломатичної академії виз
начаються функціями, котрі вона реалізує як галузевий
навчальний заклад дипломатичної служби країни, та
здійснює розвиток фахової компетентності співробіт
ників дипломатичної служби та інших органів держав
ної влади у сфері зовнішніх зносин. Головним завдан
ням функціонування цього вищого навчального закла
ду сьогодні є асекурація професіоналізації персоналу
дипломатичної та державної служб у сфері зовнішніх
справ. Історично сформувалося, що під час формуван
ня органів зовнішніх зносин України до зовнішньополі
тичної діяльності та міжнародного співробітництва за

лучалися громадяни України, які передусім володіли
іноземними мовами.
Саме з метою надання державним службовцям,
котрі працювали та працюють у сфері зовнішніх зносин
України, відповідної якісної фахової підготовки відпо
відним Указом Президента України було створено Дип
ломатичну академію України. Щорічно в академії навча
ються за спеціальністю "зовнішня політика" майже 150
слухачів і підвищують кваліфікацію понад 600 держав
них службовців [10, с. 465—466].
За період 2017—2020 рр. згідно із фактичними ре
зультативними показниками та за затвердженою у пас
порті бюджетною програмою 400 працівників диплома
тичної служби підвищили кваліфікацію з іноземних мов
та 600 працівників дипломатичної служби отримали про
фесійне навчання (див. табл. 2).
Згідно з наданими статистичними даними на поча
ток 2020 року здійснено заходи щодо мовної підготов
ки та професійного навчання штатних працівників дип
ломатичної служби, на базі Дипломатичної академії
України. Згідно з наданими статистичними даними на
початок 2020 року здійснено заходи щодо мовної підго
товки та професійного навчання штатних працівників
дипломатичної служби, на базі Дипломатичної академії
України, та крім того у прикладних навчальних закла
дах в Україні та за кордоном, а саме: 551 — в Диплома
тичній академії України; 58 — в Українській школі уря
дування Національного агентства України з питань дер

Таблиця 2. Показники підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби за 2017—2020 рр.
2017 2018 2019 2020
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків
Кількість працівників дипслужби, які здобули професійне 600 чол. (93,8%)
навчання та відсоткове значення від загальної кількості
працівників МЗС України
Кількість працівників дипслужби, які здобули мовну
400 чол. (62,5%)
підготовку та відсоткове значення від загальної кількості
працівників МЗС України
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Кількість працівників дипслужби, які здобули професійне 600 чол. (93,8%)
навчання та відсоткове значення від загальної кількості
працівників МЗС України
Кількість працівників дипслужби, які здобули мовну
400 чол. (62,5%)
підготовку та відсоткове значення від загальної кількості
працівників МЗС України

Джерело: сформовано на основі джерела: [6].
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жавної служби; 20 — в Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії державного уп
равління при Президентові України; 56 — за кордоном
[6].
Саме тому основою сучасної професійної підготов
ки у сфері зовнішніх зносин має стати набуття компе
тентності стратегічного мислення, стратегічного плану
вання й управління. Випускник Дипломатичної академії
повинен уміти кваліфіковано оцінити міжнародне ста
новище та його вплив на країну, визначити адекватні
зовнішнім загрозам і можливостям цілі та завдання зов
нішньої та внутрішньої політики країни і запропонувати
відповідні ефективні інструменти [10, с. 466—467].
Задля результативного формування і використан
ня об'єктів права інтелектуальної власності являється
присутність в країні відповідної державної системи пра
вової охорони інтелектуальної власності. Вирішальне
значення у Національній системі інтелектуальної влас
ності приналежить Державній службі інтелектуальної
власності України, та регулюються положеннями Кон
ституції України, відповідними нормами Цивільного,
Господарського, Митного, Кримінального кодексів Ук
раїни, Кодексу України про адміністративні правопору
шення, та відповідними Законами України: "Про автор
ське право і суміжні права", "Про охорону прав на
винаході і корисні моделі" та інші, включно приблизно
100 підзаконних актів, затверджених постановами КМУ.
Національне законодавство у сфері захисту інтелек
туальної власності використало та реалізувало світовий
досвід регулювання таких відносин, котрий визначено
та імплементовано у наступних міжнародних конвенціях,
як от: Договір Всесвітньої організації інтелектуальної
власності про авторське право, прийнятий Диплома
тичною конференцією 20 грудня 1996 р., Гаазький
акт 1969 року та Женевський акт, прийнятий 2 липня
1999 року та інші.
Головним напрямом міжнародної кооперації в заз
наченій галузі є виконання Україною відповідних міжна
родних зобов'язань як держави члена Всесвітньої
організації інтелектуальної власності. Репрезентанти
країни приймають участь у діяльності профільних комі
тетів та відповідних робочих груп цієї міжнародної
організації. Не враховуючи імплементацію важливих ре
форм, які здійснюються в країні задля захисту прав інте
лектуальної власності, повністю всі проблеми ще не
ліквідувано. Головними порушення прав інтелектуаль
ної власності виявляються у таких заходах:
1) незаконному виробництві, зберіганню, реалізації
та транспортування дисків для лазерних систем зчиту
вання та інших дій;
2) порушенні авторського права у мережі Інтернет;
3) незаконному застосування винаходу, корисної
моделі, включаючи і привласнення авторство на них;
4) незаконному застосування відомостей, які є дер
жавною та дипломатичною таємницю, котра може спри
чинити істотну шкоду державі;
5. плагіаті та копіюванні.
Науковці виділяють такі причини виникнення у га
лузі інтелектуальної власності та виокремлюють на
ступні основні детермінанти: правового, економічного,
політичного та організаційного характерів; духовно
етичного та соціального (ідеологічного) характеру; тех

нічного характеру. З'ясовано, що за рівнем впливу на
вчинення злочинів у цій сфері, детермінанти економіч
ного та правового характеру у першу чергу обумовлю
ють їх вчинення.
В Україні поняття "захист прав інтелектуальної влас
ності" містить у собі функціонування дипломатичних
органів по визнанню, поновленню прав, включно усу
нення перепон, котрі перешкоджають імплементації
прав та законних інтересів суб'єктів права у цій сфері,
де предметом захисту є не тільки особисте немайнове
та майнове право інтелектуальної власності, а й інтере
си, котрі знаходяться під захистом закону.
Захист інтелектуального капіталу дипломатичної
служби поділяється на юрисдикційну і неюрисдикційну
форми. У першому випадку застосовується судовий та
адміністративний порядок захисту чи цивільно право
вий порядок. У останньому випадку захист відбуваєть
ся без звернення по допомогу до державних органів,
цей випадок стосується відмови укладача договору
здійснити певні дії, про трансляцію майнових прав інте
лектуальної власності.
На сучасному етапі розвитку країни не зафіксовано
відповідну судову інстанцію з вирішення спорів у галузі
інтелектуальної власності, котрі зобов'язують застосу
вання специфічних знань, котрі імплементуються за
методом здійснення судової експертизи, процедура
здійснення якої затягує та здорожує процедуру захис
ту прав. Відсутність відповідної спеціалізованої устано
ви негативно позначається на формуванні одностайної
практики використання законодавства у сфері інтелек
туальної власності. Формування відповідної судової
інстанції з інтелектуальної власності України санкціо
нувало та вирішило б відповідні труднощі [11, с. 24—
25].
Правовий чинник має опосередкований вплив ско
ріше на використання, ніж на формування інтелектуаль
ного капіталу: законодавча база держави та правове
регулювання прав інтелектуальної власності може з
різним рівнем ефективності розвивати та використову
вати його. Від рівня досконалості законодавства, його
демократизації залежать основні тенденції та правила
використання потенційних можливостей людини: відно
сини дипломатичних службовців між собою [7].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Проаналізувавши вищевикладене, можна узагаль
нити, що дипломатична служба відіграє важливу роль у
формуванні зовнішньополітичного вектору та є одним
із ключових елементів у сфері державного управління,
адже роль дипломатії, як знаряддя зовнішньої політи
ки країни, завжди була значною. В сфері управління
інтелектуальним капіталом дипломатичних службовців,
підготовки та перепідготовки кадрів для дипломатичної
служби можна зробити висновок, що сьогоднішня сис
тема управління такими кадрами в Україні є неефектив
ною.
Процес формування інтелектуального капіталу
відбувається в умовах кризових явищ в економіці та
соціальних суперечностей в суспільстві. Розглянуті чин
ники, що впливають на процеси формування та накопи
чення інтелектуального капіталу дипломатичної служ
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би, є взаємопов'язаними, оскільки лише комплексі вони
створюють необхідний стан. Виявлені чинники інтелек
туального капіталу, рівень їх впливу дозволяють
найбільш чітко формувати шляхи його підвищення, ре
гулювати та розвивати в заданому напрямі, а також роз
робляти інструментарій оцінки інтелектуального капіта
лу, тобто науково обгрунтованої системи показників і
способів їх фіксування. Не розв'язані проблеми в галузі
захисту прав інтелектуальної власності спричиняють
формування негативного міжнародного іміджу Украї
ни. Перспективами подальшого дослідження є удоско
налення нормативно правової бази та системи захисту
прав у сфері інтелектуальної власності, стратегічні век
тори розвитку зазначеної галузі з урахуванням зарубі
жного досвіду, а також історичних, національних, мен
тальних чинників та традицій.
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