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АНОТАЦІЯ 

Вірченко В. В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному 

економічному середовищі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» (08 – 

Економічні науки). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена комплексному вирішенню актуальної 

наукової проблеми розробки теоретико-методологічних засад дослідження 

економіко-правової природи, основних тенденцій, економічних імперативів та 

суперечностей розвитку інтелектуальної власності у глобальному економічному 

середовищі, а також обґрунтування пріоритетних напрямів формування і 

розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

як ключової передумови інноваційної модернізації економіки України.  

Розроблено концепцію інтелектуальної власності, яка заснована на 

міждисциплінарному підході з використанням методологічного інструментарію 

неоінституціоналізму, що дозволило комплексно охарактеризувати систему 

відносин інтелектуальної власності та обґрунтувати її ключове місце у сучасній 

системі суспільного відтворення. Авторське трактування інтелектуальної власності як 

інституційно закріпленої належності суб’єкту певного результату інтелектуальної 

діяльності, що ґрунтується на абсолютному пануванні над об’єктом та вольовому 

ставленні до нього як до власного, дозволило розмежувати поняття «власності», 

«права власності», «відносин власності» у сфері інтелектуальної діяльності та 

обґрунтувати комбінований характер результатів інтелектуальної діяльності, які 

поєднують риси приватних і суспільних благ. 

Поглиблено наукові засади дослідження ґенези інтелектуальної власності в 

частині визначення історичних передумов зародження відносин інтелектуальної 

власності в країнах Західної Європи впродовж XII ст. – XІII ст., виокремлення 

основних етапів еволюції інтелектуальної власності в глобальному економічному 

середовищі протягом XIV ст. – XIX ст., висвітлення процесів інституціоналізації 
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інтелектуальної діяльності та поступового розвитку інституційно-організаційного 

забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності під впливом 

економічних і соціокультурних трансформацій XХ ст. – XXI ст. 

Удосконалено структурний аналіз архітектоніки інтелектуальної власності в 

частині визначення чотирьох її основних сегментів, а саме: структури відносин 

інтелектуальної власності (відносини привласнення, комерціалізації, володіння, 

розпорядження, користування); структури права інтелектуальної власності (майнові 

і немайнові права, суб’єктивне і об’єктивне право, позитивне і деліктне право); 

об’єктної структури інтелектуальної власності (об’єкти авторського права, суміжних 

прав, патентного права, засоби індивідуалізації, інкорпоральні та уречевлені 

нетрадиційні об’єкти); суб’єктної структури інтелектуальної власності (творці 

інтелектуального продукту, первинні правонабувачі, роботодавці, правонаступники, 

посередники на ринку інтелектуальної власності та регулятори).  

Досліджено ринок об’єктів інтелектуальної власності як вищу форму розвитку 

господарського обороту інтелектуального продукту, що формує ефективний 

трансмісійний механізм, який сполучає систему цивільного обороту результатів 

інтелектуальної діяльності та сферу суспільного виробництва. Обґрунтовано, що за 

своїми характеристиками зазначений ринок належить до монополістичної 

конкуренції, оскільки новизна та творчий характер інтелектуального продукту 

створюють умови для його диференціації та наділяють його власника ринковою 

владою, яка надає можливість у короткостроковому періоді максимізувати прибуток, 

реалізуючи продукцію з високою часткою доданої вартості. 

Встановлено, що ціна на інтелектуальний продукт формується під впливом 

чотирьох груп факторів: інституційних, ринкових, попиту та пропозиції. Доведено, 

що найбільш ефективними на ринку об’єктів інтелектуальної власності є стратегії 

диференційованого ціноутворення, зняття вершків та преміальних цін. 

Охарактеризовано глобальні тренди розвитку ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, а саме: п’ятикратне переважання кількості реєстрацій об’єктів 

промислової власності за національною процедурою над кількістю реєстрацій за 

міжнародною процедурою; зростання концентрації ринку, на якому домінують 
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Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея, які у сумі забезпечують понад 

60% усіх заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності; стрімку динаміку 

розвитку ринку, яка у понад 2,5 рази перевищує темпи приросту світового ВВП; 

переважання в міжнародній торгівлі майновими правами інтелектуальної власності 

внутрішньокорпоративних каналів обміну; поступове зростання кількості 

порушень прав інтелектуальної власності, лідером яких є Китай. 

Поглиблено теоретичні засади дослідження комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності у частині визначення її сутності, функцій у системі 

суспільного виробництва, ролі в розширеному відтворенні інтелектуального 

капіталу, розробки об’єктно-орієнтованого підходу до управління господарським 

оборотом результатів інтелектуальної діяльності у процесі їх комерціалізації, 

порівняльного аналізу форм та методів управління ризиками комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності, а також з’ясування особливостей обліку та 

оподаткування господарських операцій з об’єктами інтелектуальної власності. 

Розкрито сутність фінансово-економічних механізмів комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності як організованих форм фінансової діяльності, що 

задовольняють потреби учасників господарського обороту об’єктів інтелектуальної 

власності у фінансових ресурсах та прискорюють їх трансформацію у капітал 

підприємств реального сектору економіки. Розроблено авторський підхід до 

класифікації зазначених фінансово-економічних механізмів на три групи (класичні, 

інноваційні, допоміжні), а також з’ясовано їх роль на різних стадіях життєвого 

циклу інноваційно активних підприємств. Доведено, що у їхній структурі 

основоположну роль відіграють два джерела фінансових ресурсів: розміщення 

цінних паперів та боргове фінансування. Досліджено новітні фінансово-економічні 

механізми комерціалізації, зокрема патентні свопи, продаж зі зворотним 

ліцензуванням, сек’юритизація інтелектуальних активів. 

Сформульовано концептуальні засади інтелектуальної безпеки суб’єктів 

господарювання в глобальному економічному середовищі в частині визначення її 

сутності, принципів реалізації, завдань та функцій у системі комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності; виявлення макро- і мікроекономічного 
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інструментарію її забезпечення; комплексного аналізу основних факторів, 

особливостей та стратегій управління інтелектуальною безпекою підприємства 

(пасивної, нейтральної, активної, агресивної, інтегральної), що визначають характер 

поведінки суб’єктів господарювання на ринку об’єктів інтелектуальної власності та 

специфіку їхніх цілей у сфері захисту майнових прав інтелектуальної власності. 

Визначено основні суперечності розвитку інтелектуальної власності в 

глобальному економічному середовищі, зокрема між нематеріальним змістом 

об’єктів інтелектуальної власності та матеріальною формою їх вираження у 

інноваційній продукції; між сутністю інтелектуальної власності як драйвера 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та формою її прояву як 

джерела монопольної влади на сучасних глобалізованих ринках; між виключним 

характером права інтелектуальної власності та речовою природою власності як 

базового цивільно-правового інституту та ін. 

Досліджено сутність та складові системи інституційного упорядкування 

відносин інтелектуальної власності, а саме: формальні інституції, що представлені 

міжнародними договорами, спеціальним законодавством, нормами загального 

законодавства та підзаконними актами; неформальні інституції, які структурують 

взаємодії учасників господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

Обґрунтовано існування в Україні інституційного розриву, що зумовлений 

переважанням заміщуючих неформальних інституцій, які створюють для 

економічних суб’єктів мотивацію до порушення існуючих формальних норм у 

галузі охорони прав інтелектуальної власності. 

Проаналізовано зміст та складові організаційного забезпечення розвитку 

інтелектуальної власності як на глобальному, так і на національному рівні. 

Визначено функції та роль ВОІВ у формуванні глобальної системи охорони 

інтелектуальної власності. Висвітлено історію розвитку вітчизняної системи 

публічного адміністрування відносин інтелектуальної власності. Обґрунтовано 

необхідність реструктуризації державної системи охорони інтелектуальної 

власності в Україні з метою стимулювання господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності та інноваційної модернізації національної економіки. 
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Визначено економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності у 

глобальному економічному середовищі (домінантний імператив, асцендентні 

імперативи: ресурсний, інфраструктурний та фінансовий). На основі комплексного 

аналізу статистичних даних з використанням кількісних методів (регресійного, 

кластерного аналізу, методу головних компонент) обґрунтовано визначальну роль 

інтелектуальної власності у сучасній системі суспільного відтворення, виявлено 

мультиплікативний вплив розвитку інтелектуальної власності на соціально-

економічне зростання і глобальну конкурентоспроможність країни, встановлено 

зв’язок між обсягом і динамікою інвестицій у інтелектуальний капітал та 

прибутковістю діяльності інноваційно активних підприємств. 

Виявлено та охарактеризовано тенденції розвитку інтелектуальної власності в 

Україні, зокрема стійке скорочення обсягу заявок та кількості чинних патентів на 

винаходи та корисні моделі; поступове зменшення кількості наукових кадрів; 

зниження кількості інноваційно активних підприємств; скорочення частки витрат 

підприємств на придбання об’єктів інтелектуальної власності та ні. Визначено 

фактори, що перешкоджають ефективній комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності в Україні, а саме: відсутність фіскальних стимулів для інноваційно активних 

підприємств; недостатня ефективність інституційно-організаційного забезпечення 

реалізації відносин інтелектуальної власності; значна кількість порушень прав 

інтелектуальної власності; відсутність ефективних трансмісійних та фінансово-

економічних механізмів комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. 

Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку національної системи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в розрізі її основних підсистем, 

а саме: удосконалення регламентуючої підсистеми (внесення змін до спеціального 

законодавства в цілях усунення юридичних колізій та його гармонізації з нормами 

права ЄС; формування дворівневої державної системи охорони інтелектуальної 

власності); розвиток стимулюючої підсистеми (запровадження фіскальних 

преференції для суб’єктів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності); 

підвищення ефективності санкціонуючої підсистеми (внесення змін до 

адміністративно-деліктного законодавства в частині підвищення стягнень за 
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порушення прав інтелектуальної власності); розбудова фінансової підсистеми 

(створення належних інституційно-організаційних засад для розвитку венчурного 

фінансування та банківського кредитування суб’єктів інноваційної діяльності); 

формування підсистеми ризик-менеджменту (стимулювання розвитку страхування 

інтелектуальної власності); підвищення ефективності трансмісійної підсистеми 

(формування інституційно-організаційних засад для розвитку spin-off компаній). 

Практичне значення отриманих результатів, сформульованих у роботі 

теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає у комплексному 

дослідженні сутності, основних тенденцій, економічних імперативів та 

суперечностей розвитку інтелектуальної власності у глобальному економічному 

середовищі, а також розробці на цій основі практичних рекомендацій щодо 

розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

та стимулювання розширеного відтворення інтелектуального капіталу в Україні. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, глобальне економічне середовище, 

комерціалізація, інтелектуальний капітал, господарський оборот, інтелектуальна 

безпека, ринок, економічні імперативи. 

 

ABSTRACT 

Virchenko V. V. Development of intellectual property in the global economic 

environment. – Qualification research work as a manuscript.  

Thesis for the academic degree of the Doctor of Economic Sciences on speciality 

08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.   

Thesis is dedicated to a complex solution of relevant scientific problem of 

development of theoretical and methodological foundations of research of the economic 

and legal nature, patterns, economic imperatives and contradictions of development of 

intellectual property in the global economic environment and also justification of the 

priority directions of development of the national system of commercialization of 

intellectual property objects as a key precondition for substantial innovative 

modernization of Ukrainian economy.  
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The concept of intellectual property, which is based on cross-disciplinary approach 

with application of methodological tools of neoinstitutionalism, is developed that allows 

to characterize the nature of intellectual property relations and determine its key place in 

the modern system of public reproduction. The original author’s approach to definition 

of intellectual property as institutionalized accessory to the subject of a certain intellectual 

activity result, which is based on absolute domination over an object allowed to draw neat 

separations between concepts of property, property right and property relations in the 

field of intellectual activity and also to prove the complex nature of intellectual activity 

results, which combine different features of the private and public goods. 

Research of genesis of intellectual property has been conducted concerning 

definition of historical preconditions of origin of intellectual property relations in Western 

European countries within the XII cent. – XІII cent., definition of the main stages of 

evolution of intellectual property in global economic environment during the XIV cent. – 

XIX cent., analysis of processes of institutionalization of intellectual activity and 

development of mechanisms of institutional and organizational support for realization 

and development of intellectual property relations as the result of economic and 

sociocultural transformations of the XX cent. – XXI cent.  

There has been improved theoretical foundations of structural analysis of intellectual 

property regarding definition of four main segments of its internal architectonics, such as: 

structure of the relations of intellectual property (relation of assignment, 

commercialization, order, use and ownership); structure of intellectual property right 

(property and non-property rights, subjective and objective right, positive and law of 

torts); object structure of intellectual property (objects of copyright, related rights, patent 

law, incorporeal and materialized nonconventional objects, distinguishing signs); subject 

structure of intellectual property (creators, primary assignees, legal successors, 

employers, market intermediaries and regulators). 

The intellectual property market is investigated as the supreme form of development 

of economic turnover of intellectual product, which integrates the sphere of intellectual 

activity and the sphere of social production. Author proved that on key parameters it 

belongs to the markets of monopolistic competition as the novelty and innovative nature 
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of intellectual product create preconditions for its differentiation and gives the market 

power to its owner. This enables short-run profit maximization and allows the firm to 

make supernormal profits selling high value-added products. 

It has been established that there are four primary factors that affect the price of an 

intellectual product: institutional, market, demand and supply. Study has shown that 

differential pricing, price skimming and premium pricing are the most effective pricing 

strategies on the intellectual property market 

Global trends of development of intellectual property market are characterized, such 

as: fivefold dominance of number of national applications for industrial property rights 

over the number international applications; increased concentration of the market on 

which China, USA, Japan, Germany and South Korea provides more than 60% of all 

applications for industrial property rights; high growth rate of the market that more than 

by 2,5 times exceeds annual growth rate world GDP; predominance of intra-corporate 

transactions on the international intellectual property market; sustained growth of number 

of intellectual property rights infringements where China still in the lead. 

There has been improved theoretical foundations of a research of intellectual 

property commercialization regarding definition of its main functions in the system of 

social production, analysis of the role of intellectual property commercialization in 

expanded reproduction of intellectual capital, development of object-oriented approach 

to management of economic turnover of intellectual property objects, comparative 

analysis of forms of intellectual property commercialization and methods of risk-

management of intellectual assets, investigation of peculiarities of accounting and 

taxation of economic transactions with intellectual property rights. 

Financial and economic mechanisms of intellectual property commercialization are 

analysed as organized forms of financial activities, which effectively address capital 

needs of participants of economic turnover of intellectual property objects, provide 

appropriate risk-management under commercialization of intellectual property and 

accelerate its transformation into intellectual capital of innovative small and medium-

sized enterprises. An original approach to classification of noted financial and economic 

mechanisms (innovative, conventional and complementary) has been developed. Role of 
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various funding mechanisms at different stages of venture lifecycle is defined. Study has 

shown that securities issuance and debt financing play a crucial role in the funding of 

intellectual property commercialisation. The latest financial and economic mechanisms 

of intellectual property commercialization are investigated including patent swap, sale 

and license-back, securitization of intellectual assets.  

Conceptual framework of intellectual security of the enterprise in global economic 

environment is formulated including analysis of the nature of intellectual security, 

definition of principles of implementation, objectives and functions of intellectual 

security under commercialization process, research of macro - and microeconomic 

instruments aimed at ensuring of intellectual security, comprehensive analysis of 

determinants, peculiarities and core strategies of intellectual security of the enterprise  

(passive, neutral, active, aggressive and integrated) which define behavior of intellectual 

property market actors and their strategic objectives in the field of commercialization and 

protection of intellectual property rights. 

Contradictions of development of intellectual property in the global economic 

environment are discovered including contradiction between: intangible nature of 

intellectual property objects and material form of their expression in innovative products; 

individual nature of acquisition of intellectual product and public form of expression of 

intellectual property relations; exclusive nature of intellectual property right and 

proprietary nature of property right as basic civil institute; nature of intellectual property 

as driver of competitiveness of enterprises and form of its manifestation as a source of 

monopoly power in modern globalized markets.  

Nature and primary components of the system of institutional ordering of intellectual 

property relations are investigated including formal institutions comprising international 

treaties, specific legislation, norms of general law, subordinate acts; and informal rules, 

which structure interactions of participants of commercial turnover of intellectual 

property objects. Author proved existence of institutional gap in the system of ordering 

of intellectual property relations in Ukraine, which is related to predominance of the 

substituting informal institutions that create for economic actors motivation to infringement 

of the existing formal regulations in the field of protection of intellectual property rights. 
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Organizational support framework for development of intellectual property at 

national and global levels is investigated. Functions and role of WIPO in the development 

of global system of protection of intellectual property objects are defined. Research of 

genesis of Ukrainian system of state regulation of intellectual property relations has been 

conducted. The results of the study had demonstrated the need for comprehensive 

restructuring of the Ukrainian system of intellectual property protection in order to 

stimulate commercial turnover of intellectual property objects and accelerate innovative 

modernization of national economy. 

Economic imperatives of development of intellectual property in the global 

economic environment are defined including dominant imperative and ascendant 

economic imperatives (resource, infrastructure and financial), which create favourable 

conditions for effective commercialization of intellectual property. Comprehensive 

analysis of statistical data using various quantitative methods (regression analysis, cluster 

analysis and principal components analysis) has proved key role of intellectual property 

in the modern system of public reproduction; has demonstrated multiplicative impact of 

development of intellectual property on economic growth and country's competitiveness 

in the global economic environment; has identified a clear link between the volume and 

dynamics of investment in intellectual capital and profitability of innovative enterprises. 

Current trends in development of intellectual property in Ukraine are identified, 

including marked decrease in the number of patent applications and total number of valid 

patents on inventions and utility models; gradual reduction of the number of scientific 

personnel; dramatic fall in the number of innovative enterprises; decline in business 

investment in intellectual property objects etc. Factors that interfere with effective 

commercialization of intellectual property in Ukraine are defined, including lack of fiscal 

incentives for innovative enterprises; poor performance of institutional framework and 

organizational support of intellectual property relations; lack of effective transmission 

and financial mechanisms of commercialization of intellectual property; substantial 

increase in the number intellectual property infringements. 

The priorities of development of national system of commercialization of 

intellectual property objects as precondition of innovative modernization of Ukrainian 
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economy are defined regarding its main subsystems comprising improvement of the 

regulating subsystem (amendments to legislation, procedures and institutional 

arrangements to avoid  juridical conflicts and provide harmonization of the Ukrainian 

legislation with the EU law; establishment of an effective two-tier system of intellectual 

property protection); development of the stimulating subsystem (implementation of fiscal 

preferences for companies that actively investing in intellectual capital); enhancing the 

effectiveness of sanctioning subsystem (amendments to administrative law to increase the 

penalties for intellectual property rights infringements); improvement of the financial 

subsystem (establishment of an institutional framework for development of venture funding 

and bank lending of small and medium-sized innovative enterprises); establishment of 

risk-management subsystem (promoting development of intellectual property insurance); 

enhancing the effectiveness of transmission subsystem (establishment of an institutional 

framework for development of spin-off companies in Ukraine). 

The practical value of achieved results, developed and offered theoretical 

approaches, conclusions and recommendations consist in comprehensive analysis of the 

nature, patterns, economic imperatives and contradictions of development of intellectual 

property in global economic environment, which was used as methodological foundation 

for elaboration of practical recommendations concerning development of national system 

of commercialization of intellectual property and stimulation of expanded reproduction 

of intellectual capital in Ukraine. 

Keywords: intellectual property, global economic environment, commercialization, 

intellectual capital, economic turnover, intellectual security of the enterprise, market, 

economic imperatives. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасне глобальне економічне 

середовище, що сформувалося у процесі постіндустріальних цивілізаційних 

трансформацій, характеризується фундаментальними структурними змінами в 

системі економічних відносин, які пов’язані із утвердженням результатів 

інтелектуальної діяльності людини в якості основного акселератора соціально-

економічного розвитку. За цих умов інтелектуальна власність перетворюється на 

важливий чинник розширеного суспільного відтворення, що забезпечує 

безперервну інноваційну модернізацію виробництва, створює широкі можливості 

для реалізації економічних інтересів творця інтелектуального продукту в сфері 

господарської діяльності, а також безпосередньо визначає глобальну 

конкурентоспроможність економіки країни.  

Невпинний розвиток інтелектуальної діяльності та всебічна реалізація 

творчого потенціалу людини не лише зумовлюють піднесення ролі інтелектуальної 

власності у суспільному відтворенні, а й перетворюють її на особливий економіко-

правовий феномен, що потребує якісно нового теоретико-методологічного 

осмислення. Інтелектуальна власність стимулює конкуренцію між суб’єктами 

господарювання, заохочує розвиток науково-технічної діяльності і, водночас, 

забезпечує безперервне удосконалення виробничого процесу за рахунок розробки 

та впровадження у господарський оборот нових інноваційних продуктів і 

технологій. Завдяки цьому, не зважаючи на понад п’ятсотрічну історію розвитку 

відносин інтелектуальної власності, їх системне дослідження набуває все більшої 

актуальності і перетворюється на одну із найважливіших проблем сучасної 

економічної науки та господарської практики. 

Особливої актуальності дослідження теоретико-методологічних засад та 

прикладних аспектів господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності 

набуває для країн постсоціалістичного табору, у тому числі й для України, 

економіка якої відзначається низькою інноваційною спрямованістю, посиленням 

структурних диспропорцій та макроекономічної нестабільності, а також значним 

відставанням від країн Європи за темпами соціально-економічного зростання, 
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рівнем технологічного розвитку і добробуту населення. За цих умов обґрунтування 

концептуальних засад і реалізація заходів державної політики у сфері охорони та 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в цілях їх трансформації в 

інтелектуальний капітал суб’єктів господарювання створить базис для стійкого 

розвитку та інноваційної модернізації економіки України. 

Недостатній ступінь розробки проблеми розвитку інтелектуальної власності в 

глобальному економічному середовищі, її складність і багатоаспектність як 

унікального економіко-правового феномена, суперечливий характер відносин у 

сфері привласнення результатів творчої діяльності, дискусійність теоретичних 

поглядів на сутність відносин інтелектуальної власності та механізм їх 

інституційно-організаційного впорядкування, а також наявність невирішених 

теоретико-методологічних і практичних завдань у сфері комплексного наукового 

аналізу економічних імперативів розвитку інтелектуальної власності у контексті 

інноваційної модернізації національної економіки обумовили вибір теми 

дисертаційної роботи, визначили мету і завдання дослідження. 

Теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти реалізації відносин 

інтелектуальної власності у системі суспільного відтворення отримали широке 

висвітлення як у вітчизняній, так і в зарубіжній економічній літературі. Проблемам 

з’ясування сутності власності та визначення її ролі в економічній системі приділяли 

увагу видатні філософи та фундатори світової економічної думки Аристотель, 

Ксенофонт, Ф. Аквінський, Т. Гоббс, Дж. Локк, І. Кант, Г. Гегель, Ф. Кене, А. Сміт, 

Д. Рікардо, Дж.Ст. Мілль, Ф. Бастіа, К. Маркс. Сучасна економічна теорія власності 

нерозривно пов’язана з результатами наукових досліджень представників 

інституційного напряму економічної думки Т. Веблена, Дж. Коммонса, Р. Коуза,  

Г. Демсеца, О. Вільямсона, Дж. Ходжсона, Д. Норта, Е. Оноре, Т. Тітенберга,   

Е. Фурубота, С. Пейовича та ін. 

Ґенеза та розвиток теорії інтелектуальної власності знайшли своє 

відображення у працях С. Буфлера, О. Гірке, Л. Грістенгерга, П. Гольдштейна, 

Д. Джоллі, І. Колера, В. Нордхауса, Е. Пікара, П. Руб’є, С. Скотчмера, В. Фішера, 

Дж. Стігліца, А. Шаффле, Е. Шмідта, Дж. Уолдрона, Й. Фіхте, Г. Шершеневича, 
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О. Піленка та ін., що розглядають інтелектуальну власність як важливий соціально-

правовий феномен, який вимагає належного інституційного регулювання.  

Вагомий внесок у розвиток теорії та методології економічного аналізу 

інтелектуальної власності, дослідження значення інтелектуальної діяльності у 

суспільному відтворенні й трансформації соціально-економічних систем, 

визначення ролі інтелектуального капіталу у національній і глобальній економіці 

зробили вітчизняні вчені В. Базилевич, О. Бутнік-Сіверський, Ю. Бажал, В. Бодров, 

В. Геєць, О. Горняк, Н. Гражевська, А. Гриценко, А. Вітренко, Н. Дучинська, 

А. Ігнатюк, О. Жилінська, В. Кириленко, Г. Купалова, А. Маслов, В. Осецький, 

І. Радіонова, В. Соловйов, В. Тарасевич, Г. Филюк, А. Чухно та ін. 

Правовим аспектам цивільного обороту об’єктів інтелектуальної власності та 

питанням реформування національної системи правової охорони інтелектуальної 

власності присвячені праці О. Орлюк, Г. Андрощука, В. Валлє, В. Дроб’язка, 

Г. Довгань, В. Іващенка, А. Кодинця, П. Крайнєва, О. Підопригори, О. Святоцького, 

О. Харитонової, Р. Шишки, І. Якубівського та ін.  

Віддаючи належне результатам наукового пошуку вітчизняних та іноземних 

дослідників, а також визнаючи фундаментальну наукову цінність глибокого 

опрацювання загальної проблематики цивільного обороту об’єктів інтелектуальної 

власності, потрібно відзначити, що в економічній науковій літературі недостатньо 

уваги приділяється міждисциплінарному аналізу сутності інтелектуальної власності, 

суперечностей та економічних імперативів її розвитку в сучасному глобалізованому 

економічному середовищі, а також форм і фінансово-економічних механізмів 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Актуальність і гострота 

проблеми забезпечення прискореного соціально-економічного розвитку України на 

засадах інтелектуалізації суспільного виробництва також підвищують теоретичне і 

практичне значення комплексного дослідження розвитку інтелектуальної власності 

в умовах глобальних постіндустріальних трансформацій з метою обґрунтування 

пріоритетних напрямів розбудови системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності та стимулювання інноваційної модернізації національної економіки. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота у частині дослідження розвитку інтелектуальної власності у глобальному 

економічному середовищі є складовою частиною науково-дослідних робіт 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» № 11БФ040-01 

(номер держреєстрації: 0111U006456), «Макроекономічна стратегія реалізації 

європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, 

виклики та протиріччя» № 16БФ040-01 (номер держреєстрації: 0116U004822), а 

також науково-дослідної роботи Центру комплексних досліджень з питань 

антимонопольної політики при Антимонопольному комітеті України «Дослідження 

особливостей дотримання зареєстрованого права інтелектуальної власності під час 

розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» 

(номер держреєстрації: 0119U001064). Особистий внесок автора полягає у 

комплексному аналізі особливостей формування, суперечностей та тенденцій 

розвитку українського ринку об’єктів інтелектуальної власності, дослідженні 

концептуальних засад інтелектуальної безпеки суб’єктів господарювання в умовах 

глобалізації, а також обґрунтуванні пріоритетних напрямів формування 

національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності з метою 

забезпечення інноваційної модернізації суспільного виробництва, прискореного 

соціально-економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 

України в глобальному економічному середовищі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне 

дослідження природи, специфіки, архітектоніки інтелектуальної власності, 

з’ясування економічних імперативів і суперечностей її розвитку у глобальному 

економічному середовищі та розробка на цій основі теоретико-методологічних 

положень і практичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямів розбудови 

національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.  

Для досягнення визначеної мети було передбачено постановку та вирішення 

таких завдань дослідження: 
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— проаналізувати історичні умови виникнення і розвитку інтелектуальної 

власності та теоретичні витоки її дослідження;  

— дослідити архітектоніку та структурно-функціональні характеристики 

інтелектуальної власності;  

— висвітлити методологічні засади дослідження інтелектуальної власності як 

складного економіко-правового феномену;  

— охарактеризувати сутність, структуру ринку об’єктів інтелектуальної 

власності та проаналізувати специфіку ціноутворення на ньому;  

— визначити особливості та глобальні тренди розвитку ринку об’єктів 

інтелектуальної власності; 

— дослідити зміст, завдання, форми, фінансово-економічні механізми та 

значення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у відтворенні 

інтелектуального капіталу; 

— розкрити зміст інтелектуальної безпеки як складової комерціалізації 

інтелектуальної власності в умовах глобалізації; 

— охарактеризувати основні суперечності розвитку інтелектуальної 

власності в сучасному глобальному економічному середовищі;  

— проаналізувати інституційно-організаційне забезпечення реалізації 

інтелектуальної власності в системі суспільного відтворення;  

— дослідити економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності в 

глобальному економічному середовищі;  

— виявити та охарактеризувати основні тенденції та проблеми розвитку 

інтелектуальної власності в Україні; 

— обґрунтувати концептуальні засади розбудови національної системи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як основи інноваційної 

модернізації вітчизняної економіки. 

Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини суб’єктів 

інтелектуальної власності у сфері суспільного відтворення та господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності. 



31 
 

Предметом дослідження є основні тенденції, суперечності, економічні 

імперативи та інституційно-організаційні засади розвитку інтелектуальної 

власності в глобальному економічному середовищі. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи наукового пізнання, а саме: 

застосування методів дедукції, історичного та логічного аналізу уможливило 

висвітлення історичних умов формування та особливостей розвитку інтелектуальної 

власності (розд. 1); узагальнення основних методологічних підходів до дослідження 

інтелектуальної власності, обґрунтування нової концепції інтелектуальної власності, 

дослідження сутності ринку об’єктів інтелектуальної власності та змісту 

інтелектуальної безпеки базувалися на методах діалектики, наукової абстракції та 

системного аналізу (розд. 1, 2, 3); в основу дослідження архітектоніки, структурно-

функціональних характеристик інтелектуальної власності та суперечностей її 

розвитку в умовах глобалізації було покладено методи аналізу, синтезу і наукової 

абстракції (розд. 1, 4); застосування методів економіко-статистичного аналізу 

(графічного, табличного, порівняльного, аналізу рядів динаміки) уможливило 

виявлення глобальних трендів розвитку світового ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, а також дослідження сучасних тенденцій та проблем розвитку 

інтелектуальної власності в Україні (розд. 2, 5); дослідження фінансово-економічних 

механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та інституційно-

організаційних засад розвитку інтелектуальної власності в глобальному 

економічному середовищі базувалося на методах синтезу, дедукції та наукової 

абстракції (розд. 3, 4); для обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку 

національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

застосовувалися методи діалектики, системного аналізу та аналітичного 

групування (розд. 5); в основу дослідження економічних імперативів розвитку 

інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі та виявлення 

впливу розвитку інтелектуальної власності на соціально-економічне зростання та 

конкурентоспроможність суб’єктів господарювання було покладено методи 

кластерного аналізу, головних компонент та економетричного моделювання 
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(розд. 5). Для економетричних розрахунків використовувалися програмно-технічні 

засоби IHS EViews 10, Statsoft Statistica 10, MS Excel 2016.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові акти, 

матеріали Державної служби статистики України, статистичні дані міжнародних 

організацій (World Intellectual Property Organization, European Patent Office, World 

Bank, OECD), інформаційні та аналітичні матеріали Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Генеральної прокуратури, Державної 

податкової служби, Державної митної служби України, інших міністерств і 

відомств України з питань функціонування та розвитку сфери інтелектуальної 

власності, результати наукових розробок і публікації, розміщені в спеціальних та 

періодичних виданнях, наукових доповідях, монографіях вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні наукової 

проблеми комплексного теоретико-методологічного дослідження розвитку 

інтелектуальної власності у глобальному економічному середовищі з метою 

обґрунтування пріоритетних напрямів формування і розбудови національної 

системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як ключової 

передумови інноваційної модернізації економіки України. Найвагомішими 

теоретичними положеннями та практичними розробками, що відображають 

наукову новизну дослідження та особистий внесок дисертанта, є такі: 

вперше: 

— розроблено концепцію інтелектуальної власності, яка заснована на 

міждисциплінарному економіко-правовому підході з використанням методологічних 

здобутків неоінституціоналізму. Це дозволило комплексно охарактеризувати 

систему відносин інтелектуальної власності, розкрити її економіко-правову 

природу та зв’язок із цивільно-правовим інститутом власності, а також 

обґрунтувати її ключове місце у сучасній системі суспільного відтворення. 

Авторське трактування інтелектуальної власності як інституційно закріпленої 

належності суб’єкту певного результату інтелектуальної діяльності, що 

ґрунтується на абсолютному пануванні над об’єктом та вольовому ставленні до 
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нього як до власного, дозволило розмежувати поняття «власності», «права 

власності», «відносин власності» у сфері інтелектуальної діяльності та 

обґрунтувати комбінований характер результатів інтелектуальної діяльності, які 

поєднують риси приватних і суспільних благ; 

— розкрито сутність фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

інтелектуальної власності як організованих форм фінансової діяльності, що 

задовольняють потреби учасників господарського обороту об’єктів інтелектуальної 

власності у капіталі, забезпечують ефективне управління ризиками комерціалізації 

інтелектуальної власності та прискорюють трансформацію її об’єктів у 

інтелектуальний капітал підприємств реального сектору економіки. Це уможливило 

розробку практичних рекомендацій щодо напрямів стимулювання інноваційної 

модернізації національної економіки у частині формування дієвої системи 

фінансового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності, яка базується 

на венчурному фінансуванні, кредитуванні під заставу об’єктів інтелектуальної 

власності, їх сек’юритизації, краудфандингу та емісії цінних паперів; 

— визначено економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності у 

глобальному економічному середовищі, а саме: домінантний імператив, який 

визначає зміст та загальну логіку усього механізму комерціалізації інтелектуальної 

власності та постає драйвером стійкого соціально-економічного розвитку за 

рахунок реалізації механізму мультиплікації та акселерації інвестицій у об’єкти 

інтелектуальної власності в межах системи суспільного відтворення; асцендентні 

економічні імперативи (ресурсний, інфраструктурний та фінансовий), які 

формують сприятливі умови для активного розвитку відносин інтелектуальної 

власності. Це дозволило обґрунтувати пріоритетну роль комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності в сучасній системі суспільного відтворення, а також 

розкрити зв’язок між обсягом нагромадженого інтелектуального капіталу та 

інтенсивністю його використання у господарській діяльності, з одного боку, й 

обсягом реального ВВП країни і рівнем добробуту її населення – з іншого; 

— сформульовано концептуальні засади інтелектуальної безпеки суб’єктів 

господарювання в глобальному економічному середовищі в частині визначення її 
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сутності, принципів реалізації, завдань та функцій у системі комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності; виявлення основних факторів та особливостей 

управління інтелектуальною безпекою підприємства; макро-і мікроекономічного 

інструментарію її забезпечення, а також комплексного аналізу альтернативних 

стратегій управління інтелектуальною безпекою (пасивної, нейтральної, активної, 

агресивної та інтегральної), що визначають характер поведінки суб’єктів 

господарювання на ринку об’єктів інтелектуальної власності та специфіку їхніх 

цілей у сфері захисту майнових прав інтелектуальної власності; 

удосконалено: 

— теоретичні підходи до обґрунтування стратегії інноваційної модернізації 

вітчизняної економіки шляхом визначення пріоритетних напрямів формування та 

розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

а саме: визначено її структуру, що містить сегменти інституційного регулювання 

(регламентуюча, стимулююча й санкціонуюча підсистеми) та організаційно-

економічного забезпечення (фінансова і трансмісійна підсистеми, підсистема 

ризик-менеджменту); розроблено пропозиції щодо запровадження фіскальних 

преференцій для підприємств, що задіяні у комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності; обґрунтовано комплекс заходів щодо удосконалення інституційно-

організаційного забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності в 

Україні, зокрема, формування дієвої дворівневої системи охорони інтелектуальної 

власності та внесення змін у законодавство з метою усунення юридичних колізій і 

його гармонізації з нормами права Європейського союзу у сфері захисту 

інтелектуальної власності; визначено нормативно-правові та організаційні засади 

розвитку spin-off компаній та страхування інтелектуальної власності в Україні; 

— науковий інструментарій дослідження архітектоніки інтелектуальної 

власності в частині визначення чотирьох її основних сегментів, а саме: структури 

відносин інтелектуальної власності (відносини привласнення, комерціалізації, 

розпорядження, користування та володіння); структури права інтелектуальної 

власності (майнові і немайнові права, суб’єктивне і об’єктивне право, позитивне і 

деліктне право); об’єктної структури інтелектуальної власності (об’єкти авторського 
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права, суміжних прав, патентного права, засоби індивідуалізації, інкорпоральні та 

уречевлені нетрадиційні об’єкти); суб’єктної структури інтелектуальної власності 

(творці інтелектуального продукту, первинні правонабувачі, правонаступники, 

роботодавці, посередники на ринку інтелектуальної власності та регулятори); 

— теоретико-методологічні підходи до дослідження ринку об’єктів 

інтелектуальної власності шляхом визначення його місця у системі господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності, ключових функцій (селекційна, 

інформаційна, відтворювальна, координаційна, інноваційна, інтеграційна, 

стимулювання, фінансування, регулювання, розподілу); аналізу життєвого циклу 

інтелектуального продукту та узагальнення його специфічних характеристик 

(виключний характер, що надає обмежену в часі й просторі монопольну владу 

власнику інтелектуального продукту; новизна інтелектуального продукту, завдяки 

якій гранична норма його заміщення іншими видами активів прямує до нуля; 

знижена ліквідність і висока складність оцінки та ін.); з’ясування особливостей 

ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності, систематизації та 

визначення сфер застосування різних методів вартісного оцінювання результатів 

інтелектуальної діяльності (капіталізації доходу, звільнення від роялті, прямого 

відтворення, заміщення, дисконтування грошових потоків, порівняльний та ін.);     

— методологію дослідження інтелектуальної власності на основі розкриття 

таких суперечностей її розвитку в глобальному економічному середовищі: між 

нематеріальним змістом об’єктів інтелектуальної власності та матеріальною 

формою їх вираження у товарах споживчого і виробничого призначення; між 

індивідуальним характером привласнення інтелектуального продукту та 

суспільною формою прояву інтелектуальної діяльності та відносин інтелектуальної 

власності; між немайновою природою прав інтелектуальної власності та майновим 

характером правомочностей, які формують основу для її господарського 

використання; між виключним характером права інтелектуальної власності та 

речовою природою власності як системоутворюючого цивільно-правового 

інституту; між сутністю інтелектуальної власності як драйвера 
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конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та формою її прояву як 

джерела монопольної влади на сучасних глобалізованих ринках; 

набули подальшого розвитку: 

— наукові засади дослідження ґенези інтелектуальної власності в частині 

визначення історичних передумов зародження відносин інтелектуальної власності 

в країнах Західної Європи впродовж XII ст. – XІII ст., виокремлення основних 

етапів еволюції інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі 

протягом XIV ст. – XIX ст., висвітлення процесів інституціоналізації 

інтелектуальної діяльності та поступового розвитку інституційно-організаційного 

забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності під впливом 

економічних і соціокультурних трансформацій XХ ст. – XXI ст.; 

— понятійно-категоріальний апарат економічної науки в частині авторського 

визначення таких категорій: ринок об’єктів інтелектуальної власності (система 

інституційно впорядкованих та структурованих у часі й просторі транзакцій щодо 

передачі або надання у використання виключних майнових прав на результати 

творчої інтелектуальної діяльності, що опосередковують господарський оборот 

об’єктів інтелектуальної власності та формують передумови для їх ефективної 

комерціалізації та впровадження у суспільне виробництво); комерціалізація 

об’єктів інтелектуальної власності (комплекс заходів щодо впровадження 

результатів інтелектуальної діяльності у господарський оборот з метою здобуття 

стратегічних конкурентних переваг та отримання економічного прибутку, що 

супроводжується їх трансформацією в інтелектуальний капітал); інтелектуальний 

капітал (сукупність результатів інтелектуальної діяльності, які у процесі 

комерціалізації та авансування у виробництво забезпечують створення доданої 

вартості, підвищують продуктивність господарської діяльності та 

конкурентоспроможність підприємства на глобалізованих ринках); 

інтелектуальна безпека суб’єкта господарювання (такий його стан, що є стійким 

до впливу негативних факторів, а також характеризується наявністю 

організаційних й інституційних передумов для підтримки високої ліквідності, 

зростання ринкової вартості та ефективного захисту інтелектуального капіталу від 
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несанкціонованого використання); фінансово-економічні механізми комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності (організовані форми фінансової діяльності, що 

задовольняють потреби учасників господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності у фінансових ресурсах та прискорюють трансформацію 

результатів творчої інтелектуальної діяльності в інтелектуальний капітал 

інноваційно активних підприємств); 

— теоретичні засади дослідження комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності на основі визначення її економічних функцій у системі суспільного 

виробництва, ролі в розширеному відтворенні інтелектуального капіталу, 

розробки об’єктно-орієнтованого підходу до управління господарським оборотом 

об’єктів інтелектуальної власності у процесі їх комерціалізації, порівняльного 

аналізу форм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та методів 

управління специфічними ризиками, що її супроводжують, а також з’ясування 

інституційних засад, принципів і особливостей обліку та оподаткування 

господарських операцій з об’єктами інтелектуальної власності; 

— науковий інструментарій прикладного дослідження ролі комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності у сучасній системі суспільного відтворення в 

частині застосування регресійного аналізу (для виявлення впливу інвестицій в 

інтелектуальний капітал на прибутковість інноваційно активних підприємств, а 

також зв’язку між рівнем розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності та 

інтенсивністю їх використання у суспільному виробництві, з одного боку, та обсягом 

реального ВВП – з іншого); кластерного аналізу (для встановлення взаємозв’язку 

між рівнем розвитку національних систем охорони інтелектуальної власності й 

стимулювання комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, з одного 

боку, та показниками глобальної конкурентоспроможності країн світу – з іншого); 

методу головних компонент (для визначення ступеня і характеру впливу 

організаційно-економічного забезпечення господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності, а також ефективності фінансово-економічних та 

трансмісійних механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на 

конкурентну позицію країни у глобальному економічному середовищі).   



38 
 

Практичне значення отриманих результатів, сформульованих у роботі 

теоретичних положень, висновків і рекомендацій полягає у комплексному  

міждисциплінарному дослідженні сутності, основних тенденцій, економічних 

імперативів та суперечностей розвитку інтелектуальної власності у глобальному 

економічному середовищі, а також розробці на цій основі практичних рекомендацій 

щодо розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, підвищення ефективності державної політики у галузі регулювання 

відносин інтелектуальної власності та стимулювання розширеного відтворення 

інтелектуального капіталу в Україні. 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи в частині методики 

оцінки селекційних досягнень як об’єктів інтелектуальної власності, а також 

дослідження принципів комерціалізації та напрямків формування механізму 

преференційного оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності 

були використані Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики 

та земельних відносин у процесі розробки програм розвитку вітчизняного 

агропромислового комплексу, а також удосконалення механізму нормативно-

правового регулювання діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств 

(довідка № 04-11/16-100 від 17.06.2014 р.). 

Наукові положення та пропозиції дисертаційної роботи щодо обґрунтування 

економіко-правових механізмів забезпечення інтелектуальної безпеки в Україні,  

а також напрямів протидії зловживанням у сфері промислової власності були 

використані Апаратом Ради національної безпеки і оборони України при підготовці 

інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва держави з питань 

забезпечення необхідних умов для реалізації прав інтелектуальної власності в 

Україні (довідка № 266/14-04/2-18 від 20.02.2018 р.). 

 Науково-практичні висновки та положення дисертаційної роботи щодо 

запровадження системи преференцій та надання податкових пільг суб’єктам 

господарювання, які активно використовують інтелектуальний капітал та 

здійснюють комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, були використані 

Департаментом фінансів Київської міської державної адміністрації у процесі 
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планування системи заходів щодо стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих 

промислових підприємств м. Києва (довідка № 054-7-22/3098 від 13.09.2018 р.). 

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи в частині дослідження 

пріоритетних напрямів розвитку комерціалізації об'єктів інтелектуальної 

власності, а також стимулювання науково-технічної діяльності та розширеного 

відтворення інтелектуального капіталу підприємств були використані 

Департаментом економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації 

у процесі розробки Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2018-2020 роки (довідка № 050/01-6437 від 17.09.2018 р.). 

Основні положення та пропозиції дисертаційної роботи в частині дослідження 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності, напрямів підвищення 

ефективності комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності закладів 

вищої освіти шляхом заснування spin-off компаній, а також організаційних та 

інституційно-правових засад розвитку spin-off компаній в Україні були використані 

Директоратом науки Міністерства освіти і науки України в процесі аналізу 

нормативно-правових актів у сфері охорони інтелектуальної власності з метою 

виявлення прогалин і неузгодженостей та розроблення пропозицій щодо їх 

вдосконалення та адаптації до законодавства Європейського Союзу в сфері 

охорони прав інтелектуальної власності (довідка № 018/521 від 11.09.2018 р.). 

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи в частині структурно-

функціонального аналізу архітектоніки інтелектуальної власності, теоретико-

методологічних підходів до дослідження механізму та методів ціноутворення на 

ринку об’єктів інтелектуальної власності, суперечностей та економічних 

імперативів розвитку інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки 

були апробовані і впроваджені у навчальний процес на економічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 

авторських англомовних дисциплін «Комерціалізація інтелектуальної власності», 

«Фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності» 

(довідка № 013/529-1 від 20.11.2018 р.).  
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Основні положення та пропозиції дисертаційної роботи, які присвячені 

комплексному аналізу механізму та інструментів фінансування spin-off компаній 

та інших суб’єктів інноваційної діяльності, особливостей обліку та оподаткування 

операцій з об’єктами інтелектуальної власності, інституційних засад формування 

інтелектуальної безпеки підприємства, а також форм комерціалізації результатів 

творчої інтелектуальної діяльності були апробовані і впроваджені у навчальний 

процес на факультеті економіки, соціальних технологій та туризму Академії праці, 

соціальних відносин і туризму (довідка № 155-А/18 від 09.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід щодо 

теоретико-методологічних і науково-практичних аспектів вирішення наукової 

проблеми розвитку інтелектуальної власності у глобальному економічному 

середовищі. Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки, пропозиції 

та рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. 

Дисертаційна робота не містить матеріалів кандидатської дисертації. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися й обговорювалися на теоретико-методологічних 

семінарах та засіданнях кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, а 

також на засіданнях Вченої ради економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка впродовж 2013-2018 рр. 

Найважливіші теоретико-методологічні положення та результати наукової 

роботи автора оприлюднені, апробовані та отримали схвальні відгуки на 

міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, 

семінарах та круглих столах, зокрема: «Інвестиційні та інноваційні складові 

розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації» (Київ, 5-6 листопада 

2009 р.), «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности» (Ялта, 12-16 

вересня 2011 р.), «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих 

навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки» (Київ, 

22 вересня 2011 р.), «Концепції та механізми сучасних трансформацій на 

фінансовому ринку» (Ірпінь, 20-21 вересня 2012 р.), «Конкурентний розвиток 
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підприємництва в Україні» (Київ, 22-23 листопада 2012 р.), «Інноваційна теорія Й. 

Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей» (Київ, 29-30 

листопада 2012 р.), «Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної 

нестабільності» (Київ, 6-7 грудня 2012 р.), «Проблеми підготовки фахівців з 

інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в 

Україні» (Київ, 23-24 квітня 2013 р.), «Статистика ХХІ ст.: нові виклики, нові 

можливості» (Київ, 29-31 травня 2013 р.), «Інститут Президента України в системі 

державної влади України» (Київ, 17 січня 2014 р.), «International relations, political 

science and security studies» (Сібіу, 23-25 травня 2014 р.), «Проблеми гармонізації 

законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства 

Європейського Союзу» (Київ, 19 вересня 2014 р.), «Світові тенденції та перспективи 

розвитку фінансової системи України» (Київ, 30-31 жовтня 2014 р.), «Об’єднані 

наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (Київ, 10-11 листопада 2014 

р.), «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи» 

(Житомир, 15 травня 2015 р.), «Statistics of the XXI Century: new challenges, new 

opportunities» (Київ, 25-27 травня 2015 р.), «Парадигмальні зрушення в економічній 

теорії ХХІ ст.» (Київ, 15-16 жовтня 2015 р.), «Інтелектуальна економіка: глобальні 

тенденції та національні перспективи» (Житомир, 26 травня 2016 р.), «Світові 

тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (Київ, 27-28 жовтня 

2016 р.), «Інтелектуальна власність та інновації» (Київ, 16-18 листопада 2016 р.), 

«Конкурентоспроможність національної економіки» (Київ, 5-6 жовтня 2017 р.), 

«Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (Київ, 2-3 листопада 2017 

р.), «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку 

України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» (Київ, 25 травня 2018 р.), 

«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: 

національні, європейські та міжнародні виміри» (Київ, 27 вересня 2018 р.), «Наука и 

современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития» 

(Караганда, 18-19 жовтня 2018 р.). 

Основні положення та пропозиції дисертаційної роботи, які присвячені 

дослідженню сутності, форм та фінансово-економічних механізмів комерціалізації 
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об’єктів інтелектуальної власності були оприлюднені та апробовані при проведенні 

англомовних лекцій в рамках міжнародної Літньої школи з інтелектуальної 

власності, що проводилася Всесвітньою організацією інтелектуальної власності 

спільно з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою при Міні-

стерстві економічного розвитку і торгівлі України (м. Київ, 16-27 липня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи викладено в 

70 наукових працях, серед яких: 1 одноосібна монографія; 30 статей у наукових 

фахових виданнях України (з яких 10 – у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних); 4 статті у наукових періодичних виданнях інших 

держав (з яких 2 – англійською мовою у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних); 35 наукових публікацій, які засвідчують апробацію 

результатів дисертаційного дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 587 сторінок комп’ютерного тексту. Основний зміст 

викладено на 385 сторінках тексту, який містить 28 таблиць та 80 рисунків, з них 4 

таблиці та 26 рисунків займають усю площу сторінки, 10 формул. Робота має 17 

додатків, розміщених на 82 сторінках. Список використаних джерел налічує 701 

найменування і викладений на 65 сторінках.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

1.1. Генезис та теоретичні витоки дослідження інтелектуальної власності 

 

Виникнення, розвиток, ускладнення та урізноманітнення відносин 

інтелектуальної власності відбувалося поступово разом із еволюцією людської 

цивілізації. Спочатку інтелектуальна діяльність розглядалася лише як реалізація 

творчого та інтелектуального потенціалу людини, засобом урізноманітнення 

дозвілля людини і культурного життя суспільства. Крім того, сфера послуг, де 

основоположна роль належала саме творчій інтелектуальній діяльності, 

вважалася непродуктивною у господарському сенсі. У епоху Відродження, яка 

ознаменувала докорінні економічні та соціокультурні зміни у країнах Європи, 

сфера творчої інтелектуальної діяльності починає стрімко розвиватися і 

відігравати все більш важливу роль у суспільному житті.   

У епоху просвітництва, коли прискорення науково-технічного прогресу та 

зростання значення результатів інтелектуальної діяльності у господарській 

діяльності вже неможливо було ігнорувати, відбувається зародження права 

інтелектуальної власності. Його виникнення обумовлювалося необхідністю 

врегулювання відносно нової, проте надзвичайно важливої у контексті 

цивілізаційного розвитку сфери суспільних відносин, а також охорони прав і 

захисту інтересів творців інтелектуального продукту та їх правонаступників. Таким 

чином, разом зі становленням західноєвропейської цивілізації та господарським 

розвитком країн Європи відбувалася ґенеза відносин інтелектуальної власності, а 

також поступова еволюція джерел права інтелектуальної власності.  

Потрібно відзначити, що закономірності ґенези та еволюції інтелектуальної 

власності повністю узгоджуються із однією з основних гносеологічних концепцій 

Аристотеля, що була викладена ним у «Метафізиці» – формування наукового 

знання завжди відбувається на основі вже існуючого мистецтва (майстерності у 
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певній сфері діяльності), що у свою чергу виникає та розвивається після появи 

відповідної сфери практичної діяльності [1, с. 30-31]. Ґенезі теорії інтелектуальної 

власності передував активний розвиток мистецтва, винахідництва та інших форм 

інтелектуальної діяльності, а також залучення її результатів до господарського 

обороту. Крім того, значний вплив на формування теорії інтелектуальної власності 

здійснили розвиток правового регулювання інтелектуальної діяльності та ґенеза 

загальної теорії власності. Саме тому, на наш погляд, аналізу концептуальних засад 

теорії інтелектуальної власності має передувати дослідження історичних 

передумов формування і розвитку відносин інтелектуальної власності (далі – ІВ). 

Творча діяльність є невід’ємною складовою формування і розвитку людською 

цивілізації. Тому саме за часів Стародавньої Греції, яка відзначалася бурхливим 

розвитком науки та мистецтва, зустрічаються перші спроби захисту прав творців 

інтелектуального продукту. Наприклад, у VI ст. до н.е. у грецькій колонії Сибаріс 

кухарю, який створив нову страву, надавалося виключне право використовувати 

свій рецепт протягом 1 року і отримувати прибуток від розпорядження власним 

інтелектуальним продуктом, після чого рецепт страви ставав суспільним 

надбанням [2, с. 51]. Не зважаючи на те, що у Стародавній Греції літературні та 

драматичні твори користувалися попитом, а їх автори – повагою з боку суспільства, 

окремі індивіди іноді намагалися копіювати стиль відомих драматургів або навіть 

запозичували фрагменти їх творів, що зумовлювало численні конфлікти між 

авторами і взаємні звинувачення у плагіаті. Наприклад, Філострат 

Олександрійський у своїх працях звинувачував Софокла у запозиченні ідей з 

трагедій Еврипіда, а також творів інших авторів [3, c. 354-355].  

Поширення у Стародавній Греції практики запозичення ідей одних авторів 

літературних творів іншими обумовило потребу у формуванні основ охорони прав 

суб’єктів літературно-мистецької діяльності. У багатьох грецьких полісах було 

запроваджено правила, згідно з якими оригінали творів відомих авторів, таких як 

Платон, Есхіл, Софокл, передавалися на зберігання до публічної бібліотеки у якості 

своєрідних еталонів для того, щоб можна було встановити оригінальність копії 

відповідного твору, а також відповідність театральної постановки драматичному 
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твору, на якому вона ґрунтується. Оригінали творів, які зберігалися у бібліотеках 

надзвичайно цінувалися. Наприклад, коли Птолемей ІІІ отримав у користування від 

бібліотеки Афін зібрання творів трагіків, він був вимушений залишити заставу 

розміром у 15 талантів золотом [4, c. 12].  

На жаль, започаткована у Стародавній Греції практика захисту прав творців 

інтелектуального продукту так і не отримала наступного розвитку. З падінням 

Римської імперії та початком епохи Середньовіччя (V ст. – XIV ст.), що 

характеризувалася занепадом науки та мистецтва, а також поступовим зниженням 

добробуту населення Західної Європи, інтелектуальна діяльність перестала 

відігравати важливу роль у суспільному житті. Відтак, питання захисту прав митців 

та винахідників тимчасово втратило свою актуальність.  

Поштовхом до бурхливого розвитку відносин інтелектуальної власності стала 

епоха Відродження (XIV ст. – XVII ст.). Проте передумови для інтенсивного 

розвитку науки, винахідництва і мистецтва, які є основними сферами 

інтелектуальної діяльності сформувалися ще у XII ст. – XІII ст. Саме у цей період 

в країнах Європи сформувалися сприятливі економічні, політичні і соціокультурні 

умови, що виступили у якості акселератора розвитку інтелектуальної діяльності та 

сфери відносин інтелектуальної власності (див. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Передумови розвитку сфери інтелектуальної власності в країнах 

Західної Європи протягом XII ст. – XІII ст. 

Джерело: власна розробка автора. 
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Протягом XII ст. – XІII ст. на території країн Європи відбулися важливі 

соціальні та економічні зміни, що вплинули як на попит, так і на пропозицію 

інтелектуального продукту, а саме:  

− швидке збільшення кількості населення, яке у попередні періоди значно 

скоротилося унаслідок епідемій, іноземних навал, міжусобних війн, загального 

зубожіння населення, неякісного харчування, затяжних періодів масового голоду 

через низькі урожаї; 

− завершення періоду феодальної роздробленості та початок процесу 

централізації влади з поступовим формуванням станової монархії і створенням на 

території Європи великих централізованих держав; 

− поширення процесу урбанізації, унаслідок чого відбувається відродження 

стародавніх римських міст (Рим, Бонн, Генуя, Париж, Рим) і заснування нових міст 

(Гамбург, Любек, Магдебург). Формується система міського самоврядування, 

утверджується Магдебурзьке право, виникають міські республіки (Венеція, Генуя, 

Флоренція). Усе це підвищує господарське значення міст, що перетворюються на 

потужні економічні центри; 

− розвиток сільського господарства та ремісництва унаслідок удосконалення 

системи поділу праці, руйнування натурально-господарських форм виробництва, 

формування ремісничих об’єднань та становлення цехового устрою;  

− активізація міської, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, формування 

купецького капіталу, утвердження купецьких гільдій та утворення потужних 

торгових союзів, зокрема Ганзейського союзу, об’єднань левантинських купців;  

− розвиток освіти та науки, їх централізація на базі університетів, першим з 

яких став заснований у ХІІ ст. Болонський університет. Переміщення наукових 

центрів з монастирів до університетів сприяло поширенню світських наукових 

знань та закладало основу для налагодження зв’язків між університетами і 

суб’єктами господарювання, активізації винахідництва та раціоналізаторства; 

− поширення нових прогресивних технологій, які дозволили інтенсифікувати 

виробництво, залучити до виробничого процесу нові джерела енергії, а також 

створили основу для подальшої раціоналізаторської діяльності. Зокрема, у Західній 
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Європі активно впроваджуються нові технології виробництва скла, паперу, 

з’являються вітряні млини та удосконалюються водяні млини, відбувається 

поступова механізація текстильного виробництва.  

Зазначені фактори стимулювали соціально-економічний розвиток Західної 

Європи і сформували базис для принципових соціокультурних зрушень, які 

відбулися протягом епохи Відродження і визначили вектор розвитку західної 

цивілізації на наступні століття. Епоха Відродження ознаменувала повернення до 

культурної спадщини античності на засадах гуманізму, а також утвердження 

світського характеру науки і освіти. Саме ті важливі зміни, що відбулися протягом 

цього періоду створили передумови для ґенези і стрімкого розвитку відносин 

інтелектуальної власності у процесі розпаду феодальної системи та формування 

капіталістичного способу виробництва.  

Цей період в історії Європи визначався кількома основоположними 

тенденціями. По-перше, змінювалася суспільна думка щодо змісту, значення та 

результатів людської праці. Протягом періоду Середньовіччя християнство 

відігравало визначальну роль у суспільному житті та формувало ідеологію 

тогочасного феодального суспільства. У відповідності до догматів 

ортодоксального християнства праця розглядалася як Боже покарання, вимушений 

тягар, який людина повинна нести за владу над творінням, якою Бог її наділив. 

Праця забезпечує людину засобами до існування і власне тому на неї поширюються 

наслідки первородного гріха. Адже у Біблії сказано, що Бог вислав Адама із раю, 

щоб порати землю, з якої узятий він був і сказав йому – «В поті лиця твого тепер 

їстимеш хліб твій доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято…» (Буття 3:19) [5, 

с. 10]. Також з цього випливає, що перетворення господарської діяльності на 

об’єктивно необхідну складову людського життя є результатом гріхопадіння 

людини, яка змушена добувати хліб насущний тяжкою працею.  

Відносини власності, що мають трудову природу та є базисом господарської 

системи, також не залишилися поза увагою панівної релігії Західної Європи. В 

рамках християнського світогляду власність розглядалася дуалістично. Зважаючи 

на потреби людини в засобах для власного існування, християнство визнавало 
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необхідність існування дрібної приватної власності. Водночас церква засуджувала 

велику приватну власність, а також застерігала від надмірного захоплення 

матеріальними благами, що спокушають людину багатством і життєвими 

розкошами. Вважалося, що люди отримують усі земні блага від Бога, якому й 

належить абсолютне право володіння ними. Таким чином, ставлення 

православного християнина до власності повинно базуватися на євангельських 

принципах любові до ближнього і пожертви своєї власності на користь тих, хто її 

потребує, аж до зрівняння майнових можливостей заможних і незаможних осіб [6, 

с. 43-44]. При цьому саме фізична праця людини розглядалася як основна форма 

привласнення та джерело права власності.   

Зазначені вище основоположні засади християнської моралі повністю 

суперечили базовим принципам інтелектуальної власності, яка виникала у 

результаті творчої праці і по суті являла собою штучно створену монополію творця 

на результати його інтелектуальної діяльності. 

Епоха Відродження, що ознаменувала початок реформаційних процесів в 

рамках християнства, створила передумови для поступового критичного перегляду 

основних економічних імперативів християнської моралі з позицій гуманізму та 

антропоцентризму. Крім того, в зазначений період відбулася зміна сформованої ще 

за античних часів у творах Платона та Аристотеля концепції зневаги до праці. 

Значну роль у цьому процесі відіграють здобутки видатних митців епохи 

відродження Мікеланджело Буонарроті та Леонардо да Вінчі. Таким чином, у 

процесі розпаду феодальної системи та переходу до капіталістичного способу 

виробництва ремісники отримали свободу, їх праця перестала бути в очах 

суспільства ганебною, а результати їх праці поступово набули ознак продуктів 

інтелектуальної творчої діяльності. 

По-друге, у епоху Відродження все помітнішим стає негативний вплив цехів 

та гільдій на швидкість науково-технічного прогресу. Статути цехів накладали 

значні обмеження на своїх членів. Члени цеху мали купувати сировину за 

однаковими цінами, статути цехів забороняли майстру мати більше як одного 

підмайстра, зобов’язували здійснювати виробництво за точно встановленими 
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зразками і технологіями. Крім того, цехи рішуче виступали проти надання 

винахідникам будь-яких виключних прав, аргументуючи це необхідністю 

дотримання правил вільної конкуренції.  

Наприклад, коли Жан-Батист Ревельйон у Франції розробив технологію і 

розпочав виробництво якісних паперових шпалер, гільдія виробників шпалер із 

полотна та шовку на короткий час домоглася відповідної заборони, адже 

виробництво Ревельйона, на їх думку, спричинило б розорення великої кількості 

чесних робітників. Відповідний привілей на технологію виробництва шпалер 

Ревельйон отримав лише у 1783 р. До речі, саме фабрика Ревельйона розробила та 

виробила декоративне покриття для повітряної кулі, на якій брати Монгольф’є, 

злетівши з подвір’я фабрики Ревельйона, здійснили перший у світі пілотований 

політ у 1783 р. [7, р. 177-178]. 

Винахідник першої машини для виробництва панчіх, яка у 11 разів 

підвищувала продуктивність праці, випускник Кембриджу Вільям Лі з 

Нотінгемширу, так і не зміг отримати виключних прав на використання свого 

винаходу в Англії [8, c. 13]. Королева Єлизавета І відмовила йому у наданні 

патентної грамоти, оскільки це, на її думку, позбавило б роботи багатьох 

працівників, які займалися ручним в’язанням панчіх. Після цього Лі був 

вимушений виїхати до Франції, де отримав відповідні привілеї від короля Генріха 

IV. На надгробку Лі у Франції було викарбувано «Англія дала йому батьківщину 

та виховання, а Франція подарувала милість короля і могилу» [9, c. 27]. 

Зважаючи на дані обставини монархи країн Європи з метою стимулювання 

науково-технічного прогресу та звільнення ремісників від влади цехів починають 

надавати винахідникам привілеї, що значно прискорює розвиток відносин 

інтелектуальної власності у Європі. Перші привілеї починають видавати на 

території міст-держав Італії, зокрема Венеції та Флоренції, вже на початку XV ст. 

Привілеї були різними за змістом. Одні мали виключно дозвільний характер – 

тобто надавали виключні права на використання винаходу. Інші разом із 

дозвільним характером додатково виконували забороняючу функцію, тобто вони 

не лише надавали виключні права певній особі, а і забороняли усім іншим дані 
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права використовувати. Окремі привілеї не мали персонального характеру та 

звільняли від влади цехів певні території. Наприклад, у Франції королівський 

привілей 1602 р. звільнив від контролю цехів усіх промисловців, що розташовували 

свої майстерні у Луврській галереї [10, p. 124].  

Варто відзначити, що активне поширення протягом XVI ст. – XVII ст. в 

країнах Європи практики надання королівських привілеїв та патентних грамот 

винахідникам, авторам творів та іншим творцям інтелектуального продукту 

ознаменувало собою не лише звільнення зазначених суб’єктів від влади цехів, а й 

досягнення високого рівня інституціоналізації інтелектуальної діяльності. На 

початку ХІІ ст. на території Європи, як і в Стародавній Греції, інтелектуальна 

діяльність мала переважно індивідуальний характер. Протягом ХІІІ ст. – XVI ст. 

вона поступово набуває все більш організованого характеру і у XVII ст. повністю 

інституціоналізується разом із формуванням в країнах Європи системи охорони 

прав творців інтелектуального продукту (див. рис. 1.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Хронологія процесу інституціоналізації інтелектуальної діяльності 

протягом VI ст. до н.е. – XІХ ст. 

Джерело: власна розробка автора. 
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формальними правилами та нормами. Захист прав та майнових інтересів 

винахідників, раціоналізаторів і авторів творів, разом зі зниженням рівня 

транзакційних витрат на ринку інтелектуальної власності створюють передумови 

для швидкого впровадження результатів інтелектуальної діяльності у суспільне 

виробництво та стимулюють науково-технічний прогрес в країнах Європи.   

По-третє, великі географічні відкриття впродовж XV-XVII ст. мали важливі 

соціально-економічні наслідки, а також опосередковано стимулювали розвиток 

відносин інтелектуальної власності. Спочатку іспано-португальські, а згодом 

голландські, англійські та французькі експедиції забезпечили відкриття нових 

земель і формування нових торговельних шляхів. Усе це призвело до: колоніальної 

експансії та створення потужних колоніальних імперій (Англія, Франція, 

Голландія); стрімкого зростання попиту на продукцію країна Західної Європи 

унаслідок формування світового товарного ринку; збільшення масштабів 

мануфактурного виробництва та швидкого накопичення промислового капіталу; 

виникнення потреби у нових інструментах морської навігації, завдяки чому саме у 

цей період мореплавцями Західної Європи починають активно впроваджуватися 

балестильї, астролябії та точні морські компаси. Також великі географічні 

відкриття зумовили меркантилістський характер економічної політики країн 

Західної Європи, монархи яких почали всіляко стимулювати розвиток торгівлі та 

промисловості [11, с. 130]. Зазначені фактори сприяли підвищенню попиту на 

результати інтелектуальної діяльності та розвитку ринку продуктів творчої, 

наукової та мистецької праці людини. 

По-четверте, в епоху Відродження відбувається бурхливий розвиток 

товарообороту унаслідок первісного нагромадження капіталу і утвердження 

мануфактурного виробництва, що у свою чергу створило значний попит на нові 

винаходи у галузі техніки і технології виробництва. Зумовлена великими 

географічними відкриттями революція цін також сприяла збільшенню чисельності 

мануфактурних робітників, розоренню феодалів і посиленню позицій буржуазії. 

Швидке нагромадження капіталу відбувалося за рахунок акумуляції фінансових 

ресурсів торговцями, цеховими майстрами та фінансистами, а також звільнення від 
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феодальної залежності з наступним обезземеленням селян і перетворення їх на 

найманих робітників. Цьому процесу також сприяв розвиток фінансового ринку та 

поява нових форм організації промислового та торгового капіталу – акціонерних 

товариств. Виникнення ринку цінних паперів у Голландії, Бельгії, Англії та 

Франції, а також розвиток банківської справи спочатку у Італії, а згодом у Голландії 

та Англії забезпечило формування ефективного механізму мобілізації вільних 

фінансових ресурсів та їх трансформації у інвестиції в технологічні та продуктові 

інновації в рамках мануфактурного виробництва. Крім того, зазначені історичні 

умови суттєво розширили можливості для швидкої комерціалізації результатів 

науково-технічної та мистецької діяльності шляхом їх впровадження у 

виробництво на великих централізованих мануфактурах [12, с. 103]. 

По-п’яте, кумулятивний характер послідовних економічних та 

соціокультурних змін, що відбулися у європейському суспільстві протягом епохи 

Відродження, а саме: утвердження мануфактурного способу виробництва, 

наявність вільного капіталу у результаті його первісного нагромадження, активний 

розвиток внутрішньої і міжнародної торгівлі завдяки урбанізації та географічним 

відкриттям, – не лише зумовив розвиток відносин інтелектуальної власності, а й 

забезпечив надійний базис для швидкого науково-технічного прогресу та 

промислового перевороту в Англії та Франції. Впродовж XVI ст. – початку XVIІ 

ст. в Німеччині було видано понад 100 патентів у галузі технології, зокрема у сфері 

деревообробки, металургії, гідравлічного обладнання. У Франції у цей період було 

видано патенти на технології у галузі виробництва скла, текстилю, у Голландії – 

патенти на винаходи у сфері суднобудування та морської навігації, у Англії – 

патенти на винаходи у сфері виробництва скла, цементу, продуктів харчування, а 

також металообробки [2, c. 54, 57, 60]. Активізація винахідницької діяльності стала 

можливою перш за все за рахунок стійкого економічного зростання, існування вже 

сформованих на базі університетів наукових центрів та розвитку державної 

політики захисту прав винахідників.  

На нашу думку, саме унікальне поєднання в рамках епохи Відродження 

стійкого господарського розвитку економіки країн Західної Європи з 
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прогресивними соціокультурними та політико-правовими трансформаціями 

зумовило потужний синергетичний ефект у сфері відносин інтелектуальної 

власності, стимулювало розвиток творчої науково-технічної та літературно-

мистецької діяльності, а також виступило в якості головного акселератора 

промислового перевороту у провідних країнах Європи. Таким чином, впродовж 

зазначеного періоду в країнах Західної Європи сформувалися історичні передумови 

для генезису відносин інтелектуальної власності, що переконливо демонструє 

визначальну роль економічних та соціокультурних факторів у забезпеченні 

розвитку науково-технічної та літературно-мистецької діяльності, а також еволюції 

механізмів охорони і захисту прав та майнових інтересів її суб’єктів (див. рис. 1.3). 

Проведений аналіз засвідчив, що формування відносин інтелектуальної 

власності відбувалося насамперед на території тих країн Європи, які з одного боку 

були центрами розвитку торгівлі та промисловості, а з іншого – володіли 

відповідною науковою інфраструктурою, відзначалися високим рівнем розвитку 

культури і мистецтва. Наприклад, практика правової охорони результатів 

інтелектуальної діяльності шляхом видачі патентних грамот вперше виникла на 

території міст-держав Італії (Венеції, Генуї, Флоренції та ін.), що впродовж ХІ ст. 

– XV ст. були осередками міжнародної торгівлі та фінансовими центрами, що 

першими серед країн Західної Європи увійшли в епоху Відродження. 

Важливо відзначити, шо після завершення епохи Відродження впродовж ХVІІ 

ст. – XVІІІ ст. відносини інтелектуальної власності отримали новий імпульс до 

розвитку у результаті буржуазної революції та промислового перевороту в Англії 

та Франції. Зокрема, коли Англія у ХVІІ ст. – XVІІІ ст. перетворюється на світовий 

економічний центр у результаті колоніальної експансії і швидкого первісного 

нагромадження капіталу, а також першою серед інших країн здійснює 

промисловий переворот, саме на її території приймаються перші закони, що 

врегульовують відносини інтелектуальної власності. Крім того, упродовж 

зазначеного періоду у Франції, яка другою із країн світу здійснила промислову 

революцію, приймається перший в історії патентний закон і формується ефективна 

система охорони прав інтелектуальної власності.  
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Рис. 1.3. Вплив економічного розвитку на генезис відносин інтелектуальної 

власності в країнах Європи протягом VI ст. – XІХ ст. 

Джерело: власна розробка автора. 
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Таким чином, ґенеза відносин інтелектуальної власності відбувалася у 

періоди прогресивних цивілізаційних змін і була одним із важливих чинників 

стрімкого соціально-економічного піднесення країн Західної Європи. Крім того, 

поряд із виникненням відповідних економічних та соціокультурних передумов, 

значний вплив на формування відносин інтелектуальної власності здійснювала 

нормотворча діяльність, спрямована на захист і законодавче закріплення прав 

творців інтелектуального продукту. Як зазначалося раніше, практика захисту прав 

винахідників та митців виникла у XV ст. в епоху Відродження і спочатку набула 

форми надання окремим суб’єктам привілеїв або монополій через видачу 

спеціальних патентних грамот. Привілеї надавалися за рішенням монарха 

добровільно і у формі його особливої милості – англ. «Оur special Grace, certain 

Knowledge and mere Motion» [13, p. 12]. 

Тобто винахідники, що хотіли отримати привілей, зверталися до монарха і 

просили його про милість, а не вимагали захистити їх виключні права, що ще раз 

підкреслює факультативний характер привілею. У своїх письмових зверненнях до 

монарха винахідники, автори творів та митці зображали себе не як творців 

інтелектуального продукту, що мають право на винагороду, а як порядних та 

корисних державі людей, яким потрібно допомогти. Крім того, привілеї були 

надзвичайно різними за змістом, монарх за власним бажанням визначав мотиви 

видачі патентної грамоти, тривалість дії, обсяг правової охорони, умови дії і навіть 

санкції за порушення визначених у патентній грамоті прав.  

Варто відмітити, що первісною формою охорони прав інтелектуальної 

власності були привілеї або монополії, а патентна грамота була тим документом, 

який засвідчував надання суб’єкту відповідних виключних прав. Термін «патентна 

грамота» (англ. letters patent) використовувався для позначення письмового 

правовстановлюючого документа, який містив розпорядження монарха щодо 

надання певній фізичній або юридичній особі привілею (англ. royal privilege), 

монопольного права, особливого статусу, титулу, земельної ділянки або іншого 

майна. Зазначений термін прямо перекладається як відкритий лист і походить від 

лат. «litterae patentes», де «litterae» означає написаний текст, а «patentes» – 
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відкритий, доступний для ознайомлення [14, p. 230]. У той час, як звичайні листи 

перед відправленням спочатку складалися у кілька разів та запечатувалися зі 

зворотного боку сургучем, патентна грамота призначалося для публічної 

демонстрації і тому печатка наносилася зсередини або прикріплювалася на 

спеціальній мотузці. Відкритий характер патентної грамоти пояснювався тим, що 

кожна особа повинна була мати можливість ознайомитися з її текстом для того, 

щоб уникнути порушень визначених грамотою виключних прав. Таким чином, 

патентна грамота була у прямому сенсі «відкритим» листом монарха, що містив 

його наказ, якого мали беззаперечно дотримуватися усі піддані.  

Видача патентних грамот не лише мала на меті стимулювання науково-

технічного прогресу та звільнення ремісників від влади цехів, а й була спрямована 

на захист прав винахідників і митців. Нематеріальний характер результатів 

інтелектуальної діяльності, швидкий технічний прогрес, зокрема винайдення 

Йоганесом Гутенбергом ручного друкарського верстата у 50-х роках XV ст., висока 

рентабельність виробництва друкованої продукції та впровадження у виробництво 

нових технологій, а також зростаюча конкуренція на товарних ринках створювали 

передумови для незаконного тиражування і використання інтелектуального 

продукту на шкоду інтересам його творця [15, c. 212]. 

Перші спроби правового врегулювання відносин у галузі інтелектуальної 

власності були зроблені в містах-державах Італії. Найперший в історії привілей на 

винахід терміном на 5 років було видано у 1416 р. Республікою Венеція Франциску 

Петрі на винайдену ним сукновальну машину. У 1474 р. у Республіці Венеція 

приймається перший в історії законодавчий акт, що врегульовує відносини 

інтелектуальної власності – Декрет про охорону промислових пристроїв, який 

згодом отримав назву Венеціанського статуту. Згодом, у 1545 р. у Венеції було 

прийнято декрет, у якому автора поряд із видавцем було визнано суб’єктом 

авторського права. Зазначений документ регулював відносини у галузі торгівлі 

друкованою продукцією та встановлював засади цензури [16, p. 21-22]. 

Започаткована в Італії практика видачі патентних грамот відразу поширилася 

в Німеччині, Франції та Англії (див. додаток В.1). Незважаючи на формування 
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системи захисту прав творців інтелектуального продукту у Німеччині та Франції, 

значна частина винахідників з континентальної Європи мігрували до Англії та 

намагалися отримати патентні грамоти на території даної країни. Завдяки 

зміцненню економічної могутності Англії у результаті колоніальної експансії та 

швидкого первісного нагромадження капіталу, німецькі та французькі винахідники 

отримували на території зазначеної країни не лише захист прав інтелектуальної 

власності, а й широкі перспективи у галузі комерціалізації їх інтелектуального 

продукту. На думку В. Флінна завдяки відтоку технологій з країн континентальної 

Європи до Англії у XVІ ст. понад половини усіх патентних грамот в Англії 

видавалося іноземним винахідникам [31, p. 33-34]. 

На противагу країнам континентальної Європи (Італії, Німеччині, Франції) в 

Англії видача патентних грамот перетворилася на потужний інструмент 

протекціоністської політики, що був спрямований не на першочерговий захист 

інтересів винахідників, а на трансфер нових прогресивних технологій, які сприяли 

зміцненню англійської промисловості. Крім того, в частині випадків патентні 

грамоти видавалися монархом в якості заохочення лояльних короні осіб.  

Через деякий час, внаслідок неконтрольованого процесу видачі патентних 

грамот у Англії на початку XVII ст. було монополізовано виробництво та продаж 

не менше 38 продуктів і у тому числі такі товари першої необхідності, як сіль, 

сталь, селітра, свинець, порцеляна, скляні пляшки, папір, мідь. При цьому власники 

монополій піднімали ціни на продукти в 10 і більше разів [32, p. 9]. Подібний підхід 

до видачі патентних грамот викликав гостру критику з боку членів англійського 

парламенту та невдоволеність у суспільстві.  

У 1606 р. парламент звернувся до короля з проханням скасувати надані раніше 

патентні грамоти. Як наслідок, у своїй декларації, що отримала назву «Книга 

щедрості», король Яків І наголосив на тому, що монополії суперечать законам, 

проте залишим за королівською владою право надавати винахідникам привілеї, а 

також позбавляти їх привілеїв, якщо вони підвищуватимуть ціни на свою 

продукцію [32, p. 26-28]. Зазначені принципи згодом лягли в основу Статуту про 

монополії, який було прийнято Парламентом Англії в 1624 р.  
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Статут про монополії проголошував нікчемними всі раніше видані привілеї і 

позбавляв короля права видавати нові патентні грамоти за виключенням тих, які 

стосуються нових винаходів. Статут перераховував випадки, коли король може і 

коли – не може видавати привілеї, і вказував, які з монополій відтепер втрачають 

силу. При цьому остаточне рішення про видачу патентних грамот залишалося за 

монархом. Норми щодо видачі привілеїв не мали обов’язкового імперативного 

характеру, а залишалися факультативними. Статут передбачав можливість надання 

винахіднику виключних прав на термін до 14 років, якщо зазначений привілей не 

здійснює негативного впливу на інтереси держави, не обмежує торгівлю та не 

призводить до підвищення цін на товари [33, p. 438-440]. Слід відзначити, що 

максимальний термін захисту прав інтелектуальної власності винахідника тривалістю 

у 14 років визначався тим фактом, що протягом зазначеного часового проміжку 

винахідник мав можливість підготувати у гільдії двох учнів, оскільки у XVI – XVII 

ст. в Англії термін навчання учня у майстра гільдії становив 7 років [2, c. 64].  

Статут про монополії визначив базові принципи захисту прав винахідників та 

основні засади англійського патентного права протягом більш ніж двох століть. 

Модернізація принципів британського патентного права відбулася лише в 1852 р., 

коли парламент ухвалив закон (англ. Patent Law Amendment Act), який спрощував 

порядок подачі та розгляду заявки на патент, а також передбачав створення 

спеціалізованого Відомства уповноважених з питань патентування. Наступне 

спрощення процедури патентування разом із зниженням розміру реєстраційного 

збору та збору за підтримку чинності патенту відбулося в 1883 р. у відповідності 

до норм нового патентного закону (англ. Patents, Designs, and Trade Marks Act) [34, 

p. 57, 64]. Наступним етапом розвитку патентного законодавства Англії стало 

прийняття у 1902 р. нового закону, яким було запроваджено нові критерії 

патентоспроможності винаходів.  

У Англії перший привілей у галузі авторського права терміном на 2 роки було 

надано у 1518 р. Річарду Пінсону, який отримав виключне право на друк книг. У 

1553 р. подібний привілей отримав Річард Тотел на друк книг, присвячених 

звичаєвому праву. У 1538 р. Генріх VIII своїм декретом запровадив заборону на 
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друк і продаж релігійної літератури без відповідного дозволу (привілею). Значний 

вплив на розвиток відносин у галузі авторського права в Британії здійснила Палата 

видавців, заснована у 1403 р. Згідно з положеннями Хартії Палати видавців, 

схваленої у 1557 р. Марією Тюдор, члени Палати видавців наділялися виключним 

правом на друк літературних творів [2, c. 24-25]. Виключне право на літературні 

твори надавалося сувереном у формі привілею. Автори творів продавали їх 

видавцям, які отримували довічне виключне право на їх друк. Як наслідок, видавці 

ставали монополістами і завищували ціну на друковану продукцію. При цьому 

автори не отримували роялті від продажу друкованої продукції, а додатковий 

монопольний прибуток привласнювали виключно видавці книг. 

У 1566 р. королевою Єлизаветою було заборонено імпорт іноземної 

друкованої продукції, опублікування книг, які суперечили державним інтересам 

або порушували патентні грамоти (видані привілеї). У 1586 р. Єлизаветою І було 

запроваджено обов’язкову реєстрацію усієї друкованої продукції. Дозвіл на 

видання творів надавався виключно архієпископом Кентерберійським або 

єпископом Лондонським. Друкування творів дозволялося лише на території 

Лондона, Оксфорду та Кембриджу [35, p. 156-158].  

Декретом короля Карла І у 1637 р. було встановлено обов’язкову реєстрацію 

творів у Палаті видавців, яка мала передувати друку та публікації творів. Згідно із 

декретом, на творах обов’язково зазначалися прізвища автора та видавця. Декретом 

Карла ІІ у 1662 р. було передбачено обов’язкове депонування примірника твору у 

Палаті видавців, визначено процедуру ліцензування творів, а також закріплено 

право на друк творів за власниками привілеїв (патентних грамот) та особами, що 

зареєстрували твори у Палаті видавців [36, p. 125-126].  

Потрібно відзначити, що починаючи з 1694 р. Палата видавців втратила 

виключне право на друк творів. Натомість, ухвалений у 1709 р. Статут Королеви 

Анни закріпив виключні майнові права авторів на літературні твори, які були ними 

опубліковані після схвалення Статуту. Зазначені майнові права інтелектуальної 

власності захищалися протягом 14 років, після чого за автором зберігалося право 

подовжити цей термін ще на 14 років [15, с. 213].  
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Автор міг вільно розпоряджатися правом копіювати свій твір або передати це 

право книговидавцю. На твори, опубліковані до схвалення Статуту, виключні права 

терміном на 21 рік були надані книговидавцям. Автор твору наділявся авторським 

правом лише після того, як зареєстрував його у Палаті видавців та надав 9 

примірників твору, для його депонування у Палаті видавців та провідних 

університетах країни [2, c. 29-30].  

Завдяки прецедентному характеру англосаксонського загального права Статут 

Королеви Анни досить тривалий час залишався єдиним документом, який визначав 

основні принципи захисту прав авторів. Лише в 1842 р. у Великій Британії було 

прийнято новий закон у галузі авторського права (Copyright Act), що узагальнював 

існуючу на той час судову практику, подовжував термін захисту майнових 

авторських прав та спрощував процедуру їх реєстрації [37, p. 90].  

Розвиток права інтелектуальної власності в США, в порівнянні з країнами 

Європи, відбувався зі значною затримкою. Період колоніальної залежності США 

характеризувався поступовим поширенням практики видачі привілеїв (патентних 

грамот) творцям інтелектуального продукту. Вперше на території США патентну 

грамоту було видано Судом Массачусетсу в 1641 р. Семюелу Вінслоу на 

технологію виробництва солі терміном на 10 років. У 1646 р. у Массачусетсі 

подібний привілей отримав Джозеф Дженкс на виробництва водяних млинів 

терміном на 14 років [38, p. 125-126].  

Запровадження на загальнодержавному рівні механізму захисту прав 

винахідників відбулося у 1787 р., коли до тексту першої статті Конституції США 

було включено частину 8, яка передбачала можливість надання авторам винаходів, 

письменникам та іншим творцям інтелектуального продукту обмежених у часі 

виключних прав на результати їх інтелектуальної діяльності [39, p. 176].  

У 1790 р. в США було прийнято перший патентний закон (Act to promote the 

Progress of Useful Arts), згідно з нормами якого винахідники наділялися правом 

отримати патент терміном на 14 років. Повноваженнями щодо видачі патенту 

наділялися: державний секретар, міністр оборони і генеральний прокурор. Рішення 

про видачу патенту приймалося на основі розгляду заявок, які подавалися 



61 
 

винахідниками до офісу державного секретаря. Перший патент, який було видано 

у відповідності до норм нового закону, отримав Самюел Гопкінс на технологію 

виробництва вуглекислого калію терміном на 14 років [2, c. 68]. Зазначений закон 

викликав різку критику з боку винахідників, яких не задовольняла тривалість 

експертизи (біля 2-3 місяців), а також термін дії патенту (14 років). 

У 1793 р. було прийнято новий патентний закон, який значно спрощував 

процедуру розгляду заявок. Заявки подавалися до Держдепартаменту і після 

формальної експертизи передавалися державним секретарем до Генеральної 

прокуратури, працівники якої відповідали за проведення кваліфікованої 

експертизи заявок на предмет новизни та корисності. На жаль, відсутність у 

експертів Генеральної прокуратури специфічних знань і досвіду у сфері технічної 

експертизи призвели до масової видачі патентів на вже існуючі раніше технології, 

рівень корисності та промислової придатності яких був вкрай низьким. Як 

наслідок, протягом 1793–1836 рр. було видано понад 10000 патентів, у той час як 

протягом 1790–1793 рр. було видано лише 55 патентів [40, p. 100].  

Патентним законом 1836 р. було суттєво удосконалено процедуру розгляду 

заявок винахідників. Зокрема, у відповідності з нормами закону було створено 

спеціалізований Патентний офіс у складі Державного департаменту, запроваджено 

публікацію інформації про запатентовані винаходи у спеціальному бюлетені, 

передбачено можливість отримання патенту іноземцями, а також можливість 

подовження терміну дії патенту на 7 років після закінчення базового 14-ти річного 

терміну захисту. Цікавим є той факт, що у грудні 1836 р. сталася масштабна пожежа 

у приміщенні Патентного офісу, унаслідок чого значна частина патентної 

документації була повністю знищена і інформацію про видані патенти неможливо 

було відновити. З цього часу видані патенти, інформацію про які було знищено 

унаслідок пожежі, у США почали називати «Ікс-патенти» (англ. X Patents). Після 

цього Патентний офіс запровадив вимогу щодо подання заявки на отримання 

патенту у двох примірниках [41, p. 20]. 

Розвиток авторського права в США відбувався поряд з формування основ 

патентного законодавства. Вперше на території США привілей у галузі авторського 
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права було надано Судом Массачусетсу в 1672 р. Джону Ашеру. З проголошенням 

США незалежності, окремі штати почали приймати локальні законодавчі акти, які 

встановлювали умови та механізм охорони прав авторів. У 1783 р. в Коннектикуті 

було прийнято закон «Про заохочення літератури та таланту», який передбачав 

надання виключних прав авторам літературних творів терміном на 14 років з 

можливістю подовження ще на 14 років [42, p. 338-340]. 

У 1790 р. в США було прийнято перший закон у галузі авторського права 

(Copyright Act), згідно з нормами якого автори книг, географічних карт, креслень, 

таблиць та графіків після проходження процедури реєстрації наділялися 

виключними правами терміном на 14 років з можливістю його подовження ще на 

14 років. Крім того, автори мали дотримуватися визначених законом 

формаль¬ностей, зокрема обов’язково вказувати на примірниках свого твору знак 

копірайту, а також депонувати примірники творів у Бібліотеці Конгресу США. 

Закон базувався на британському Статуті Королеви Анни і мав з ним багато 

спільного. Також, він не поширювався на іноземців [43, p. 91-92].  

Зазначений закон викликав значну критику з боку авторів творів, яких не 

задовольняла тривалість захисту авторських прав, а також залишення поза увагою 

законодавців музичних творів. Як наслідок, новим законом у галузі авторського 

права 1831 р. було подовжено термін охорони майнових авторських прав до 28 

років з можливістю його подовження ще на 14 років, а також включено до переліку 

об’єктів авторського права друковані музичні твори [44, p. 17]. Таким чином, вже 

наприкінці першої половини ХІХ ст. Англія, Франція та США володіли достатньо 

розвинутою системою правового регулювання відносин інтелектуальної власності, 

що базувалася на спеціальному законодавстві, яке узагальнювало існуючу 

практику охорони прав винахідників та авторів творів, встановлювало порядок 

набуття, регламентувало механізм розпорядження та визначало інструменти 

захисту прав інтелектуальної власності.  

Аналіз історії розвитку правового регулювання відносин інтелектуальної 

власності дозволив виокремити чотири основні етапи, які характеризують 

формування та еволюцію системи охорони і захисту прав учасників відносин 
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інтелектуальної діяльності (див. додаток В.2). Потрібно підкреслити, що другий та 

третій етапи частково перетинаються між собою, оскільки в один і той же проміжок 

часу різні країни Європи перебували на різних стадіях соціально-економічного 

розвитку. Як наслідок, час зародження та швидкість розвитку правового 

регулювання відносин інтелектуальної власності також були різними у різних 

країнах. Зокрема, в Італії та Англії в ХV ст. вже існувала практика видачі патентних 

грамот, а в ХVІІ ст. – приймаються перші законодавчі акти у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності. У той же час, у Франції та США перші привілеї у сфері 

авторського права та промислової власності починають надаватися лише в ХVІ ст., 

а імплементація основних принципів охорони прав інтелектуальної власності у 

законодавство Франції та США відбувається наприкінці в ХVІІІ ст. 

Перший етап охоплює VI cт. до н.е. – IV cт. до н.е. і пов’язаний із виникненням 

у Стародавній Греції практики охорони виключних немайнових або майнових прав 

творців інтелектуального продукту. На жаль, зазначена практика не набула 

широкого поширення ні в Стародавній Греції, а ні в Римській Імперії. До того ж, з 

падінням Римської імперії та початком епохи Середньовіччя (V ст. – XIV ст.), що 

характеризувалася занепадом науки та мистецтва, питання захисту прав митців та 

винахідників тимчасово втратило свою актуальність.  

Другий етап тривав з першої половини XIV ст. до кінця XVII ст. і, фактично, 

охоплював період епохи Відродження. Протягом зазначеного періоду виникає та 

набуває поширення практика видачі патентних грамот, які засвідчують привілеї у 

сфері авторського права та промислової власності. Факультативний характер 

привілеїв, відсутність чітко визначних умов їх надання, а також надзвичайно 

широка різноманітність їх видів, обумовили потребу у законодавчому закріпленні 

базових принципів охорони прав інтелектуальної власності. 

Третій етап охоплює період із другої половини ХV cт. – до кінця ХVІІІ cт. і 

пов’язаний із розробкою та прийняттям перших нормативно-правових актів, які 

врегульовували питання набуття, розпорядження та захисту прав інтелектуальної 

власності, а також інші аспекти відносин у сфері науково-технічної та літературно-

мистецької інтелектуальної діяльності.  
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Четвертий етап охоплює ХІХ ст. і пов’язується із систематизацією правових 

норм, що врегульовували відносини інтелектуальної власності, узагальненням 

існуючої практики у сфері охорони прав творців інтелектуального продукту, а 

також розробкою та прийняттям спеціального законодавства у галузі авторського 

права та промислової власності.  

Підсумовуючи дослідження історичних передумов розвитку відносин 

інтелектуальної власності потрібно відзначити, що першими на шлях формування 

системи охорони прав творців інтелектуального продукту стали країни Західної 

Європи, зокрема Італія, Англія та Франція. Ґенеза системи охорони прав 

інтелектуальної власності обумовлювалася, з одного боку, секуляризацією 

соціально-економічних відносин і поступовим звільненням європейського 

суспільства від влади релігійних догматів, а з іншого – активізацією 

інтелектуальної діяльності та зростанням ролі об’єктів інтелектуальної власності у 

суспільному виробництві, що вимагало розробки системи правових норм, які б 

структурували і впорядковували нову для європейської цивілізації сферу 

суспільних відносин. При цьому найбільш інтенсивного розвитку право 

інтелектуальної власності зазнало у Англії. Адже сформована у цій країні 

англосаксонська правова традиція за рахунок визначальної ролі прецеденту як 

джерела права забезпечила гнучкість інституту права власності, що дозволило 

доволі швидко інкорпорувати до нього інтелектуальну власність. 

Крім того, зростаюча економічна могутність Британської колоніальної імперії 

створила передумови для бурхливого розвитку науково-технічної діяльності та 

попит на інтелектуальний капітал в системі суспільного відтворення. 

Прогресивний досвід регулювання відносин інтелектуальної власності швидко 

поширився на території британських колоній, зокрема у Північній Америці, що 

підпорядковувалася британській метрополії. Завдяки цьому, наприкінці ХVIII ст. 

відразу після здобуття незалежності США сформували доволі ефективну систему 

охорони прав інтелектуальної власності, яка стала одним із визначальних факторів 

прискореного науково-технічного прогресу, промислової революції та активного 

соціально-економічного розвитку Сполучених Штатів Америки у ХІХ ст. 
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Таким чином, унікальне поєднання в рамках епохи Відродження різних 

соціокультурних, політико-правових і економічних умов обумовили розвиток 

відносин інтелектуальної власності та перетворення їх на вважливу складову 

базису капіталістичної системи виробництва. При цьому нематеріальний характер 

інтелектуального продукту та специфічні властивості відносин інтелектуальної 

власності не дозволяли швидко інкорпорувати їх до інституту права власності, що 

мало виключно речову природу, а також робило неможливим їх аналіз із 

використанням концептуального каркасу тогочасної загальної теорії власності.  

Як наслідок, наприкінці XVIII ст. – початку XIX ст. європейські науковці були 

значним чином умотивовані до дослідження інтелектуальної власності, а також 

мали доступ до масиву емпіричних даних, пов’язаних із розвитком відносин 

інтелектуальної власності та формуванням системи охорони прав винахідників та 

авторів впродовж епохи Відродження. Ґенеза теорії інтелектуальної власності 

зумовлювалася не лише появою самого об’єкта дослідження – відносин 

інтелектуальної власності, а й актуалізацією дослідження у процесі зростання ролі 

інтелектуальної власності у суспільному відтворенні та існуванням розробленої у 

межах загальної теорії власності методології аналізу відносин привласнення-

відчуження результатів людської праці 

Формування загальної теорії власності розпочалося у Античний період і 

пов’язується із формуванням в працях давньогрецьких філософів розуміння 

власності як невід’ємної складової системи господарювання, а також 

утвердженням комплексного праворозуміння власності та її нерозривного зв’язку 

з інститутом державності у період Римської Імперії. 

Теорія власності почала формуватися у Стародавній Греції. Представники 

афінської школи філософії – Сократ, Платон, Аристотель, Ксенофонт вперше в 

історії людства привернули увагу до питання власності. Сократ (469-399 до н.е.) 

однією з важливих проблем побудови ідеальної держави вважав врегулювання 

відносин власності. Розглядаючи власність з гуманістичних позицій, він не вважав 

її самоціллю. Важливою власність він вважав лише у тій мірі, в якій вона 

задовольняє природні потреби людини, слугуючи передумовою нормального 
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функціонування і розвитку особистості. Сократ надавав перевагу колективній 

формі власності, зазначаючи, що вона сприяє консолідації суспільства у вирішенні 

важливих для усього соціуму проблем [46, c. 37-39]. 

Автор вчення про закони ведення домашнього господарства Ксенофонт (430-

356 до н.е.) розглядав власність як невід’ємну складову господарської діяльності 

[47, c. 104-105]. Виступаючи в якості першооснови і, водночас, результату 

господарської діяльності, власність на думку Ксенофонта має трудовий характер. 

При цьому він також наголошує та тому, що об’єктом власності є перш за все ті 

речі, які приносять користь людині і які вона використовує у своїй діяльності з 

метою задоволення власних потреб. Важливим фактором, що сприяє як 

найповнішій реалізації відносин власності, Ксенофонт визначає ефективного 

(розважливого) власника, під управлінням якого власність може принести 

найбільше плодів [48, c. 252-253]. 

Платон (427-347 до н.е.) критично ставився до великої приватної власності. На 

його думку «надлишкові» статки мають конфісковуватися на користь держави. 

Філософ визнавав дрібну приватну власність, яка потрібна людині для задоволення 

своїх природних потреб, проте наділяв нею лише землеробів на ремісників, що 

створюють натуральні блага. Водночас Платон підкреслював, що філософи, 

військові та державні діячи не повинні обтяжувати себе власністю, оскільки 

остання відволікатиме їх від виконання своїх безпосередніх обов’язків. Власність 

за Платоном мала суто речовий натуральний характер [49, с. 12].  

Аристотель (384-322 до н.е.) на противагу Платону вбачав у відносинах 

власності важливу силу, яка організує та упорядковує суспільні відносини. 

Причиною потенційного конфлікту інтересів та суперечок у суспільстві він вважав 

не приватну, а суспільну власність. Приватна власність, на його думку забезпечу-

вала свободу самореалізації людини та задоволення її різноманітних потреб [50, c. 

19]. Власність розглядалася ним як невід’ємна складова системи господарювання, 

що має яскраво виражений трудовий характер. Стверджуючи, що матеріальні блага 

і раби «за природою можуть належати іншим людям» і виступати предметом 

володіння, мислитель був переконаний, що «одним за природою належить 
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панувати, іншим – коритися». Відтак власність за Аристотелем – це влада власника 

над об'єктом власності, здобута ним на основі природних переваг [15, c. 92]. 

Наступним етапом у розвитку теорії власності став період Римської імперії. 

Цицерон (106-43 до н.е.) наголошував на нерозривному зв’язку інститутів держави 

і власності. Однією з причин виникнення державності він вважав необхідність 

охорони прав власності, порушення яких він розглядав як плюндрування ідеї 

справедливості та принципів права. Головним моральним обов’язком громадянина, 

на думку давньоримського філософа, було дотримання прав власності. Цицерон 

заперечував ідею про природний характер ґенези відносин привласнення і 

обґрунтовував виключно соціальні витоки відносин власності [51, с. 170].   

Інститут власності в Римській імперії розглядався як невід’ємна складова 

речового права. Загалом, саме за часів Римської імперії було вперше сформовано 

концепцію права власності, як базового суспільного інституту. При цьому 

економічні аспекти відносин власності у межах римського права практично 

залишалися по увагою. Крім того, у процесі своєї еволюції право власності зазнало 

значних трансформацій, наслідком чого стало існування досить різних юридичних 

конструкцій в межах даного інституту (див. додаток В.3).  

Важливо відзначити, що римське речове право відіграло особливу роль у 

формуванні праворозуміння власності та ґенезі теорії інтелектуальної власності. 

Принципи римського речового права стали невід’ємною складовою романо-

германської правової традиції, що лягла в основу формування національних 

правових систем переважної частини країн Західної Європи – Франції, Німеччини, 

Італії, Бельгії, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Угорщини та ін. Суперечність між 

речовою природою права власності, що вперше окреслилася саме в рамках 

римського цивільного права, та нематеріальним характером результатів 

інтелектуальної діяльності значно ускладнювала, а іноді навіть робила 

неможливим цивільно-правовий захист майнових інтересів та немайнових прав 

творців інтелектуального продукту. Зазначені обставини з одного боку 

стимулювали науковий пошук європейських дослідників у напряму обґрунтування 

правомірності привласнення творцем інтелектуального продукту результатів 
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власної творчої праці, а з іншого – значно сповільнили формування ефективної 

системи охорони прав інтелектуальної власності в країнах Європи.  

На нашу думку, саме специфіка та значні відмінності англосаксонської 

системи права від поширеної у Франції, Німеччині та Італії романо-германської 

правової традиції, поряд із стрімким економічним зростанням обумовили 

надзвичайно інтенсивний розвиток права інтелектуальної власності у Англії. Адже 

сформована у цій країні правова традиція за рахунок визначальної ролі прецеденту 

як джерела права забезпечила гнучкість інституту власності та можливість 

цивільно-правового захисту прав суб’єктів інтелектуальної діяльності.  

Таким чином, сформоване в період Римської імперії речове право не лише 

сприяло розкриттю змісту, характеру та структури права приватної власності, а й 

згодом обумовило необхідність розробки спеціальної теорії інтелектуальної 

власності. При цьому створене римськими правниками праворозуміння власності 

органічно доповнило соціально-економічні погляди давньогрецьких філософів на 

суперечливу природу власності та дозволило чітко розмежувати поняття права 

власності та відносин власності. 

Проведений аналіз засвідчив, що право власності було одним із найбільш 

розвинених інститутів у структурі римського речового права. Норми римського 

цивільного права не лише визначали зміст та характер права власності, а й 

закріплювали основні види власності, форми привласнення та способи захисту 

прав власника від посягань третіх осіб (див. рис. 1.4). Як наслідок, на противагу 

іншим речовим правам, право власності мало виключний характер та надавало 

суб’єкту абсолютні і необмежені правомочності. На наш погляд, варто виділити 

наступні його специфічні риси, які згодом набули закріплення у правових системах 

переважної частини країн Західної Європи.  

По-перше, право власності поширювалося лише на матеріальні об’єкти. 

Об’єктом речового права, до якого належало право власності, могли бути як тілесні 

або матеріальні (лат. corporales), так і нематеріальні або бестілесні речі (лат. 

incorporales). Зазначений поділ присутній як в Інституціях Гая (ІІ ст. н.е.), так і в 

Дигестах Юстиніана (530-533 рр. н.е.).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Загальна характеристика права власності в структурі римського речового права 

Джерело: власна розробка автора. 

РИМСЬКЕ РЕЧОВЕ ПРАВО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ПРАВО ВОЛОДІННЯ 

ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА Види власності 

Квіритська власність 

Преторська власність 

Провінційна власність 

Власність перегринів 

Ознаки права власності 

Спільна власність 

Абсолютний характер 

Повне панування над річчю 

Необмежені правомочності 

Речова природа 

Здатність до відновлення 

Виключний характер 

Склад правомочностей: 
- право володіння;  
- право господарського  використання;  
- право привласнення результатів і 
  доходів від використання речі;  
- право розпорядження сутністю речі; 
- право відчуження речі; 
- право витребування речі; 
- право перешкоджання незаконному 
  використанню речі. 

Форми привласнення: 
- заволодіння річчю;  
- створення або переробка речі;  
- поєднання речей; 
- через набувальну давність; 
- манципація або традиція; 
- ад’юдикація або успадкування. 

Способи захисту власності: 
- віндикаційний позов;  
- негаторний позов;  
- прогібіторний позов; 
- кондикційний позов; 
- фіктивний позов. 

Емфітевзис 

Суперфіцій 

Сервітут 

Заставне право 

Узуфрукт 

Узус 

Іпотека 

Пігнус 

Фідуція 
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До нематеріальних речей, відносили право успадкування, права вимоги боргу, 

а також обмежені речові права (узуфрукт) [52, c. 160]. Водночас завдяки тому, що 

римляни чітко не розмежовували річ та право власності на неї, останнє в римському 

праві поширювалося лише на матеріальні об’єкти. 

По-друге, право власності безпосередньо не пов’язувалося з фактичним 

володінням річчю. Завдяки цьому, власник у повному обсязі зберігав за собою 

право власності, якщо його у незаконний спосіб було позбавлено речі. Натомість, 

подібна властивість не була притаманна обмеженим речовим правам. 

По-третє, право власності надавало суб’єкту абсолютні і необмежені 

правомочності щодо об’єкта власності, у той час як інші речові права надавали 

суб’єкту лише окремі і чітко закріплені за ним правомочності. Право власності 

було абсолютним також і у тому сенсі, що воно було вільним від жодних обмежень, 

окрім тих, які встановлені законом. Крім того, на противагу іншим речовим правам, 

право власності єдине мало здатність відновлюватися у повному обсязі після зняття 

встановлених законом обмежень або припинення дії обмежених речових прав. 

По-четверте, право власності могло виникнути на річ, яка до цього часу не 

існувала або нікому не належала, шляхом специфікації або окупації відповідно. У 

той же час, інші речові права виникали лише на основі вже існуючого права 

власності на річ, тобто були похідними від нього. Таким чином, спочатку у речі мав 

з’явитися власник, а лише потім у третіх осіб могли виникнути обмежені речові 

права на неї (див. додаток В.4). Тому в рамках речового права саме право власності 

відігравало роль системоутворюючого інституту. 

По-п’яте, право власності сформувалося та еволюціонувало в межах 

римського речового права на базі концепції приватної власності. Не зважаючи на 

той факт, що римські юристи не заперечували правоздатність таких суб’єктів 

речових правовідносин як юридичні особи та держава, цілісної концепції, що 

пояснювала б та регламентувала участь зазначених суб’єктів у відносинах 

власності в рамках римського права так і не було розроблено. В римському праві 

усі речі, що не були вилучені з обігу, перебували у приватній власності. Відповідно, 

речі, що перебували у суспільній або державній власності, виводилися з обороту і 
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фактично вилучалися зі сфери речових правовідносин. Завдяки цьому, держава не 

розглядалася як активний учасник відносин власності. 

Право власності передбачало повне, пряме і безпосереднє панування суб’єкта 

над річчю, що проявляється через можливість розпоряджатися нею. Крім того, 

право власності розглядалося як виключне за природою, тобто виключало 

можливість існування подібного права на певну річ у інших суб’єктів, а також 

виключало можливість впливу на річ з боку третіх осіб всупереч волі власника. 

Таким чином, право власності займало в структурі римського речового права 

особливе місце, що пов’язувалося із його унікальними характеристиками та 

системоутворюючою функцією. Виникнення і розвиток зазначеного інституту у 

період Римської Імперії не лише сприяли формуванню праворозуміння власності, 

а й стимулювали розвиток методології її наукового аналізу у епоху Середньовіччя.  

Після занепаду та розпаду Римської імперії, питання власності стало об’єктом 

теологічних досліджень в межах раннього християнства. У працях відомих 

богословів Тертулліана (155-220 н.е.), Кіпріана Карфагенського (210-258 н.е.), 

Григорія Богослова (325-389 н.е.) було сформовано концепцію власності, що стало 

невід’ємною складовою християнської моралі протягом наступної тисячі років до 

початку епохи Відродження. Зважаючи на потреби людини в засобах для власного 

існування, християнство визнавало необхідність існування дрібної приватної 

власності. Водночас церква засуджувала велику приватну власність, а також 

застерігала від надмірного захоплення матеріальними благами, що спокушають 

людину багатством і життєвими розкошами.  

Вважалося, що люди отримують усі земні блага від Бога, якому й належить 

абсолютне право володіння ними. Таким чином, ставлення православного 

християнина до власності мало базуватися на євангельських принципах любові до 

ближнього і пожертви своєї власності на користь тих, хто її потребує, аж до 

зрівняння майнових можливостей заможних і незаможних осіб. При цьому саме 

фізична праця розглядалася як основна форма привласнення [63, c. 135-136]. 

Августин «Блаженний» Аврелій (354-430 н.е.) також приділяв увагу 

дослідженню власності. Загалом Августин Аврелій негативно ставився до 
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концепції приватної власності вважаючи, що вона є джерелом конфліктів, 

ворожнечі і розбрату між людьми. Велику приватну власність він розглядав як 

джерело гріха, що формує у людини жадібність, прагнення до бездумного 

збагачення і нагромадження скарбів. Він визнавав необхідність дрібної приватної 

власності, що здобута фізичною працею та слугує задоволенню особистих потреб 

людини, а також підтримував ідею розвитку суспільної власності, якою зможе 

користуватися кожна людина в міру своїх особистих потреб. На його думку будь-

яке майно, що виходить за межі дрібної приватної власності, має бути передане у 

суспільну власність. На противагу приватній власності, що розглядалася ним як 

штучно створена людиною концепція, власність церкви існувала у відповідності до 

божого задуму і тому слугувала загальному благу [64, с. 121-122]. 

Праці відомого теолога Фоми Аквінського (1225-1274 н.е.) містять перегляд 

сформованої в період раннього християнства концепції власності. Він був 

прихильником концепції приватної власності та розглядав її як створений 

людським розумом важливий суспільний інститут, який організовує суспільні 

відносини, забезпечує порядок у господарському житті та мирне співіснування 

людей. Тому, на його думку, держава має гарантувати недоторканність приватної 

власності, що забезпечує стимул до праці, формує зацікавленість у порядку та 

забезпечує гідне життя кожній людині [15, с. 94]. 

Фома Аквінський обґрунтовував трудовий характер власності зазначаючи, що 

праця є не лише обов’язком людини перед Богом, а і основним джерелом життєвих 

благ, які гарантують людині гідне існування. Визнаючи Бога верховним володарем 

усіх речей, він вважав бажання володіти земними благами результатом природньої 

турботи людини про власне земне життя. Власність розглядалася ним як ставлення 

людини до речей, як до власних, що складається з двох елементів: управління та 

користування. Причому функція управління, на його думку, могла здійснюватися 

лише тими людьми, які володіли достатніми знаннями і досвідом [8, c. 40].  

Фома Аквінський не засуджував велику приватну власність зазначаючи, що 

добродійне життя полягає не в уникненні багатства, а в помірності у власних 

бажаннях, у відсутності прагнення до наживи, у відповідальності за людей у 
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скрутному становищі, готовності поділитись із нужденними та розпорядженні 

своїми статками так, ніби вони належать усім [65, c. 220, 222, 226]. 

У XVII ст. видатними філософами Томасом Гоббсом (1588-1679) та Дж. 

Локком (1632-1704) в рамках теорії природного права було ґрунтовно досліджено 

питання власності. Т. Гоббс зазначав, що людині властиве єдине природне право – 

право на самозбереження. Природа примушує людину піклуватися про 

забезпечення себе засобами до існування. Звідси і виникає природне право на 

самозбереження, яке не встановлене жодним законодавством. Для реалізації свого 

природного права людина потребує засобів до існування. Саме тому з природного 

права людини витікає право власності. Крім того, оскільки природне право однієї 

людини знаходиться в потенційному протиріччі з правом інших членів суспільства, 

природним станом, в якому перебуває суспільство є постійна суперечка про право 

усіх з усіма. Таким чином, з метою впорядкування і гармонізації суспільних відносин 

право власності повинно отримати позитивне закріплення у законодавстві і 

захищатися державою. Тобто позитивне право (законодавство) має завжди служити 

безпосередньому закріпленню і забезпеченню природно права [66, c. 170-172]. 

Джон Локк, розвиваючи теорію природного права, обстоював трудову 

природу приватної власності, а також наголошував на її суспільному характері. На 

його думку, праця є найважливішим засобом привласнення, за допомогою якого 

людина відмежовує створені власною працею блага від спільного надбання. Праця 

сполучає людину з річчю і у такий спосіб виводить річ із стану спільного володіння, 

у який її помістила природа. Також, Дж. Локк розмежовував суспільну і приватну 

власність, надаючи перевагу останній. Він наголошував на недоторканості 

приватної власності, що уособлює собою, на його думку, «людське життя, свободу 

і прагнення до щастя», та відносив захист приватної власності до основних функцій 

держави [67, c. 278-279]. Основою формування громадянського суспільства він 

вважав забезпечення недоторканості власності, а головним інструментом її захисту 

– закони держави [15, с. 96].  

Слід відзначити, що філософи, а також представники класичної політекономії 

здійснили важливий внесок у формування теорії власності протягом XVII-XIX ст. 
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(див. додаток В.5). Одні дослідники розвивали у своїх працях теорію природного 

права, розглядали право власності як його невід’ємну складову, а також 

возвеличували приватну власність як інститут сучасного громадянського 

суспільства (Ш. Монтеск’є, Вольтер, К. Гельвецій) [76, с. 64-65]. Інші у своїх 

дослідженнях поверталися до ідей, що обстоювалися теологами в часи раннього 

християнства, а саме Августином Аврелієм. Зокрема, Ж.-Ж. Руссо та Д. Дідро 

засуджували велику приватну власність як джерело майнової нерівності у 

суспільстві, ворожнечі і розбрату між людьми. Водночас вони визнавали 

необхідність дрібної приватної власності, що здобута фізичною працею та слугує 

задоволенню особистих потреб людини [66, c. 172-173]. 

Важливо відзначити, що, не зважаючи на загалом негативне ставлення Д. 

Дідро, Ж.-Ж. Руссо та деяких інших філософів до приватної власності, вони 

обстоювали необхідність охорони авторського права. У такий спосіб, дослідники, 

що самі були творцями інтелектуального продукту, намагалися захистити власні 

майнові інтереси та немайнові авторські права. 

Формування сучасної теорії власності відбувалося під впливом наукових 

поглядів представників інституціонального напряму. Засновник соціально-

психологічного напряму в межах традиційного інституціоналізму Т. Веблен 

розробив концепцію абсентеістської (невідчутної) власності. На його думку, в ХХ 

ст. основним джерелом прибутку стають не інвестиції в реальний сектор 

економіки, а торгівля титулами власності (цінними паперами), які не несуть в собі 

жодної реальної цінності [77, p. 50, 383]. Привласнення титулів власності стимулює 

розвиток абсентеістської власності, яка перетворюється на потужне джерело 

спекулятивних доходів, сприяє формуванню «бездіяльного класу» та загостренню 

суперечностей в межах капіталістичного способу виробництва. 

Видатний фундатор соціально-правового напряму в межах традиційного 

інституціоналізму Дж. Коммонс розглядав економічні відносини через призму угод 

з правами власності. Беззаперечним здобутком вченого є запровадження у 

науковий обіг поняття транзакції як процесу відчуження і привласнення прав 

власності на певний об’єкт. Він розмежовував речову, неречову (боргові 
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зобов’язання) та невловиму власність (цінні папери). Як і Т. Веблен, він 

наголошував на визначальній ролі неречової власності у забезпеченні розвитку 

капіталістичних відносин [78, с. 1086-1087].  

Визначну роль у формуванні сучасного розуміння відносин власності відіграли 

праці представників неоінституціоналізму: О. Вільямсона, С. Пейовича, Р. Коуза, Г. 

Демзетца та інших. Зазначені дослідники намагалися розкрити специфіку розвитку 

відносин власності в умовах становлення постіндустріального суспільства, 

охарактеризувати її вплив на економічну динаміку, а також визначити роль 

інституцій у регулюванні відносин власності. С. Пейович, Т. Тітенберг, Е. Оноре, Е. 

Фурубот, Р. Паунд та ін. розробили різні підходи до аналізу структури права 

власності і виокремили пучки правомочностей, що його утворюють (див. рис. 1.5). 

На нашу думку, порівняльний аналіз підходів Е. Оноре [79, р. 112-128], 

Т. Тітенберга [80, р. 22-23, 28], Р. Паунда [81, р. 994-996], Е. Фурубота і С. Пейовича 

[82, р. 1139-1140], В. Хохфельда [83, р. 544-545] до розуміння структури права 

власності переконливо засвідчує, що кожен із них у більший чи меншій мірі 

базується на сформованій понад дві тисячі років тому в межах римського речового 

права системі правомочностей.  

При цьому підходи Т. Тітенберга, Р. Паунда, Е.Фурубота і С. Пейовича 

базуються на простій вибірці правомочностей із сформованого у межах римського 

права переліку. А широко відомі підходи Е. Оноре і В. Хохфельда, який є автором 

концепції пучка правомочностей, хоча і відзначаються оригінальністю, проте 

фактично засновані на поєднанні правомочностей, таких як користування, 

розпорядження тощо, зі специфічними ознаками інституту права власності, такими 

як абсолютний характер, безстроковість, відповідальність та ін., що є не зовсім 

коректним з позицій класичної теорії права. Це ще раз доводить не лише 

визначальну роль римського речового права у формуванні теорії власності, а і його 

важливий вплив на розвиток сучасної економічної теорії прав власності. 

У межах неоінституціоналізму відносини власності розглядалися як 

врегульовані формальними і неформальними інституціями поведінкові відносини, 

що виникають з приводу привласнення та використання економічних благ, а право 
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власності – як пучок інституційно закріплених правомочностей. При цьому 

причину виникнення відносин власності інституціоналісти вбачали в обмеженості 

економічних ресурсів та необхідності виключення з доступу до обмежених благ 

частини економічних агентів [14, c. 114]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.5. Підходи до аналізу правомочностей у структурі права власності 

Джерело: розроблено автором за даними [79-83]. 
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асиметрією ринкової інформації та обмеженою раціональністю суб’єктів відносин 

власності, а також опортуністичною поведінкою контрагентів [78, c. 1205-1206].  

Крім того, неоінституційна теорія продемонструвала, що саме розщеплення 

прав власності, яке відбувається у результаті зростання рідкісності економічних 

ресурсів унаслідок економічного розвитку та збільшення кількості економічних 

агентів, справляє визначальний вплив на ефективність ринкового механізму та за 

відсутності належного інституційного регулювання негативно позначається на 

алокації ресурсів і структурі виробництва [84, c. 371].  

При цьому основним шляхом вирішення проблеми негативного впливу 

транзакційних витрат та розщеплення прав власності на економічну динаміку 

представники неоінституційного напряму вважали ефективну специфікацію прав 

власності, тобто чітке визначення об’єкта та суб’єкта прав власності, обсягу правової 

охорони та механізму розпорядження правами, а також диференціацію прав 

власності, тобто спеціалізацію економічних суб’єктів на реалізації окремих 

правомочностей. Таким чином, у відповідності до положень неоінституційної 

економічної теорії, належна специфікація і диференціація прав власності створюють 

передумови для мінімізації транзакційних витрат, досягнення ефективної структури 

виробництва, зниження невизначеності та формування стабільних економічних 

очікувань суб’єктів господарювання [85, с. 17-18]. 

Проведений аналіз дозволив виокремити шість основних етапів, які 

характеризують формування та еволюцію наукових уявлень про зміст, структуру та 

місце власності у системі суспільних відносин (див. додаток В.6).  

Перший етап охоплює V cт. до н.е. – IV cт. до н.е. і пов’язаний із формування 

в працях давньогрецьких філософів Сократа, Ксенофонта, Платона, Аристотеля 

розуміння власності як невід’ємної складової системи господарювання і основи 

розширеного суспільного відтворення, що слугує важливою передумовою 

нормального функціонування і розвитку особистості та суспільства.  

Другий етап тривав впродовж ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. і характеризувався 

утвердження права власності у якості базового цивільно-правового інституту, а 

також формуванням у рамках римського речового права комплексного 
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праворозуміння сутності, характеру та структури власності, а також усвідомлення її 

нерозривного зв’язку з інститутом державності.  

Третій етап охоплює ІІІ ст. – ХІV ст. і пов’язаний із ґенезою теологічної 

концепції власності у працях відомих богословів та представників духовенства 

Тертулліана, Кіпріана Карфагенського, Августина Аврелія, Григорія Богослова, а 

також її переглядом та поступовою трансформацією у вченні Фоми Аквінського. 

Зазначена концепція власності була невід’ємною складовою християнської моралі 

до самого початку епохи Відродження.  

Четвертий етап тривав впродовж XVІ ст. – ХVIII ст. і ознаменував формування 

повноцінної наукової теорії власності на основі систематизації та узагальнення 

основних положень теорії власності і формування її концептуального каркасу у 

працях філософів Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Вольтера, К. Гельвеція, 

І. Канта та ін. Зазначені дослідники чітко розмежували суспільну і приватну 

власність, а також обґрунтували її суспільний характер. 

П’ятий етап охоплює XVІII ст. – ХIX ст. і пов’язаний із дослідження 

економічної природи власності представниками класичної політичної економії Ф. 

Кене, А. Смітом, Д. Рікардо та К. Марксом, які обґрунтовували важливу роль 

відносин власності у забезпеченні економічного зростання, реалізації класового 

поділу суспільства та формуванні механізму розподілу доходів. 

Шостий етап розпочався у ХХ ст. і триває до цього часу. Він характеризується 

реконструкцією класичної теорії власності з використанням концептуального 

каркасу неоінституціоналізму, обґрунтуванням необхідності та визначенням 

основних шляхів ефективного інституційного регулювання відносин власності з 

метою мінімізації транзакційних витрат і негативних екстерналій.  

Таким чином, впродовж двох з половиною тисяч років концепція власності із 

простого поняття у вченнях давньогрецьких філософів еволюціонувала у 

повноцінну міждисциплінарну наукову теорію та стику права, економіки та 

соціології, яка у повній мірі розкривала сутність, характер, структуру та роль 

власності у суспільному відтворенні, а також забезпечувала методологічний базис 

для формування сучасної теорії інтелектуальної власності. 
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1.2. Архітектоніка інтелектуальної власності 

 

Економіка ХХІ ст. відзначається домінуванням сфери нематеріального 

виробництва, а також переважанням інтелектуального капіталу у структура активів 

корпорацій, що обумовлює визначальну роль інтелектуальної власності у сучасній 

системі суспільно-економічних відносин та перетворює її у один із основних 

драйверів науково-технічного прогресу та інноваційної модернізації виробництва. 

Відносини власності складають базис будь-якої економічної системи, 

забезпечуючи можливість реалізації економічних інтересів власника в галузі 

суспільного виробництва, а також утворюючи механізм розподілу його результатів. 

У той же час, в умовах постіндустріальних економічних трансформацій відносини 

власності не знімаються й переводяться в базис економічної системи, а навпаки 

актуалізуються та перетворюються у важливий інструмент стимулювання 

соціально-економічного зростання. Цивілізаційні зміни та стрімкий господарський 

розвиток зумовлюють трансформацію самих відносин власності. Мова йде, перш 

за все, про їх ускладнення та розщеплення, що стимулює збільшення кількості 

суб’єктів власності та підвищення рівня транзакційних витрат. Зазначена тенденція 

отримала широке висвітлення у працях представників неоінституціоналізму. 

На нашу думку, розщеплення відносин інтелектуальної власності та зростання їх 

ролі у суспільному відтворенні вимагає комплексного аналізу специфіки, структури 

інтелектуальної власності, а також її місця у системі суспільних відносин. Проте 

перш ніж перейти до аналізу архітектоніки інтелектуальної власності потрібно 

дослідити інтелектуальну діяльність, що є джерелом інтелектуального продукту та 

основою виникнення відносин інтелектуальної власності. 

Інтелектуальна діяльність – це свідома, цілеспрямована, продуктивна творча 

діяльність людини, спрямована на використання набутих знань, навичок і 

компетенцій для створення нових нематеріальних цінностей. Вона є головним 

проявом креативності і найвищою формою мислення, що становить 

неформалізований процес пошуку і об’єктивізації нових знань. Інтелектуальна 

діяльність має надзвичайно високу суспільну значимість, адже розширює 
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об’єктивований досвід людства і підвищує рівень пізнання оточуючого світу. Крім 

того, вона не лише забезпечує створення інтелектуального продукту, який 

потрапляючи у сферу цивільного обороту трансформується у об’єкт 

інтелектуальної власності, а й слугує моральним обґрунтуванням і основною 

формою привласнення індивідом результатів своєї творчої праці (див. рис. 1.6). 

Основними стимулами інтелектуальної діяльності є не лише самореалізація через 

творчість, самовдосконалення та активізація творчого потенціалу, а й увічнення 

людини у результатах власної творчої діяльності. Адже, як зазначає М.О. Бердяєв: 

«Без вирішення питання про смерть, без перемоги над смертю особистість не може 

гідно себе реалізувати… В певній мірі безсмертя є завоюванням творчості, перемо-

гою людського духу, що оволодів душею і тілом, над фізичним началом… Повнота 

життя може бути реалізована лише у вічності, за межами часу. Адже в межах часу 

життя не має сенсу, якщо воно не увічнилося у творчості…» [86, c. 19-20]. 

Інтелектуальна діяльність реалізується у літературній, мистецькій, науковій 

або технічній формі та проходить етапи цілепокладання, мобілізації необхідних 

знань та навичок, творчого пошуку та об’єктивізації результатів творчої праці. 

Об’єктивні результати інтелектуальної діяльності втілюються у інтелектуальному 

продукті – оригінальних творах літератури та мистецтва, нових технічних 

рішеннях, ноу-хау, раціоналізаторських пропозиціях, наукових відкриттях тощо. 

Вони набувають об’єктивної форми та існують незалежно від волі та свідомості 

творця. Суб’єктивні результати стосуються безпосередньо персони творця та не 

існують поза його особистістю. До них належать: самоствердження, відчуття щастя 

та задоволення від творчої праці, самовираження, духовне зростання та 

саморозвиток через здобуття нових навичок, знань та досвіду [8, c. 61].  

У випадку, якщо творцем були виконані передбачені законом формальності, а 

сам інтелектуальний продукт відповідає умовам охороноздатності, він потрапляє 

до сфери цивільного обороту та трансформується у об’єкт інтелектуальної 

власності. Після цього, творець може вільно розпоряджатися та користуватися 

результатами своєї творчої праці, а його майнові та немайнові права набувають 

охорони в межах цивільного, адміністративного і кримінального права.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.6. Взаємозв’язок інтелектуальної діяльності зі сферою відносин інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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Таким чином, саме інтелектуальна діяльність створює основу для відносин 

інтелектуальної власності та є принципово необхідною передумовою виникнення 

інтелектуального продукту, який стає об’єктом врегульованих правом відносин 

привласнення-відчуження. Аналіз економіко-правової природи інтелектуальної 

власності, дозволяє виокремити наступні властивості, які у повній мірі засвідчують 

її складний та багатоаспектний характер, а саме [87, р. 88]: 

− інтелектуальна власність знаходиться у діалектичній взаємозалежності із 

правом власності, яке її інституційно закріплює, і системою соціально-економічних 

відносин, через які вона реалізується у цивільному і господарському обороті; 

− право інтелектуальної власності хоча й має абсолютний та виключний 

характер, що споріднює його із речовим правом, проте містить у своєму складі 

поряд із майновими правами особисті немайнові, а також відзначається обмеженим 

терміном охорони майнових прав творця інтелектуального продукту; 

− об’єкти інтелектуальної власності утворюються на основі результатів 

інтелектуальної діяльності і є комбінованим економічним благом;  

− об’єкти інтелектуальної власності мають «ідеальну» нематеріальну 

природу, що визначається специфікою інтелектуальної діяльності, хоча зазвичай і 

зберігаються на матеріальному носії. При цьому право власності на них прямо не 

пов’язане із власністю на матеріальні об’єкти, в яких вони втілюються [15, c. 140]; 

− результати інтелектуальної діяльності завдяки нематеріальній природі 

легко тиражуються та поширюються і тому вимагають спеціального правового, 

технічного та організаційного захисту; 

− унаслідок нематеріального характеру об’єкти інтелектуальної власності є 

невідчужуваними, тому в рамках розпорядження відчужується не сам результат 

інтелектуальної діяльності, а права на нього;  

− завдяки своїй «ідеальній» природі об’єкти інтелектуальної власності є 

невичерпними, тобто вони не зношуються і не втрачають властивостей внаслідок 

тривалого використання, хоча і підлягають моральному зносу. 

З розглянутих вище властивостей особливо виділяється нематеріальний 

характер об’єктів інтелектуальної власності, який доповнюється обмеженим 
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терміном охорони майнових прав творця інтелектуального продукту. Як 

зазначалося у попередньому підрозділі, дана специфіка інтелектуальної власності 

обумовила виникнення теорії виключних прав, представники якої обстоюють ідею 

про відсутність зв’язку між правом на результати інтелектуальної діяльності та 

речовим правом власності. На наш погляд, подібний методологічний підхід є 

недостатньо обґрунтованим, адже не зважаючи на нематеріальну, «ідеальну» 

природу інтелектуального продукту, право на результати інтелектуальної 

діяльності відзначається подібною до речового права власності структурою 

правомочностей та схожими характеристиками. 

Попри те, що право інтелектуальної власності обмежене в часі і не дозволяє 

повною мірою реалізувати усі правомочності унаслідок нематеріальної природи 

результатів інтелектуальної діяльності, воно належить до інституту власності. Ще 

у XVII ст. Дж. Локк обґрунтував тезу про те, що відносини власності мають 

соціальну природу і тому еволюціонують та трансформуються разом із розвитком 

суспільства. Саме тому концепція речових прав, що сформувалася за часів Римської 

Імперії, в незмінному вигляді не може з однаковим успіхом використовуватися в 

умовах постіндустріальної цивілізації. Нематеріальний характер об’єктів 

інтелектуальної власності зовсім не ліквідовує відносини привласнення та не 

заперечує абсолютне і виключне право творця володіти, користуватися і 

розпоряджатися продуктом свої творчої праці. Зазначена властивість лише 

трансформує механізм привласнення результатів інтелектуальної діяльності та 

змінює принципи охорони прав творців інтелектуального продукту в цілях 

дотримання балансу приватних та суспільних інтересів. Таким чином, на наше 

переконання право творця на результати своєї інтелектуальної діяльності 

беззаперечно має розглядатися в структурі права власності.  

В умовах постіндустріальної економіки інтелектуальна власність починає 

відігравати визначальну роль у суспільно-економічних відносинах та займати 

важливе місце в економічній системі, що зумовлюється тими важливими 

функціями, які вона виконує в рамках суспільного відтворення (див. рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Функції інтелектуальної власності в сучасній економічній системі 

Джерело: власна розробка автора. 

По-перше, інтелектуальна власність виконує функцію розподілу, тобто 

ефективно перерозподіляє результати комерціалізації інтелектуального продукту 

між усіма суб’єктами відносин у сфері привласнення результатів інтелектуальної 

діяльності: творець інтелектуального продукту отримує дохід; інвестор, який 

вкладає кошти у комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, отримує 

відсоток на вкладений капітал; держава – отримує податкові надходження до 

бюджету; підприємства – отримують додаткову вартість, створену на основі 

використання інтелектуального капіталу [88, c. 134].  

По-друге, інтелектуальна власність виконує функцію стимулювання, тобто 

прискорює науково-технічний прогрес, оскільки забезпечує перерозподіл частини 

суспільного продукту на користь творців інтелектуального продукту, стимулюючи 

їх у такий спосіб до подальшої інтелектуальної діяльності, а також стимулює 

інвестиції у інтелектуальний капітал суб’єктів господарювання за рахунок 

підвищеної норми прибутку на капітал. По-третє, інтелектуальна власність виконує 

інноваційну функцію, тобто зумовлює інноваційну спрямованість економіки та 
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безперервну модернізацію суспільного виробництва за рахунок оперативного 

впровадження результатів інтелектуальної діяльності у господарський оборот. 

По-четверте, інтелектуальна власність виконує функцію стратифікації, тобто 

модифікує класову структуру сучасного суспільства, в результаті чого в рамках 

економічної системи зростає роль технократів, представників галузі освіти, науки 

та мистецтва, які займаються інтелектуальною діяльністю, а також є носіями знань 

і творцями інтелектуального продукту [88, с. 135]. 

По-п’яте, в умовах стрімких постіндустріальних трансформацій 

інтелектуальна власність виконує системоутворюючу і стабілізуючу функцію, вона 

утворює базис економічної системи, зумовлює утворення нового фактору 

виробництва – інтелектуального капіталу, і забезпечує формування передумов 

переходу суспільства на нову стадію цивілізаційного розвитку [89, с. 109-110]. 

По-шосте, інтелектуальна власність виконує інституційну функцію, тобто 

впливає на економічну поведінку творця інтелектуального продукту у специфічний 

спосіб, завдяки чому він усвідомлює абсолютну і повну належність йому резуль-

татів власної інтелектуальної праці, вбачає в них «продовження» своєї особистості, 

піклується про їх ефективне і прибуткове використання, а також про збереження і 

зростання їх вартості. Таким чином, інтелектуальна власність сприяє формуванню 

ефективного власника, який відчуває економічну та соціальну відповідальність за 

результати господарського обороту інтелектуального продукту, намагається 

інвестувати в нього наявні ресурси та захищати від несанкціонованого використання.  

По-сьоме, інтелектуальна власність виконує оптимізаційну функцію, тобто 

забезпечує комплексне збалансування та гармонізацію інтересів суспільства та 

суб’єкта інтелектуальної діяльності, обумовлює оптимальний розподіл інтелекту-

ального продукту в межах економіки, а також формує ефективну структуру 

виробництва за рахунок скорочення транзакційних витрат і підтримки необхідного 

співвідношення суспільних вигід і втрат від монопольного становища творця, що 

протягом обмеженого часу володіє виключними правами на інтелектуальний продукт.  

Таким чином, важлива роль інтелектуальної власності у суспільному 

відтворенні визначається тим, що вона формує базис економічної системи 
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постіндустріального типу, стимулює конкуренцію між учасниками ринку, заохочує 

розвиток інтелектуальної діяльності і, водночас, забезпечує безперервне 

удосконалення виробничого процесу за рахунок розробки та впровадження у 

господарський оборот нових інноваційних технологій. 

Особлива економіко-правова природа відносин у сфері господарського і 

цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності, їх комплексний та 

багатоаспектний характер зумовлюють складну архітектоніку інтелектуальної 

власності. Інтелектуальна власність реалізується у системі відносин щодо 

привласнення інтелектуального продукту, які виникають між економічними 

суб’єктами і врегульовуються цивільно-правовими нормами. На наш погляд, 

зазначена специфіка дозволяє виокремити в структурі інтелектуальної власності 

чотири базових сегменти (див. рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.8. Архітектоніка інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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реалізації належних їм у рамках права інтелектуальної власності правомочностей, 

слід виокремити наступні [90, c. 45]:  

− відносини привласнення, які передбачають отримання суб’єктом 

інтелектуальної діяльності права власності на результати творчої праці у 

санкціонований суспільством та інституційно закріплений відповідними цивільно-

правовими нормами спосіб [15, c. 144];  

− відносини комерціалізації, які виникають з приводу впровадження об’єкта 

інтелектуальної власності у господарський оборот з метою його перетворення у 

інтелектуальний капітал і отримання прибутку;  

− відносини розпорядження, які передбачають вирішення долі об’єкту 

інтелектуальної власності, його продаж або передачу прав на нього іншим 

економічним суб’єктам на тимчасовій основі і на різних умовах;  

− відносини користування, які пов’язані із привласненням корисних 

властивостей, матеріальних та нематеріальних результатів застосування об’єкту 

інтелектуальної власності у різних сферах діяльності; 

− відносини володіння, які передбачають абсолютне, нічим не обмежене 

фактичне панування суб’єкта над об’єктом інтелектуальної власності, що прямо та 

опосередковано не пов’язане з його використанням.  

Слід зазначити, що різні види відносин інтелектуальної власності можуть в 

різних комбінаціях поєднуватися у економічній діяльності. Наявність різних за 

змістом правомочностей, можливість обмежувати термін, територію, способи 

використання результатів інтелектуальної діяльності у господарському та 

цивільному обороті перетворюють інтелектуальну власність у надзвичайно 

гнучкий і універсальний інститут, що забезпечує ефективну специфікацію прав 

творця інтелектуального продукту і зниження транзакційних витрат у економіці. 

Право інтелектуальної власності також відзначається складною внутрішньою 

будовою. По-перше, залежно від наявності економічного змісту, у структурі права 

інтелектуальної власності виділяють майнові та особисті немайнові права. При 

цьому немайнові права мають особистий характер на противагу майновим, які 

мають виключно речову природу. Саме немайнові права відображають 
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нерозривний зв’язок творця з результатами його інтелектуальної діяльності, а 

також є реалізацією інтересів та особистої свободи творчості індивіда в 

створюваних ним нематеріальних благах. У свою чергу, майнові права 

забезпечують власнику виключну можливість розпоряджатись інтелектуальним 

продуктом, а також здійснювати економічне привласнення результатів своєї 

творчої праці, дозволяти їх використання іншим суб’єктам або перешкоджати їх 

неправомірному використанню [15, c. 145]. 

По-друге, залежно від характеру і спрямування регуляторного впливу право 

інтелектуальної власності підрозділяється на об’єктивне та суб’єктивне право. 

Об’єктивне право є системою загальнообов’язкових, незалежних від волі та 

свідомості індивіда, формально виражених та встановлених державою норм, що 

регулюють суспільні відносини у сфері привласнення, розпорядження і 

використання результатів інтелектуальної творчої діяльності людини. Натомість, 

суб’єктивне право є передбаченим і гарантованим законом правом суб’єкта 

інтелектуальної власності на власний розсуд володіти, користуватися та 

розпоряджатися належними йому результатами інтелектуальної творчої діяльності. 

Суб’єктивне право хоча й залежить від волі власника, проте закріплюється 

правовими нормами, які визначають міру свободи творця інтелектуального 

продукту шляхом конкретизації його можливої поведінки у сфері цивільного 

обороту результатів інтелектуальної діяльності [91, c. 63; 92, c. 91]. 

По-третє, залежно від мети нормативного регулювання, у структурі права 

інтелектуальної власності можна виділити позитивне та деліктне право. Позитивне 

право являє собою систему загальнообов’язкових, формально виражених та 

встановлених державою норм, що регламентують форми, принципи та порядок 

реалізації суб’єктами інтелектуальної діяльності належних їм майнових і 

особистих немайнових прав інтелектуальної власності, а також визначають їх 

обов’язки як учасників цивільного обороту. Деліктне право містить 

загальнообов’язкові та закріплені державою норми, що регламентують склад 

правопорушень, а також визначають санкції і встановлюють відповідальність за 
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них з метою гарантування дотримання та захисту від посягань майнових та 

особистих немайнових прав суб’єкта інтелектуальної власності [93, c. 80-81].  

Поряд із різними видами відносин та групами правових норм у структурі 

інтелектуальної власності надзвичайно важливе місце займає її об’єктний склад. 

Бурхливий розвиток сфери інтелектуальної власності протягом другої половини 

ХХ ст. – початку ХХІ ст., а також активізація науково-технічної та літературно-

мистецької діяльності обумовили поступове розширення номенклатури об’єктів 

інтелектуальної власності. Складність і багатоаспектність відносин інтелек-

туальної власності у поєднанні із зростаючою кількістю об’єктів привласнення 

спричинили формування різних підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної 

власності, які відображають розмаїття наукових поглядів на проблему віднесення 

до складу об’єктів інтелектуальної власності різних результатів інтелектуальної 

діяльності, а також з приводу поділу їх на групи за різними критеріями.  

Важливо відзначити, що на самому початку формування відносин у галузі 

привласнення результатів інтелектуальної діяльності виникли дві групи об’єктів 

інтелектуальної власності: літературні твори та винаходи. Як зазначалося раніше, 

у Венеції в 1474 р. було прийнято статут, який запроваджував механізм охорони 

прав винахідників, а в 1545 р. – статут, що визначав принципи охорони прав 

письменників та видавців на літературні твори. У Франції в 1791 р. було ухвалено 

перший патентний закон, а також закон про охорону авторських прав. Саме з цього 

часу вводяться у науковий обіг поняття авторського права та права промислової 

власності. Також, у 1793 р. у Франції ухвалюється декрет, який регламентує 

механізм охорони прав виконавців, які згодом стають основою для формування 

поняття суміжних прав. Основні засади охорони авторського права були закріплені 

у ратифікованій в 1886 р. Бернській конвенції [94].   

У ХХ ст. з авторського повністю виокремлюються суміжні права. Вперше на 

національному рівні суміжні права отримують законодавче регулювання у законі 

про авторське право Австрії у 1936 р. В 1941 р. у законодавстві про авторське право 

Італії вперше застосовується термін «суміжні» (дотичні) права, а в 1961 р. 

вводиться в дію Римська конвенція по охороні прав виконавців, виробників 
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фонограм і організацій ефірного мовлення [95]. Також, наприкінці ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. об’єктом правового регулювання стають засоби індивідуалізації. 

Перший закон щодо охорони прав на товарний знак приймається у Франції в 1857 

р. До кінця ХІХ ст. аналогічні закони приймаються в Італії – в 1868 р., в США – в 

1881 р., у Німеччині – в 1894 р., у Великій Британії – в 1883 р.  

У 1883 р. було ратифіковано Паризьку конвенцію – першу в історії 

міжнародну угоду у сфері інтелектуальної власності, яка визначала принципи 

охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків та товарних знаків 

[96]. У 1919 р. у Франції приймається перший в історії спеціальний закон у сфері 

охорони прав на географічні зазначення. Крім того, в другій половині ХХ ст. 

об’єктом правового регулювання стають нетрадиційні результати інтелектуальної 

діяльності: комерційна таємниця, ноу-хау, наукове відкриття, результати 

селекційної діяльності, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські 

пропозиції. Таким чином, впродовж ХІХ ст. – ХХ ст. поряд із двома базовими 

групами об’єктів інтелектуальної власності утворюються три нові групи об’єктів: 

об’єкти суміжних прав, засоби індивідуалізації та нетрадиційні об’єкти.  

Слід зазначити, що на сьогодні ні національне законодавство, а ні міжнародне 

право не містить норм, які б визначали чіткі критерії класифікації об’єктів інтеле-

ктуальної власності. Зазвичай у нормативно-правових актах просто вказується 

перелік об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, згідно зі ст. 2 Конвенції про 

заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ), 

підписаної 1967 р., до об’єктів інтелектуальної власності (далі – ОІВ) відносяться: 

літературні, художні і наукові твори; виконання, звукозаписи, передачі ефірного 

мовлення; винаходи; наукові відкриття; промислові зразки; товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення; захист від 

недобросовісної конкуренції; всі інші права, що стосуються інтелектуальної 

діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах [97]. Водночас 

відповідно до норм «Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності» до складу ОІВ належать об’єкти авторського та суміжних прав, товарні 

знаки, географічні зазначення, промислові зразки, патенти, компонування 
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інтегральних мікросхем, захист нерозголошуваної інформації, контроль за 

практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях [98].  

Згідно зі Ст. 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) до об’єктів права 

інтелектуальної власності відносяться: літературні та художні твори; твори 

ужиткового мистецтва; комп’ютерні програми; бази даних; виконання; фонограми, 

відеограми, передачі організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки; компонування інтегральних мікросхем; сорти рослин, 

породи тварин; раціоналізаторські пропозиції; комерційні (фірмові) найменування, 

торговельні марки, географічні зазначення; комерційні таємниці [99].  

Таким чином, за відсутності закріплених у нормах права критеріїв поділу 

об’єктів інтелектуальної власності на групи, питання об’єктного складу відносин 

інтелектуальної власності набуло дискусійного характеру, що одночасно 

обумовило розробку значної кількості різних за характером підходів до їх 

структурування за різними критеріями.  

На нашу думку, усі підходи до класифікації об’єктів інтелектуальної власності 

можна умовно розділити на дві групи:  

− класифікація об’єктів інтелектуальної власності за їх характером, яка 

ґрунтується на врахуванні найбільш суттєвих ознак, специфіки набуття, реалізації 

та особливостей охорони прав на результати інтелектуальної діяльності;  

− класифікація об’єктів інтелектуальної власності за альтернативними 

другорядними ознаками, які у повній мірі не розкривають сутність та характер 

даних об’єктів, проте водночас дозволяють розділити їх на групи у відповідності 

до конкретних завдань дослідження.  

Спочатку розглянемо підходи, які належать до другої групи, адже завдяки 

своєму вузькому спрямуванню вони не претендують на комплексне відображення 

внутрішньої структури інтелектуальної власності та всеосяжне розкриття 

специфіки різних груп об’єктів інтелектуальної власності і тому не викликають 

жодних заперечень з позицій методології аналізу.  

У залежності від форми інтелектуальної діяльності, яка зумовила створення 

відповідних об’єктів інтелектуальної власності і їх функціонального призначенням, 
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вони можуть бути поділені на результати: технічної, літературної, мистецької, 

наукової діяльності та засоби індивідуалізації. За критерієм використання у 

господарському обороті виокремлюють: продуктивні або активні об’єкти, які 

комерціалізуються та приносять дохід, а також непродуктивні або пасивні об’єкти, 

які з тих чи інших причин не комерціалізуються та не приносять дохід [100, с. 49]. 

Залежно від необхідності здійснення формальностей для набуття прав 

інтелектуальної власності можна виділити об’єкти, для яких не передбачено 

можливість реєстрації; об’єкти, для яких реєстрація має факультативний характер; 

об’єкти, для яких реєстрація носить обов’язковий характер. У залежності від обсягу 

прав, якими наділяється власник, виокремлюють: об’єкти щодо яких виникають 

майнові та особисті немайнові права; об’єкти щодо яких виникають виключно 

майнові права; об’єкти стосовно яких виникають лише особисті немайнові права 

інтелектуальної власності [101, с. 11-12].  

За ступенем ліквідності об’єкти інтелектуальної власності поділяють на: 

високоліквідні, ліквідні, низьколіквідні та неліквідні. Залежно від того, у який 

спосіб об’єкти інтелектуальної власності задовольняють потреби економічних 

суб’єктів, їх поділяють на: абсолютні блага, які безпосередньо задовольняють 

споживчі або виробничі потреби і приносять прямий дохід від комерціалізації 

(наприклад твори літератури і мистецтва); відносні блага, які опосередковано 

задовольняють споживчі або виробничі потреби і приносять непрямий дохід від 

комерціалізації (наприклад засоби індивідуалізації) [102, c. 20-21]. 

За терміном корисного використання, протягом якого об’єкти інтелектуальної 

власності можуть бути швидко і результативно комерціалізовані, їх класифікують 

на: поточні (короткострокові), середньострокові, довгострокові. У залежності від 

ступеня правової захищеності об’єкти інтелектуальної власності можуть 

поділятися на захищені і незахищені, за якими строк охорони майнових прав 

вичерпався. Залежно від особи власника прав інтелектуальної власності, серед 

об’єктів права виокремлюють індивідуальні, колективні, комерційні, що належать 

суб’єктам господарювання та державні [15, c. 156-157]. Також, за критерієм 

формалізації об’єкти інтелектуальної власності класифікують на формалізовані, які 
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можна використовувати відразу після їх створення (об’єкти авторського та 

суміжних прав); неформалізовані, які спочатку потрібно втілити у певну 

об’єктивну форму і лише потім використовувати (об’єкти промислової власності) 

[103, c. 100]. Залежно від можливості розпорядження майновими правами об’єкти 

інтелектуальної власності поділяють на відчужувані, частково відчужувані 

(наприклад комерційна таємниця) та невідчужувані (наприклад географічні 

позначення, комерційні найменування) [104, c. 34]. 

У залежності від терміну захисту майнових прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, їх можна класифікувати на: об’єкти із обмеженим терміном захисту 

майнових прав (наприклад винаходи, корисні моделі); об’єкти з невизначеним 

терміном захисту майнових прав (наприклад об’єкти авторського права); об’єкти із 

необмеженим терміном захисту майнових прав (наприклад географічні зазначення, 

товарні знаки, комерційні найменування). У залежності від кількості творців 

об’єкти можна класифікувати на одноосібні та створені у співавторстві. Залежно 

від мотиву створення виокремлюють об’єкти створені за власною ініціативою, 

службові об’єкти та створені на замовлення. За джерелами надходження об’єкти 

можна класифікувати на: розроблені (власні), успадковані, придбані, отримані у 

якості внеску до статутного капіталу, отримані у тимчасове використання. За 

ступенем новизни об’єкти інтелектуальної власності підрозділяють на нові, 

оригінальні або похідні [105, c. 6]. Розглянуті вище підходи до структурування 

об’єктів інтелектуальної власності унаочнює рис. 1.9. 

Стосовно підходів, які належать до першої групи, думки науковців також 

розходяться. Зокрема, Крайнєв П.П. розподіляє об’єкти інтелектуальної власності 

на об’єкти промислової власності, об’єкти авторського і суміжних прав, комерційні 

таємниці та захист від недобросовісної конкуренції [106, c. 25]. 

Сергєєв О.П. в структурі інтелектуальної власності виділяє інститут 

авторського права і суміжних прав, інститут патентного права, інститут засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, інститут нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності [107, с. 19-31]. Претнар Б., використовуючи у якості 

основного критерію підстави виникнення, особливості охорони та захисту прав 
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інтелектуальної власності, класифікує усі об’єкти права інтелектуальної власності 

на об’єкти авторського права та суміжних прав, об’єкти промислової власності та 

інші об’єкти. Крім того, залежно від впливу різних об’єктів інтелектуальної 

власності на ринкову кон’юнктуру він розподіляє їх на патенти та авторське право, 

що належать до прав інтелектуальної власності з боку пропозиції, а також товарні 

знаки та захист від недобросовісної конкуренції, що належать до прав 

інтелектуальної власності з боку попиту [108, s. 49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.9. Об’єктна структура інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Базилевич В.Д. серед об’єктів інтелектуальної власності виокремлює об’єкти 

промислової власності, об’єкти авторського та суміжних прав, засоби 

Об’єктна структура інтелектуальної власності 

Залежно від форми 

інтелектуальної діяльності: 
 

- технічні; – наукові; 
- літературно-мистецькі; 
- засоби індивідуалізації. 

За критерієм використання 

у господарському обороті: 
 

- продуктивні або активні; 
- непродуктивні або пасивні. 

Залежно від необхідності 
здійснення формальностей: 

 

- з обов’язковою реєстрацією; 
- з факультативною  
реєстрацією;  
- без проходження реєстрації. 

За ступенем ліквідності: 
 

- високоліквідні; – ліквідні;  
- низьколіквідні; – неліквідні.  

Залежно від обсягу прав, 

якими наділяється власник: 
 

- з майновими і особистими 
немайновими правами; 
- з майновими правами; 
- з немайновими правами. 

Залежно від способу 

задоволення потреб: 
 

- абсолютні блага; 
- відносні блага.  

Залежно від ступеня 

правової захищеності: 
 

- захищені; – незахищені. 

Залежно від особи  

власника прав: 
 

- індивідуальні; – колективні; 
- комерційні; – державні. За терміном корисного 

використання: 
 

- поточні (короткострокові); 
- середньострокові; 
- довгострокові. 

 Залежно від терміну 

охорони прав: 
 

- з обмеженим терміном; 
- з невизначеним терміном; 
- з необмеженим терміном. 

Залежно від можливості 
розпорядження правами: 

 

- відчужувані; 
- частково відчужувані; 
- невідчужувані. За критерієм формалізації: 

 

- формалізовані; 
- неформалізовані. 

Залежно від мотиву 

створення: 
 

- створені за власною  
ініціативою; – службові; 
- створені на замовлення. 

Залежно від кількості 
творців: 

 

- одноосібні; 
- створені у співавторстві. 

За джерелами надходження: 
 

- розроблені (власні);  
- успадковані; – придбані; 
- отримані як внесок у капітал;
- отримані у тимчасове  
використання. 

За ступенем новизни: 
 

- нові; – оригінальні; 
- похідні. 
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індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг, а також 

нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності [15, с. 155]. Семеніхін В.В. поділяє 

об’єкти інтелектуальної власності на результати творчої діяльності, що 

охороняються патентним правом; засоби індивідуалізації; результати творчої 

діяльності, що охороняються авторським правом [109, c. 7-8]. Кісельова Я.С. серед 

об’єктів інтелектуальної власності виділяє об’єкти промислової власності (до яких 

відносить об’єкти патентного права і засоби індивідуалізації), об’єкти авторського 

права, об’єкти суміжних прав [110, c. 23].  

На наш погляд, найбільш правомірними та науково-обґрунтованими є підходи 

до класифікації об’єктів інтелектуальної власності, що запропоновані Базилевичем 

В.Д. та Сергєєвим О.П. Використовуючи їх у якості основи, нами було розроблено 

новий удосконалений підхід, який не лише краще розкриває об’єктний склад 

інтелектуальної власності, а й враховує сучасні тенденції розвитку економічних 

відносин у сфері привласнення результатів інтелектуальної творчої діяльності 

людини (див. рис. 1.10). 

Згідно із пропонованим підходом, у об’єктній структурі інтелектуальної 

власності виокремлюються чотири основні групи, дві з яких поділяються на 

підгрупи: об’єкти авторського права, об’єкти суміжних прав, об’єкти промислової 

власності, що підрозділяються на об’єкти патентного права та засоби 

індивідуалізації, а також нетрадиційні об’єкти, що підрозділяються на 

інкорпоральні та уречевлені (див. додаток Д.1). Поділ об’єктів інтелектуальної 

власності на групи здійснено із врахуванням їх найбільш суттєвих ознак, а саме: 

змісту і структури прав інтелектуальної власності на результати літературно-

мистецької та науково-технічної діяльності; умов набуття і припинення прав 

інтелектуальної власності; особливостей реалізації та охорони майнових і 

особистих немайнових прав на дані об’єкти. Зазначений підхід характеризується 

трьома базовими особливостями, що вирізняють його з поміж вже існуючих.  

По-перше, об’єкти авторського права і суміжних прав розглядаються як дві 

окремі групи в об’єктній структурі інтелектуальної власності, що обумовлюється 

суттєвими відмінностями в умовах набуття та механізмі реалізації прав власності 
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на зазначені вище результати інтелектуальної діяльності. Не зважаючи на похідний 

характер суміжних прав відносно об’єктів авторського права, а також тісний 

зв’язок, що склався між ними у процесі еволюції відносин інтелектуальної 

власності, в сучасних умовах суміжні права становлять самостійну, відокремлену 

систему норм права, яка регулює соціально-економічні відносини у сфері 

привласнення результатів виконавської діяльності, діяльності виробників 

фонограм, відеограм та організацій ефірного мовлення [91, с. 71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Об’єкти інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Потрібно відзначити, що завдяки тісному зв’язку між авторським і суміжним 

правом, вони володіють рядом спільних рис: авторське право та суміжні права 

поширюються лише на форму вираження об’єкту, а не на ідеї, концепції та 

принципи, що знайшли у ньому відображення; умовою охороноздатності об’єктів 

є оригінальність, об’єктна виразність і творчий характер; охорона авторського і 
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суміжних прав здійснюється незалежно від змісту, мистецького рівня та художньої 

цінності результатів інтелектуальної діяльності, які лягли в їх основу. 

По-друге, об’єкти промислової власності поділено на дві підгрупи, які 

включають об’єкти патентного права та засоби індивідуалізації. Не зважаючи на 

значні відмінності між об’єктами патентного права і засобами індивідуалізації, а 

також їх різне функціональне призначення, у єдину групу їх об’єднує одна 

принципова риса – повноцінна реалізація виключних майнових прав, як на об’єкти 

патентного права, так і на засоби індивідуалізації, можлива лише у сфері 

господарського обороту, зокрема промислового виробництва і торгівлі.   

Право промислової власності є системою цивільно-правових норм, що 

регулюють соціально-економічні відносини, які виникають з приводу створення, 

привласнення і використання у сфері промислового виробництва та торгівлі 

результатів творчої діяльності людини. Особливе місце в структурі промислової 

власності займають об’єкти патентного права, до яких відносять винаходи, корисні 

моделі та промислові зразки [130, с. 289]. 

Засоби індивідуалізації при усій їхній різноманітності виконують уніфіковані 

функції, які пов’язані із диференціацією товарів або суб’єктів господарювання у 

цивільному обороті, забезпечують підвищення інформаційної функції ринку і 

зниження рівня транзакційних витрат в економіці, а також формують дієвий 

інструмент маркетингу, що дозволяє підприємствам стимулювати збут продукції 

та перемагати у неціновій конкурентній боротьбі [131, c. 17]. 

Важливо зазначити, що у той час, як об’єкти патентного права створюють 

передумови для прискорення науково-технічного прогресу, розробки нових видів 

продукції, технологічної модернізації та інноваційного розвитку виробництва, 

засоби індивідуалізації виконують інформаційну функцію на сучасних товарних 

ринках, забезпечують диференціацію продукції з метою її ефективного просування 

на ринку, а також сприяють зменшенню невизначеності та зниженню загального 

рівня транзакційних витрат у економіці.  

По-третє, у межах даного підходу нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності підрозділяються на інкорпоральні та уречевлені у залежності від форми 
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їх вираження, а також особливостей набуття і припинення прав інтелектуальної 

власності на них. До нетрадиційних об’єктів відносяться різні за своїм змістом та 

характером результати інтелектуальної власності, які завдяки своїм специфічним 

властивостям не можуть бути віднесені до жодної із розглянутих вище груп 

об’єктів інтелектуальної власності, а саме: наукові відкриття, раціоналізаторські 

пропозиції, сорти рослин і породи тварин, комерційні таємниці, ноу-хау та 

компонування інтегральних мікросхем. 

Попри те, що кожен із зазначених вище об’єктів володіє специфічними 

властивостями, результати порівняльного аналізу засвідчили існування серед 

нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності двох підгруп зі спільними 

родовими ознаками. Зокрема, наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція, 

комерційна таємниця та ноу-хау за сукупністю ознак можуть бути виділені в 

окрему підгрупу інкорпоральних об’єктів (від лат. іncorporalis – безтілесний, 

нематеріальний), а решта результатів інтелектуальної діяльності – у підгрупу 

уречевлених об’єктів. При цьому останні за специфікою виникнення, 

особливостями реалізації та структурою виключних прав інтелектуальної власності 

наближаються до об’єктів патентного права. Водночас інкорпоральні об’єкти 

володіють особливими характеристиками, що надають їм унікальності та значним 

чином вирізняють їх в структурі об’єктів інтелектуальної власності. На противагу 

компонуванням інтегральних мікросхем чи селекційним досягненням, вони 

становлять знання та інформацію у чистому вигляді, що можуть не набувати 

уречевленої форми та стосуватися будь-якої галузі діяльності (див. додаток Д.1). 

На наш погляд, виділення у структурі інтелектуальної власності чотирьох 

основних груп об’єктів з наступним поділом на підгрупи дозволяє не лише охопити 

усі результати творчої діяльності, а й комплексно врахувати найбільш суттєві 

відмінності, які існують між різними об’єктами інтелектуальної власності та 

стосуються специфіки набуття, реалізації та особливостей охорони майнових і 

немайнових прав на результати інтелектуальної творчої діяльності людини. 

Поряд із об’єктною структурою інтелектуальної власності, важливу роль у 

розумінні специфіки соціально-економічних відносин, що виникають з приводу 
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привласнення та використання результатів інтелектуальної діяльності, відіграє їх 

суб’єктний склад. Відносини власності складають базис економічної системи і 

набувають особливої актуальності на постіндустріальному етапі цивілізаційного 

розвитку, коли відбувається швидка трансформація інтелектуального капіталу у 

основоположну структурну складову продуктивних сил суспільства, а також 

спостерігається зростання цінності та підвищення корисності інтелектуального 

продукту, що супроводжується ускладненням, розщепленням прав інтелектуальної 

власності та зростанням кількості суб’єктів відносин у сфері привласнення 

результатів інтелектуальної діяльності.  

Активний розвиток відносин інтелектуальної власності у постіндустріальній 

економіці, залучення до участі у них все більшої кількості економічних суб’єктів 

ускладнює охорону та захист прав творців інтелектуального продукту. При цьому 

висока вартість об’єктів інтелектуальної власності та їх визначальний вплив на 

конкурентоспроможність товарів і послуг на сучасних ринках створюють стимули 

до їх незаконного використання, а виключно нематеріальна природа результатів 

інтелектуальної діяльності спрощує та робить прибутковим їх незаконне 

відтворення на шкоду майновим інтересам та немайновим правам суб’єктів 

інтелектуальної власності. Усе це обумовлює необхідність чіткого окреслення кола 

учасників відносин інтелектуальної власності та визначення основних груп 

суб’єктів інтелектуальної власності з метою специфікації прав власності та 

закріплення за ними відповідних правомочностей. 

На нашу думку, суб’єкти інтелектуальної власності – це фізичні та юридичні 

особи, які прямо або опосередковано приймають участь у процесі привласнення 

результатів інтелектуальної діяльності та їх комерціалізації, а також наділяються 

відповідними цивільними правами та обов’язками в рамках суспільно-економічних 

відносин інтелектуальної власності.  

Нормами вітчизняного законодавства закріплено поділ суб’єктів 

інтелектуальної власності на дві основні групи. Зокрема, відповідно до положень 

Ст. 421 Цивільного кодексу України, суб’єктами права інтелектуальної власності 

є: творець (творці) об’єкта інтелектуальної власності (автор, виконавець, 
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винахідник тощо); інші особи, яким належать відповідні особисті немайнові та/або 

майнові права інтелектуальної власності [99].  

Найбільш поширеним у вітчизняній науковій літературі є поділ усіх суб’єктів 

інтелектуальної власності на первинних та вторинних залежно від підстави набуття 

ними прав інтелектуальної власності. Зазначений підхід поділяють Мироненко Н., 

Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л., Шишка Р.Б., Харитонова О.І. та 

інші. [132, с. 12; 133, с. 26; 134, с. 331; 135, с. 251]. На наш погляд, подібне 

розуміння суб’єктного складу відносин інтелектуальної власності є еволюційним 

розвитком тих принципів, які закладені нормами вітчизняного цивільного права. 

У відповідності із даним підходом, до первинних суб’єктів відносять авторів 

творів науки, літератури і мистецтва, виконавців, виробників фонограм, відеограм, 

програм мовлення, винахідників, авторів промислових зразків, корисних моделей, 

компонувань інтегральних мікросхем, сортів рослин, порід тварин. Поряд із цим, 

до похідних суб’єктів відносять правонаступників та спадкоємців, які набувають 

прав інтелектуальної власності на підставі договору або в силу закону.  

Слід відзначити, що підхід до структурування суб’єктів інтелектуальної 

власності в залежності від підстави набуття ними відповідних виключних прав не 

позбавлений недоліків, адже ґрунтується на припущенні, що суб’єктами відносин 

інтелектуальної власності є лише власники відповідних майнових та немайнових 

виключних прав. Як наслідок, даний підхід звужує коло учасників відносин 

інтелектуальної власності і не враховує суб’єктів, що виконують регулюючі та 

посередницькі функції на ринку інтелектуальної власності. Крім того, ґрунтуючись 

на наведеному вище визначенні первинних суб’єктів інтелектуальної власності, до 

них не можна віднести власників прав на засоби індивідуалізації, а також суб’єктів 

права інтелектуальної власності на інкорпоральні об’єкти, до яких поняття «автор» 

не може бути застосовано в силу їх специфіки.  

Альтернативу розглянутій вище системі класифікації учасників правовідносин 

інтелектуальної власності складають запропоновані Орлюк О.П., Штефан О.О. та 

Базилевичем В.Д. методологічні підходи до розуміння структури суб’єктного 

складу інтелектуальної власності. Орлюк О.П. та Штефан В.Д. вважають, що 
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найбільш повне уявлення про суб’єктну структуру інтелектуальної власності є поділ 

усіх учасників відносин інтелектуальної власності на три групи на підставі 

врахування основних інститутів права інтелектуальної власності, а саме: суб’єкти 

авторського і суміжних прав; суб’єкти права інтелектуальної власності на результати 

науково-технічної творчості; суб’єкти права на засоби індивідуалізації [91, с. 74]. 

Базилевич В.Д. залежно від ролі у процесі створення інтелектуального 

продукту, а також підстав набуття прав інтелектуальної власності на нього поділяє 

усіх суб’єктів інтелектуальної власності на чотири групи: автори і співавтори 

творів у галузі науки, літератури та мистецтва, а також будь-яких науково-

технічних досягнень; заявники, тобто будь-які фізичні чи юридичні особи, що 

мають право одержати правову охорону об’єкта інтелектуальної власності після 

подання і розгляду заявки на отримання патенту (свідоцтва); правонаступники, які 

стають суб’єктами інтелектуальної власності згідно із законом, договором чи 

заповітом; роботодавці, яким належать майнові права інтелектуальної власності на 

твір, винахід, корисну модель, промисловий зразок та інші об’єкти, що були 

створені у зв’язку із виконанням трудового договору [15, с. 150-151]. 

На нашу думку, розроблені вітчизняними науковцями альтернативні підходи 

до класифікації суб’єктів прав на результати інтелектуальної діяльності не у повній 

мірі характеризують внутрішню структуру та суб’єктний склад відносин 

інтелектуальної власності. Зокрема, запропонований Орлюк О.П. і Штефан О.О. 

підхід у повній мірі не розкриває роль різних учасників цивільного обороту у 

створенні і привласненні інтелектуального продукту, а розроблена Базилевичем 

В.Д. система класифікації суб’єктів права інтелектуальної власності хоча і 

повністю враховує підстави привласнення ними результатів інтелектуальної 

діяльності, проте переважно залишає поза увагою таких важливих учасників 

відносин інтелектуальної власності як патентні повірені, менеджери з трансферу 

технологій, органи державної влади та саморегулівні організації.  

Усе це свідчить про необхідність розробки нового підходу до структурування 

суб’єктів інтелектуальної власності, який би враховував здобутки українських 

дослідників і, водночас, дозволяв комплексно охарактеризувати суб’єктний склад 
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відносин інтелектуальної власності з метою ефективної специфікації виключних 

майнових і немайнових прав інтелектуальної власності та закріплення відповідних 

пучків правомочностей за різними учасниками цивільного і господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності.  

На наш погляд, поділ суб’єктів інтелектуальної власності на групи залежно від 

їх ролі у створенні інтелектуального продукту та участі у його привласненні, 

дозволить визначити підстави виникнення прав інтелектуальної власності у різних 

учасників цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності і забезпечить 

комплексне розуміння причин закріплення за ними різних за характером пучків 

правомочностей у сфері інтелектуальної власності (див. додаток Д.2). Застосування 

зазначеного підходу обумовило виокремлення шести базових груп суб’єктів, які у 

відповідності до міжнародних стандартів охорони прав інтелектуальної власності 

наділяються окремим правомочностями та повноваженнями у сфері цивільного 

обороту результатів інтелектуальної творчої діяльності (див. рис. 1.11). 

Запропонований підхід до розуміння суб’єктної структури інтелектуальної 

власності дозволяє охопити усіх учасників відносин у сфері інтелектуальної 

діяльності, а також виділити у окремі групи таких важливих суб’єктів як 

посередники та регулятори, що виконують важливі інституціоналізовані функції в 

системі відносин інтелектуальної власності, опосередковують, структурують та 

упорядковують повторювані взаємодії між творцями інтелектуального продукту та 

іншими учасниками цивільного і господарського обороту. 

Поряд із розглянутим вище підходом важливо звернути увагу на поділ 

суб’єктів інтелектуальної власності за економічними функціями у системі їх 

господарського обороту. На нашу думку, у цьому контексті слід виокремити три 

основних групи учасників відносин інтелектуальної власності [136, c. 226]. 

1. Інституційні суб’єкти, що приймають безпосередню участь у створенні 

об’єктів інтелектуальної власності та/або здійснюють первинну реєстрацію прав 

інтелектуальної власності. Зазначені суб’єкти створюють інтелектуальний 

продукт, конституюючи ринок об’єктів інтелектуальної власності і утворюючи 

інституційну основу існування відносин інтелектуальної власності. 
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Рис. 1.11. Суб’єкти інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

 

 
 

СУБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
 

Творці  

 
Первинні 

правонабувачі 

Безпосередньо беруть участь у 
створенні інтелектуального про-
дукту в процесі літературно-
мистецької або науково-технічної 
творчої діяльності 

Винахідники, автори творів, 
промислових зразків, науко-
вих відкриттів, сортів рослин, 
порід тварин, компонувань 
інтегральних мікросхем  

Першопочатково наділяються 
правами інтелектуальної влас-
ності за результатами реєстрації 
або автоматично відповідно до 
норм законодавства 

Виробники фонограм та 
відеограм, організації мов-
лення, власники прав на 
засоби індивідуалізації, ко-
мерційну таємницю, ноу-хау  

 
 

Роботодавці 

Набувають майнових прав на 
твори, винаходи та інші об’єкти, 
які створені найманим праців-
ником у порядку виконання 
службових обов’язків  

Власники майнових прав на 
службові твори, винаходи, 
корисні моделі, промислові 
зразки, компонування інтег-
ральних мікросхем 

 
 

Правонасту-

пники 

Набувають майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності 
у результаті їх переходу від 
правопопередника на різних 
юридичних підставах  

 

Правонаступники за дого-
вором, правонаступники за 
законом та правонаступники 
за заповітом  

 
 

Посередники 

Надають іншим суб’єктам 
інтелектуальної власності кон-
сультативні, фідуціарні послуги, 
послуги у сфері оцінки і 
трансферу майнових прав  

Патентні повірені, оцінювачі, 
організації колективного 
управління правами, брокери 
та менеджери з трансферу 
технологій  

 
 

Регулятори 

Реалізують визначені законом по-
вноваження у сфері регулювання 
відносин інтелектуальної вла-
сності та охорони прав та 
інтересів їх учасників  

Органи державної влади, дер-
жавні установи та саморегу-
лівні організації, що реалі-
зують функції у сфері 
охорони прав ІВ  

 

Назва групи 
 

Характеристика групи  
 

Суб’єктний склад групи  
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2. Економічно активні суб’єкти господарювання, що безпосередньо 

приймають участь у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, тобто 

здійснюють їх впровадження у господарський оборот з метою отримання прибутку. 

До даної групи переважно належать юридичні особи, що перетворюють об’єкти 

інтелектуальної власності на інтелектуальний капітал, який приймає участь у 

суспільному виробництві і забезпечує отримання прибутку. Економічно активні 

суб’єкти приймають на себе ризики комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, забезпечують виробничий процес із використанням об’єктів 

інтелектуальної власності, створюють інноваційну продукцію та забезпечують 

перерозподіл частини прибутку на користь інституційних суб’єктів, стимулюючи 

їх у такий спосіб до подальшої інтелектуальної діяльності. 

3. Фінансові інститути, що здійснюють мобілізацію фінансових ресурсів відо-

кремлених дрібних власників капіталу та їх трансформацію у інвестиції в 

інтелектуальний капітал, створюючи у такий спосіб матеріальний базис для 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності та економічного зростання. 

Опосередковуючи взаємодії економічних агентів і забезпечуючи рух капіталу, 

фінансові інститути здійснюють акумуляцію вільних фінансових ресурсів 

відокремлених інвесторів шляхом емісії та продажу власних фінансових активів, а 

потім інвестують їх від свого імені у фінансові інструменти, емітовані економічно 

активними суб’єктами відносин інтелектуальної власності.  

Слід зазначити, що в сучасних умовах роль фінансових інститутів на ринку 

інтелектуальної власності є визначальною, адже значна частина проектів з 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності характеризується високою 

ризикованістю, а підприємства, що займаються інтелектуальною діяльністю 

постійно відчувають дефіцит власних коштів. Тому фінансові інститути, в рамках 

відносин інтелектуальної власності утворюють важливий механізм стимулювання 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, прискорюючи господарський 

кругообіг інтелектуального капіталу і забезпечуючи передумови для якомога 

швидшої трансформації інтелектуального продукту у потік доходів від 

інноваційної виробничої діяльності [136, c. 226].  
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Як зазначалося раніше, відповідно до Ст. 421. Цивільного кодексу України 

основним суб’єктом інтелектуальної власності є творець об’єкта інтелектуальної 

власності, якому належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної 

власності [99]. Зважаючи на визначальну роль творця у створенні інтелек-

туального продукту, саме за ним закріплюється увесь комплекс правомочностей у 

сфері привласнення та використання результатів творчої праці. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать виключно 

творцеві об’єкта інтелектуальної власності, не залежать від майнових прав 

інтелектуальної власності, не обмежуються у часі та просторі та не можуть 

відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом. До них 

належать: право на визнання людини творцем об’єкта інтелектуальної власності; 

право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт власності, здатному завдати 

шкоди честі чи репутації творця об’єкта інтелектуальної власності [99]. У науковій 

літературі додатково також виокремлюють право на оприлюднення об’єкта 

інтелектуальної власності, а також право на недоторканість твору. 

До майнових прав інтелектуальної власності відносять: право на використання 

об’єкта інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання 

об’єкта інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному 

використанню об’єкта інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке 

використання [99]. Охорона майнових прав обмежується у часі, а також в окремих 

випадках – у просторі. Майнові права можуть відчужуватися, надаватися у 

тимчасове використання іншим учасникам цивільного обороту, відповідно до норм 

закону бути внеском до статутного капіталу суб’єкта господарювання, а також 

предметом договору застави та інших зобов’язань.  

Творець об’єкта інтелектуальної власності – це фізична особа, що створила 

його власною інтелектуальною діяльністю. Творцем може бути громадянин 

України, громадянин іншої країни або особа без громадянства незалежно від віку 

та цивільної дієздатності. Тобто частково дієздатна або обмежено дієздатна 

фізична особа може бути визнана творцем об’єкта інтелектуальної власності. При 
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цьому здатність реалізувати увесь комплекс майнових прав інтелектуальної 

власності залежить від ступеня дієздатності творця (див. додаток Д.3).  

Отже, первинним суб’єктом відносин інтелектуальної власності щодо об’єктів 

авторського права та промислової власності виступає творець, тобто фізична особа, 

що особисто здійснює свої немайнові права, а також реалізує майнові права 

самостійно або опосередковано через піклувальника чи батьків. Поряд із цим, 

первинними правонабувачами виключних прав на службові об’єкти, засоби 

індивідуалізації, переважну частину об’єктів суміжних прав та інкорпоральних 

об’єктів виступають юридичні особи (див. додаток Д.4). 

У випадку співавторства до складу первинних суб’єктів належить кілька осіб, 

які своєю спільною інтелектуальною діяльністю створили відповідний об’єкт 

власності. При цьому право на продукт, створений у співавторстві, належить 

співавторам спільно, незалежно від того, становить він одне нерозривне ціле чи 

складається з частин, кожна з яких може мати самостійне значення. Відносини між 

співавторами можуть бути визначені договором, у випадку відсутності якого право 

на об’єкт має здійснюватися співавторами спільно [111; 115]. 

Слід зазначити, що у відповідності із нормами вітчизняного законодавства, 

суб’єктом інтелектуальної власності може стати держава на основі успадкування за 

законом або заповітом, а також на підставі дарування або безоплатної передачі 

первинним суб’єктом інтелектуальної власності своїх прав державі [147, c. 313]. 

Таким чином, особлива економіко-правова природа відносин у сфері 

господарського і цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності, їх 

комплексний та багатоаспектний характер зумовлюють багаторівневу структуру 

інтелектуальної власності, яка включає у себе різні види відносин власності, 

особливий об’єктний та суб’єктний склад, а також складну внутрішню будову 

права інтелектуальної власності. Зазначена специфіка не лише ускладнює 

дослідження сутності і характеру інтелектуальної власності, а і перетворюється на 

постійне джерело економічних суперечностей, що пронизують усю сферу 

суспільно-економічних відносин у галузі інтелектуальної власності і вимагають 

ефективного інституційного регулювання. 
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1.3. Методологічні засади сучасної теорії інтелектуальної власності 

 

Господарський розвиток країн Західної Європи та активізація творчої науково-

технічної і літературно-мистецької діяльності протягом ХІІІ ст. – XVII ст., 

прогресивні соціокультурні трансформації і секуляризація європейського 

суспільства у поєднанні із сформованим в країнах Європи у результаті тривалої 

законотворчої діяльності праворозумінням інтелектуальної власності заклали 

надійну основу для поглибленого наукового аналізу економіко-правової природи 

інтелектуальної власності та формування відповідної теорії, що розкривала 

сутність, структуру та значення інтелектуальної власності у системі суспільних 

відносин, а також переконливо пояснювала підстави та форми привласнення 

результатів інтелектуальної діяльності.  

Потрібно відзначити, що формування сучасної теорії інтелектуальної 

власності обумовлювалося як об’єктивними соціально-економічними, політико-

правовими та гносеологічними чинниками, так і суб’єктивними факторами. 

Зокрема, намаганням філософів, літераторів та науковців, що є первинними 

суб’єктами мистецької і науково-технічної діяльності, а також головними творцями 

інтелектуального продукту, дослідити зміст і джерела інтелектуальної власності та 

обґрунтувати правомірність привласнення індивідом результатів своєї творчої  

інтелектуальної праці і у такий спосіб захистити власні майнові права та немайнові  

інтереси у сфері інтелектуальної діяльності.  

При цьому соціально-економічні та політико-правові фактори обумовили 

розвиток сфери науки, мистецтва та культури, створення умов для комерціалізації 

інтелектуального продукту, а також зростання ролі результатів інтелектуальної 

діяльності у суспільному відтворенні і, у такий спосіб, забезпечили ґенезу об’єкту 

дослідження – відносин інтелектуальної власності, та визначили актуальність 

здійснення наукових пошуків у відповідному напрямі. Водночас однією із 

найбільш важливих передумов формування теорії інтелектуальної власності стала 

розробка наукової методології аналізу процесів привласнення і відчуження в 

рамках загальної теорії власності  (див. рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Основні чинники та передумови формування теорії 

інтелектуальної власності протягом ХІІI ст. – XІХ ст. 

Джерело: власна розробка автора. 

Генезис інституту власності в межах римського речового права, сформоване в 

країнах Європи у результаті тривалої законотворчої діяльності праворозуміння 

інституту інтелектуальної власності, а також розробка представниками філософії, 

політичної економії й інституціоналізму концептуальних засад загальної теорії 

власності заклали надійний фундамент для наукового аналізу змісту та структури 

відносин інтелектуальної власності. Вже наприкінці XVIII ст. у Західній Європі 
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багатогранність, складність та особливу економіко-правову природу такої 

категорії, як інтелектуальна власність. 

Першим етапом розвитку теорії інтелектуальної власності стала так звана 

пропрієтарна теорія або теорія промислової власності. Основні принципи даної 

теорії сформулював С. Буфлер у своєму виступі на Національних Зборах 

французького революційного уряду з приводу ухвалення патентного закону. На той 

час, щоб уникнути аналогій з монопольними правами або привілеями, які 

ототожнювалися зі Старим режимом, розробники закону застосували термін 

«право промислової власності». Буфлер обґрунтовував тезу про те, що власник 

патенту не володіє жодними виключними правами і не створює монополії, адже 

його право на результат власної інтелектуальної діяльності є природними і 

беззаперечними, оскільки зумовлюються працею, що належить до головної форми 

привласнення. Отже, право інтелектуальної власності жодним чином не 

відрізняється від звичайного речового права [148, p. 2-3]. 

Буфлер зазначає, що дерево, яке зростає у полі, так же само належить власнику 

землі, які ідея – її автору. Виключні права інтелектуальної власності, на думку 

Буфлера, є специфічним правом власності і щоб отримати належну правову 

охорону винахідних укладає з суспільством певну угоду, після чого отримує патент 

і набуває певних додаткових майнових прав [149, c. 231]. Успіх доповіді Буфлера 

засвідчувала перша стаття французького патентного закону від 1791 р., у якій 

зазначалося, що «будь-яке відкриття або новий винахід у будь-якій галузі 

промисловості є власністю його автора» [148, p. 3].  

Важливо зазначити, що пропрієтарна концепція сформувалася під впливом 

теорії природного права Дж. Локка та поглядів Д. Дідро і базувалася на концепції 

трудового характеру права інтелектуальної власності. Завдяки цьому, у деяких 

джерелах її навіть називають трудовою теорією інтелектуальної власності. 

Зазначена теорія здобула широку популярність наприкінці ХVІІІ ст. – на початку 

ХІХ ст., у своїх працях її розвивали Дж. Кертіс, В. Блекстон, Лорд Менсфілд та інші 

[150, p. 39, 138]. При цьому сам Дж. Локк у процесі розробки своєї теорії власності 
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навіть не розглядав можливості її екстраполяції на сферу відносин інтелектуальної 

власності, про що писав у листі Дж. Фреку у 1695 р. [150, p. 144]. 

Розвитком пропрієтарної концепції стала договірна теорія, автором якої 

вважається англієць Лорд Елдон, який  вважав, що визначення відносин між 

державою та винахідником як договірних дозволяє пояснити усі особливості права 

інтелектуальної власності (див. додаток Е.1). Поряд із договірною концепцією, 

цікавою з точки зору аналізу еволюції праворозуміння інтелектуальної власності є 

теорія особистих прав сформована К. Шмідтом та О. Гірке. Аналізуючи зміст даної 

теорії, можна дійти висновку, що вона сформувалася на основі концепції власності 

Г. Гегеля, який розглядав процес привласнення як поєднання об’єкта власності і 

людської особистості через опосередкування людського духу шляхом вкладення в 

об’єкт волі людини. Зазначена теорія здобула широку популярність у ХІХ ст. – ХХ 

ст. та має своїх послідовників і в теперішній час. У своїх працях її розвивають Дж. 

Ґюз, М. Редін, Дж. Уолдрон та інші [158, с. 187-188]. 

Імматеріальна теорія І. Колера, поряд із пропрієтарною конструкцією 

інтелектуальної власності, за своїм змістом базувалася на концепції природного 

права Дж. Локка та Т.  Гоббса. На думку її автора, патентне та авторське право 

мають розглядатися як частина цивільного права, що спрямована на захист 

інтересів творця інтелектуального продукту (див. додаток Е.1). 

Своєрідним продовженням ідей договірної концепції стала рентна теорія, що 

була розроблена у 1867 р. А. Шаффле, який зазначав, що авторське право є штучно 

створеною монополією, яка забезпечує авторові ренту, тобто додатковий прибуток 

від надання у користування рідкісного ресурсу. Важливо відзначити, що розуміння 

А. Шаффле необхідності захисту прав інтелектуальної власності обумовлювалося 

розробленою ним у 1867 р. базовою концепцією інновацій, яка лише через 16 років 

викристалізувалася та набула популярності у працях Й. Шумпетера. Також, він 

сформулював базові положення ординалістської теорії корисності, яка лише через 

чотири роки була детально проаналізована К. Менгером [159, p. 122].  

Крім того, ідея надання авторам та винахідникам виключних прав, які 

забезпечать можливість отримання монопольної ренти, задовго до А. Шаффле 
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підтримувалася багатьма представниками класичної політекономії, не зважаючи на 

в цілому негативне їх ставлення до монополій та привілеїв, які шкодять вільній 

конкуренції на ринку. Зокрема, А. Сміт у своїй фундаментальній праці «Багатство 

народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй» зазначає, що 

надання на тимчасовій основі монопольних прав винахідникам стимулює їх до 

подальшої плідної діяльності та дозволяє останнім отримати винагороду за ризик 

та наполегливу творчу працю. Дж.С. Мілль обстоював ідею про необхідність 

боротьби із монополіями за виключенням тих, які стосуються сфери 

інтелектуальної власності. Німецький економіст К. Рау та видатний представник 

французької школи класичної політекономії Ж.-Б. Сей також підтримували ідею 

про надання виключних прав винахідникам та авторам творів, що надає їм 

можливість отримання ренти та заохочує до подальшої інтелектуальної діяльності 

на користь усього суспільства [155, p. 7-8]. 

Своєрідним розвитком пропрієтарної концепції стала теорія інтелектуальних 

прав, що була запропонована в 1908 р. бельгійським юристом Е. Пікаром (див. 

додаток Е.1). Оригінальним підходом до аналізу економіко-правової природи 

інтелектуальної власності також стала розроблена у 1935 р. П. Руб’є теорія 

клієнтели, відповідно до якої право інтелектуальної власності складається перш за 

все із комплексу майнових та немайнових прав на певне коло клієнтів (споживачів) 

інтелектуального продукту [152, c. 114].  

Однією із найбільш прогресивних для кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст. стала 

теорія виключних прав, що була розроблена російськими вченими 

Г.Ф. Шершеневичем та О.О. Піленком. У своїх працях Г.Ф. Шершеневич 

наголошує на тому, що авторське право, право винахідника та право на засоби 

індивідуалізації завдяки своїм специфічним властивостям не мають розглядатися в 

системі категорій римського права власності [160, с. 107]. На його думку, оскільки 

захист прав інтелектуальної власності зводиться, зазвичай, до надання певним 

особам виняткової можливості здійснення певних дій із забороною усім іншим 

особам їх здійснювати, такі права слід називати виключними. Він вважав, що 
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виключні права на результати інтелектуальної діяльності належать до цивільного 

права та поєднують риси речового і зобов’язального права [161, с. 72-73]. 

Подібного ж висновку у процесі дослідження сутності патентного права 

доходить О.О. Піленко. Він зазначає, що виключний характер патентного права 

базується на тому, що закон встановлює монополію винахідника на використання 

нематеріального результату його діяльності. При цьому виключне право 

передбачає, що правовласнику протистоїть невизначене коло осіб, зобов’язаних 

утримуватися від будь-яких порушень його прав. Виключний характер права на 

інтелектуальний продукт обумовлюється його нематеріальною формою, адже для 

використання результату творчої діяльності не потрібно порушувати право 

володіння, яке у відповідності із концепцією речового права належить власнику. 

Тому саме виключна природа патентного та авторського права унеможливлює 

вилучення корисних властивостей інтелектуального продукту сторонніми особами 

без дозволу його творця, не зважаючи на наявність фізичної можливості подібних 

дій, обумовленої нематеріальним характером винаходу або твору [153, с. 445, 657]. 

На думку представників теорії виключних прав, зазначені права мають 

абсолютний характер, як і право власності, а також включають особисті права і 

сформовані на їх основі майнові права, що обмежені у часі і просторі. При цьому 

зазначені права виникають і припиняються згідно із законом і у відповідності до 

спеціальної процедури, а не на основі цивільно-правових договорів [151, с. 18]. 

Дана теорія продовжує зберігати популярність і в теперішній час. У своїх 

працях її розвивають Дж. Пеннер, В.А. Дозорцев, Є.О. Суханов та ін. Зокрема, Дж. 

Пеннер у своїй праці «Ідея власності у законодавстві» (1997 р.) зазначає, що 

природа права інтелектуальної власності обумовлюється його виключним 

характером, який передбачає право власника безперешкодно розпоряджатися і 

користуватися результатами інтелектуальної праці із забороною усім іншим особам 

це робити [150, p. 140]. На думку В.А. Дозорцева, виключні права виконують 

відносно нематеріальних об’єктів ту ж функцію, що і право власності відносно 

матеріальних. Відповідно, використання конструкції виключного права дозволяє 
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створити єдиний правовий інститут, що відповідає нематеріальній природі об’єктів 

інтелектуальної діяльності [162, c. 377-378]. 

Завдяки особливій природі, складності та багатоаспектності відносин 

інтелектуальної власності жодна із розроблених впродовж XVIII ст. – початку XX 

ст. теорій у повній мірі не змогла комплексно охарактеризувати сутність та 

значення інтелектуальної власності у системі суспільних відносин, а також 

обґрунтувати необхідність охорони інтелектуальної власності з позицій права, 

справедливості, корисності та суспільного добробуту. Саме тому розвиток теорії 

інтелектуальної власності продовжується і у наш час. 

Важливо відзначити, що у той час, як протягом XVIII ст. – XІX ст. теорія 

інтелектуальної власності формувалася на базі філософський вчень та пануючих 

правових доктрин, розвиток сучасної теорії інтелектуальної власності відбувається 

у рамках міждисциплінарних економіко-правових досліджень. На нашу думку, 

можна виокремити шість основних теорій, що відображають наукові погляди 

сучасних дослідників на зміст, джерела та значення інтелектуальної власності у 

суспільному відтворенні і соціокультурному розвитку нації.  

Теорія суспільного добробуту, сформульована у 1991 р. Дж. Уолдроном, 

пояснює утвердження права інтелектуальної власності необхідністю забезпечення 

свободи, незалежності та самореалізації людини як творчої особистості, а також 

формування відчуття власника та відповідальності за результати власної 

інтелектуальної діяльності, що сприятиме мінімізації конфліктів між членами 

суспільства, залученню продуктів інтелектуальної праці до сфери господарського 

обороту та створенню передумов до розвитку літературно-мистецької і науково-

технічної діяльності на користь суспільства [163, р. 295-300]. 

У відповідності до положень розробленої В. Фішером у 2001 р. теорії 

соціального планування, право інтелектуальної власності є штучно створеною у 

результаті соціальної інженерії інституцією, а не сформованою у процесі природної 

ґенези відносин власності юридичною конструкцією. На думку В. Фішера, право 

інтелектуальної власності за рахунок обмеженого строку охорони майнових прав 

винахідників і авторів творів забезпечує гармонізацію інтересів суспільства та 
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творців інтелектуального продукту, сприяє досягненню цілей соціальної 

справедливості, розвитку сфери культури, науки та мистецтва [164, p. 189-191]. 

Теорія інноваційного розвитку, яку у 1969 р. в своїх працях сформулював 

В. Нордхаус, передбачає, що основною функцію і, одночасно, головною причиною 

ґенези інтелектуальної власності є створення сприятливих умов для розвитку 

науково-технічної діяльності, а також оперативної комерціалізації та швидкого 

впровадження у виробництво інтелектуального продукту. На думку В. Нордхауса, 

охорона інтелектуальної власності дозволяє власникам патентів протягом обмеже-

ного часу отримувати монопольну ренту та володіти конкурентними перевагами на 

ринку, що стимулює інноваційний розвиток та збільшує обсяг інвестицій у науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі – НДДКР) [165, p. 77-78]. 

Згідно із положеннями транзакційної теорії, що розроблена у 1969 р. Г. 

Демсецом та розвинута П. Гольдштейном у 1994 р., відносини інтелектуальної 

власності, що базуються на ефективній охороні прав творців інтелектуального 

продукту, сприяють зменшенню транзакційних витрат у сфері господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності. На думку Г. Демсеца, захист прав 

інтелектуальної власності стимулює інвестиції в інтелектуальний капітал та сприяє 

формуванню ефективної структури виробництва [166, p. 13-14]. Поряд із цим, 

П. Гольдштейн вважає, що вільний доступ до патентної інформації знижує 

транзакційні витрати для суб’єктів господарюванні і дозволяє їм приймати 

ефективні інвестиційні рішення [167, p. 178-179]. 

Теорія конкуренції, сформульована у 1983 р. Д. Фаденбергом, Дж. Стігліцом, 

Ж. Тіролем та Р. Гілбертом, пояснює причину виникнення права інтелектуальної 

власності необхідністю підтримки конкуренції між учасниками ринку. На думку 

дослідників, висока ефективність захисту прав інтелектуальної власності у 

поєднанні із обмеженим терміном надання правової охорони власникам патентів 

стимулює конкуренцію між учасниками ринку, заохочує розвиток інтелектуальної 

діяльності і, водночас, забезпечує безперервне удосконалення виробничого 

процесу за рахунок розробки та впровадження у господарський оборот нових 

інноваційних технологій [168, p. 23-24].  
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Подібною до попередньої концепції є теорія рівноваги, яка отримала розвиток 

у дослідженнях С. Скотчмер, Дж. Гріна, Н. Галліні та Дж. Лернера упродовж 1990-

1994 рр. У своїх працях дослідники доходять висновку, що охорона прав 

інтелектуальної власності сприяє підтримці рівноважного стану в економіці та 

дозволяє досягти Парето-ефективності у виробництві та споживанні [169, p. 138-

139]. За відсутності охорони прав інтелектуальної власності, підприємства будуть 

намагатися якомога довше тримати усі інноваційні технології у таємниці, що 

призведе до поступової монополізації ринку. У цих умовах, існування обмеженої у 

часі охорони прав інтелектуальної власності та відкритий доступ до патентної 

інформації дозволяють дослідникам і підприємствам спрямовувати НДДКР у 

відповідному напрямку і уникати безповоротних втрат, зумовлених вкладанням 

коштів у розробку вже існуючих та запатентованих технологій.  

Таким чином, ґенеза та розвиток теорії інтелектуальної власності охоплює 

понад трьохсотлітній період, протягом якого філософсько-правове трактування 

відносин інтелектуальної власності поступово змінилося їх розумінням в якості 

важливого соціокультурного феномену та фактора економічного зростання, що 

вимагає належного інституційного регулювання.  

Проведений аналіз ґенези та розвитку теорії інтелектуальної власності 

засвідчив існування сімнадцяти теоретичних концепцій, які можна поділити на 

чотири основні групи в залежності від методології дослідження сутності, розуміння 

її ролі у системі суспільних відносин та обґрунтування необхідності правової 

охорони інтелектуальної власності (див. рис. 1.13). 

На наш погляд, кожна із зазначених вище груп теорій відзначається певними 

особливостями, які з одного боку обумовлені методологією аналізу, а з іншого – не 

дозволяють повністю розкрити природу інтелектуальної власності та обґрунтувати 

необхідність її правової охорони.  

Інституційно-орієнтовані теорії намагаються вписати систему відносини 

інтелектуальної власності у концептуальний каркас римського цивільного права та 

за своїм змістом зводяться до рецепції і механічного перенесення вже існуючих 

правових інститутів у доктрину права інтелектуальної власності. Ми вважаємо, що 
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нематеріальний характер, а також особлива економіко-правова природа результатів 

інтелектуальної діяльності робить неможливим їх аналіз виключно в межах 

речового (пропрієтарна, аналогістична теорії) або зобов’язального (договірна 

теорії, теорія клієнтели) права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Класифікація теорій інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Дизруптивні теорії (від лат. disrumpere – розривати, відділяти) повністю 

протилежні за своєю методологією до попередньої групи. Зазначені теорії 

акцентують увагу на відсутності зв’язку між правом на результати інтелектуальної 

діяльності та речовим правом власності, що сформувалося в межах римського 

цивільного права. Відповідно, в дизруптивних теоріях наголошується на 

необхідності аналізу відносин у сфері інтелектуальної діяльності поза межами 

інституту власності. На наш погляд, подібний методологічний підхід є недостатньо 

обґрунтованим, адже не зважаючи на нематеріальну, «ідеальну» природу 

інтелектуального продукту, право на результати інтелектуальної діяльності 

відзначається подібною до речового права власності структурою правомочностей 

та схожими характеристиками (абсолютний та виключний характер). 

Теорії права інтелектуальної власності 

Інституційно-

орієнтовані 

Пропрієтарна 
(С. Буфлер)  

Вічної промислової 
власності  

(Ж. Жобар) 

Економіко-

правові 
Соціально-

орієнтовані 

 

Дизруптивні 

Договірна 
(Лорд Елдон)  

Особистих прав 
(Е. Шмідт, О. Гірке.) 

Імматеріальна  
(І. Колер)  

Рентна 
(А. Шаффле)  

Рівноваги 
(С. Скотчмер та ін.) 

Деліктна 
(Д. Джоллі)  

Інтелектуальних 
прав (Е. Пікард)  

Виключних прав 
(Г.Ф. Шершеневич, 

О.О. Піленко) 

Аналогістична 
(Л. Грістенгерг, 

Й. Фіхте) 

Клієнтели 
(П. Руб’є)  

Суспільного 
добробуту 

(Дж. Уолдрон)  

Соціального 
планування 
(В. Фішер)  

Конкуренції 
(Дж. Стігліц та ін.) 

Трансакційна  
(П. Гольдштейн,  

Г. Демсец)  

Інноваційного 
розвитку 

(В. Нордхаус)  
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Соціально-орієнтовані теорії обґрунтовують визначальну роль права 

інтелектуальної власності у забезпеченні свободи творчості, стимулюванні 

інтелектуальної діяльності, самореалізації людини як творчої особистості, захисті 

індивідуальності людини в усіх її проявах, гармонізації інтересів суспільства та 

творців інтелектуального продукту, а також досягненні цілей суспільного 

добробуту та соціальної справедливості. У той же час, вони жодним чином не 

розкривають особливий характер відносин інтелектуальної власності та той 

суперечливий зв’язок, який існує між правом на результати інтелектуальної 

діяльності та цивільно-правовим інститутом власності [8, c. 57].  

Економіко-правові теорії у повній мірі характеризують місце відносин 

інтелектуальної власності в сучасній економічній системі, а також важливу роль 

охорони прав творців інтелектуального продукту у забезпеченні ефективної 

структури виробництва, мінімізації транзакційних витрат, стимулюванні 

інноваційного розвитку економіки та конкуренції на ринку, досягненні Парето-

ефективності у виробництві та споживанні за рахунок уникнення безповоротних 

втрат у сфері фінансування НДДКР. На жаль, при цьому вони майже повністю 

залишають поза увагою специфіку інституційного регулювання відносин 

інтелектуальної власності, а також не пояснюють, чим зумовлюється та у чому 

полягає складна економіко-правова природа інтелектуальної власності. 

Таким чином, у процесі еволюції відносин інтелектуальної власності юристи, 

філософи та економісти висували різні гіпотези щодо джерел та змісту тих 

виключних прав, які набуває творець на результати власної інтелектуальної 

діяльності. Наслідком цього процесу стало формування різних теорій 

інтелектуальної власності, широка різноманітність яких ще раз підтверджує 

складність та багатоаспектність цієї важливої економіко-правової категорії. 

Суперечливі і не позбавлені недоліків, ці теорії водночас сприяли формуванню 

сучасного розуміння інтелектуальної власності як драйвера економічного 

зростання та унікального соціально-правового феномена.   

Особливості методології та вузька спрямованість проаналізованих вище 

теорій унеможливлює розробку цілісної концепції інтелектуальної власності. На 
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наше переконання, лише міждисциплінарний економіко-правовий підхід у 

поєднанні з неокласичною методологією та інструментарієм інституціонального 

аналізу дозволить комплексно дослідити природу інтелектуальної власності, 

розкрити специфіку, охарактеризувати її зв’язок із цивільно-правовим інститутом 

власності, а також визначити її місце у сучасній економічній системі.  

Ми вважаємо, що інтелектуальна власність є перш за все економіко-правовою 

категорією, адже відносини власності є базисом економічної системи, а право 

власності – одним із системоутворюючих інститутів цивільного права. Проведений 

у попередніх підрозділах аналіз продемонстрував визначальний вплив 

прогресивних економічних трансформацій та правового регулювання на розвиток 

сфери інтелектуальної власності. На наш погляд, основоположним принципом 

дослідження інтелектуальної власності має бути утилітаризм – розроблена Дж. 

Бентамом та розвинута його учнем Дж.С. Міллем філософсько-правова доктрина, 

згідно з якою головним моральним принципом і, одночасно, причиною формування 

будь-яких правових, соціальних та економічних інституцій має бути максимізація 

суспільної корисності [170, с. 38].  

Результати проведеного у попередньому підрозділі дослідження засвідчили, 

що відносини інтелектуальної власності, як врегульовані цивільно-правовими 

нормами повторювані взаємодії між творцями інтелектуального продукту та 

суб’єктами господарювання, є штучно сформованим у результаті соціальної 

інженерії та під впливом унікальної комбінації історичних передумов економічним 

феноменом. Саме тому, комплексний аналіз складної економіко-правової природи 

і специфіки інтелектуальної власності можливий лише через розуміння об’єктів 

інтелектуальної власності як комбінованих економічних благ, які поєднують 

характеристики приватних і суспільних благ, а також максимізують як суспільну 

корисність інтелектуальної діяльності, так й індивідуальну корисність, що 

привласнюється творцем інтелектуального продукту [171, с. 13]. 

Вважається, що вперше термін «інтелектуальна власність» був використаний 

суддею Окружного суду Массачусетсу Ч.Л. Вудбері у 1845 р. під час провадження 

у справі Деволл проти Брауна [172, p. 36]. У 1846 р. даний термін вперше в Європі 
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використав французький юрист А. Ніон у своїй праці «Цивільні права авторів, 

артистів та винахідників» [173, p. 37]. Правове закріплення зазначений термін 

отримав лише 1967 р. з ратифікацією Стокгольмської Конвенції про створення 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності.  

Не зважаючи на це, у зв’язку з постійним розвитком та ускладненням відносин 

інтелектуальної власності, а також зростанням їх ролі у суспільному відтворенні 

сутність інтелектуальної власності продовжує зберігати актуальність у якості 

предмету наукового пошуку. Завдяки цьому, у сучасній економічній літературі 

співіснують і, водночас, конкурують між собою різні теоретико-методологічні 

підходи до розуміння сутності інтелектуальної власності (див. додаток Е.2).  

У своїй фундаментальній праці, присвяченій дослідженню економіко-

правових аспектів інтелектуальної власності, В.Д. Базилевич розглядає її в 

контексті інституціонального підходу як санкціоновані поведінкові відносини, що 

виникають у зв'язку з існуванням і використанням інтелектуальних благ. На думку 

дослідника, інтелектуальна власність – це специфічний інститут ринкової 

економіки, який забезпечує ідентифікацію, захист та передачу прав на об'єкти 

інтелектуальної власності. Зазначений інститут визначає, підтримує і гарантує 

права й норми поведінки економічних агентів у процесі використання та передачі 

прав власності на елементи інтелектуального капіталу, що контролюється 

державою і суспільством [15, с. 136].  

Базилевич В.Д. обґрунтовує ідею про те, що інституціональний підхід до 

дослідження інтелектуальної власності дає змогу подолати спрощене, поверхневе 

трактування проблеми співвідношення економічних і юридичних аспектів 

суспільного життя в альтернативних підходах. Серед зазначених методологічних 

підходів він виокремлює: етико-економічний підхід, відповідно до якого відносини 

інтелектуальної власності оголошуються дійсним буттям особистості; соціально-

економічний підхід, згідно з яким інтелектуальна власність розглядається як 

історично сформовані суспільні відносини між суб'єктами господарювання з 

приводу привласнення результатів їх інтелектуальної діяльності; економіко-

правовий підхід, у відповідності до якого інтелектуальна власність розглядається 
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як комплекс прав на результати інтелектуальної діяльності людини, що є об'єктом 

цивільно-правових відносин [15, с. 132-133]. 

Бутнік-Сіверський О.Б. розглядає інтелектуальну власність як результат 

інтелектуальної творчої діяльності, власного творчого пошуку, який має бути 

певним чином об’єктивований і здатний до відтворення. На його думку, 

інтелектуальна власність визначає, кому належить результат інтелектуальної 

творчої діяльності, який втілений у певній об’єктивній формі [188, с. 53]. 

Директор Науково-дослідного інституту (далі – НДІ) інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук (далі – НАПрН) України Орлюк О.П. визначає 

інтелектуальну власність як загальну людську цінність, що знаменує собою світо-

вий розвиток, сприяє прогресу суспільства та фактично виступає одним із найваж-

ливіших факторів суспільного виробництва. Право інтелектуальної власності до-

слідниця трактує як сукупність норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані 

зі створенням, набуттям, здійсненням та захистом права на результати інтелектуа-

льної діяльності [91, c. 64]. При цьому, не зважаючи на фундаментальне значення 

інтелектуальної власності у стимулюванні економічного, соціального і культур-

ного розвитку, дослідниця наголошує на тому, що інтелектуальна власність харак-

теризується внутрішніми суперечностями. Адже з одного боку вона являє собою 

механізм визнання і матеріального заохочення інтелектуальної діяльності, а з іншого 

– використовується великими корпораціями в якості інструмента формування 

монопольної влади, створення ринкових бар’єрів та тиску на конкурентів [189, c. 33]. 

Проведений аналіз різних підходів до визначення сутності інтелектуальної 

власності дозволяє поділити їх на п’ять груп: соціально-інституціональний, що 

визначає зміст інтелектуальної власності через призму суспільно-економічних 

відносин (Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Жилінська О.І., Чухно А.А., Ульянов Р.В. 

та ін); нормативний, згідно з яким інтелектуальна власність ототожнюється с 

комплексом майнових та немайнових прав (Цибульов П.М., Сергеєв О.П., 

Олехнович Г.І. та ін.); об’єктно-орієнтований, що визначає інтелектуальну власність 

через об’єкт привласнення – результати інтелектуальної діяльності людини (Бутнік-

Сіверський О.Б., Пічкурова З.В., Лернер П.); економіко-функціональний, що 
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розглядає сутність інтелектуальної власності через її функції та роль у економічних 

відносинах (Орлюк О.П., Ідріс К.); комплексний, який передбачає одночасне 

застосування принципово різних методик аналізу, що належать до різних галузей 

науки (Претнар Б., Семенова В.Г., Полуяктова О.В.). Порівняльна характеристика 

розглянутих вище підходів представлена у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Підходи до розуміння сутності інтелектуальної власності 

№ Назва підходу Представники Зміст підходу 

1. 
Соціально-
інституціональний 

Базилевич В.Д., 
Чухно А.А., 
Гражевська Н.І., 
Жилінська О.І., 
Ульянов Р.В. та ін. 

Інтелектуальна власність тракту-
ється інституційно упорядковані 
відносини, що виникають у зв’язку 
з існуванням і використанням інте-
лектуальних благ 

2. Нормативний 

Цибульов П.М., 
Сергеєв О.П., 
Ляшенко Г.П. 
та ін. 

Інтелектуальна власність розгля-
дається як сукупність виключних 
прав особистого немайнового та 
майнового характеру на результа-
ти інтелектуальної діяльності 

3. 
Об’єктно-
орієнтований 

Бутнік- 
Сіверський О.Б.,  
Пічкурова З.В.,  
Полторак О., 
Лернер П. 
та ін. 

Інтелектуальна власність визнача-
ється як результат інтелектуальної 
творчої діяльності, власного твор-
чого пошуку, який має бути пев-
ним чином об’єктивований і здат-
ний до відтворення. 

4. Економіко-
функціональний 

Орлюк О.П.,  
Ідріс К.,  
Хрустальова В.В., 
Каніщенко Л.О.  
та ін. 

Інтелектуальна власність тракту-
ється як загальнолюдська цінність, 
що знаменує собою світовий роз-
виток, сприяє прогресу суспільс-
тва та виступає одним із найважли-
віших факторів виробництва. 

5. Комплексний 

Претнар Б., 
Полуяктова О.В., 
Семенова В.Г. 
та ін. 

Інтелектуальна власність визнача-
ється як система відносин правово-
го (юридичного) та економічного 
характеру щодо створення, вико-
ристання та комерціалізації ре-
зультатів творчої діяльності 

 

Джерело: власна розробка автора. 
 
На нашу думку, розглянуті вище підходи характеризуються певною 

обмеженістю. Об’єктно-орієнтований підхід базується на принципах речового 

права і ототожнює інтелектуальну власність з результатами літературно-
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мистецької і науково-технічної діяльності, що насправді є лише об’єктом 

привласнення. Нормативний підхід ототожнює інтелектуальну власність, що 

насправді є предметом правового регулювання, з самим правом власності. 

Економіко-функціональний підхід не дозволяє ідентифікувати найбільш суттєві і 

іманентно притаманні досліджуваному явищу ознаки, що є принциповим для 

визначення змісту інтелектуальної власності як категорії, яка відображає 

універсальні властивості і відносини економічної дійсності. 

Не зважаючи на формальну універсальність, комплексний підхід, на противагу 

іншим підходам, є занадто широким і завдяки цьому не дозволяє належним чином 

ідентифікувати досліджуване явище та чітко визначити його родові ознаки. Даний 

підхід не дозволяє належним чином розмежувати зміст інтелектуальної власності, 

права власності та самої інтелектуальної діяльності. 

Найбільш виправданим виглядає соціально-інституціональний підхід. Проте 

на наш погляд, він більш пристосований для аналізу змісту «традиційних» відносин 

власності, які мають суспільну природу і об’єктивізуються у матеріальних 

цінностях. Матеріальні блага не є частиною людини і завжди розглядаються нею 

як складова оточуючого її середовища. Завдяки цьому, за умови відсутності загрози 

привласнення речі іншою особою, людина перестає замислюватися над питанням 

належності їй тих чи інших об’єктів оточуючого світу та сприймати речі через 

призму відносин привласнення та відчуження.  

У той же час, результати інтелектуальної діяльності завдяки їх 

нематеріальному характеру інтегруються в особисту правову сферу творця. 

Інтелектуальна праця настільки сильно сполучає творця і створене ним 

нематеріальне благо, що твір стає як би частиною його особистості. Як наслідок, 

суспільний характер власності, що є невід’ємною складовою змісту відносин 

власності, у контексті інтелектуальної діяльності нівелюється. На нашу думку, 

завдяки цьому інтелектуальна власність має розглядатися не в контексті суспільних 

відносин, а у аспекті відношення людина-річ. 

Враховуючи наведені вище міркування, можна сформулювати наступне 

визначення інтелектуальної власності: інтелектуальна власність – це інституційно 
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закріплена належність результату інтелектуальної діяльності певному суб’єкту, що 

ґрунтується на абсолютному пануванні над об’єктом та вольовому ставленні до 

нього як до власного. Варто зазначити, що специфіка інтелектуальної власності 

полягає в її персоніфікованому і, водночас, трудовому характері. Оскільки 

першопочатково право інтелектуальної власності виникає виключно у творця, який 

своєю інтелектуальною працею створив певний інтелектуальний продукт. 

Відповідно, інтелектуальна власність є вираженням в результатах інтелектуальної 

діяльності метафізичної природи особистості творця, реалізацією інтересів та 

особистої свободи творчості, а також «продовженням» особистості творця в 

створюваних ним нематеріальних благах, які стають об’єктивно необхідною 

умовою та засобом його існування в сучасному світі [190, c. 53].  

Запропоноване нами визначення інтелектуальної власності дозволяє чітко 

розмежувати поняття власності, права власності та відносин власності у сфері 

інтелектуальної діяльності. Об’єктом інтелектуальної власності є результати 

інтелектуальної творчої діяльності, а сама інтелектуальна власність знаходить 

інституційне закріплення у системі цивільно-правових норм, що урегульовують 

виключні права як особистого немайнового, так і майнового характеру на 

результати інтелектуальної діяльності. При цьому одночасно інтелектуальна 

власність реалізується у системі соціально-економічних відносин, які виникають з 

приводу привласнення, розпорядження та комерціалізації результатів 

інтелектуальної творчої діяльності людини (див. рис. 1.14).  

Таким чином, лише поєднання права власності із відповідною системою 

економічних відносин може забезпечити існування такого важливого економічного 

та соціокультурного феномену як інтелектуальна власність. Без інституційного 

закріплення інтелектуальної власності у нормах речового права, абсолютне 

панування творця над існуючими у об’єктивній формі результатами його 

інтелектуальної праці буде неможливим, беручи до уваги нематеріальний характер 

інтелектуального продукту, що значно ускладнює контроль за його використанням.  

Крім того, за межами системи соціально-економічних відносин неможлива 

повноцінна реалізація інтелектуальної власності. Адже не вступаючи у відносини 
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з іншими економічними суб’єктами, творець інтелектуального продукту не в змозі 

повноцінно інкорпорувати його у цивільний і господарський оборот, що позбавляє 

творця можливості комерціалізувати об’єкт інтелектуальної власності та отримати 

винагороду за результати власної творчої праці. Відповідно, без належного 

розпорядження та комерціалізації об’єкту інтелектуальної власності, творцю 

залишається лише отримувати естетичне задоволення від володіння продуктом 

власної інтелектуальної творчої праці. 
 

 

Рис. 1.14. Взаємозв’язок інтелектуальної власності із правовою 

сферою та системою економічних відносин 

Джерело: власна розробка автора. 

На нашу думку, лише міждисциплінарний економіко-правовий аналіз на 

методологічних засадах неоінституційної економічної теорії з врахуванням 

діалектичної єдності таких протилежних понять як економічні відносини та право 

власності дає змогу комплексно охарактеризувати природу та специфіку 

інтелектуальної власності. Даний підхід передбачає розуміння об’єктів 
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інтелектуальної власності як комбінованих економічних благ, які поєднують 

характеристики приватних і суспільних благ (див. рис. 1.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Характеристика об’єкту інтелектуальної власності як 

комбінованого економічного блага 

Джерело: розроблено автором за даними [171, c. 13; 191, c. 114]. 

Особливий характер об’єктів інтелектуальної власності пояснюється 

специфікою самої інтелектуальної діяльності. Як зазначалося раніше, вона 

базується на використанні набутих творцем знань, навичок і компетенцій для 

створення нових нематеріальних цінностей. Інтелектуальна праця передбачає 

здобуття освіти, набуття знань і навичок у процесі соціальної комунікації і 

використання акумульованих суспільством знань. Таким чином, результат 

інтелектуальної діяльності виникає не лише завдяки праці творця, а і завдяки 

використанню ним упродовж свого життя суспільних благ, які справляють 
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важливий вплив на становлення особистості творця. У цих умовах, творча праця 

індивіда вже не може бути достатньою умовою для виникнення у нього 

абсолютного і нічим не обмеженого права власності на інтелектуальний продукт, 

як у випадку створення матеріального об’єкту, коли використовуються переважно 

приватні блага та фізична праця робітника 

Необхідність гармонізації суспільних інтересів та інтересів творця 

інтелектуального продукту обумовлює специфічну природу права інтелектуальної 

власності, яке передбачає надання творцю обмежених у часі виключних майнових 

і немайнових прав на результати власної інтелектуальної діяльності. У свою чергу, 

специфіка права інтелектуальної власності перетворює об’єкти інтелектуальної 

власності на комбіноване благо, що поєднує риси суспільних та приватних благ. 

Впродовж терміну охорони майнових прав об’єкт інтелектуальної власності є 

приватним благом, яке характеризується конкурентністю, виключністю, 

контрольованістю та платністю споживання. Приватний характер блага дозволяє 

творцю інтелектуального продукту максимізувати власну корисність та 

отримувати монопольну ренту від його використання та комерціалізації. Важливо 

зазначити, що міжнародними конвенціями, законодавством України та інших країн 

світу передбачено обмежену можливість вільного використання об’єктів 

інтелектуальної власності навіть впродовж терміну охорони майнових прав 

інтелектуальної власності, якщо це не завдає шкоди творцю і не перешкоджає йому 

в отриманні благ від результатів своєї творчої діяльності.  

Після завершення терміну охорони майнових прав об’єкт інтелектуальної 

власності перетворюється на неконкурентне та невиключне суспільне благо, що є 

доступним на безоплатній основі кожному члену суспільства у необмеженому 

обсязі. При цьому обмежений у часі термін охорони майнових прав інтелектуальної 

власності не лише відповідає суспільним інтересам, а й перешкоджає монополізації 

ринків та заохочує творців інтелектуального продукту до подальшої творчої 

діяльності на користь суспільства.  

На нашу думку, зазначена особливість права інтелектуальної власності 

дозволяє у повній мірі досягти балансу приватних та суспільних інтересів у сфері 
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інтелектуальної діяльності, а також максимізувати корисність, яку приносять 

суспільству результати інтелектуальної діяльності, задовольняючи духовні і 

соціальні нематеріальні потреби і створюючи передумови для науково-технічного 

прогресу, що особливо важливо в умовах становлення постіндустріальної 

цивілізації. Перетворення об’єкту інтелектуальної власності у комбіноване благо 

передбачає гармонійне поєднання інтересів творця, що вкладає частину своєї 

особистості у продукт власної творчої праці, та інтереси соціуму, що створює 

належні умови для формування і розвитку особистості творця, надаючи йому 

доступ до споживання суспільних благ.  

Таким чином, розробка концепції інтелектуальної власності, заснованої на 

міждисциплінарному економіко-правовому підході, дозволила комплексно 

охарактеризувати систему відносин інтелектуальної власності, розкрити її 

економіко-правову природу, обґрунтувати її ключове місце у сучасній системі 

суспільного відтворення, розмежувати поняття «власності», «права власності», 

«відносин власності» у сфері інтелектуальної діяльності, а також обґрунтувати 

комбінований характер результатів інтелектуальної діяльності.  

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі ретроспективного аналізу формування та еволюції інтелектуальної 

власності охарактеризовано процес інституціоналізації інтелектуальної діяльності 

під впливом прогресивних економічних, політичних і соціокультурних 

трансформацій, результатом якого стали виникнення і розвиток державної системи 

охорони прав творців інтелектуального продукту. Визначено основні передумови 

ґенези інтелектуальної власності, а саме: розвиток науки і освіти, секуляризація 

соціально-економічних відносин, становлення товарного виробництва, розвиток 

торгівлі тощо. Розроблено періодизацію розвитку інтелектуальної власності. 

З’ясовано, що першими на шлях формування системи правової охорони 

інтелектуальної власності у XV ст. стали такі країни Західної Європи, як Італія, 

Англія і Франція. Найбільш інтенсивного розвитку зазначені процеси набули у 



128 
 

Англії, правова традиція якої забезпечила гнучкість інституту права власності, що 

дозволило доволі швидко інкорпорувати до нього інтелектуальну власність. 

Доведено, що формування теорії інтелектуальної власності обумовлювалося 

як ґенезою самого об’єкта дослідження, так і гносеологічними чинниками, зокрема 

намаганням науковців обґрунтувати правомірність привласнення творцем 

результатів своєї інтелектуальної праці і у такий спосіб захистити власні майнові 

інтереси та немайнові авторські права. При цьому ключовою передумовою 

становлення теоретичних уявлень про зміст і джерела інтелектуальної власності 

стала розробка наукової методології аналізу відносин власності античними 

мислителями, європейськими філософами і представниками класичної політекономії. 

Ґенеза інституту власності у період Римської Імперії також сприяла формуванню її 

праворозуміння та зв’язку із основами побудови демократичної держави. 

Комплексне дослідження економіко-правової природи та характеристик 

інтелектуальної власності дозволило з’ясувати її архітектоніку та виокремити у її 

структурі чотири базових сегменти, а саме: структуру відносин інтелектуальної 

власності (відносини привласнення, комерціалізації, розпорядження, користування 

та володіння); структури права інтелектуальної власності (майнові і немайнові 

права, суб’єктивне і об’єктивне право, позитивне і деліктне право); об’єктної 

структури інтелектуальної власності (об’єкти авторського права, суміжних прав, 

патентного права, засоби індивідуалізації, інкорпоральні та уречевлені нетрадиційні 

об’єкти); суб’єктної структури інтелектуальної власності (творці інтелектуального 

продукту, первинні правонабувачі, правонаступники, роботодавці, посередники на 

ринку інтелектуальної власності та регулятори). 

Обґрунтовано функції інтелектуальної власності у системі суспільного 

відтворення, зокрема інноваційну, стимулюючу, системоутворюючу, розподільну, 

інституційну, оптимізаційну та стратифікаційну. За результатами порівняльного 

аналізу існуючих підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності 

розроблено удосконалений підхід, згідно з яким у структурі інтелектуальної 

власності виокремлено такі чотири групи об’єктів: об’єкти авторського права, 

об’єкти суміжних прав, об’єкти промислової власності, що поділяються на об’єкти 
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патентного права та засоби індивідуалізації, а також нетрадиційні об’єкти, які 

поділяються на інкорпоральні та уречевлені. 

Узагальнено основні підходи до класифікації суб’єктів інтелектуальної 

власності. Обґрунтовано авторський підхід до розуміння суб’єктної структури 

інтелектуальної власності, що дозволило виділити у окремі групи таких важливих 

учасників ринку об’єктів інтелектуальної власності як посередники та регулятори, 

які структурують, опосередковують та упорядковують повторювані взаємодії 

суб’єктів господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності. 

Дослідження ґенези та розвитку теорії інтелектуальної власності засвідчило 

існування сімнадцяти теоретичних концепцій, які були класифіковані на чотири групи 

(інституційно-орієнтовані, економіко-правові, соціально-орієнтовані, дизруптивні) 

залежно від методології дослідження сутності інтелектуальної власності, 

розуміння необхідності її правової охорони та ролі у системі суспільних відносин. 

Систематизовано підходи вітчизняних та іноземних науковців до визначення 

сутності інтелектуальної власності, а саме: нормативний, соціально-інституційний, 

об’єктно-орієнтований, економіко-функціональний, комплексний. 

Доведено, що наявні теоретичні підходи не дозволяють повністю розкрити 

природу та сутнісні характеристики інтелектуальної власності. З використанням 

методологічного інструментарію неоінституціоналізму розроблено концепцію 

інтелектуальної власності, , що дозволила комплексно охарактеризувати специфіку 

інтелектуальної власності, визначити її сутність, а також обґрунтувати її місце у 

сучасній системі суспільного відтворення. Авторське трактування інтелектуальної 

власності як інституційно закріпленої належності суб’єкту певного результату 

інтелектуальної діяльності, що ґрунтується на абсолютному пануванні над 

об’єктом та вольовому ставленні до нього як до власного, дозволило розмежувати 

поняття «власності», «права власності», «відносин власності» у сфері 

інтелектуальної діяльності та обґрунтувати комбінований характер 

інтелектуального продукту, який поєднує риси приватних і суспільних благ. 

Наукові результати, відображені у першому розділі, опубліковані у працях 

автора [8; 87; 88; 90; 105; 136; 146; 151; 170]. 
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РОЗДІЛ 2 

РИНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТА ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Ринок об’єктів інтелектуальної власності в системі господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності 

 

Наявність ефективного ринку об’єктів інтелектуальної власності є основою 

науково-технічного прогресу та стійкого соціально-економічного зростання будь-

якої країни, формування якого передує перетворенню інтелектуального капіталу у 

стратегічний актив підприємств і є головною передумовою реалізації інноваційної 

моделі розвитку національної економіки на засадах комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності. Впровадження у господарський оборот результатів 

інтелектуальної діяльності і подальше їх ефективне використання в реальному 

секторі економіки гарантує успіх як окремим суб‘єктам господарювання на 

внутрішньому ринку, так і державі в цілому. Досвід економічно розвинутих країн 

переконливо демонструє, що ринок об’єктів інтелектуальної власності відіграє 

ключову роль у забезпеченні господарського обороту результатів інтелектуальної 

діяльності, нагромадженні інтелектуального капіталу, інноваційній модернізації 

суспільного виробництва та повноцінній реалізації національного науково-

технічного потенціалу в умовах постіндустріальної трансформації світової 

економіки та глобалізації економічного середовища. 

Сучасний ринок об’єктів інтелектуальної власності є вищою формою розвитку 

господарського обороту інтелектуального продукту, що інституційно впорядковує 

та структурує повторювані взаємодії економічних суб’єктів щодо купівлі-продажу 

майнових прав на результати творчої інтелектуальної діяльності, а також за 

рахунок механізму ринкового ціноутворення урівноважує попит і пропозицію 

інтелектуального продукту та взаємоузгоджує економічні інтереси суб’єктів 

господарювання і власників майнових прав інтелектуальної власності у 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. 
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Фактично, зазначений ринок формує ефективний трансмісійний механізм, 

який сполучає систему цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності 

та сферу суспільного виробництва, знижує транзакційні витрати комерціалізації 

інтелектуальної власності і, у такий спосіб, створює передумови для повноцінної 

економічної реалізації майнових прав інтелектуальної власності шляхом залучення 

до господарського обороту їх об’єктів з наступною трансформацією у 

інтелектуальний капітал підприємств реального сектору економіки [8, c. 210]. 

Таким чином, комплексний аналіз сутності, специфіки, структури та 

механізму функціонування ринку об’єктів інтелектуальної власності є об’єктивно 

необхідною передумовою дослідження економічної природи, принципів, функцій 

та значення комерціалізації інтелектуальної власності у системі суспільного 

виробництва та відтворення інтелектуального капіталу.  

На сьогоднішній день в межах економічної науки співіснують різні підходи до 

розуміння сутності ринку об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, Базилевич В.Д. 

визначає дану категорію як систему економічних відносин з приводу купівлі-

продажу об‘єктів інтелектуальної власності, що реалізуються у формі передання 

прав на продукти творчої інтелектуальної діяльності [15, с. 299]. Таким чином, 

сутнісною особливістю ринку є те, що на ньому обертаються не самі об’єкти 

інтелектуальної власності, а права на них. Відтак вартість об’єктів постає як 

вартість прав, а об’єктом продажу є охоронні документи [74, с. 493]. 

Горбачев М.М., Мальченко М.С. та Якимахо А.П. визначають ринок об’єктів 

інтелектуальної власності як сукупність продавців і покупців результатів 

інтелектуальної діяльності, що містять нові знання, втілені у об'єктах 

інтелектуальної власності, на які поширюється правова охорона [192, с. 72]. 

Бутнік-Сіверський О.Б. та Цибульов П.М. розглядають дану категорію як 

систему товарно-грошових відносин, що виникають з приводу купівлі-продажу 

результатів інтелектуальної діяльності та реалізуються у формі передачі майнових 

прав інтелектуальної власності [188, с. 18]. У свою чергу, Череп А.В. і Ярмош В.В. 

визначають ринок об’єктів інтелектуальної власності як систему економічних 

відносин між продавцями і покупцями прав на використання науково-технічних 
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досягнень, що мають єдину форму звернення на ринку, володіють загальною 

властивістю приносити додатковий прибуток при їх промисловому застосуванні, 

удосконалювати процес праці та засоби виробництва [193, с. 22].  

Чичкало-Кондрацька І.Б. зазначає, що ринок інтелектуальної власності – це 

система економічних відносин з приводу купівлі-продажу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Як наслідок, об’єктом відносин виступають не продукти 

інтелектуальної діяльності, а майнові права на них. Дослідниця акцентує увагу на 

тому, що сутність ринку інтелектуальної власності проявляється через безперервне 

відтворення сукупності економічних та інституційних відносин з приводу обміну 

інтелектуальних благ і полягає в забезпеченні дифузії знань і технології, мінімізації 

негативних наслідків монопольних прав на інтелектуальні продукти й сприянні 

науково-технічному та соціально-економічному прогресу [194, с. 382-383]. 

Тимошенко Ю.Г. визначає ринок об’єктів інтелектуальної власності як 

сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за посередництвом 

яких здійснюється реалізація товарів, на які поширюється право інтелектуальної 

власності [195, с. 69]. Воронов В.С. розглядає дану категорію як сферу економічного 

обороту нових знань і технологій, що забезпечує фінансування процесу розробки 

та комерціалізацію результатів інтелектуальної діяльності [196]. 

Мухопад В.І. розглядає ринок об’єктів інтелектуальної власності як систему 

економічних відносин між продавцями і покупцями прав на використання науково-

технічних досягнень, що мають уніфіковану форму обороту, забезпечують 

інтенсифікацію праці та удосконалення виробництва, а також генерують 

додатковий прибуток при промисловому застосуванні [197, с. 45]. 

Федоров Є.О. зазначає, що ринок інтелектуальної власності є важливою 

складовою сучасної економіки, яка сполучає сферу науково-технічної діяльності, 

що продукує інтелектуальний продукт, та промислові підприємства, які створюють 

попит на об’єкти інтелектуальної власності, забезпечують їх капіталізацію і 

провадження у виробництво [198, с. 44]. 

Двуреченський К.Е., Смолянінов І.С. та Іода Є.В. визначають ринок об’єктів 

інтелектуальної власності як сферу соціально-економічних відносин, що 
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виникають у процесі створення, впровадження у виробництво, обміну, купівлі-

продажу, передачі у користування результатів інтелектуальної діяльності, а також 

узгодження інтересів економічних суб’єктів щодо вартості, строків та масштабів 

комерціалізації під час господарської діяльності [199, с. 30]. 

Аналіз економічних поглядів на зміст та значення ринку об’єктів 

інтелектуальної власності у суспільному відтворенні засвідчив існування двох 

основних підходів до визначення сутності даної економічної категорії, а саме: 

− структурно-атрибутивного, у відповідності до якого ринок об’єктів 

інтелектуальної власності розглядається як система відносин щодо купівлі-

продажу об‘єктів інтелектуальної власності, що реалізуються у формі передання 

прав на продукти творчої інтелектуальної праці (Базилевич В.Д., Бутнік-

Сіверський О.Б., Цибульов П.М., Чичкало-Кондрацька І.Б., Двуреченський К.Е., 

Смолянінов І.С., Іода Є.В. та ін.);  

− функціонального, згідно з яким ринок об’єктів інтелектуальної власності 

розглядається як надзвичайно важлива складова економічної системи 

постіндустріального типу, що сполучає сфери науково-технічної діяльності та 

суспільного виробництва, забезпечує господарський оборот нових знань і 

технологій, а також комерціалізацію результатів інтелектуальної діяльності, які 

зумовлюють інтенсифікацію праці, удосконалення виробництва та генерують 

додатковий прибуток у процесі промислового застосування (Воронов В.С., 

Мухопад В.І., Череп А.В., Ярмош В.В., Федоров Є.О. та ін.).  

На наш погляд, ринок об’єктів інтелектуальної власності слід розглядати саме 

з позицій функціонального підходу, який дозволяє у повній мірі визначити його 

місце у сучасній економічній системі, а також розкрити його нерозривний зв’язок 

із комерціалізацією результатів інтелектуальної діяльності і відтворенням 

інтелектуального капіталу у процесі їх впровадження у суспільне виробництво.  

Враховуючи специфіку результатів інтелектуальної діяльності як об’єктів 

ринкового обміну, використовуючи функціональний підхід до аналізу змісту ринку 

об’єктів інтелектуальної власності, методологію і категоріальний апарат 

неоінституціоналізму нами було розроблено наступне визначення даної 
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економічної категорії: ринок об’єктів інтелектуальної власності – це система 

інституційно впорядкованих та структурованих у часі й просторі транзакцій щодо 

передачі або надання у використання виключних майнових прав на результати 

творчої інтелектуальної діяльності, що опосередковують господарський оборот 

об’єктів інтелектуальної власності та формують передумови для їх ефективної 

комерціалізації та впровадження у суспільне виробництво. 

Потрібно підкреслити, що ринок об’єктів інтелектуальної власності 

нерозривно пов’язаний із комерціалізацією результатів науково-технічної і 

мистецької діяльності (див. рис. 2.1). Переважна частина форм комерціалізації 

інтелектуальної власності передбачає безпосереднє здійснення суб’єктами 

господарювання ринкових транзакцій із майновими правами інтелектуальної 

власності або в цілях привласнення об’єктів інтелектуальної власності з їх 

наступною трансформацією у інтелектуальний капітал, або з метою упровадження 

у господарський оборот шляхом ліцензування розробленого за власні кошти 

інтелектуального продукту з метою отримання додаткового прибутку.  

Фактично, лише у випадку використання підприємством розробленого 

власним коштом інтелектуального продукту виключно у власній господарській 

діяльності процес комерціалізації інтелектуальної власності може розглядатися 

відокремлено від ринкового обороту продуктів інтелектуальної праці.  

У результаті опосередкованого системою ринкових транзакцій 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності останні врешті-решт 

потрапляють до суб’єктів господарювання, що забезпечують їх впровадження у 

суспільне виробництво та перетворюють у власний інтелектуальний капітал, який 

використовується для виробництва інноваційної продукції з високою часткою 

доданої вартості, здобуття конкурентних переваг на ринку завдяки унікальним 

характеристикам інноваційної продукції та отримання прибутку з наступним 

реінвестуванням у подальшу інноваційну діяльність [88, c. 134-135]. Таким чином, 

зазначений ринок не лише стимулює комерціалізацію інтелектуальної власності, а 

й сприяє розширеному відтворенню інтелектуального капіталу.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Роль ринку об’єктів інтелектуальної власності у забезпеченні господарського 

обороту і комерціалізації результатів творчої інтелектуальної діяльності 

Джерело: власна розробка автора. 
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Місце ринку об’єктів інтелектуальної власності у сучасній економіці 

постіндустріального типу, а також значення у процесі комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності характеризують його основоположні функції, а саме: 

розподілу, ціноутворення, інформаційна, відтворювальна, координаційна, фінансу-

вання, стимулювання, інноваційна, селекційна, інтеграційна, регулювання, (див. 

додаток Ж.1). Завдяки своїм економічним функціям даний ринок відіграє 

системоутворюючу роль у галузі господарського обороту продуктів інтелектуальної 

праці, поєднуючи сфери науково-технічної діяльності та суспільного виробництва. 

Важливою тенденцією розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності є 

скорочення життєвого циклу інтелектуального продукту. Унаслідок високої 

конкуренції на глобальних товарних ринках та зростання темпів науково-

технічного прогресу, результати інтелектуальної діяльності, не зважаючи на їх 

невичерпність та тривалий термін правової охорони, підлягають швидкому 

моральному зносу. Завдяки цьому їх ринкова вартість може швидко знижуватися 

після появи більш дешевих аналогів або дорожчих субститутів із значно вищими 

споживчими характеристиками. Усе це скорочує життєвий цикл інноваційних 

технологій, продуктів та інших результатів інтелектуальної діяльності у порівнянні 

з традиційними технічними рішеннями та споживчими товарами (див. рис. 2.2).  

Розроблена Т. Левітом у 1965 р. класична модель життєвого циклу товару 

включає 5 стадій, а саме [201, p. 652-653]: 

1. Стадію розробки прототипу товару, впродовж якої підприємство фінансує 

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, здійснює тестування 

прототипу товару, проводить підготовку до виробництва і реалізації продукції. На 

даній стадії підприємство здійснює значні за обсягом витрати, які не 

супроводжуються надходженням виручки від реалізації продукції, унаслідок чого 

фінансовий результат від даної господарської діяльності є негативним. 

2. Стадію виведення товару на ринок, на якій розпочинається реалізація 

продукції та активне просування її на ринку. Оскільки обсяги реалізації продукції 

на даному етапі є мінімальними, а маркетингові витрати значними за розміром, 

фінансовий результат продовжує залишатися негативним. 
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Рис. 2.2. Життєвий цикл інноваційної продукції 

Джерело: власна розробка автора. 

3. Стадію розширення ринку збуту, на якій відбувається різке зростання 

обсягів реалізації товару, а маркетингові витрати стабілізуються. Завдяки цьому 

фінансовий результат від господарської діяльності стає позитивним, підприємство 

перетинає точку беззбитковості та починає отримувати мінімальний прибуток. 

  4. Стадію зрілості, впродовж якої підприємство досягає максимального 

охоплення ринку власною продукцією, попит на неї поступово насичується, 

маркетингові витрати скорочуються, а прибуток досягає максимального рівня.   
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змушує підприємство поступово зупиняти виробництво і виводити товар з ринку з 
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тривалість життєвого циклу зазначеної категорії товарів скоротилася майже у 6 

разів: на початку ХХ ст. життєвий цикл складав 17-20 років, до початку Другої 

світової війни його тривалість скоротилася до 14-15 років, в 1970-х роках життєвий 

цикл товарів тривалого користування складав у середньому 10 років, наприкінці 

ХХ ст. його тривалість знизилася до 4 років. На початку ХХІ ст. середня тривалість 

життєвого циклу сягнула 3 років і переважна більшість дослідників доходить 

думки, що він буде скорочуватися у надалі й у 2020-х роках досягне 2 років [202, p. 

253]. На нашу думку, основними причинами масштабних змін у тривалості 

життєвого циклу стали: зростання конкуренції на товарних ринках у результаті 

глобалізації; прискорення науково-технічного прогресу; насичення ринків 

товарами під впливом нової індустріалізації та розвитку масового крупносерійного 

виробництва; зміна ринкової кон’юнктури, що характеризується переважанням 

пропозиції над попитом; вимогливість і надзвичайна мінливість смаків споживачів, 

що звужує вікно можливостей, тобто проміжок часу впродовж якого товар може 

бути успішно виведений на ринок, а також активний пошук суб’єктами 

господарювання нових інструментів здобуття переваг над конкурентами та 

максимізації прибутку шляхом випуску удосконаленої продукції з новим якісними 

характеристиками, які здатні задовольняти нові потреби ринку. 

У результаті суттєвого скорочення життєвого циклу інноваційної продукції, 

спровокованого активізацією конкурентної боротьби та зміною ринкової 

кон’юнктури, виникає суперечність між значними за обсягом витратами на 

розробку нових інноваційних технологій і продуктів та відносно коротким 

терміном, впродовж якого має бути здійснено комерціалізацію науково-технічних 

розробок та виведення інноваційної продукції на ринок для забезпечення окупності 

інвестицій у інтелектуальний капітал. На наш погляд, саме ця обставина 

обумовлює поступовий перехід функцій у галузі розробки інноваційних технологій 

та продуктів від промислових підприємств до наукових центрів і дослідницьких 

університетів. Наявність розвиненого ринку об’єктів інтелектуальної власності, 

ефективної системи комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності та 

дієвої інноваційної інфраструктури уможливлює та значно спрощує цей процес. 
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При цьому передача науковим центрам функцій у сфері організації і 

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на умовах 

аутсорсингу надає можливість підприємствам підвищувати ефективність власної 

діяльності шляхом спрямування вивільнених трудових, організаційних, 

матеріальних та фінансових ресурсів на вирішення більш актуальних прикладних 

завдань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, таких як організація і 

фінансування виробництва інноваційної продукції, її просування на ринку, 

організації системи дистрибуції та післяпродажного супроводу продукції. 

Специфіка результатів інтелектуальної діяльності, які об’єктивізуються у 

майнових правах інтелектуальної власності та стають предметом ринкових 

транзакцій, безпосередньо обумовлює базові характеристики самого ринку об’єктів 

інтелектуально власності і визначає його місце у системі суспільного відтворення. 

Найбільш важливими характеристиками, які вирізняють зазначений ринок з поміж 

інших, а також обумовлюють його пріоритетне значення у стимулюванні 

соціально-економічного зростання, є такі:  

–  ринок об’єктів інтелектуальної власності належать до категорії ринків 

факторів виробництва, адже у процесі опосередкованого ринком господарського 

обороту результати науково-технічної та літературно-мистецької діяльності 

набувають форми інтелектуального капіталу та беруть безпосередню участь у 

виробництві інноваційної продукції; 

–  транзакції на ринку відбуваються виключно на договірній основі і у 

переважній частині випадків передбачають попереднє проходження процедури 

державної реєстрації відповідного об’єкту інтелектуальної власності з отриманням 

охоронного документу. Крім того, на противагу іншим ринкам факторів 

виробництва, об’єктом ринкових транзакцій виступають не матеріальні цінності, 

фінансові ресурси чи трудові функції, а майнові права інтелектуальної власності; 

–  завдяки тому, що ринок виступає сполучною ланкою між системою 

цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності та сферою суспільного 

виробництва, він фактично об’єднує в єдину систему усі стадії відтворення 

інтелектуального капіталу та забезпечує потужний синергетичний ефект в частині 
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стимулювання інноваційної модернізації та підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки у глобальному економічному просторі;  

– транзакції на ринку носять не оптовий, а роздрібний характер, що 

обумовлюється диференціацією інтелектуального продукту, новизною та 

унікальним поєднанням якісних характеристик, які завжди вирізняють його з 

поміж наявних на ринку аналогів; 

–  на противагу традиційним ринкам факторів виробництва, продавцями на 

ринку об’єктів інтелектуальної власності є не суб’єкти підприємницької діяльності, 

а наукові центри, дослідницькі університети та фізичні особи, що є безпосередніми 

творцями інтелектуального продукту; 

–  на зазначеному ринку присутня відносно незначна кількість продавців та 

покупців, що зумовлює невеликий обсяг ринкових транзакцій, порівняно із 

традиційними ринками факторів виробництва; 

–  ринок об’єктів інтелектуальної власності забезпечує базис для формування і 

розвитку ринків інноваційної продукції споживчого та виробничого призначення. 

У той же час, попит на ньому є похідним від попиту на ринках інноваційної 

продукції, а пропозиція безпосередньо залежить від темпів науково-технічного 

прогресу та ефективності національної системи охорони і комерціалізації 

інтелектуальної власності; 

–  даний ринок характеризується низькою еластичність попиту і пропозиції 

унаслідок обмеженого впливу цінової політики на обсяги виробництва і реалізації 

інтелектуального продукту, а також особливим механізм ціноутворення, що 

обумовлюється диференціацією інтелектуального продукту, ринкова ціна якого 

визначається не співвідношенням попиту і пропозиції, а потенціалом дохідності та 

виключним характером права інтелектуальної власності, яке наділяє його суб’єкта 

обмеженою монопольною владою і здатністю впливати на ринкову ціну; 

–  обмежена монопольна влада суб’єкта права інтелектуальної власності, що 

виникає завдяки диференціації інтелектуального продукту, у поєднанні з 

відсутністю або низьким рівнем ринкових бар’єрів перетворює ринок об’єктів 

інтелектуальної власності у ринок монополістичної конкуренції;  
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–  на зазначеному ринку майнові права на об’єкти інтелектуальної власності у 

переважній частині випадків не передаються у повному обсязі і на безповоротній 

основі, а зазвичай надаються у тимчасове користування на умовах ліцензійного 

договору, що обумовлюється нематеріальною природою, невичерпністю та 

неповною відчужуваністю інтелектуального продукту, який не підлягає фізичному 

зносу у процесі господарського обороту та може одночасно використовуватися 

різними територіально розосередженими економічними суб’єктами; 

–  висока волатильність, непередбачувана динаміка ринкової кон’юнктури та 

значний рівень ризиків, що супроводжують господарський оборот 

інтелектуального продукту, зумовлюють підвищений рівень транзакційних витрат 

на ринку об’єктів інтелектуальної власності. Негативний вплив на розмір 

транзакційних витрат також здійснює суттєва асиметрія інформації, спричинена 

новизною та оригінальністю результатів інтелектуальної діяльності, інформація 

про якісні характеристики яких не доступна широкому загалу, а належить 

виключно творцю інтелектуального продукту [203, c. 117];  

– ринку властивий специфічний механізм інформаційного забезпечення, 

просування та маркетингового супроводу інтелектуального продукту, адже на 

ньому відсутня реклама у традиційному розумінні, а відомості про об’єкти 

інтелектуальної власності містяться у державних реєстрах і базах патентної 

інформації, завдяки чому надзвичайно важливу роль у стимулюванні ринкового 

обміну починає відігравати інфраструктура, що забезпечує безпосередню 

комунікацію творців інтелектуального продукту та суб’єктів господарювання, 

зацікавлених у її комерціалізації. 

Потрібно відзначити, що даний ринок відіграє доволі суперечливу роль в 

сучасному глобальному економічному середовищі. Як свідчать результати 

наукових досліджень М. Познера (1961 р.), Д. Акуа (2017 р.) та ін. існування 

глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності у поєднанні з міжнародною 

системою охорони прав інтелектуальної власності забезпечує безперешкодний і 

оперативний транснаціональний трансфер майнових прав на результати творчої 

науково-технічної діяльності з країн, що розвиваються, до економічно розвинених 
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країн і, у такий спосіб лише слугує збереженню і посиленню технологічної та 

економічної нерівності між різними групами країн та регіонами світу [204; 205]. 

Перетворення інтелектуального капіталу на провідний фактор виробництва та 

джерело глобальної конкурентоспроможності стимулює економічно розвинені 

країни використовувати активну політику захисту прав інтелектуальної власності 

задля збереження технологічного лідерства та домінуючого становища на 

глобальних товарних ринках. Економічно розвинені країни не лише перебувають 

на вістрі науково-технічного прогресу і у багатьох випадках першими розробляють 

та проваджують нові технічні рішення та інноваційні технології, а й через 

глобальний ринок об’єктів інтелектуальної власності активно набувають 

виключних майнових прав на нові перспективні технології, розроблені в країнах, 

що розвиваються, прискорюючи транскордонне переміщення технологій та 

зміцнюючи власний інноваційний потенціал.  

Крім того, створюючи сприятливі умови для господарського обороту та 

комерціалізації інтелектуальної власності, економічно розвинені країни 

стимулюють міграцію висококваліфікованих наукових кадрів та перерозподіляють 

на користь національної економіки частину транснаціонального потоку 

інтелектуального капіталу. Як наслідок, зазначені країни концентрують у своєму 

розпорядженні інтелектуальний капітал та фактично монополізують на 

глобальному рівні виробництво і реалізацію інноваційної високотехнологічної 

продукції. Експорт інноваційної продукції з високою часткою доданої вартості 

дозволяє їм перерозподіляти на свою користь через глобальні товарні ринки значну 

частину світового валового внутрішнього продукту [206, c. 30, 32].   

Таким чином, на сучасній стадії цивілізаційного розвитку економічно 

розвинені країни інтенсивно використовують інтелектуальний капітал, активно 

впроваджують інновації та спеціалізуються на експорті високотехнологічної 

продукції. У той же час, країни, що розвиваються, знаходяться на периферії 

інноваційного розвитку, забезпечуючи економічно розвинутим країнам ринок 

збуту для їх продукції та доступ до економічних ресурсів. На нашу думку, подібні 

взаємовідносини, що склалися між різними групами країн у сучасному 
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глобальному економічному середовищі, дуже нагадують колоніальну політику 

метрополій щодо домініонів та територій, які перебувають під її протекторатом, 

яка отримала розвиток у період колоніальної експансії впродовж XVI ст. – XIX ст. 

У зазначений період колоніальні імперії застосовували протекціоністські заходи та 

перешкоджали експорту нових технологій на підконтрольні території, 

перетворюючи колонії на сировинні придатки та ринки збуту продукції 

споживчого призначення, яка містила велику частку доданої вартості. 

В цих умовах виключний характер майнових прав на результати 

інтелектуальної діяльності, що доповнюється ефективним механізмом захисту прав 

інтелектуальної власності перешкоджає вільному поширенню інновацій та 

поглиблює технологічний розрив між економічно розвиненими країнами та 

країнами, що розвиваються, а міжнародна система охорони прав інтелектуальної 

власності перетворюється на ефективний інструмент захисту економічних 

інтересів розвинених країн світу в частині підвищення їх науково-технічного 

потенціалу та забезпечення безперервної інноваційної модернізації виробництва 

задля збереження домінуючого становища в глобальному економічному середовищі. 

Аналізуючи архітектоніку сучасного ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, варто відзначити, що у залежності від обраного критерія у його структурі 

можуть виокремлюватися різні сегменти (див. рис. 2.3). Залежно від групи об’єктів 

інтелектуальної власності, що виступають предметом ринкового обміну, виділяють 

ринок об’єктів авторського прав і суміжних прав, ринок об’єктів патентного права 

(винаходів, промислових зразків тощо), ринок засобів індивідуалізації, ринок 

селекційних досягнень та ринок об’єктів комерційної таємниці.   

За масштабом, ринок об’єктів інтелектуальної власності класифікують на 

глобальний, національний та регіональний, який підрозділяється на європейський, 

американський, азіатсько-тихоокеанський, південно-азійський, близькосхідний та 

африканський. У залежності від форми передачі майнових прав інтелектуальної 

власності у структурі ринку об’єктів інтелектуальної власності виокремлюють 

ринок ліцензійних договорів, ринок договорів про передання виключних майнових 

прав на об’єкти інтелектуальної власності, ринок договорів про створення на 
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замовлення об’єктів інтелектуальної власності, ринок франчайзингу та ринок 

мерчандайзингу. За способом введення об’єктів інтелектуальної власності у 

господарський оборот у структурі ринку виокремлюють первинний ринок, на 

якому творці інтелектуального продукту або первинні правонабувачі вперше 

пропонують його до продажу, а також вторинний ринок, на якому 

правонаступники, що попередньо набули майнових прав інтелектуальної власності 

за договором, здійснюють їх повторний продаж іншим учасникам господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.3. Архітектоніка ринку об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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домінуюче положення займає ринок ліцензійних договорів, які становлять 

найбільш гнучкий інструмент розпорядження правами інтелектуальної власності 

шляхом надання їх у тимчасове використання впродовж обумовленого терміну, на 

визначеній території у відповідному обсязі та за певну плату [8, c. 228]. 

У розрізі способів введення об’єктів інтелектуальної власності у 

господарський оборот переважає вторинний ринок, адже результати творчої 

інтелектуальної діяльності, що мають високий потенціал комерціалізації, унаслідок 

нематеріальної природи та невичерпності можуть одночасно передаватися у 

користування різним підприємствам з використанням ринку ліцензійних, 

франчайзингових, а також мерчандайзингових договорів. 

Основними учасниками ринку об’єктів інтелектуальної власності є інституційні 

та економічно активні суб’єкти (див. рис. 2.4). Як зазначалося у попередніх розділах, 

інституційні суб’єкти приймають безпосередню участь у створенні інтелектуального 

продукту фактично конституюючи ринок об’єктів інтелектуальної власності і 

утворюючи інституційну основу існування відносин інтелектуальної власності. До 

даної категорії окрім творців інтелектуального продукту можуть бути віднесені 

первинні правонабувачі, що першопочатково наділяються правами інтелектуальної 

власності унаслідок проходження процедури державної реєстрації. 

Також до інституційних суб’єктів належать правонаступники, які набувають 

прав інтелектуальної власності в результаті їх передачі на умовах договору, за 

законом або за заповітом, а також роботодавці, що є суб’єктами підприємницької 

діяльності, використовують найману працю фізичних осіб на підставі укладених 

трудових договорів та несуть обов’язки зі сплати їм заробітної плати і, завдяки 

цьому, набувають майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у 

зв’язку з виконанням трудового договору [136, c. 226].  

Покупцями на ринку об’єктів інтелектуальної власності виступають 

економічно активні суб’єкти господарювання, що безпосередньо приймають 

участь у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та здійснюють їх 

впровадження у господарський оборот у формі фактора виробництва переважно з 

метою виробництва інноваційної продукції та отримання прибутку.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Структура ринку об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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ринкової влади та створення бар’єрів 

для входження на ринок  

146 
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 Відповідно, до даної групи належать юридичні особи, що перетворюють 

об’єкти інтелектуальної власності на інтелектуальний капітал, який приймає участь 

у суспільному виробництві і забезпечує створення доданої вартості. Економічно 

активні суб’єкти приймають на себе ризики комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності і здійснюють перерозподіл частини прибутку на користь 

інституційних суб’єктів, стимулюючи їх у такий спосіб до подальшої 

інтелектуальної діяльності [199, c. 31].  

Потрібно наголосити на тому, що поряд із виробництвом інноваційної 

продукції, економічно активні суб’єкти господарювання у процесі здійснення 

інвестицій у об’єкти інтелектуальної власності можуть переслідувати й інші цілі, а 

саме: прагнути диверсифікації діяльності та інвестиційного портфеля активів, 

посилення ринкової влади та створення бар’єрів для входження на ринок.  

До чинників, які здійснюють безпосередній вплив на обсяг транзакцій на 

ринку об’єктів інтелектуальної власності, відносяться асиметрія інформації та 

висока волатильність ринку, доступність джерел для фінансування інвестицій у 

об’єкти інтелектуальної власності, наявні у економіці можливості у сфері 

комерціалізації інтелектуального продукту, а також ризикованість інвестицій у 

інтелектуальний капітал, що обумовлюється як об’єктивними, іманентно 

притаманними будь-яким результатам інтелектуальної діяльності властивостями, 

так і різноманітними екзогенними чинниками, серед яких провідну роль відіграє 

зростаюча кількість порушень прав інтелектуальної власності. 

В умовах постіндустріальної трансформації економіки, інтелектуальний 

капітал перетворюється у стратегічний актив підприємства, а його комерціалізація 

– в основне джерело конкурентоспроможності на глобалізованих товарних ринках, 

що сприяє підвищенню рентабельності його діяльності та розширенню кола 

споживачів продукції. Використання об’єктів інтелектуальної власності у 

виробництві слугує якнайповнішому задоволенню споживчих потреб, забезпечує 

стабільний попит на інноваційну продукцію, а також високу частку в ній доданої 

вартості. Водночас завдяки уречевленню нематеріальних за своїм характером 

об’єктів інтелектуальної власності в матеріальних носіях, що мають товарну 
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природу, широке коло економічних суб’єктів отримує доступ до корисних 

властивостей інтелектуального продукту, втіленого в товарі, а нематеріальний 

характер спрощує розповсюдження, несанкціоноване відтворення та комерційне 

використання інтелектуального продукту без згоди його власника. 

Таким чином, залученням до сфери відносин інтелектуальної власності все 

більшої кількості суб’єктів з одночасним розщепленням прав власності на пучки 

правомочностей, нематеріальний характер інтелектуального продукту, що спрощує 

його незаконне розповсюдження та несанкціоноване тиражування, а також висока 

рентабельність виробництва та реалізації контрафактної продукції у поєднанні зі 

зростаючою конкуренцією на товарних ринках стимулюють підприємства 

вдаватися до порушення прав інтелектуальної власності з метою стимулювання 

збуту, акумуляції додаткового прибутку та отримання короткострокових 

конкурентних переваг перед іншими учасниками ринку. У свою чергую, свідоме чи 

несвідоме несанкціоноване привласнення окремим економічними суб’єктами 

майнових прав інтелектуальної власності шкодить економічним інтересам творців 

інтелектуального продукту, звужує сферу його господарського обороту та 

негативно позначається на темпах науково-технічного прогресу. 

Негативному впливу зазначених вище факторів на сукупний обсяг транзакцій 

протидіють такі важливі елементи ринку об’єктів інтелектуальної власності як 

організаційно-інституційне забезпечення та ринкова інфраструктура. Система 

організаційно-інституційного забезпечення, що включає формальні й неформальні 

інституції, уповноважені органи державної влади та громадські організації, 

регулює, структурує та упорядковує транзакції щодо передачі майнових прав 

інтелектуальної власності, а також за рахунок механізму санкціонування створює 

додаткові витрати та негативні стимули для порушників прав творців 

інтелектуального продукту. Регулюючи відносини інтелектуальної власності, 

забезпечуючи захист немайнових прав і майнових інтересів їх учасників, дана 

система відіграє важливу роль у зниженні транзакційних витрат і скороченні 

негативних екстерналій на ринку об’єктів інтелектуальної власності [207, c. 89]. 
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У свою чергу, інфраструктура ринку, до якої належать спеціалізовані 

інформаційні агенції, мережі трансферу технологій, організації колективного 

управління, патентні повірені, професійні оцінювачі тощо, знижує асиметрію 

інформації і забезпечує учасників ринку надійними відомостями щодо 

можливостей комерціалізації інтелектуального продукту, а також спрощує для них 

доступ до джерел фінансування інвестицій у об’єкти інтелектуальної власності. 

Крім того, інфраструктура полегшує трансфер майнових прав інтелектуальної 

власності і зумовлює встановлення стійких господарських зв’язків між різними 

групами учасників ринку, що у поєднанні з іншими її функціями стимулює 

зниження середніх транзакційних витрат та збільшення обсягу операцій на ринку 

об’єктів інтелектуальної власності [208, c. 98].   

Серед інститутів інфраструктури особливе місце займають мережі трансферу 

технологій, що поєднують наукові центри, дослідницькі університети та 

інноваційно активні промислові підприємства, забезпечують розміщення запитів і 

пропозицій у сфері розробки та комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності, надають можливість пошуку перспективних проектів, інвесторів,  

партнерів для реалізації інноваційних проектів, замовників технологічних рішень, 

а також надають доступ до послуг у галузі технологічного брокериджу, аудиту, 

маркетингу та супроводу угод у сфері трансферу технологій.  

Таким чином, сучасний ринок об’єктів інтелектуальної власності за рахунок 

дієвої інфраструктури та системи інституцій поєднує сфери науково-технічної 

діяльності та суспільного виробництва, формуючи єдиний економічний простір в 

якому інституційні та економічні активні суб’єкти можуть без обмежень, 

оперативно та з низькими транзакційними витратами здійснювати купівлю-продаж 

майнових прав інтелектуальної власності. Унаслідок цього прискорюється 

комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності, що трансформуються у 

інтелектуальний капітал підприємств реального сектору економіки, слугують 

основою для технологічного оновлення виробництва та створення інноваційної 

продукції з новими споживчими характеристиками, що відповідає запитам ринку і 

задовольняє нові потреби споживачів. 
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2.2. Особливості ціноутворення на ринку об’єктів  

інтелектуальної власності 

 

Рівноважна ціна, що формується у результаті взаємодії попиту та пропозиції, 

взаємоузгоджує економічні інтереси суб’єктів інтелектуальної діяльності та 

власників капіталу, які зацікавлені у вкладанні коштів у інтелектуальний капітал, а 

сам ціновий механізм відіграє важливу роль у регулюванні господарського обороту 

об’єктів інтелектуальної власності. Цінові сигнали, які надходять з ринку об’єктів 

інтелектуальної власності, забезпечують його учасників надійною інформацією 

щодо стану та характеру динаміки ринкової кон’юнктури, яка формує основу для 

прийняття оптимальних інвестиційних рішень та дозволяє приблизно оцінити 

термін окупності і рентабельність інвестицій у об’єкти інтелектуальної власності. 

  Крім того, відповідні зміни у ринковій ціні об’єктів інтелектуальної можуть 

стимулювати суб’єктів інтелектуальної діяльності оптимізувати витрати на 

створення інтелектуального продукту з метою зниження його собівартості або 

інвестувати додаткові кошти у науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи. Поряд із цим, цінові сигнали на ринку об’єктів інтелектуальної власності 

можуть стимулювати суб’єктів господарювання нарощувати обсяг інвестицій у 

інтелектуальний капітал та використовувати його для виробництва інноваційної 

конкурентоспроможної продукції з високою часткою доданої вартості та 

унікальним набором споживчих характеристик. 

Таким чином, механізм ціноутворення, що базується на взаємодії попиту і 

пропозиції, є не лише невід’ємною складовою економічної системи ринкового 

типу, а й відіграє принципову роль у координації діяльності учасників 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної діяльності, скороченні обсягу 

транзакційних витрат, пов’язаних з комерціалізацією інтелектуального продукту, а 

також формує базис для прийняття ефективних рішень в умовах обмеженої 

раціональності та надзвичайно волатильного економічного середовища. 

Механізм ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності в своїй 

основі не відрізняється від формування ціни на будь-якому іншому товарному 
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ринку, і, одночасно, характеризується значними особливостями, обумовленими 

специфікою як самого інтелектуального продукту, так і ринку на якому 

відбувається перехід прав на об‘єкти інтелектуальної власності від творців 

інтелектуального продукту до інноваційно активних суб’єктів господарювання.  

Результати інтелектуальної діяльності, що виступають предметом обміну на 

ринку об’єктів інтелектуальної власності, володіють базовими родовими ознаками 

товару, зокрема відзначаються комплексом споживчих якостей та корисних 

властивостей, підлягають грошовій оцінці, можуть відчужуватися та обмінюватися 

на інші економічні блага, мають мінову та споживну вартість. Водночас вони 

відзначаються цілим комплексом специфічних, притаманним лише їм 

властивостей, які прямо та опосередковано обумовлюють особливості 

ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності.  

По-перше, результати інтелектуальної діяльності мають нематеріальну 

природу, хоча зазвичай і зберігаються на матеріальних носіях, а право власності на 

них прямо не пов’язане із власністю на матеріальні об’єкти, в яких вони 

втілюються. Унаслідок нематеріального характеру об’єкти інтелектуальної 

власності є неповністю невідчужуваними, адже суб’єкта інтелектуальної діяльності 

фізично неможливо позбавити «ідеального» змісту інтелектуального продукту, 

який сформований у його свідомості, та розірвати зв’язок, що існує між творцем та 

продуктом його творчої праці. Інтелектуальна праця настільки сильно сполучає 

творця і створене ним нематеріальне благо, що інтелектуальний продукт стає як би 

частиною його особистості [87, p. 88]. Завдяки цьому, предметом ринкового обміну 

стають не об’єкти, а майнові права інтелектуальної власності, які у процесі 

здійснення транзакцій на ринку добровільно відчужуються творцем 

інтелектуального продукту на користь третіх осіб в обмін на винагороду. 

По-друге, завдяки нематеріальній природі результати інтелектуальної 

діяльності є невичерпними, тобто вони не зношуються і не втрачають властивостей 

внаслідок тривалого використання. Як наслідок, за сприятливої ринкової 

кон’юнктури та застосування режиму комерційної таємниці для охорони прав 

інтелектуальної власності, результати інтелектуальної діяльності можуть 
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використовуватися підприємством у складі нематеріальних активів впродовж 

надзвичайно тривалого терміну для виробництва інноваційної продукції та 

отримання додаткового прибутку [105, c. 7]. Як наслідок, ринкова вартість об’єктів 

інтелектуальної власності може значно перевищувати вартість устаткування, 

транспортних засобів, нерухомості та інших матеріальних активів, що виділяє 

інтелектуальний капітал з поміж інших факторів виробництва та забезпечує 

стабільний ринковий попит на об’єкти інтелектуальної власності з боку 

інноваційно активних підприємств, що прагнуть здобути додаткові конкурентні 

переваги та розширити ринок збуту продукції. 

По-третє, специфіка об’єктів інтелектуальної власності, які у процесі 

комерціалізації набувають форми інтелектуального капіталу та уречевлюються у 

інноваційній продукції, обумовлює складність виокремлення цільової аудиторії та 

позиціонування продукції на ринку, а також значний обсяг витрат на просування та 

маркетинговий супровід продукції на ринку. Використання у виробництві нових 

технічних рішень, захищених патентами, та інших об’єктів інтелектуальної 

власності наділяє інноваційну продукцію унікальною комбінацією споживчих 

характеристик, що вирізняють її з поміж наявних на ринку товарів інших 

виробників. Як наслідок, виробнику стає складно спрогнозувати обсяги реалізації 

товару та розробити ефективну маркетингову стратегію його просування на ринку, 

особливо беручи до уваги діаметрально протилежне ставлення різних категорій 

споживачів до продуктових інновацій.   

Е. Роджерс у теорії дифузії інновацій, що була ним обґрунтована у 1962 р., 

виокремив п’ять груп споживачів, залежно від їх ставлення до інновацій, 

сприйняття нових продуктів, гнучкості та швидкості адаптації до нових досягнень 

науково-технічного прогресу [209, p. 248-250]. До них належать новатори, перші 

послідовники, рання більшість, пізня більшість, ретрогради (див. додаток З.1). 

Зважаючи на неоднакове ставлення різних категорій споживачів до інновацій, 

зміни якісних характеристик продукції та появи у ній нових функцій, а також 

відсутність у інноваційної продукції прямих аналогів на ринку, просування нового 

товару на ринку супроводжується значними складнощами в частині вибору 
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відповідної цільової аудиторії споживачів та планування маркетингових заходів із 

врахуванням позиціонування продукції. Крім того, новизна інноваційної продукції 

обумовлює відсутність у споживачів повної та достовірної інформації щодо її 

якісних характеристик, що змушує інноваційно активні підприємства витрачати 

додаткові кошти на маркетингові заходи, шукати та впроваджувати нові 

інструменти просування товару на ринку. Зокрема, на додачу до традиційних 

інструментів просування продукції на ринку, інноваційні підприємства активно 

використовують соціальні мережі, форуми, інтернет-рекламу, прямі продажі, 

приховану рекламу на Youtube для забезпечення обізнаності і лояльності 

потенційних покупців продукції та стимулювання її продажу.  

По-четверте, об’єкти інтелектуальної власності, що утворюються на основі 

результатів інтелектуальної діяльності, належать до комбінованих економічних 

благ, які поєднують риси приватних і суспільних благ, а також завдяки 

нематеріальній природі легко тиражуються та поширюються. Усе це обумовлює 

виключну природу права інтелектуальної власності, специфічний режим його 

охорони та захисту. Як наслідок, право інтелектуальної власності наділяє творця 

інтелектуального продукту виключними правомочностями на вчинення із ним 

певних дій, з одночасною забороною вчинення вказаних дій всім іншим особам, 

захищається протягом визначеного терміну і на визначеній території. Крім того, 

обов’язковою умовою виникнення прав інтелектуальної власності зазвичай є 

отримання свідоцтва або патенту, що видається за результатами кваліфікаційної 

та/або формальної експертизи. Реєстрації також підлягають і договори у сфері 

розпорядження правами промислової власності. 

Таким чином, виключний характер права інтелектуальної власності, 

особливий режим його охорони у поєднанні з новизною результатів 

інтелектуальної діяльності, що є об’єктом правового захисту, забезпечує умови для 

формування мінімальних ринкових бар’єрів і диференціації інноваційної продукції, 

виробленої з використанням інтелектуального капіталу. Завдяки цьому 

підприємства, що здійснюють виробництво і реалізацію інноваційної продукції 

набувають часткової монопольної влади, що дозволяє їм продавати на ринку товари 
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з високою часткою доданої вартості та отримувати додатковий прибуток 

перерозподіляючи на свою користь частину надлишку споживача [210, c. 12]. 

По-п’яте, ринкові транзакції з майновими правами інтелектуальної власності 

завжди пов’язані із високою ймовірністю виникнення непередбачуваних втрат та 

скорочення фінансового результату від їх комерціалізації. Об’єктивна вартісна 

оцінка інтелектуального продукту ускладнюється його нематеріальною природою, 

відсутністю прямих аналогів та неможливістю точного прогнозування чистого 

грошового потоку від його застосування у господарській діяльності, завдяки чому 

цінність об’єктів інтелектуальної власності у переважній частині випадків має 

відносно суб’єктивний характер. Адже зазвичай лише невелика частина суб’єктів 

господарювання може розпізнати реальний економічний потенціал нового 

інтелектуального продукту та достовірно оцінити майбутній фінансовий результат 

від його ефективної комерціалізації.  

На нашу думку, саме завдяки цьому інтелектуальний продукт завжди 

характеризуються нижчою ліквідністю у порівнянні з іншими видами ринкових 

активів. Крім того, характерною ознакою господарського обороту результатів 

інтелектуальної діяльності в сучасних умовах є систематичні порушення майнових 

прав інтелектуальної власності. Розглянуті вище фактори суттєво підвищують 

ризикованість інвестицій у інтелектуальний капітал, негативно впливають на 

економічну привабливість комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності для 

суб’єктів господарювання, а також зменшують обсяг ринкових транзакцій з 

майновими правами інтелектуальної власності. 

По-шосте, особливий режим правової охорони різних об’єктів інтелектуальної 

власності, а також можливість реєстрації об’єктів за міжнародною процедурою в 

різних країнах світу, прямо позначаються на масштабованості проектів у сфері 

комерціалізації відповідних результатів інтелектуальної діяльності власності, що 

безпосередньо впливає на ринкову вартість інтелектуального продукту та обсяг 

ринкового попиту на нього з боку суб’єктів господарювання. 

По-сьоме, завдяки тому, що гранична норма заміщення об’єктів 

інтелектуальної власності іншими видами активів у структурі капіталу 
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підприємства є дуже низькою, а іноді прямує до нуля, вони перетворюються на 

один із стратегічних об’єктів капіталовкладень підприємства, що у довгостроковій 

перспективі здійснює визначальний вплив на інноваційний потенціал, 

прибутковість та конкурентоздатність суб’єкта господарювання у глобальному 

економічному середовищі. Адже їх комерціалізація та активна інноваційна 

діяльність хоч і вимагає масштабних капіталовкладень та пов’язується зі значними 

ризиками, одночасно, забезпечує виробництво продукції з високою часткою 

доданої вартості та наділяє її комплексом унікальних характеристик, які 

відповідають новим потребам споживачів, забезпечують конкурентні переваги на 

ринку та стають джерелом додаткового прибутку. 

На нашу думку, однією із найбільш важливих характеристик ринку об’єктів 

інтелектуальної власності є його належність за своїми основними параметрами до 

ринків монополістичної конкуренції, що безпосередньо впливає на специфіку та 

механізм ціноутворення на ньому. Новизна, оригінальність та творчий характер 

інтелектуального продукту не лише обумовлюють його унікальні властивості, а й 

наділяють суб’єкта права інтелектуальної власності обмеженою монопольною 

владою. При цьому еластичність попиту, порівняно із ринком досконалої 

конкуренції, знижується і безпосередньо залежить від ступеня унікальності та 

диференціації інтелектуального продукту. Відсутність або низький рівень 

ринкових бар’єрів призводить до того, що реалізувати свою обмежену монопольну 

владу власник прав інтелектуальної власності може лише у короткостроковому 

періоді, у той час як у довгостроковому періоді його вплив на ринкову ціну 

інтелектуального продукту нівелюється. 

Диференціація інтелектуального продукту може досягатися шляхом 

застосування нових рішень у галузі техніки або художнього конструювання, що 

наділятимуть товар новими споживчими властивостями, або нових засобів індивіду-

алізації, що формуватимуть у споживача стійкі стереотипні уявлення про потенційну 

цінність, споживчі властивості продукту, його статус та місце в ієрархії товарів. 

Рівень ринкової влади обернено пропорційний куту нахилу індивідуальної 

кривої попиту підприємства на ринку монополістичної конкуренції і, одночасно, 
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прямо пропорційний рівню диференціації продукції (див. рис. 2.5). Відповідно, чим 

вищим стає рівень влади, тим більше відхиляється індивідуальна крива попиту (d) 

від ринкової (D), стаючи більш пологою та зменшуючи кут нахилу до осі абсцис. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 2.5. Прибуток продавця інтелектуального продукту в умовах 

короткострокової рівноваги на ринку 

Джерело: розроблено автором на основі [211, c. 377]. 

Максимізація прибутку досягається при ціні Р1, що є вищою за таку, яка б 

склалася в умовах досконалої конкуренції, та обсягу реалізації Q1. За даних рівнів 

ціни (Р1) та обсягів (Q1) реалізації диференційованого продукту економічний 

прибуток суб’єкта майнових прав інтелектуальної власності визначається площею 

чотирикутника Р1ЕТС, а гранична виручка (MR) зрівнюється з короткостроковими 

середніми загальними витратами (SATC) у точці R, яка розташовується на одній 

прямій з точкою Е, де відбувається перетин індивідуальної (d) та ринкової (D) 

кривих попиту. Обидві точки Е та R розташовані на прямій, яка визначається 

рівноважним обсягом реалізації продукції Q1, завдяки чому у власника 

інтелектуального продукту зникають стимули знижувати ціну, щоб підвищити 

обсяги його реалізації, і досягається рівновага у короткостроковому періоді.  

Таким чином, ринкова влада, здобута суб’єктом виключних прав 

інтелектуальної власності за рахунок диференціації інтелектуального продукту, в 
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умовах низьких ринкових бар’єрів обмежується конкуренцією з боку інших 

учасників ринку, які пропонують до продажу схожу за характеристиками але не 

ідентичну продукцію. Розмір ринкових бар’єрів у цьому випадку визначається 

транзакційними витратами, пов’язаними з державною реєстрацією, необхідною для 

отримання охоронного документу та набуття прав інтелектуальної власності. При 

цьому диференціація продукції не лише розширює можливості споживчого вибору, 

а й знижує перехресну еластичність попиту на ринку та збільшує ринкову владу 

суб’єктів господарювання, які володіють відповідними майновими правами. 

Втрати від монополістичної конкуренції зумовлюються тим, що 

диференціація продукції дозволяє підприємствам реалізувати її за вищою ціною. У 

той час, як в умовах досконалої конкуренції ринкова ціна товару наближається до 

типового для галузі мінімального значення середніх витрат (АТС), в рамках ринку 

монополістичної конкуренції диференціація продукції забезпечує можливість її 

продажу за ціною Р1, яка перевищує значення середніх витрат SATC, що дозволяє 

підприємству отримувати економічний прибуток, привласнюючи частину 

надлишку споживача Р1ЕТС, який готовий сплачувати вищу ціну за продукцію з 

новими споживчими характеристиками. Відповідно, завдяки особливій структурі 

та специфічному механізму ціноутворення, ринок об’єктів інтелектуальної 

власності може здійснювати неоднозначний вплив на розподіл чистого суспільного 

продукту та обсяги суспільного виробництва. 

Ціна визначається кількістю грошей, за яку продавець згоден продати, а 

покупець згоден придбати певний товар. До структури ринкової ціни належить 

собівартість виробництва продукції, а також додана вартість, яка у процесі 

господарської діяльності додається до вартості сировини і матеріалів на кожній 

стадії суспільного відтворення і слугує основою для підприємницького прибутку. 

Крім того, руху товарів від виробника до споживача опосередковується закладами 

торгівлі, тому ціна може також включати торговельну надбавку. Таким чином, на 

процес ціноутворення впливає ціла система факторів, що визначаються витратами 

виробництва, специфікою інституційного регулювання ринку, а також ринковою 

структурою і кон’юнктурою, вподобаннями покупців тощо (див. рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Фактори, що впливають на ринкову ціну об’єктів 

інтелектуальної власності  

Джерело: розроблено автором з використанням [212, с. 249]. 

 

Інституційні фактори: 
 

− особливості системи державного 
регулювання ринку об’єктів ІВ; 

− ефективність національної систе-
ми охорони прав ІВ; 

− специфіка державного антимоно-
польного регулювання економіки; 

− загальний стан економіки та рівень 
макроекономічної нестабільності; 

− фаза економічного циклу; 
− рівень глобалізації економіки; 
− особливості податкової політики 

та наявність системи фіскальних 
преференцій.   

 

Фактори пропозиції: 
 

− стратегічні цілі продавця; 
− структура собівартості виробле-

ного інтелектуального продукту; 
− цінова політика продавця; 
− поточний етап життєвого циклу 

інтелектуального продукту; 
− технологічний рівень організації 

виробництва; 
− можливість точної оцінки вартості 

інтелектуального продукту; 
− доступ до джерел фінансування; 
− наявність додаткових послуг і 

супутніх продуктів;  
− володіння унікальними фактора-

ми виробництва та економічними 
ресурсами.  

 

Фактори попиту: 
 

− кількість потенційних покупців, 
їх мобільність та розподіл у 
ринковому середовищі; 

− доступ покупців до достовірних  
відомостей про продукт; 

− ступінь відповідності продукту 
очікуванням покупця; 

− уподобання споживача та його 
ставлення до інновацій;  

− цінова та перехресна еластичність 
попиту покупця; 

− рівень доходу покупців, а також 
структура їх споживчих витрат; 

− сезонність і циклічні зміни у 
попиті на продукцію;  

− поведінкові фактори.  

 

Ринкові фактори: 
 

− загальний стан ринку, динаміка 
ринкової кон’юнктури і рівень 
волатильності; 

− тип ринкової структури і можли-
вість цінової дискримінації; 

− наявність ринкових бар’єрів; 
− рівень розвитку різних сегментів 

інфраструктури ринку; 
− рівень асиметрії інформації; 
− ризики, що супроводжують госпо-

дарський оборот об’єктів ІВ  
− місткість ринку та активність посе-

редницької діяльності на ньому.  

 

Фактори  ціноутворення 

на ринку об’єктів ІВ 
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На нашу думку, у межах кожної із груп факторів ціноутворення на ринку 

об’єктів інтелектуальної власності можна виділити чинники, що здійснюють 

визначальний вплив на формування сприятливої кон’юнктури, підвищення ціни та 

зростання місткості сучасного ринку результатів інтелектуальної діяльності. 

Зокрема, до найбільш важливих ринкових факторів можна віднести рівень розвитку 

основних сегментів інфраструктури ринку, зниження асиметрії інформації та рівня 

ризиків, які супроводжують господарський оборот інтелектуального продукту, а 

також активну участь посередників у проведення транзакцій із майновими правами 

інтелектуальної власності. Серед факторів пропозицій визначальний вплив на 

розвиток господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності справляють 

технологічний рівень виробництва, доступність зовнішніх джерел фінансування, 

інноваційних технологій та інших факторів виробництва.  

До факторів попиту, які безпосередньо впливають на місткість ринку об’єктів 

інтелектуальної власності і стимулюють зростання ціни інтелектуального продукту 

потрібно віднести кількість потенційних покупців, ступінь відповідності продукту 

очікуванням покупців, рівень доходу покупців, структура їх споживчих витрат та 

поведінкові фактори. Останні, як вважають представники поведінкової економіки, 

здійснюють значний вплив на споживчий вибір. До них належать звички, евристики, 

ефект володіння, фреймінг, ефект якоря, ментальний облік та ін. [213]. 

Важливу роль у стимулюванні зростання ціни та обсягу ринкових транзакцій 

з об’єктами інтелектуальної власності відіграють інституційні фактори, серед яких 

особливо потрібно відзначити ефективність національної системи охорони прав 

інтелектуальної власності, загальний стан економіки та рівень макроекономічної 

нестабільності, ступінь глобалізації національної економіки, а також особливості 

податкової політики та наявність фіскальних преференцій.  

У Україні цінова політика держави є складовою державної економічної та 

соціальної політики і спрямована на забезпечення стабільного розвитку 

національної економіки та підприємницької діяльності як у сфері товарного 

виробництва, так і створення об’єктів інтелектуальної власності та похідних від 

них інноваційних продуктів та послуг. Важливими завданнями державної політики 
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у галузі ціноутворення є протидія зловживанню монопольним становищем на 

ринку, надання необхідних економічних гарантій для виробників інтелектуального 

продукту, орієнтація цін внутрішнього ринку на рівень цін міжнародних ринків, а 

також забезпечення збалансованого розвитку усіх сегментів ринку об‘єктів 

інтелектуальної влансості та інноваційної продукції. На наш погляд, державна 

цінова політика має узгоджуватися з податковою політикою і не лише 

забезпечувати реалізацію фіскальної функції, а й сприяти впровадженню 

результатів інтелектуальної діяльності в сферу суспільного виробництва. 

Проведення державної цінової політики забезпечує Кабінет Міністрів України 

(далі – КМУ), який здійснює державне регулювання цін, а також визначає 

повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та 

застосування цін. Реалізацію державної цінової політики здійснюють органи 

виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах визначених повноважень 

[214]. Методами цінового державного регулювання є встановлення для суб’єктів 

господарювання обов’язкових для застосування видів цін та запровадження 

процедури декларування їх зміни. Обов’язкові для застосування ціни визначаються 

шляхом встановлення: фіксованих цін; граничних (максимально або мінімально 

допустимих) цін; граничних рівнів торговельної і постачальницько-збутової 

надбавки; граничних нормативів рентабельності; розмірів доплат, знижок 

(знижувальних коефіцієнтів) та розміру постачальницької винагороди. 

Згідно зі Ст.1. Закону України (далі – ЗУ) «Про ціни та ціноутворення» ціна – 

це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару, а ціноутворення є 

процесом формування та встановлення цін [214]. При цьому формування ціни 

становить собою механізм визначення рівня ціни товару, а встановлення ціни – її 

фіксація у визначеному розмірі. На рівні суб’єктів господарювання ціноутворення 

є складним процесом, який включає формування та реалізацію стратегії 

ціноутворення, а також застосування відповідних методів ціноутворення.  

Серед основних стратегій ціноутворення, які застосовуються учасниками ри-

нку, можна виокремити: зняття вершків, застосування преміальних цін, освоєння 

ринку, глибокого проникнення на ринок, нейтральну стратегію, стратегію  дифере-
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нційованого ціноутворення, конкурентного ціноутворення, асортиментного ціноу-

творення, підвищеної ціннісної значимості та стратегію сигналізування ціною (див. 

додаток З.2). На вибір відповідного типу стратегії ціноутворення впливає комплекс 

факторів, серед яких позиціонування продукції, її ринкова вартість, витрати 

виробництва, стадія життєвого циклу продукції, місткість ринку, еластичність по-

питу, тип ринкової структури, рівень конкуренції, наявність ринкових бар’єрів, 

величина ефекту масштабу та цілі компанії-продавця [215, c. 30-45].  

Цілі продавця на ринку об’єктів інтелектуальної власності можуть бути 

принципово різними, а саме: лідерство у якості, утримання частки ринку, активної 

ринкової експансії, максимізації чистого або операційного прибутку, максимізації 

обсягу реалізації продукції, здобуття короткострокових або стратегічних 

конкурентних переваг, а також отримання виручки від реалізації з метою 

забезпечення виживання підприємства, яке перебуває у кризовому стані. 

На нашу думку, найбільш ефективними стратегіями ціноутворення на ринку 

об’єктів інтелектуальної власності є зняття вершків, застосування преміальних цін 

та диференційоване ціноутворення. Використання перших двох стратегій  дозволяє 

максимізувати прибуток від реалізації продукції з високою часткою доданої 

вартості, здійснюючи її продаж за високою ціною, яка обумовлюється новизною, 

творчим характером та унікальними споживчими характеристиками інтелектуального 

продукту, що вирізняють його з поміж інших наявних на ринку товарів та наділяють 

суб’єкта права інтелектуальної власності обмеженою монопольною владою. Поряд із 

цим, стратегія диференційованого ціноутворення передбачає продаж продукту за 

різною ціною різним групам споживачів, що дозволяє максимізувати прибуток 

шляхом перерозподілу на користь продавця значної частини надлишку споживача. 

Застосування цінової дискримінації у рамках стратегії диференційованого 

ціноутворення обумовлюється виключним характером права інтелектуальної 

власності та відсутністю інформації про умови вже укладених договорів у галузі 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Зокрема, зміст та 

структура ліцензійного договору створюють усі умови для цінової дискримінації, 

оскільки можуть передбачати заборону перепродажу прав третім особам (заборону 

субліцензії), видачу ліцензій, які діють на різних територіях (цінова дискримінація 
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у просторі), видачу ліцензій з різним терміном дії (цінова дискримінація у часі), а 

також встановлення різних ліцензованих обсягів виробництва продукції (цінова 

дискримінація за обсягами споживання). 

Після затвердження відповідної стратегії суб’єкт господарювання має обрати 

метод ціноутворення, який дозволяє найбільш точно розрахувати кінцеву ціну 

продукту, за якою він буде пропонуватися до продажу на ринку. Основні методи 

ціноутворення можуть бути розподілені на три групи, залежно від даних, які 

використовуються для визначення ціни продукту, а саме: витратні, ринкові та 

параметричні методи (див. додаток З.3). Перша група методів передбачає 

врахування витрат факторів виробництва на створення інтелектуального продукту, 

а також очікуваної суб’єктом господарювання норми прибутку на вкладений 

капітал. До неї належать методи повних витрат, мінімальних витрат, нормативних 

витрат, аналізу беззбитковості та рентабельності капіталу [216, с. 208-210].  

Друга група методів дозволяє визначити оптимальний за існуючої ринкової 

кон’юнктури рівень ціни, що враховує вподобання покупця, динаміку, структуру 

та еластичність попиту на продукт, стадію життєвого циклу товару, специфіку 

конкурентного середовища, тип ринкової структури, цінову політику, сильні та 

слабкі сторони конкурентів, особливості інституційного середовища. До даної 

групи належать методи преміальної націнки, цінової експансії, слідування за 

лідером, спадної ціни, стабільної ціни, цінової дискримінації, гнучкої ціни, 

психологічної ціни, цінового позиціонування [216, с. 211-214].    

Третя група параметричних методів базується на широкому застосуванні 

інструментарію кількісного аналізу у процесі ціноутворення, що дозволяє при 

визначенні ціни продукту максимально врахувати як його безпосередні якісні 

характеристики, так і параметри зовнішнього і внутрішнього економічного 

середовища. До даної групи належать методи питомих показників, регресійного 

аналізу, експертної оцінки, рейтингової оцінки та ковзної ціни [217, c. 258-270].  

Проведений аналіз змісту та особливостей різних методологічних підходів до 

визначення ціни інтелектуального продукту засвідчив, що кожна з трьох груп 

методів завдяки своїй специфіці відіграє важливу роль у ціноутворенні на ринку 
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об’єктів інтелектуальної власності. Витратні методи дозволяють визначити нижню 

межу ринкової ціни інтелектуального продукту, що забезпечуватиме нормальний 

прибуток суб’єкту майнових прав інтелектуальної власності. Водночас ринкові 

методи надають можливість визначити оптимальний за існуючої кон’юнктури 

рівень ціни інтелектуального продукту, який відповідатиме вподобанням покупців, 

еластичності попит, стадії життєвого циклу товару, специфіці конкурентного 

середовища і ціновій політиці інших учасників ринку. Натомість, параметричні 

методи забезпечують комплексне врахування у процесі ціноутворення як 

характеристик інтелектуального продукту та його потенціалу дохідності, так і 

стану, волатильності та базових тенденцій розвитку ринкового середовища. 

На наш погляд, серед витратних методів найбільш ефективними на ринку 

об’єктів інтелектуальної власності є метод прибутку на капітал та метод граничних 

витрат, а серед ринкових – методи преміальної націнки, спадної ціни та цінового 

позиціонування, які дозволяють максимізувати прибуток від реалізації продукції за 

високою ціною, яка обумовлюється новизною, унікальними характеристиками 

інтелектуального продукту та значними інвестиційними витратами, що пов’язані з 

комерціалізацією інтелектуального капіталу. У структурі параметричних методів 

варто виділити бальний метод, метод експертної оцінки та метод регресійного аналізу, 

які дозволяють встановити зв’язок між ціною інтелектуального продукту, який 

відзначається новизною і не має прямих аналогів на ринку, та його споживчими  

характеристиками і основними техніко-економічними показниками. 

Варто відзначити, що одним із ключових факторів, який безпосередньо 

впливає на ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності є їх вартісна 

оцінка. На противагу ціні, яка може носити стохастичний характер і залежить від 

стадії життєвого циклу продукції, еластичності попиту і пропозиції, цілей 

продавця, конкурентного становища на ринку та ряду інших факторів, вартість є 

об’єктивною характеристикою будь-якого економічного блага, що визначається 

втіленими у продукті витратами факторів виробництва, його споживчими 

характеристиками, ліквідністю та потенціалом доходності (див. рис. 2.7).         



164 
 

 

Рис. 2.7. Взаємозв’язок ціни та вартості на ринку об’єктів 

інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Як зазначалося раніше, відчужуватися можуть лише майнові права 

інтелектуальної власності, тому саме вони стають об’єктом ринкового обміну, 

ціноутворення та вартісної оцінки. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності – це 

процес визначення їх вартості станом на певну дату за встановленою процедурою, 

а також з урахуванням об’єктивних властивостей результатів інтелектуальної 

діяльності та усього комплексу факторів, що на них впливають. Оцінка є 

передумовою ціноутворення та здійснюється з урахуванням визначених законом 

принципів і на основі відповідних методичних підходів [218, с. 19]. Процес оцінки 

об’єктів інтелектуальної власності включає послідовні стадії, серед яких: 

визначення мети та завдань оцінки; збір та аналіз інформації щодо об’єкта оцінки, 

 

МАЙНОВЕ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Відчужуване виключне право використовувати, дозволяти або забороняти 
використання об’єкта інтелектуальної власності, що характеризує юридич-
ний зв’язок між власником і належним йому об’єктом, має економічну 
цінність та забезпечує комплексну реалізацію майнових інтересів творця 
інтелектуального продукту у сфері цивільного обороту. 

 

ЦІНА МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Виражений у грошовій формі еквівалент інтелектуального продукту, що 
визначається комплексом факторів (вартість продукту, стадія його життєвого 
циклу, еластичність попиту, рівень конкуренції, величина ефекту масштабу, 
цілі продавця) та динамічно змінюється під впливом ринкової кон’юнктури   

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

ВАРТІСНА ОЦІНКА 

 

ВАРТІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Об’єктивно існуюча, стала властивість результату інтелектуальної діяльності, 
що визначається втіленими у ньому витратами економічних ресурсів, які були 
пов’язані із його створенням, а також його здатністю задовольняти потреби 
споживача та генерувати дохід у процесі комерціалізації.  
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ринкової кон’юнктури та інших чинників, що впливають на його вартість; вибір та 

застосування відповідних підходів та методів оцінки; визначення вартості об’єкта 

на основі узагальнення результатів, отриманих від застосування різних методів 

оцінки; підготовка звіту про оцінку [15, c. 334].             

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності може здійснюватися не лише в 

рамках ціноутворення, а і з метою проведення комерціалізації інтелектуальної 

власності; у процесі розпорядження об’єктами інтелектуальної власності, зокрема 

у процесі ліцензування та визначення ціни ліцензії; у цілях оприбуткування та 

обліку об’єктів інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів 

підприємства; з метою аналізу ефективності господарського використання об’єктів 

інтелектуальної власності; в цілях оподаткування з метою визначення податку на 

додану вартість (далі – ПДВ), податку на прибуток, податку на доходи та інших 

податків, необхідність сплати яких виникає у процесі здійснення операцій з 

об’єктами інтелектуальної власності; у процесі створення, реорганізації, ліквідації 

підприємства у випадку, коли об’єкти інтелектуальної власності є складовою його 

нематеріальних активів або були внесені до його статутного капіталу; у процесі 

розробки стратегічних та оперативних фінансових планів підприємства, яке 

використовує інтелектуальну власність у своїй діяльності; у процесі визначення 

збитків, отриманих від неправомірного використанням майнових прав 

інтелектуальної власності з метою їх судового захисту [219]. 

Основними підходами до оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності є 

витратний, дохідний, ринковий та опціонний. Витратний підхід ґрунтується на 

оцінці витрат щодо створення, придбання, заміщення чи відтворення об’єктів 

інтелектуальної власності. Серед методів оцінки, що застосовуються в межах 

даного підходу виділяють: метод фактичних витрат, метод метод заміщення, метод 

прямого відтворення, метод приведених витрат (див. рис. 2.8). 

Дохідний підхід заснований на принципах залежності цінності об’єкта 

інтелектуальної власності від майбутніх доходів, пов’язаних з його використанням. 

Застосування даного підходу передбачає врахування ставок капіталізації або 

дисконтування (див. додаток З.4). Серед методів оцінки, що застосовуються в 
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межах даного підходу виділяють: метод капіталізації доходу, метод дисконтування 

грошових потоків, метод бігунка, метод переваги в прибутку. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Методи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Ринковий підхід заснований на визначенні вартості об’єктів інтелектуальної 

власності шляхом врахування цін аналогічних об’єктів, які присутні на ринку, або 

транзакцій, що з ними пов’язані.  Застосування підходу можливе за наявності ринку 

подібних об’єктів інтелектуальної власності, даних про умови ліцензійних угод 

щодо подібних об’єктів інтелектуальної власності тощо. Серед методів оцінки, що 

застосовуються в межах даного підходу виділяють: метод порівняння транзакцій, 

метод порівняння рентабельності і метод звільнення від роялті.  

Найбільш сучасну модель вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності 

репрезентують методи опціонного підходу, а саме: метод Монте-Карло, метод 

Блека-Шоулза, метод біноміального дерева рішень. Даний підхід базується на 

подібності характеристик опціонів call та виключних майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, що захищені патентом. Зокрема, як патент, так і опціон 

надають власнику виключне право на отримання доходу від використання 

відповідного активу у майбутньому. При цьому завдяки невизначеності дохід від 
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використання виключних прав, передбачених як патентом, так і опціоном, є 

нефіксованим і залежить від ринкової кон’юнктури та ряду інших факторів. 

Відповідно до методу фактичних витрат вартість об’єкта оцінки визначається 

сумою витрат факторів виробництва, пов’язаних із його створенням, реєстрацією 

та доведенням до стану, придатного до господарського використання, та грошової 

винагороди, яка забезпечує очікувану норму доходу на вкладений капітал для його 

творця. Даний метод, як і витратний підхід загалом, доцільно використовувати для 

оцінки щойно створених об’єктів промислової власності та селекційних досягнень 

за наявності інформації щодо фактичних витрат на їх виробництво [146, c. 77-78].   

 Метод заміщення передбачає визначення вартості об’єкта на підставі 

інформації про поточну вартість витрат на створення або придбання продукту, 

подібного до об’єкта оцінки, який за своїми функціональними і економічними 

показниками може бути йому рівноцінною заміною [221]:   

� = ��� ∗ ��
�

�	

+ � + −� 

де: V – вартість об’єкта інтелектуальної власності; 

 qi – витрати i-го ресурсу на створення схожого за характеристиками 

об’єкта інтелектуальної власності у натуральному виразі;  

   pi – ціна i-го ресурсу на дату оцінки; 

  R – прибуток, що буде втрачений впродовж періоду заміщення об’єкта 

оцінки у випадку його продажу; 

  W – грошова винагорода, що забезпечує власнику інтелектуального продукту 

очікувану норму доходу на вкладений капітал; 

  D – накопичений знос, визначений з врахуванням залишкового терміну 

корисного використання об’єкта оцінки. 

Метод прямого відтворення ґрунтується на використанні документально 

підтверджених даних щодо витрат, пов’язаних із створенням або придбанням 

об’єкта оцінки. Характерною особливістю даного методу є те, що він передбачає 

збільшення фактичних витрат на відповідний коефіцієнт з метою їх приведення до 

рівня цін на економічні ресурси, який склався на дату оцінки [221]: 

(2.1) 
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� = ��� ∗ ��

�

�	

+ � + − � 

де: ci – витрати i-го ресурсу на створення об’єкта інтелектуальної власності у 

вартісному виразі;  

   mi – коефіцієнт приведення, що враховує зміну ціни i-го ресурсу за час, 

який минув з моменту здійснення витрат. 

Метод приведення витрат є варіацією попереднього методу, що базується на 

компаундируванні фактичних витрат на створення об’єкту оцінки з метою їх 

приведення до поточного рівня цін на відповідні засоби виробництва:  

� = ��� ∗ �1 + ���
�

�	

+ � − � 

де: r – ставка дисконтування;  

   y – кількість років, що минули від моменту здійснення витрат до дати оцінки. 

Дохідний підхід ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення 

очікуваних доходів від майбутнього господарського використання об’єкта оцінки 

у його вартість. Метод капіталізації доходу застосовується у випадку, якщо   

величина очікуваного чистого доходу від впровадження у господарський оборот і 

комерціалізації об’єкта оцінки є прогнозованою та практично не змінюватиметься 

впродовж терміну його корисного використання [222]:   

� = ��
�  

де: AI – середньорічний чистий дохід від комерціалізації об’єкта оцінки;  

   k   – ставка капіталізації. 

На противагу попередньому методу, дисконтування грошових потоків 

застосовується за умов, що очікуваний чистий грошовий потік від впровадження у 

господарський оборот об’єкта оцінки динамічно змінюється у часі [222]: 

� =� ����
�1 + ���

�

�	

 

де: OCFi – чистий операційний грошовий потік від комерціалізації об’єкта 

інтелектуальної власності в i-му році.  

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 
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 Метод бігунка належить до неформальних оціночних процедур, що дозволяє 

швидко і з достатньої мірою точності визначити ринкову вартість об’єкта 

інтелектуальної власності на основі прогнозних даних щодо очікуваного річного 

операційного прибутку від комерціалізації об’єкта оцінки:  

� = 0,25 ∗ !"�# × % 

де: EBIT – очікуваний річний операційний прибуток від комерціалізації 

об’єкта інтелектуальної власності;  

    U – кількість років корисного використання об’єкта оцінки.  

Метод переваги у прибутку є варіацією методу дисконтування грошових 

потоків і базується на визначенні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків, 

зумовлених різницею між прибутком від діяльності, що пов’язана із використанням 

об’єкта інтелектуальної власності, та прибутком, отриманим за умови, що 

господарська діяльність проводиться без використання об’єкта оцінки [221]. 

Порівняльний підхід застосовується у разі наявності достатнього обсягу 

достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів 

щодо розпорядження відповідними майновими правами інтелектуальної власності. 

Метод звільнення від роялті є своєрідним розвитком методу дисконтування і 

заснований на аналізі даних про розмір періодичних ліцензійних платежів за 

використання результатів інтелектуальної діяльності, подібних до об’єкта оцінки 

за своїми функціональними та економічними характеристиками [220, p. 270-271]:   

� = ��& ∗ �� ∗ �� ∗ �1 − '�
�1 + ���

�

�	

 

де: r  – ставка дисконтування; 

 rR – ставка роялті, за використання подібного до об’єкту оцінки результату 

інтелектуальної діяльності, який обертається на ринку; 

 qi – обсяг випуску продукції, виробленої у i-му році з використанням 

об’єкту інтелектуальної власності, у натуральному виразі;  

   pi – ціна одиниці продукції, виробленої у i-му році з використанням 

об’єкту інтелектуальної власності; 

  t  – ставка податку на прибуток підприємства. 

(2.6) 

(2.7) 
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Метод звільнення від роялті базується на оцінці альтернативних витрат, 

пов’язаних з необхідністю придбання ліцензії на використання відповідного 

об’єкту інтелектуальної власності у випадку, якби суб’єкт господарювання ним не 

володів. Відповідно, дохід, що утворюється в результаті відсутності зобов’язання 

зі сплати роялті, ототожнюється з додатковим доходом, який привласнюється 

суб’єктом майнових прав інтелектуальної власності. 

Порівняння рентабельності, які і попередній метод оцінки, також передбачає 

застосування процедури дисконтування грошових потоків і використання даних 

щодо результатів господарської діяльності інших підприємств, які мають схожі 

характеристики і, водночас, не застосовують у своїй діяльності подібного об’єкта 

інтелектуальної власності. У цьому випадку додатна різниця між показниками 

рентабельності підприємств є основою для визначення надлишкового прибутку, що 

генерується у процесі комерціалізації об’єкта оцінки [220, p. 278]:  

� =��( ∗ )��
�1 + ���

�

�	

 

де: SRi  – чистий дохід від реалізації продукції, виробленої з використанням  

об’єкта інтелектуальної власності у i-му році; 

 pm – додатна різниця між рентабельністю суб’єкта господарювання, що 

використовує об’єкт інтелектуальної власності, та рентабельністю 

референсного підприємства, яке має схожі характеристики і, водночас, 

не використовує у своїй діяльності подібного інтелектуального активу. 

Метод порівняння транзакцій передбачає існування активного ринку об’єктів 

інтелектуальної власності та врахування інформації щодо продажу подібних до 

об’єкта оцінки за функціональним призначенням та корисністю результатів 

інтелектуальної діяльності. Важливою передумовою застосування даного методу є 

наявність даних про ступінь впливу відмінних характеристик порівнюваних 

об’єктів на їх ринкову вартість. Даний метод включає такі основні оціночні 

процедури: визначення елементів порівняння (істотних характеристик, за якими 

здійснюватиметься порівняння); визначення щодо кожного з елементів порівняння 

характеру і ступеня відмінностей кожного подібного об’єкта від об’єкта оцінки; 

(2.8) 
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визначення щодо кожного з елементів порівняння величини коригування цін 

подібних об’єктів, які відповідають характеру і ступеню відмінностей кожного 

такого об’єкта від об’єкта оцінки; коригування щодо кожного з елементів 

порівняння цін подібних об’єктів з метою зменшення їх відмінностей від об’єкта 

оцінки; розрахунок ринкової вартості об’єкта інтелектуальної власності шляхом 

узагальнення скоригованих цін подібних об’єктів, які обертають на ринку [222]. 

Найбільш важливими елементами порівняння для визначення вартості об’єкта 

інтелектуальної власності є: обсяг майнових прав інтелектуальної власності; галузь, 

у якій він використовується; територія, на яку поширюється дія майнових прав; 

розмір витрат і час, необхідні для комерціалізації; термін чинності майнових прав; 

характеристики продукції, яка може виготовлятися з їх використанням. 

 У відповідності до метода Блека-Шоулза вартість об’єкта інтелектуальної 

власності визначається на основі даних щодо очікуваної волатильності доходу від 

його господарського використання, безризикової процентної ставки, очікуваного 

терміну корисного використання та поточної ціни подібних за характеристиками 

активів, що обертаються на ринку [223, c. 793-795]. Метод Монте-Карло передбачає 

визначення вартості об’єкта інтелектуальної власності шляхом імітаційного моде-

лювання змін у його доходності, а саме: генерування випадкової величини майбу-

тнього доходу від господарського використання об’єкта інтелектуальної власності; 

визначення середнього значення доходу з наступним його дисконтуванням за без-

ризиковою процентною ставкою з врахуванням терміну корисного використання. 

Метод біноміального дерева рішень базується на застосуванні ітераційного 

підходу до моделювання вартості об’єкта інтелектуальної власності упродовж 

визначеного терміну його корисного використання. Даний метод моделює зміну 

вартості об’єкта інтелектуальної власності у часі шляхом покрокової побудови 

двійкового дерева усіх можливих варіантів її зміни. При цьому коренем дерева є 

поточна ціна схожого за характеристиками активу, а на кожній ітерації дерево 

розгалужується на дві частини, які відображають зростання та зниження вартості 

активу на фіксовану величину з відповідною ймовірністю p та 1-p. Метод 

біноміального дерева дозволяє ефективно аналізувати різні сценарії зміни вартості 
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активу та одержувати достатньо точний результат за наявності багатьох джерел 

невизначеності та високої волатильності ринкового середовища [223, c. 799]. 

Порівняльний аналіз методів вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної 

власності засвідчує, що дохідний підхід надає можливість у повній мірі врахувати 

потенціал комерціалізації інтелектуального продукту та визначити верхню межу 

його ринкової ціни, витратний підхід дозволяє визначити нижню межу ринкової 

ціни інтелектуального продукту, що забезпечуватиме нормальний прибуток його 

власнику, ринкові методи надають можливість визначити оптимальний рівень ціни, 

який узгоджуватиметься із попитом та пропозицією і відповідатиме поточній 

кон’юнктурі ринку, а опціонний підхід дозволяє оцінити ринкову вартість об’єкта 

інтелектуальної власності в умовах невизначеності та високої волатильності 

сучасного глобалізованого економічного середовища.  

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що оцінка майнових 

прав інтелектуальної власності, як складова ціноутворення на ринку об’єктів 

інтелектуальної власності проводиться відповідно до визначеного Національними 

стандартами оцінки порядку із застосуванням спеціальних оціночних процедур. 

При цьому вибір конкретних методів оцінки здійснюється із врахуванням бази та 

інформаційної забезпеченості оцінки, а остаточна вартість інтелектуального продукту 

визначається шляхом обґрунтованого узагальнення отриманих за різними методами 

результатів вартісної оцінки майнових прав інтелектуальної власності.  

Таким чином, ціноутворення на сучасному ринку об’єктів інтелектуальної 

власності передбачає застосування комплексу інструментів визначення ціни та 

вартості інтелектуального продукту. Визначена за результатами оцінювання 

ринкова вартість об’єктів інтелектуальної власності відіграє принципову роль в 

ефективному управлінні їх господарським оборотом, стає основою для планування 

процесу впровадження інтелектуального продукту у виробництво, формування 

податкової та амортизаційної політики інноваційно активних підприємств, 

калькуляції собівартості інноваційної продукції, визначення потреби у фінансових 

ресурсах для здійснення інвестицій у інтелектуальний капітал, а також розробки 

комплексної стратегії комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. 
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2.3. Сучасний стан та глобальні тренди розвитку ринку об’єктів  

інтелектуальної власності 

 

Ринок об’єктів інтелектуальної власності є невід’ємною складовою сучасного 

глобального економічного середовища, що забезпечує безперервний 

транскордонний рух технологій, швидке поширення інновацій, а також 

безперешкодний і оперативний транснаціональний трансфер майнових прав на 

результати творчої науково-технічної та літературно-мистецької діяльності. 

Не зважаючи на те, що цивільний і господарський оборот об’єктів 

інтелектуальної власності набув організованого і системного характеру у ХVII ст., 

унаслідок відсутності впродовж тривалого періоду часу глобальної системи 

охорони прав інтелектуальної власності міжнародний ринок об’єктів 

інтелектуальної власності почав формуватися лише у ХХ ст. Будь-який ринок є 

інституціоналізованою формою обміну економічними благами. Відповідно, без 

формування інституційної структури, яка б упорядковувала транзакції з майновими 

правами інтелектуальної власності, цивільний оборот результатів інтелектуальної 

діяльності не міг набути ринкового характеру.  

Паризька та Бернська конвенції, якими вперше в історії було закріплено і 

детально регламентовано уніфіковані стандарти міжнародної охорони права 

промислової власності і авторського права, були підписані у 1883 р. та 1886 р. 

відповідно. Таким чином, до самого кінця ХІХ ст. унаслідок відсутності 

відповідної системи інституційного забезпечення міжнародний ринок об’єктів 

інтелектуальної власності як такий був фактично відсутній, а транскордонний 

трансфер майнових прав на результати інтелектуальної діяльності мав достатньо 

неорганізований і несистематичний характер. 

Формування глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності у першій 

половині ХХ ст. сповільнювалося та ускладнювалося негативним впливом 

економічної кризи 1900-1901 рр., Першої світової війни, Великої депресії та Другої 

світової війни. Зазначені події спричиняли різке сповільнення темпів промислового 

розвитку і економічного зростання у значній частині країн світу, що, у свою чергу, 
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надзвичайно негативно позначалося на перспективах комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності та обсягах транснаціонального трансферу майнових прав 

на результати науково-технічної діяльності. 

Як наслідок, передумови для розвитку глобального ринку інтелектуальної 

власності склалися лише у другій половині ХХ ст., коли промисловість країн 

Європи почала відновлюватися від руйнівних наслідків Другої світової війни, що 

вимагало впровадження новітніх досягнень науки і техніки у сферу суспільного 

виробництва. Починаючи із 60-х років ХХ ст. глобальний ринок об’єктів 

інтелектуальної власності невпинно зростав і нині досяг значних масштабів (див. 

додаток К.1). Єдиним інтегральним показником, що характеризує обсяг транзакцій 

на глобальному ринку об’єктів інтелектуальної власності є сума отриманого та 

сплаченого роялті за договорами у сфері розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності. Даний показник входить до структури індикаторів 

платіжного балансу країни, а тому підлягає статистичному контролю та аналізу. 

Аналіз даних Світового банку засвідчує, що впродовж 1960-2017 рр. обсяг 

транзакцій на глобальному ринку об’єктів інтелектуальної власності зріс з 6,59 млн. 

дол. США до 0,77 трлн. дол. тобто у понад 116 тис. разів. Різке зростання ринку 

розпочалося у 1987 р. та продовжується по теперішній час. Важливо відзначити, 

що за нашими розрахунками впродовж останніх 20 років середньорічні темпи 

приросту обсягу транзакцій на глобальному ринку об’єктів інтелектуальної власно-

сті склали 10%, у той час як середньорічні темпи приросту світового номінального 

валового внутрішнього продукту за ідентичний проміжок часу не перевищують 4% 

[225]. Таким чином, розвиток глобального ринку об’єктів інтелектуальної 

власності відбувається із феноменальною швидкістю і випереджає зростання 

світового валового внутрішнього продукту (далі – ВВП) у більше ніж 2,5 рази.  

Нині у структурі світового ринку інтелектуальної власності можна виділити 

ринок, на якому реєстрація прав на об‘єкти промислової власності (далі – ОПВ) 

здійснюється за національною процедурою та ринок, на якому реєстрація 

відбувається за міжнародною процедурою. Ці ринки, відіграючи різну роль в 

процесах комерціалізації інтелектуальної власності, різняться і обсягами, 
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механізмами функціонування та структурним складом країн-учасників. У 2016 р. 

за національною процедурою реєстрації об‘єктів промислової власності 

представниками різних країн світу було подано 15690000 заявок (див. додаток К.2). 

Серед них відповідно заявок на реєстрацію винаходів – 3127900 або 19,9% від 

загальної кількості, корисних моделей – 1553300 або 9,9%, торгових марок – 

9768200 або 62,3%, промислових зразків – 1240600 або 7,9%. 

Переважна частина заявок, поданих за національною процедурою, а саме 

62,3%, була пов‘язана із реєстрацією прав на знаки для товарів і послуг. Решта 

заявок стосувалися об’єктів патентного права – винаходів, корисних моделей та 

промислових зразків. Аналіз даних додатку К.2 засвідчує надзвичайно високу 

концентрацію глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, 

десять країн, серед яких Китай, США, Японія, Південна Корея, Індія, Німеччина, 

Російська Федерація, Франція, Туреччина та ін., забезпечують понад 73% усіх 

заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності за національною процедурою.  

У загальному рейтингу країн Україна займає 19 місце за кількістю заявок на 

реєстрацію об’єктів промислової власності за національною процедурою. У 2016 р. 

Україною було подано на реєстрацію об’єктів промислової власності 92083 заявок, 

що становить 0,59% від загальної кількості. Переважна більшість заявок, а саме 

69611 або 75,6% стосувалися реєстрації прав на знаки для товарів і послуг, решта 

заявок були пов’язані із реєстрацією прав на винаходи (4,5%), корисні моделі 

(10,5%) та промислові зразки (9,4%).  

Важливо відзначити, що з понад 190 країн світу лише 50 держав забезпечують 

понад 0,1% від загальної кількості заявок на реєстрацію об’єктів промислової 

власності за національною процедурою. Індивідуальний внесок кожної з решти 140 

країн світу не перевищує 0,1% від загальної кількості заявок. 

Перше місце у рейтингу країн займає Китай, який забезпечив у 2016 р. подання 

понад 7 млн. заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності за національною 

процедурою, що склали 45,65% від загальної кількості. Активна державна політика 

у сфері стимулювання інноваційної діяльності підприємств дозволила Китаю 

підготувати 1,33 млн. заявок на винаходи (42,8%), 1,47 млн. заявок на реєстрацію 
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корисних моделей (95,1%), 0,65 млн. заявок на реєстрацію промислових зразків 

(52,4%), а також 3,7 млн. заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (37,9%). 

Найбільші диспропорції спостерігаються на сегменті корисних моделей, де 

основним учасником є Китай (95,1%), а також Німеччина, Російська Федерація, 

Україна, Південна Корея та Туреччина. 

Кількість заявок поданих на реєстрацію об’єктів промислової власності за 

міжнародною процедурою в 2016 р. склала 305113 (див. додаток К.3), що в п‘ять 

разів менше від кількості заявок, поданих за національною процедурою. При цьому 

основна частина заявок (76,3%) подана на реєстрацію за Угодою про патентну 

кооперацію, тобто стосується корисних моделей та винаходів, 17,5% заявок – за 

Мадридською системою, що забезпечує механізм міжнародної реєстрації прав на 

знаки для товарів і послуг, а також 6% – за Гаазькою системою, яка забезпечує 

можливість міжнародної реєстрації промислових зразків. 

Якщо аналізувати глобальний ринок об’єктів інтелектуальної власності у 

контексті реєстрації об’єктів промислової власності за міжнародною процедурою, 

можна відмітити, що він відзначається ще вищим рівнем концентрації. Фактично, 

з наведеного в дод. К.3 переліку держав перші 10 країн забезпечують понад 84% 

усіх заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності за Мадридською, 

Гаазькою системами та Угодою про патентну кооперацію. На відміну від реєстрації 

об’єктів промислової власності за національною процедурою, даний сегмент є не 

лише більш концентрованим, а й значно вужчим, оскільки суттєва частина країн 

світу тут взагалі не представлена, а участь переважної частини решти країн, до яких 

належать Аргентина, Барбадос, Білорусь, В’єтнам, Греція, Естонія, Іран, Колумбія, 

Латвія, обмежується 0,1% від загальної кількості заявок.  

Фактично, п’ять країн, серед яких Китай, США, Японія, Німеччина та 

Південна Корея забезпечують понад 60% заявок на реєстрацію об’єктів 

промислової власності як за міжнародною, так і за національною процедурою (див. 

табл. 2.1). При цьому, поряд із зазначеною вище п’ятіркою, лише 27 країн мають 

частку, яка наближається до 1% загальної кількості поданих заявок. До них слід 

віднести Австрія, Бельгію, Данію, Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Фінляндія та ін. 
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Таблиця 2.1 

Країни-лідери за реєстрацією об’єктів промислової власності в 2016 р. 

№ Країна 

Частка заявок на 
реєстрацію ОПВ за 

національною  
процедурою (%) 

Частка заявок на реєстрацію 
ОПВ за міжнародною 

процедурою (%) 

1 Китай 45,65 15,41 
2 США 7,62 21,54 
3 Японія  5,14 15,89 
4 Німеччина 2,22 9,76 
5 Південна Корея 3,30 6,02 
 Всього 63,93 68,62 

 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226; 227]. 

Проведений аналіз засвідчує, що лише 13 країн, серед яких 9 європейських, 3 

азійських та США роблять значний внесок у реєстрацію об’єктів промислової 

власності за міжнародною процедурою. Слід зауважити, що внесок трьох країн Азії 

(Китай, Японія, Південна Корея) складає 37,3%, дев‘яти країн Європи (Австрія, 

Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Швейцарія, 

Великобританія) – 28,9%, США – 21,54% (див. рис. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.9. Відсоткова частка країн-лідерів у загальному обсязі заявок на  

реєстрацію об’єктів промислової власності в 2016 р. 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226; 227]. 

На жаль, участь України обмежується 0,22% від загальної кількості і складає 

668 заявок, 409 з яких подані згідно Мадридської системи, 162 – відповідно до 
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Угоди про патентну кооперацію, а 97 – за Гаазькою системою. При цьому лідерами 

за кількістю заявок, поданих на реєстрацію об’єктів промислової власності за 

міжнародною процедурою є Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея. 

У реєстрації за національною процедурою лідирує Китай, частка якого 

становить 45,7% від загальної кількості заявок, в реєстрації за міжнародною 

процедурою лідером є США з загальною часткою 21,5%. Крім того, у обох 

випадках внесок країн-представників Азійського регіону є суттєвим. 

У загальному обсязі поданих заявок на реєстрацію об’єктів промислової 

власності у 2016 р. частка країн-представників Азійського регіону є найбільшою і 

становить відповідно в розрізі заявок на патенти 64,6%, корисні моделі – 96,6%, 

торгові марки – 60%, промислові зразки – 69,3%. Друге і третє місця посідають 

країни Європи та Північної Америки (див. табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Регіони світу у загальному обсязі поданих заявок на реєстрацію об’єктів 

промислової власності у 2016 р. 

№ 

 
Регіон 

Винаходи 
Корисні 
моделі 

Товарні знаки 
Промислові 

зразки 
Заявки (%) Заявки (%) Заявки (%) Заявки (%) 

1 Африка 17 500 0,5 280 0,1 248 600 2,4 17 700 1,5 
2 Азія 2 019 100 64,6 1 500 860 96,6 5 861 200 60,0 859 700 69,3 
3 Європа 354 900 11,3 45 630 2,9 2 096 700 21,5 288 400 23,2 

4 
Латинська 
Америка 

61 300 2,0 4 680 0,3 680 300 7,0 15 000 1,2 

5 
Північна 
Америка  

640 300 20,5 - - 699 300 7,2 51 100 4,1 

6 Океанія 34 800 1,1 1 850 0,1 182 100 1,9 8 700 0,7 
 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226; 227]. 

У сфері реєстрації винаходів друге місце посідає Північна Америка, яка 

забезпечує 20,5% заявок, а третє – країни Європи, що забезпечують 11,3% заявок. 

Дещо іншою є ситуація у сфері реєстрації знаків для товарів і послуг, де друге місце 

посідають країни Європи, що реєструють понад 21% усіх товарних знаків, а третє 

місце займає Північна Америка, країни якої забезпечують понад 7% усіх заявок у 

даній сфері. Аналогічним є стан справ у галузі реєстрації промислових зразків, де 

країни Європи забезпечують понад 23% усіх заявок.   
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Загалом, представники країн Азії у 2016 р. подали 10240860 заявок, що склало 

65,27% від усієї їх кількості. Представниками європейських країн було подано 

2785630 заявок або 17,75% від загальної кількості, країнами Північної Америки – 

1390700 або 8,86%, Латинської Америки та Карибського басейну – 761280 або 

4,85%, Африки – 284080 або 1,81%, Океанії – 227450 заявок або 1,45% від загальної 

кількості (див. рис. 2.10). Таким чином, азійський регіон упевнено лідирує на 

глобальному ринку об’єктів інтелектуальної власності, забезпечуючи майже дві 

третини усіх реєстрацій об’єктів промислової власності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Частка регіонів світу у загальному обсязі поданих заявок на 

реєстрацію об’єктів промислової власності у 2016 р. 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 

Загальна кількість заявок, поданих у 2016 р. на реєстрацію винаходів за 

національною процедурою склала 3127900. Регіональна структура заявок на 

реєстрацію винаходів за національною процедурою характеризується значною 

перевагою азійського регіону, країни якого в сукупності подали понад 60% від 

загальної кількості заявок у світі (див. рис. 2.11). Зокрема, найбільшу кількість 

заявок було подано Китаєм – 42,8%, Японія забезпечила 10,2% заявок, а Південна 

Корея – 6,7% заявок. При цьому частка країн Європейського Союзу склала лише 

5,1%, а решта країн світу забезпечили майже 16% заявок від їх загальної кількості. 

Важливу роль на глобальному ринку об’єктів інтелектуальної власності також 

займає США, що забезпечили майже 20% заявок.        
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Рис. 2.11. Регіональна структура поданих заявок на реєстрацію винаходів 

за національною процедурою у 2016 р. 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 
 

Слід відзначити, що такі країни-лідери як Китай, США і Німеччина 

продемонстрували у 2016 р. позитивну динаміку у порівнянні з попереднім роком 

(див табл. 2.3). Кількість поданих Китаєм заявок на реєстрацію винаходів зросла на 

21,5%, кількість заявок, поданих США – на 2,7%, а Німеччиною – на 1,5%. 

Водночас у більшості країн спостерігалося падіння винахідницької активності. 

Україною в 2016 р. було подано 4095 заявок на реєстрацію винаходів за 

національною процедурою, що стало на 8,9% менше у порівнянні з 2015 р., коли 

було подано 4497 заявок на дані об’єкти промислової власності. Негативну 

динаміку також продемонстрували Японія, Південна Корея, Російська Федерація, 

Канада, Австралія, Бразилія та деякі інші країни. 

Динаміка заявок на реєстрацію винаходів за міжнародною процедурою була 

більш оптимістичною, порівняно з реєстрацією за національною процедурою. При 

цьому темпи зростання кількості поданих заявок у 2016 р. порівняно з 2015 р. для 

Китаю, Республіки Кореї і Японії склали відповідно 44,4%, 6,8% та 2,6%, в той час 

як інші учасники десятки лідерів, а саме США та Німеччина продемонстрували 

гіршу динаміку. Зокрема, частка США у загальному обсязі поданих заявок 

скоротилася на 0,9%, а Німеччина, навпаки, збільшила частку на 1,7%. 
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Таблиця 2.3 

Динаміка кількості заявок на реєстрацію винаходів  

за національною процедурою у 2015-2016 рр. 

№ Країна 

Кількість заявок 

2015 2016 
Темпи 

приросту (%)  
1 Китай 1 101 864 1 338 503 21,5 
2 США 589 410 605 571 2,7 
3 Японія 318 721 318 381 -0,1 
4 Південна Корея 213 694 208 830 -2,3 
5 Європейський патентний офіс 160 028 159 358 -0,4 
6 Німеччина 66 893 67 899 1,5 
7 Індія 45 658 45 057 -1,3 
8 Російська Федерація 45 517 41 587 -8,6 
9 Канада 36 964 34 745 -6,0 

10 Австралія 28 605 28 394 -0,7 
11 Бразилія 30 219 28 010 -7,3 
 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226; 227]. 
 

Найвищі темпи зростання винахідницької активності у секторі реєстрації прав 

на винаходи за міжнародною процедурою, як і на національному ринку, 

продемонстрував Китай. У 2016 р. ним було подано заявок на реєстрацію винаходів 

за міжнародною процедурою на 44,4% більше у порівнянні з попереднім роком, а 

також за національною процедурою – на 21,5% більше.  

Потрібно зазначити, що серед транснаціональних корпорацій (далі – ТНК), які 

у 2016 р. подали найбільшу кількість заявок на реєстрацію винаходів за 

міжнародною процедурою, сім з десяти корпорацій є азійськими, а три належать до 

юрисдикції Сполучених Штатів Америки (див. додаток К.4). Загальна кількість 

поданих компаніями заявок складає 20200. Кількість заявок поданих азійськими 

компаніями становить 16766, що майже в п‘ять разів перевищує кількість заявок, 

поданих компаніями з США, яка становила 3434. Частка заявок, поданих 

китайськими компаніями дорівнює 47,4% і є найвагомішою. Зауважимо, що в 

списку лідерів не представлені країни Європи та інші регіони світу. При цьому 

найбільш активними у галузі патентування винаходів у 2016 р. стали китайські 

компанії ZTE та Huawei, що у сукупності подали більше 7,8 тис. заявок.  
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За кількістю заявок на реєстрацію корисних моделей за національною 

процедурою беззаперечне лідерство зберігає Китай. Заявки дев‘яти з десяти країн-

лідерів рейтингу вимірюються тисячами, на противагу Китаю, де кількість заявок 

зросла у 2016 р. на 30,9% і сягнула 1,47 млн. (див. табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Динаміка кількості заявок на реєстрацію корисних моделей 

за національною процедурою у 2015-2016 рр. 

№ Країна 
Кількість заявок 

2015 2016 
Темпи приросту 

(%)  
1 Китай 1 127 577 1 475 977 30,9 
2 Німеччина 14 274 14 030 -1,7 
3 Російська Федерація 11 906 11 112 -6,7 
4 Україна 8 616 9 584 11,2 
5 Південна Корея 8 711 7 767 -10,8 
6 Японія 6 860 6 480 -5,5 
7 Туреччина 3 583 3 534 -1,4 
8 Бразилія 2 718 2 936 8,0 
9 Тайланд 2 164 2 571 18,8 

10 Іспанія 2 354 2 439 3,6 
 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [227]. 

Важливо відзначити, що значна кількість країн відсутні у даному рейтингу, 

оскільки їх національним законодавством не передбачено можливості реєстрації 

прав на зазначені об’єкти інтелектуальної власності. Роль останніх зазвичай 

відводиться у такому випадку декларативним патентам на винаходи. Поряд із цим, 

Україна займає четверте місце в рейтингу країн світу з найбільшою кількістю 

заявок на реєстрацію корисних моделей за національною процедурою. Зокрема, у 

2016 р. порівняно з 2015 р. кількість заявок на корисні моделі у нашій країні зросла 

на 11,2% і сягнула 9584 на відміну від Південної Кореї, Японії, Російської 

Федерації, Німеччини та Туреччини, які продемонстрували негативну динаміку у 

зазначеному сегменті ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

У рейтингу країн за кількістю заявок на реєстрацію товарних знаків за 

національною процедурою першість також належить Китаю з кількістю заявок, яка 

значно перевищує результати інших учасників (див. табл. 2.5). Разом з Китаєм 

стрімке зростання кількості заявок на понад 30% впродовж 2015-2016 рр. 
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демонструє ще один представник азійського регіону – Японія. Загалом, у 

порівнянні з подачею заявок на реєстрацію корисних моделей лідери даного 

рейтингу демонструють вищу активність і більш позитивну динаміку зростання. 

Таблиця 2.5 

Динаміка кількості заявок на реєстрацію товарних знаків  

за національною процедурою у 2015-2016 рр. 

№ Країна 

Кількість заявок 

2015 2016 
Темпи приросту 

(%)  
1 Китай 2 828 083 3 697 916 30,8 
2 Сполучені Штати Америки 517 083 545 587 5,5 
3 Японія 344 946 451 320 30,8 
4 Європейський патентний офіс 366 206 369 970 1,0 
5 Індія 289 713 313 623 8,3 
6 Франція 282 969 274 201 -3,1 
7 Російська Федерація 219 052 251 549 14,8 
8 Південна Корея 236 070 231 978 -1,7 
9 Туреччина 227 179 227 159 0,0 

10 Німеччина 210 157 209 983 -0,1 
 
Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226; 227]. 

На противагу національному режиму реєстрації прав на товарні знаки, у галузі 

реєстрації прав на знаки для товарів і послуг за міжнародною процедурою провідну 

роль відіграють країни Європи, що використовують права на засоби 

індивідуалізації для активного зміцнення конкурентних позицій на глобальних 

товарних ринках. У 2016 р. практично всі країни-лідери продемонстрували значне 

зростання активності у порівнянні з попереднім роком (див. табл. 2.6). 

Абсолютно не співставні позиції Китаю щодо подачі заявок на реєстрацію 

товарних знаків за національною та міжнародною процедурами свідчать про 

відмінності в механізмах реєстрації та специфічні підходи Китаю до створення 

нових товарних знаків. Адже кількість заявок, поданих Китаєм у 2016 р. на 

реєстрацію товарних знаків за національною процедурою, складала 3697916, а за 

міжнародною процедурою – 3820, тобто, майже в 1000 разів менше. На наш погляд, 

зазначена ситуація виникла завдяки тому, що для значної частини китайських 

компаній вихід на іноземні ринки економічно розвинених країн світу не належить 
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до їх пріоритетних цілей, унаслідок високої конкуренції, існування ринкових 

бар’єрів, значних витрат на логістику та необхідності повного дотримання прав 

інтелектуальної власності інших учасників ринку. 

Таблиця 2.6 

Країни з найбільшою кількістю заявок на реєстрацію товарних  

знаків за міжнародною процедурою у 2016 р. 

№ Країна 
Кількість заявок  

2016 
Темпи приросту 

(%) 
1 Сполучені Штати Америки 7 730 4,6 
2 Німеччина 7 544 10,7 
3 Франція 4 124 -0,6 
4 Китай 3 820 94,7 
5 Італія 3 079 16,5 
6 Швейцарія 3 068 -2,6 
7 Велика Британія 3 012 9,9 
8 Японія 2 412 9,7 
9 Австралія 2 060 5,9 

10 Нідерланди 1 492 13,8 
 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 

У рейтингу транснаціональних корпорацій за кількістю поданих заявок на 

реєстрацію товарних знаків за міжнародною процедурою представлені виключно 

європейські компанії (див. додаток К.4). При цьому лідируючі позиції за кількістю 

поданих заявок утримують компанії Німеччини. 

У галузі реєстрації промислових зразків за національною процедурою 

спостерігається майже ідентична до інших об’єктів патентного права ситуація. 

Китай у 2016 р. подав 650 344 заявок, що склало 52,4% від загального світового 

обсягу (див. табл. 2.7). На другому місці знаходиться Європейський патентний 

офіс, через який було подано 104522 заявок або 8,4% від загального обсягу. 

Важливо зазначити, що  у сфері реєстрації промислових зразків США та Японію 

випередили Південна Корея, Німеччина та Туреччина, які зайняли відповідно 

третє, четверте та п’яте місце у загальному рейтингу.  

Найбільший приріст кількості заявок впродовж 2015-2016 рр. також 

продемонстрували китайські компанії. Зокрема, річні темпи приросту кількості 
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заявок для Китаю у 2016 р. склали 14,3%. Дещо відстають від Китаю за даним 

показником Сполучені Штати Америки, де кількість заявок на реєстрацію 

промислових зразків зросла на 12,1% і склала 44967. Цікавим є той факт, що у 

частині країн спостерігається негативна динаміка кількості заявок на реєстрацію 

промислових зразків, зокрема в Південній Кореї та Німеччині. Решта країн 

впродовж досліджуваного періоду демонстрували позитивну динаміку.    

Таблиця 2.7 

Динаміка кількості заявок на реєстрацію промислових зразків за 

національною процедурою у 2015-2016 рр. 

№ Країна 
Кількість заявок 

2015 2016 
Темпи приросту 

(%) 
1 Китай 569 059 650 344 14,3 
2 Європейський патентний офіс 98 162 104 522 6,5 
3 Південна Корея 72 458 69 120 -4,6 
4 Німеччина 56 499 56 188 -0,6 
5 Туреччина 45 852 46 305 1,0 
6 Сполучені Штати Америки 40 128 44 967 12,1 
7 Японія 30 351 31 013 2,2 
8 Італія - 27 088 - 
9 Іспанія 17 855 18 315 2,6 

10 Іран  11 856 15 979 34,8 
 
Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226; 227]. 

Унаслідок того, що Китай не ратифікував Гаазької угоди про міжнародну 

реєстрацію промислових зразків, рейтинг країн за кількістю заявок на реєстрацію 

промислових зразків за міжнародною процедурою очолюють європейські держави, 

США та Японія (див. табл. 2.8). При цьому найбільшу кількість заявок у 2016 р. 

подали Німеччина та Швейцарія – 3917 та 2555 відповідно.  

На жаль, активність вітчизняних суб’єктів господарювання у сфері реєстрації 

промислових зразків за міжнародною процедурою вже кілька років поспіль є 

надзвичайно низькою. Зокрема, Україною у 2016 р. було подано лише 97 заявок. 

На наш погляд, зазначені статистичні дані демонструють недостатню інноваційну 

спрямованість та низьку конкурентоспроможність вітчизняних підприємств у 

сучасному глобальному економічному середовищі.     
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Таблиця 2.8 

Країни з найбільшою кількістю заявок на реєстрацію промислових  

зразків за міжнародною процедурою у 2016 р. 

№ Країна 
Кількість заявок 

2016 Темпи приросту (%) 

1 Німеччина 3 917 13,4 
2 Швейцарія 2 555 -22,9 
3 Південна Корея 1 882 46,8 
4 Сполучені Штати Америки 1 410 35,7 
5 Нідерланди 1 317 72,2 
6 Франція 1 212 -8,0 
7 Італія 1 125 -5,1 
8 Японія 860 109,2 
9 Туреччина 577 136,5 

10 Швеція 492 72,0 
 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 

Серед транснаціональних корпорацій, що у 2016 р. подали найбільшу кількість 

заявок на реєстрацію промислових зразків, переважають американські та 

європейські компанії. При цьому друге та третє місця у рейтингу займають 

південнокорейські Samsung Electronics та LG Electronics (див. додаток К.4). 

Результати аналізу сучасного стану та динаміки міжнародного ринку об’єктів 

інтелектуальної власності засвідчили існування кількох глобальних трендів, що 

будуть визначати його подальший розвиток у найближчій перспективі. 

По-перше, глобальний ринок об’єктів інтелектуальної власності демонструє 

вражаючу динаміку, а річні темпи приросту обсягу транзакцій на даному ринку у 

понад 2,5 рази перевищують темпи приросту світового валового внутрішнього 

продукту. На нашу думку це пояснюється визначальною роллю інтелектуального 

капіталу у забезпеченні стійких стратегічних конкурентних переваг суб’єктів 

господарювання у сучасному глобальному економічному середовищі [8, c. 244]. 

По-друге, потрібно відзначити переважання сегменту реєстрації об’єктів 

промислової власності за національною процедурою, а саме в п‘ять разів, над 

сегментом реєстрації за міжнародною процедурою. При цьому на обох сегментах 

п‘ятірка країн: Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея утримують 
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більшу частину ринку. У секторі реєстрації прав інтелектуальної власності за 

міжнародною процедурою їх частка у 2016 р. становила 69%, а у секторі реєстрації 

за національною процедурою – 64%. 

По-третє, негативний вплив на розвиток глобального ринку об’єктів 

інтелектуальної власності здійснюють систематичні та масові порушення 

майнових та немайнових прав інтелектуальної власності, що за рахунок 

підвищення ризикованості інвестицій у інтелектуальний капітал значним чином 

знижують економічну привабливість комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності для суб’єктів господарювання. Зокрема, за даними звіту Європейської 

Комісії про захист прав інтелектуальної власності європейськими митними 

органами, у 2017 р. в країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) було розглянуто 

34931 заявку правовласників на здійснення заходів з захисту їх виключних майнових 

прав, а також відкрито понад 57 тис. справ про порушення прав інтелектуальної 

власності за результатами розгляду заявок правовласників (див. рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Динаміка порушень прав інтелектуальної власності,  

виявлених при митному оформленні товарів в країнах ЄС 

Джерело: розроблено автором за даними Європейської Комісії [228]. 

Не зважаючи на те, що кількість справ про порушення прав інтелектуальної 

власності у 2017 р. порівняно з 2014 р. значно скоротилася, кількість заявок 
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правовласників поступово зростає і у 2017 р. досягла 34 тис., що на 67% більше ніж 

у 2014 р. Важливо відзначити, що лідером з виробництва контрафактної продукції 

багато років поспіль є Китай (див. рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Частка країн у загальному обсязі продукції, виробленої із 

порушенням прав інтелектуальної власності у 2017 р. 

Джерело: розроблено автором за даними Європейської Комісії [228]. 

По-четверте, у загальному обсязі заявок на реєстрацію об’єктів промислової 

власності як за національною процедурою, так і за міжнародною процедурою 

домінує Азійський регіон, забезпечуючи більше 65% у загальносвітовому обсязі 

поданих заявок і демонструючи найвищі темпи зростання, одночасно визначаючи 

вектор розвитку усього глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

Зокрема, темпи зростання кількості поданих заявок на реєстрацію винаходів за 

міжнародною процедурою у 2016 р. порівняно з 2015 р. для Китаю, Південної Кореї 

і Японії склали відповідно 44,4%, 6,8% та 2,6%, в той час як інші учасники п‘ятірки 

лідерів США та Німеччина демонстрували нижчі показники реєстрації. Другу та 

третю позиції у загальному обсязі поданих заявок на реєстрацію об’єктів 

промислової власності стабільно утримують країни Європи та Північної Америки 

з частками у 3-5 разів меншими ніж крани Азійського регіону. При цьому країни 

Африки, Океанії, Латинської Америки та Карибського басейну в сукупності 

забезпечують менше 10% загальносвітового обсягу заявок. 
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По-п’яте, провідну роль у сегменті реєстрації прав на об’єкти промислової 

власності за національною процедурою відіграє Китай, який забезпечує понад 45% 

усіх заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарі і 

послуг. Його частка на глобальному ринку більш ніж у два рази перевищує частку 

США та у чотири рази – частку Японії, які знаходяться в трійці лідерів світового 

рейтингу. На додачу, обсяг заявок від Китаю на реєстрацію об’єктів 

інтелектуальної власності за національною процедурою зростає надзвичайно 

високими темпами, які на окремих сегментах ринку перевищують відповідні 

показник країн Європи та США у понад 2 рази. 

По-шосте, розвиток різних сегментів глобального ринку об’єктів інтелек-

туальної власності відбувається нерівномірно. Серед об‘єктів промислової 

власності найбільші диспропорції спостерігаються при подачі заявок на реєстрацію 

корисних моделей, де основним учасником є Китай, який забезпечує 96,6% від 

загальносвітової кількості поданих заявок. Поряд із цим, значними диспропорціями 

відзначається також реєстрація промислових зразків, де Китай забезпечує понад 

50% від загальної кількості усіх заявок. Крім того, у той час, як при реєстрації 

об’єктів промислової власності за національною процедурою понад 62% заявок 

стосуються знаків для товарів і послуг, у сегменті реєстрації за міжнародною 

процедурою переважають заявки на винаходи за системою РСТ, які займають 

понад 76% від загального обсягу.  

По-сьоме, понад 95% заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності за 

міжнародною процедурою, а також понад 85% заявок, поданих за національною 

процедурою, належить промислово розвинутим країнам, які характеризуються 

високим рівнем розвитку інституційно-організаційного забезпечення сфери 

господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності, дієвою системою 

охорони прав інтелектуальної власності, ефективними трансмісійними та 

фінансово-економічними механізмами комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, а також достатнім обсягом фінансових ресурсів для впровадження 

інтелектуального капіталу у господарський оборот в цілях безперервної 
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інноваційної модернізації виробництва та здобуття додаткових конкурентних 

переваг на глобалізованих товарних ринках.  

По-восьме, понад 65% усього обсягу транзакцій на глобальному ринку 

об’єктів інтелектуальної власності припадає на угоди між афілійованими 

корпоративними структурами, що базуються на патентних пулах та стратегічних 

альянсах. Зокрема, за даними іноземних фахівців у країнах ЄС лише 15% 

транзакцій з майновими правами інтелектуальної власності відбувається між 

неафілійованими компаніями, що беззаперечно свідчить про значне переважання в 

міжнародній торгівлі майновими правами інтелектуальної власності 

внутрішньокорпоративних каналів обміну та перетворення інтелектуального 

капіталу на найбільш цінний стратегічний ресурс суб’єктів господарювання, який 

використовується транснаціональними корпораціями для розширення географії 

присутності та швидкої експансії на нові регіональні ринки [208, c. 89; 229, p. 12].  

На нашу думку, одночасне перебування Китаю серед країн-лідерів за 

кількістю заявок, поданих на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності, а 

також серед головних порушників прав інтелектуальної власності у світі 

демонструє усю глибину і складність суперечностей розвитку інтелектуальної 

власності у глобальному економічному середовищі. Фактично, Китай разом з 

Гонконгом і В’єтнамом забезпечують понад 85% світового обсягу виробництва 

продукції, що порушує права інтелектуальної власності. 

На противагу глобальному ринку об’єктів інтелектуальної власності, 

вітчизняний ринок характеризується малим обсягом транзакцій та повільною 

динамікою (див. табл. 2.9). Впродовж 2012-2017 рр. кількість виданих в Україні 

патентів на винаходи планомірно знижується і у 2017 р. досягла 2590 охоронних 

документів, що на 24% менше ніж 2013 р., коли було видано 3635 патентів. Майже 

ідентична тенденція простежується у сфері реєстрації корисних моделей, а також 

товарних знаків. Поряд із цим, у галузі реєстрації авторських прав та промислових 

зразків спостерігається повільне зростання кількості виданих охоронних документів. 

Зокрема у 2017 р. кількість виданих патентів на промислові зразки сягнула 2390, а 

кількість реєстрацій авторського права у 2016 р. досягла 6143 [8, c. 246].  
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     Таблиця 2.9 

Динаміка реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в Україні 

№ Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Винаходи  

1. Кількість патентів 3 405 3 635 3 319 3 014 2 813 2590 
2. на ім'я національних заявників 1 559 1 743 1 702 1 516 1 277 1224 
3. на ім'я іноземних заявників 1 846 1 892 1 617 1 498 1 536 1366 
4. Чинних патентів на кінець року 25 276 26 033 26 183 25 736 24 760 * 

 Корисні моделі  

1. Кількість патентів 9 951 10 137 9 196 8 153 9 044 9442 
2. на ім'я національних заявників 9 802 9 946 9 015 8 035 8 931 9365 
3. на ім'я іноземних заявників 149 191 181 118 113 77 
4. Чинних патентів на кінець року 40 168 41 124 40 268 37 416 35 914 * 

 Промислові зразки       

1. Кількість патентів 1 541 2 010 2 464 2 521 2 469 2 390 
2. на ім’я національних заявників 1 225 1 682 1 780 1 957 2 134 * 
3. на ім’я іноземних заявників 316 328 684 564 335 * 
4. Чинних патентів на кінець року 8 084 10 051 11 095 12 041 13 026 * 

 Знаки для товарів і послуг       

1. Кількість свідоцтв 15 459 14 981 14 698 12 388 13 618 15 248 
2. на ім’я національних заявників 11 611 11 249 11 150 9 539 11 007 * 
3. на ім’я іноземних заявників 3 848 3 732 3 548 2 849 2 611 * 
4. Чинних свідоцтв на кінець року 144 481 153 548 161 592 167 166 172 015 * 

 Об’єкти авторського права 5410 5926 5025 5413 6143 * 
 

* Данні відсутні;  

Джерело: розроблено автором за даними [230; 231].  

У 2017 р. в Україні було видано 2590 патентів на винаходи, 9442 патенти на 

корисні моделі, 2390 патентів на промислові зразки, а також 15248 свідоцтв на 

знаки для товарів і послуг. Крім того, станом на 1 січня 2017 р. в Україні було 

зареєстровано 6143 об’єктів авторського права, а також зберігали чинність 24760 

патентів на винаходи, 35914 патентів на корисні моделі, 13026 патентів на 

промислові зразки, а також 172015 свідоцтв на знаки для товарів і послуг. При 

цьому упродовж 2016 р. було зареєстровано лише 2152 договорів щодо 

розпорядження майновими правами промислової власності (див. рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Динаміка реєстрації договорів щодо розпоряджання 

майновими правами промислової власності в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

Незважаючи на те, що кількість договорів про розпорядження майновими 

правами промислової власності у 2016 р. порівняно з 1995 р. зросла у понад 22 рази 

та досягла 2152 договорів, з 2008 р. динаміка національного ринку об’єктів 

інтелектуальної власності залишається вкрай повільною. Зокрема, порівняно з 2008 

р. кількість зареєстрованих договорів у 2016 р. зросла лише на 7,5%. Особливо 

вражаючою кількість реєстрацій договорів виглядає у порівнянні з загальною 

кількістю чинних в Україні патентів на винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки та свідоцтв на знаки для товарів і послуг. 

Фактично, річний обсяг транзакцій на національному ринку об’єктів 

промислової власності складає лише 0,87% від загальної кількості чинних в Україні 

охоронних документів на об’єкти промислової власності, який на початку 2016 р. 

становив 245415 патентів та свідоцтв. 

Зі здійснених у 2016 р. 2152 реєстрацій договорів щодо розпоряджання 

майновими правами на об’єкти промислової власності 1953 стосувалися передання 

виключних майнових прав на об’єкти промислової власності, 101 – видачі ліцензій 
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на використання об’єктів промислової власності, 98 – відкритих ліцензій на 

використання винаходів, корисних моделей та промислових зразків [231]. Загалом, 

станом на 1 січня 2017 р. до державних реєстрів було внесено відомості про 27957 

договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти промислової 

власності, з них: на винаходи і корисні моделі – 5699, на знаки для товарів і послуг 

– 20899, на промислові зразки – 1359 (див. табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Розподіл зареєстрованих договорів щодо розпоряджання майновими 

правами на об’єкти промислової власності у 2015-2016 рр. 

Вид договору 
Кількість реєстрацій 

Винаходи 
Корисні 
моделі 

Промислові 
зразки 

Знаки для то-
варів і послуг 

Всього 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всього, у т.ч. 179 148 121 111 107 70 1679 1823 2086 2152 

невиключні 
ліцензії 

1 3 2 4 3 4 74 50 80 61 

виключні ліцензії - 4 3 2 1 1 30 31 34 38 
одиничні ліцензії - - - - - - - 2 - 2 
передання прав 103 96 51 55 103 62 1575 1740 1832 1953 
«відкриті» ліцензії 75 45 65 50 - 3 - - 140 98 

 

Джерело: дані Державної служби інтелектуальної власності України [231]. 

У 2016 р. порівняно з 2015 р. на 11,4% зменшилась кількість зареєстрованих 

ліцензійних договорів на використання об’єктів промислової власності, передусім 

внаслідок зменшення кількості зареєстрованих ліцензійних договорів на 

використання знаків для товарів і послуг на 20,2%. Кількість внесених до 

державних реєстрів відомостей про передання прав на об’єкти промислової 

власності у 2016 р. збільшилась на 6,5% за рахунок внесених до державних реєстрів 

відомостей стосовно знаків для товарів і послуг та корисних моделей. При цьому 

кількість зареєстрованих договорів на передання прав інтелектуальної власності на 

промислові зразки зменшилась на 40% [231]. 

Поряд із цим, порівняно з 2015 р. на 30% зменшилась кількість опублікованих 

заяв щодо «відкритих» ліцензій на винаходи і корисні моделі. Представлені в табл. 

2.11 дані свідчать про те, що активність українських правовласників щодо 

передання прав на знаки для товарів і послуг збільшилась на 6%, проте кількість 
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реєстрацій ліцензійних договорів серед вітчизняних правовласників зменшилась на 

33% [231]. При цьому серед іноземних правовласників кількість зареєстрованих 

договорів щодо передання прав на знаки для товарі і послуг збільшилась на 28,7%, 

а кількість реєстрацій ліцензійних договорів на 20% (див. табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Внесення до реєстру відомостей щодо розпорядження майновими 

правами на знаки для товарів і послуг у 2015-2016 рр.  

№ Вид договору 

Кількість 
договорів 

Кількість знаків для 
товарів і послуг 

2015 2016 2015 2016 

1. Договори про передання майнових прав 
на знаки для товарів і послуг, у т.ч. 

1575 1740 2997 3123 

2. від українських правовласників 1260 1335 2228 2133 
3. від іноземних правовласників 315 405 769 990 

4. Ліцензійні договори на використання 
знаків для товарів і послуг, в т.ч. 

104 83 167 134 

5. від українських правовласників 81 54 128 70 
6. від іноземних правовласників 23 29 39 64 

 

Джерело: дані Державної служби інтелектуальної власності України [231]. 

Протягом 2016 р. було подано 6534 заявки на реєстрацію авторського права на 

твір та здійснено 6143 державні реєстрації авторського права на твір, що на 13,5% 

більше, ніж у минулому році. Поряд із цим у 2016 р. було подано 419 заявок на 

реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, а також зареєстровано 

382 відповідні договори, з яких договори про передання майнових прав на твір 

становлять переважну більшість, а саме 344 [231].  

Крім того, було зареєстровано 20 договорів про передачу виключного права і 

18 договорів про передачу невиключного права на використання твору (див. рис. 

2.15). Загалом, упродовж 1995-2016 рр. кількість державних реєстрацій договорів, 

які стосуються прав автора на твір, планомірно зростала і у 2016 р. сягнула 382 

угод, що майже у 4,2 рази більше, ніж було у 2002 р.  

Не зважаючи на стійку позитивну динаміку, річний обсяг транзакцій на 

національному ринку об’єктів авторського права складає лише 0,55% від загальної 

кількості зареєстрованих впродовж 1995-2016 рр. в Україні об’єктів авторського 

права, яка на початку 2016 р. становила 69227 об’єктів.  
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Рис. 2.15. Динаміка державних реєстрацій договорів, які стосуються 

прав автора на твір в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

Крім того, державним підприємством (далі – ДП) «Українське агентство з 

авторських та суміжних прав» у 2016 р. було зібрано авторської винагороди на 

майже 50 млн. грн., що на 20% перевищує показники 2015 р. Сума розподіленої 

винагороди у 2016 р. становила понад 42 млн. грн. Також, агентством у 2016 р. було 

підписано 12 договорів з українськими радіостанціями (загалом 101 договір), 8 

договорів з телеканалами і мережами кабельного телебачення (загалом 54 

договори), укладено кілька десятків договорів з великими мережами закладів 

громадського харчування і обслуговування [231]. Загалом, впродовж 2001-2016 рр. 

спостерігалося планомірне зростання обсягів зібраної винагороди (див. рис. 2.16). 

У 2013 р. обсяг зібраної винагороди за використання об’єктів авторського 

права в Україні сягнув понад 65 млн. грн., що було у 7,5 разів більше, ніж у 2004 

р., коли зазначений показник становив лише 8,7 млн. грн. З 2014 р. в Україні почали  

щорічно оприлюднювати дані лише щодо збору авторської винагороди ДП 

«Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – УААСП). Аналіз 

статистичної інформації засвідчує, що ДП УААСП у середньому забезпечувала 

збір понад половини усієї авторської винагороди в Україні.  
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* дані за 2014-2016 рр. репрезентують збір авторської винагороди ДП УААСП 
 

Рис. 2.16. Динаміка обсягу зібраної авторської винагороди в Україні, млн. грн. 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

Таким чином, аналіз стану і тенденцій розвитку національного ринку об’єктів 

інтелектуальної власності засвідчив його надзвичайно повільну динаміку та низьку 

ефективність у сфері залучення до господарського обороту зареєстрованих в 

Україні об’єктів інтелектуальної власності. Результати проведеного аналізу 

продемонстрували, що річний обсяг транзакцій на національному ринку об’єктів 

інтелектуальної власності складає не більше 1% від загальної кількості чинних в 

Україні охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності. Як наслідок, 

вітчизняний ринок об’єктів інтелектуальної власності не забезпечує оперативний 

та ефективний трансфер на взаємовигідних умовах прав інтелектуальної власності 

від суб’єктів науково-технічної діяльності, які є творцями інтелектуального 

продукту, до підприємств реального сектору економіки, які безпосередньо задіяні 

у процесах комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, що вимагає 

активізації державної політики в напрямку формування належних інституційних, 

організаційних та економічних передумов для стимулювання розвитку ринку 

об’єктів інтелектуальної власності як пріоритетної складової національної 

економіки в умовах постіндустріальних трансформацій світового господарства.
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Висновки до розділу 2 

 

Ринок об’єктів інтелектуальної власності є вищою формою розвитку 

господарського обороту інтелектуального продукту, що інституційно впорядковує 

та структурує транзакції з майновими правами інтелектуальної власності, а також 

формує ефективний трансмісійний механізм, який сполучає систему цивільного 

обороту результатів інтелектуальної діяльності та сферу суспільного виробництва.  

На основі критичного аналізу підходів до розуміння сутності ринку об’єктів 

інтелектуальної власності запропоновано авторське визначення цієї економічної 

категорії як системи інституційно впорядкованих та структурованих у часі і 

просторі транзакцій щодо передачі або надання у користування майнових прав на 

результати творчої інтелектуальної діяльності, що формує передумови для їхньої 

ефективної комерціалізації і впровадження у суспільне виробництво.   

Доведено, що специфічні характеристики та макроекономічні функції ринку 

об’єктів інтелектуальної власності обумовлюють стійку тенденцію до скорочення 

життєвого циклу інтелектуального продукту внаслідок зростання конкуренції на 

глобальних ринках. З’ясовано, що однією із найбільш важливих характеристик 

ринку об’єктів інтелектуальної власності є новизна та творчий характер 

інтелектуального продукту, що наділяють суб’єкта права інтелектуальної власності 

обмеженою монопольною владою. За цих умов всебічний захист інтелектуальної 

власності може не лише стимулювати інноваційну модернізацію виробництва, а й 

сповільнювати поширення нових технологій та поглиблювати технологічний 

розрив між економічно розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. 

Охарактеризовано структуру ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

Визначено його місце у системі господарського обороту результатів інтелектуальної 

діяльності та основні макроекономічні функції, а саме: ціноутворення, селекційну, 

інформаційну, відтворювальну, координаційну, інноваційну, інтеграційну, 

стимулювання, фінансування, регулювання, розподілу. Обґрунтовано, що 

зазначений ринок виступає сполучною ланкою між системою цивільного обороту 

результатів інтелектуальної діяльності та сферою суспільного виробництва, 
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об’єднує в єдину систему усі стадії відтворення інтелектуального капіталу та 

забезпечує потужний синергетичний ефект в частині стимулювання інноваційної 

модернізації та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Проаналізовано специфіку ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, яка зумовлюється особливостями результатів інтелектуальної діяльності 

як об’єктів ринкового обміну (нематеріальною природою, спеціальним режимом 

правової охорони, невичерпністю, складністю оцінки та ін.). Встановлено, що ціна 

на інтелектуальний продукт формується під впливом чотирьох груп факторів: 

інституційних, ринкових, попиту та пропозиції. Дисертантом узагальнено та 

класифіковано основні стратегії ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності і доведено, що найбільш ефективними з погляду максимізації прибутку є 

стратегії зняття вершків, преміальних цін і диференційованого ціноутворення.  

Досліджено основні методи ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності. Визначено, що серед витратних методів найбільш ефективними на 

даному ринку є метод прибутку на капітал та метод граничних витрат, а серед 

ринкових – методи преміальної націнки, спадної ціни та цінового позиціонування, 

які дозволяють максимізувати прибуток від реалізації продукції за високою ціною, 

яка обумовлюється новизною, унікальними характеристиками інтелектуального 

продукту і значними інвестиційними витратами та ризиками, що пов’язані з 

комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності. 

Обґрунтовано, що за своїми характеристиками та структурою ринок об’єктів 

інтелектуальної власності належить до монополістичної конкуренції, оскільки 

новизна та творчий характер інтелектуального продукту створюють умови для його 

диференціації та наділяють його власника обмеженою ринковою владою, яка надає 

можливість у короткостроковому періоді максимізувати прибуток, реалізуючи 

продукцію з високою часткою доданої вартості.  

На основі порівняльного аналізу підходів до вартісного оцінювання об’єктів 

інтелектуальної власності доведено, що дохідний підхід надає можливість у повній 

мірі врахувати потенціал комерціалізації інтелектуального продукту та визначити 

верхню межу його ринкової ціни, витратні методи дозволяють визначити нижню 
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межу ринкової ціни інтелектуального продукту, що забезпечуватиме нормальний 

прибуток його власнику, ринкові методи надають можливість визначити 

оптимальний рівень ціни, який узгоджуватиметься із попитом та пропозицією і 

відповідатиме поточній кон’юнктурі ринку, а опціонний підхід дозволяє оцінити 

ринкову вартість об’єктів інтелектуальної власності в умовах невизначеності та 

високої волатильності сучасного глобалізованого економічного середовища. 

Дослідження динаміки ринку об’єктів інтелектуальної власності дозволило 

ідентифікувати та охарактеризувати глобальні тренди його розвитку, а саме: 

п’ятикратне переважання сегменту реєстрації об’єктів промислової власності за 

національною процедурою над сегментом реєстрації за міжнародною процедурою; 

високу концентрацію ринку, на якому домінують Китай, США, Японія, Німеччина 

та Південна Корея, які у сумі забезпечують понад 60% усіх заявок на реєстрацію 

об’єктів промислової власності; стрімку динаміку розвитку ринку, темпи приросту 

якого у понад 2,5 рази перевищують темпи приросту світового ВВП; домінування 

азійського регіону, який забезпечує понад 65% у загальносвітовому обсязі поданих 

заявок на об’єкти промислової власності; переважання в міжнародній торгівлі 

об’єктами інтелектуальної власності внутрішньокорпоративних каналів обміну; 

негативний вплив на розвиток ринку систематичних порушень прав 

інтелектуальної власності, лідером яких є Китай, що разом із Гонконгом забезпечує 

понад 85% світового обсягу виробництва контрафактної продукції. 

Аналіз тенденцій розвитку національного ринку об’єктів інтелектуальної 

власності засвідчив його повільну динаміку та низьку ефективність у сфері 

залучення до господарського обороту зареєстрованих в Україні результатів 

інтелектуальної діяльності. Зокрема, обсяг транзакцій на національному ринку 

становить не більше 1% від загальної кількості зареєстрованих об’єктів 

інтелектуальної власності, що вимагає активізації державної політики в напрямку 

стимулювання розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності в Україні. 

Наукові результати, відображені у другому розділі, опубліковані у працях 

автора [8; 87; 88; 105; 136; 146; 207; 218].
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РОЗДІЛ 3 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

3.1. Зміст, форми та роль комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності у відтворенні інтелектуального капіталу 

 

На сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що ринок об’єктів 

інтелектуальної власності, як і сфера нематеріального виробництва, становить 

невід’ємну складову економічної системи країн, що перебувають на постіндустрі-

альній стадії розвитку. Постіндустріальні економічні трансформації кардинально 

змінюють структуру продуктивних сил та систему економічних відносин, завдяки 

чому інтелектуальний капітал стає стратегічним активом і ключовим фактором 

конкурентоспроможності підприємства, а розвиток інтелектуальної діяльності та 

галузей суспільного виробництва, які безпосередньо пов’язані із комерціалізацією 

об’єктів інтелектуальної власності стає важливим джерелом соціально-

економічного зростання та підвищення добробуту нації. 

На жаль, володіючи потужним науково-технічним та інноваційним 

потенціалом, Україна не в змозі забезпечити повноцінне залучення результатів 

інтелектуальної діяльності до сфери суспільного виробництва, що негативно 

позначається на динаміці росту вітчизняного ВВП. Впродовж останніх років в 

Україні щорічно подавалося понад 4000 заявок на реєстрацію винаходів, 9000 

заявок на реєстрацію корисних моделей, 2000 заявок на реєстрацію промислових 

зразків, 30000 заявок на реєстрацію товарних знаків [235]. При цьому частка 

об’єктів інтелектуальної власності в активах вітчизняних підприємств протягом 

багатьох років залишається на вкрай низькому рівні і не перевищує 2% [236].  

Відсутність налагодженого передавального механізму, що забезпечував би 

швидкий трансфер інтелектуального продукту зі сфери творчої науково-технічної 

діяльності до галузі суспільного виробництва створює значні перешкоди на шляху 

впровадження у господарський оборот об’єктів інтелектуальної власності. Завдяки 

цьому, процес нагромадження інтелектуального продукту в Україні не збігається із 
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процесом залучення інтелектуального капіталу у суспільне виробництво, а 

акумульований в нашій країні потужний науково-технічний потенціал залишається 

незадіяним у системі суспільного відтворення. Низькі темпи впровадження у 

господарський оборот об’єктів інтелектуальної власності та їх недостатньо 

ефективна трансформація у капітал вітчизняних підприємств реального сектору 

економіки у поєднанні із необхідністю підвищення конкурентоздатності 

національної економіки обумовлюють необхідність дослідження сутності, 

порядку, функцій, принципів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та 

її ролі у відтворенні інтелектуального капіталу. 

Завдяки постійному розвитку та ускладненню механізму господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності сутність комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності продовжує зберігати актуальність у якості об’єкту 

наукового аналізу. Завдяки цьому, у сучасній економічній літературі співіснують 

різні підходи до розуміння сутності комерціалізації, які відображають розмаїття 

наукових поглядів на її зміст та значення у суспільному відтворенні. 

У відповідності до результатів проведеного аналізу, можна виокремити п’ять 

підходів до визначення сутності комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

а саме: диференційований, структурний, функціональний, відтворювальний та 

процесний (див. додаток Л.1. і табл. 3.1). На наш погляд, кожен із розглянутих вище 

підходів характеризуються певною обмеженістю. Диференційований підхід 

передбачає розділення процесу впровадження об’єктів інтелектуальної власності у 

суспільне виробництво на два етапи – комерціалізацію та капіталізацію, що 

ускладнює комплексний аналіз господарського обороту інтелектуального 

продукту. Процесний підхід фактично ототожнює комерціалізацію із системою 

управлінських рішень та заходів, які уможливлюють перетворення результатів 

інтелектуальної діяльності у інноваційну продукцію кінцевого споживання. 

Відтворювальний підхід акцентує увагу на процесі кругообігу інтелектуального 

капіталу і, водночас, не дозволяє ідентифікувати найбільш суттєві і іманентно 

притаманні досліджуваному явищу ознаки, що є принциповим для визначення 

змісту комерціалізації як економічної категорії.  
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Таблиця 3.1 

Функціональний, відтворювальний і диференціальний підходи до розуміння 

сутності комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

№ Дослідники 
Авторське визначення сутності комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності  
Функціональний підхід 

1. Орлюк О.П. 

особливий економіко-правовий механізм, що забезпечує взає-
мозв’язок між творчим інтелектуальним потенціалом та сферою 
інноваційної діяльності, яка безпосередньо пов’язана із виробницт-
вом інноваційної продукції [251, c. 9]. 

2. Дєгтяр А.О., 
Гончаренко М.В. 

реалізація результатів науково-технічної діяльності, закріпле-
них у вигляді об’єктів інтелектуальної власності, з метою отри-
мання прибутку [252, c. 3]. 

3. 
Капінос М.М., 
Ларентович Е.Т., 
Матвієць В.Г.  

взаємовигідні комерційні дії всіх учасників процесу перетво-
рення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар з ме-
тою отримання прибутку або іншої вигоди [253, с. 261]. 

4. 
Михайлова Л.І., 
Кабанець О.В.  

взаємовигідні комерційні дії щодо перетворення результатів ін-
телектуальної праці у ринковий товар з метою отримання при-
бутку за рахунок їх використання у власному виробництві або 
шляхом продажу чи передачі прав на їх використання іншим 
юридичним чи фізичним особам [254, c. 48]. 

Відтворювальний підхід 

1. Дісфорджес Ч. 

впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво 
або комерційну діяльність на договірній основі і за певну плату, 
що надає конкурентні переваги на ринку та забезпечує можли-
вість отримання доходу у майбутньому [255, р. 2, 5]. 

2. Еванс Г.  
перетворення об’єкта інтелектуальної власності у завершений, 
комерційно придатний та готовий до впровадження у виробниц-
тво процес, продукт або послугу [256, р. 17]. 

3. Андрощук Г.О.  

використання об’єктів інтелектуальної власності в господарсь-
кій діяльності шляхом їх впровадження у виробництво або про-
дажу, що відтворює рух інтелектуального капіталу та створює 
умови для отримання прибутку і реалізації економічних інтере-
сів суб’єкта права інтелектуальної власності [257, c. 53-54]. 

4. Бутнік-Сіверський 
О.Б. 

введення об’єктів інтелектуальної власності до господарського 
обігу шляхом передачі майнових прав на них на умовах дого-
вору, що створює передумови для їх трансформації в кінцевий 
продукт інноваційної діяльності [258, с. 49, 52-53]. 

Диференціальний підхід 

1. Базилевич В.Д. 

залучення результатів інтелектуальної діяльності в господарсь-
кий обіг шляхом продажу виключних майнових прав інтелекту-
альної власності на договірній основі. Альтернативою комерці-
алізації є капіталізація, що розглядається як використання 
об’єктів інтелектуальної власності у якості факторів виробниц-
тва з метою отримання прибутку [15, с. 262-263]. 

2. Мухопад В.І. 

залучення об’єктів інтелектуальної власності до господарського 
обороту шляхом їх передачі третім особам на умовах договору 
за певну плату. Альтернативою є капіталізацію, що пов’язана з 
безпосереднім впровадженням об’єктів інтелектуальної власно-
сті у виробництво інноваційної продукції [197, c. 13, 57].   

Джерело: розроблено автором на основі [15; 197; 251-258]. 
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 Структурний підхід зосереджує увагу на засобах і інструментах забезпечення 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності, проте не повністю 

розкриває зміст та характер комерціалізації. Нарешті, функціональний підхід 

акцентує увагу на результатах комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

та характері її впливу на показники діяльності підприємства і, водночас, жодним 

чином не розкриває її сутнісних характеристик [8, c. 257].  

У цих умовах, найбільш правомірним та науково-обґрунтованим, на нашу 

думку, буде використання комбінованого структурно-функціонального підходу, 

що комплексно розкриватиме зміст комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності й характеризуватиме її місце у суспільному відтворенні та роль у процесі 

кругообігу інтелектуального капіталу. Враховуючи зміст і специфіку господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності, а також використовуючи структурно-

функціональний підхід до аналізу сутності комерціалізації, нами було розроблено 

наступне удосконалене визначення зазначеної категорії як комплексу заходів щодо 

впровадження результатів інтелектуальної діяльності у господарський оборот з 

метою отримання економічного прибутку, що супроводжується їх трансформацією 

у інтелектуальний капітал підприємств, який використовується для виробництва 

інноваційної продукції з високою часткою доданої вартості та зміцнення 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на глобалізованих ринках.  

Основоположною метою комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є 

їх оперативне впровадження у господарський оборот та перетворення їх у ліквідний 

актив, що вільно обертається на ринку, задля отримання економічного прибутку та 

прискорення окупності інвестицій, здійснених у науково-технічну або літературно-

мистецьку діяльність. Поряд із цим, успішне проходження процедури 

комерціалізації, що завершується повноцінною трансформацією об’єкта 

інтелектуальної власності у інтелектуальний капітал суб’єкта господарювання, 

вимагає вирішення комплексу завдань як оперативного, так і стратегічного 

характеру. Серед зазначених завдань варто виділити наступні: 

– здійснення заходів щодо підтримки високого рівня інтелектуальної безпеки 

та ефективного захисту майнових прав інтелектуальної власності [259, c. 52]; 
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– проведення патентних досліджень задля оцінки перспектив міжнародної 

реєстрації прав інтелектуальної власності та виходу на глобальний ринок;  

– аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища з метою оцінки 

масштабованості бізнес-проекту, загроз з боку потенційних конкурентів, виявлення 

факторів, що можуть ускладнювати чи полегшувати процес комерціалізації, а 

також ідентифікації «вікна можливостей», тобто періоду часу, що характеризується 

найбільш сприятливими умовами для виведення продукту на ринок із найменшими 

витратами та найбільшим потенційним прибутком; 

– максимально об’єктивна і реалістична вартісна оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності [218, c. 19]; 

– безперервний моніторинг ринкової вартості майнових прав інтелектуальної 

власності та забезпечення її поступового зростання; 

– ефективне управління портфелем об’єктів інтелектуальної власності з метою 

досягнення оптимальної комбінації показників ризикованості та прибутковості 

активів, які до нього належать; 

– мобілізація комплементарних активів (матеріального і нематеріального 

характеру), необхідних для максимальної реалізації комерційного потенціалу 

об’єктів інтелектуальної власності; 

– забезпечення безперервного господарського обороту об’єктів інтелекту-

альної власності впродовж усього життєвого циклу інтелектуального продукту; 

– вибір оптимальної форми або комбінації форм комерціалізації результату 

інтелектуальної діяльності, що гарантуватиме максимальне екстрагування доданої 

вартості з ринку у процесі реалізації інноваційної продукції виробленої з 

використанням інтелектуального капіталу; 

– фінансове забезпечення господарського обороту об’єктів інтелектуальної 

власності, що уможливлює максимальну реалізацію їх комерційного потенціалу;  

– управління ризиками, що супроводжують комерціалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності і обумовлюються як їх специфічними властивостями, так 

і економічним та інституційним середовищем; 

– підтримка високої ліквідності та рентабельності інтелектуального капіталу; 
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– забезпечення обліку і амортизації інтелектуального капіталу, розробки та 

реалізації ефективної податкової політики суб’єкта господарювання у сфері 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;  

– стратегічне планування та бюджетування процесу впровадження об’єктів 

інтелектуальної власності у господарський оборот, контролінг витрат і загального 

фінансового результату від комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

 Економічна природа комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

відображається у тих функціях, які вона здійснює у системі суспільного 

відтворення, а саме [260, c. 35]: відтворювальна, розподільна, трансформаційна, 

капіталізації, стимулювання, фінансування, стабілізаційна, інформаційна (див. 

додаток Л.2). При цьому не зважаючи на значну спорідненість, функції 

комерціалізації та ринку об’єктів інтелектуальної власності схожі лише за назвою, 

проте, аж ніяк не за своїм економічним змістом.  

Між комерціалізацією та ринком інтелектуальної власності існує надзвичайно 

тісний діалектичний взаємозв’язок. Господарський оборот об’єктів інтелектуальної 

власності у сучасних умовах неможливий без ефективного перерозподілу 

майнових прав на них між економічними суб’єктами, який може забезпечити лише 

ринковий механізм. Водночас сам ринок об’єктів інтелектуальної власності існує 

за рахунок неперервного процесу їх комерціалізації, адже ринковий попит на 

результати інтелектуальної діяльності формується інноваційно активними 

підприємствами реального сектору економіки, які інвестують у інтелектуальний 

капітал з метою його впровадження у виробництво інноваційної продукції.  

Ринок інституційно упорядковує і об’єднує в єдину систему транзакції з 

майновими правами інтелектуальної власності, формуючи єдиний економічний 

простір в якому економічні суб’єкти можуть без обмежень, оперативно та з 

низькими транзакційними витратами здійснювати їх купівлю-продаж. При цьому 

ринкова вартість об’єктів інтелектуальної власності визначається їх комерційним 

потенціалом, а саме здатністю генерувати потік доходів у процесі господарського 

обороту. Тобто безпосередній трансфер майнових прав інтелектуальної власності у 

межах ринку виникає в основному завдяки комерціалізації, яка формує 
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опосередковані ринковим механізмом стійкі зв’язки між творцями 

інтелектуального продукту та підприємствами. При цьому комерціалізація 

виступає у якості каталізатора і першопричини господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності, забезпечуючи їх трансформацію в інтелектуальний 

капітал і реалізацію економічних інтересів його учасників у сфері суспільного 

виробництва [261, c. 98]. Таким чином, комерціалізація відіграє визначальну роль 

у розвитку та забезпеченні стабільного функціонування ринку об’єктів 

інтелектуальної власності, фактично утворюючи його ядро.  

Комплексно охарактеризувати значення господарського обороту інтелекту-

ального продукту у забезпеченні соціально-економічного зростання дозволяє 

аналіз загальноекономічної, фінансово-економічної та соціальної-економічної ролі 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у системі суспільного відтворення.  

Загальноекономічна роль полягає у тому, що комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності стимулює інноваційну модернізацію виробництва та 

прискорює темпи економічного зростання шляхом інтенсифікації та оптимізації 

процесів нагромадження інтелектуального капіталу [262, c. 61].  

Фінансово-економічна роль комерціалізації пов’язана із використанням 

специфічних фінансово-економічних механізмів, що дозволяють інноваційно 

активним підприємствам задовольняти потреби у ліквідних засобах і фінансувати 

капіталовкладення в об’єкти інтелектуальної власності. 

Крім того, комерціалізація відіграє важливу соціально-економічну роль, що 

пов’язана з її стимулюючим впливом на сферу творчої інтелектуальної діяльності, 

яка має надзвичайно високу суспільну значимість і слугує повноцінній реалізації 

та примноженню інтелектуального потенціалу нації.  

Таким чином, існування великої кількості суб’єктів виключних прав 

інтелектуальної власності та інноваційно активних підприємств є лише 

необхідною, проте аж ніяк не достатньою умовою існування ринку об’єктів 

інтелектуальної власності. У сучасних умовах ефективне функціонування 

зазначеного ринку може гарантувати лише дієвий і налагоджений механізм 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що забезпечить встановлення 
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реальних господарських взаємозв’язків між його розрізненими базовими 

суб’єктами та трансформацію результатів інтелектуальної діяльності у капітал 

інноваційно активних підприємств. У свою чергу, впровадження інтелектуального 

капіталу у суспільне виробництво створює надійну основу для інноваційної 

модернізації економіки, розвитку продуктивних сил суспільства, технологічного 

оновлення основного капіталу компаній, формування матеріального базису 

економічного зростання та розширеного суспільного відтворення. 

Основним результатом комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є 

нагромадження та розширене відтворення інтелектуального капіталу, що в умовах 

становлення постіндустріального суспільства перетворюється на важливий фактор 

виробництва і акселератор соціально-економічного зростання [263, с. 31]. Саме 

розвиток інтелектуального капіталу та його максимальне залучення до сфери 

суспільного виробництва є однією з головних передумов інноваційної модернізації 

національної економіки [264, c. 25]. Не зважаючи на те, що активізація досліджень 

інтелектуального капіталу припадає на 70-і роки ХХ ст., визначальний вплив знань 

і навичок працівників на результативність суспільного виробництва підкреслюва-

вся ще представниками класичної політекономії В. Петті, А. Смітом, Д. Рікардо та  

Н.В. Сеніором. Формування неокласичної парадигми ознаменувало поступовий 

перехід від трактування знань та навичок працівника як фактора виробництва, що 

нарівні з промисловим капіталом бере участь у створенні доданої вартості, до їх 

розуміння в якості стратегічного економічного ресурсу, що є важливим джерелом 

конкурентних переваг підприємства на ринку (див. додаток Л.3).  

У 1960 р. лауреат Нобелівської премії Теодор Вільям Шульц ввів у науковий 

обіг термін «людський капітал», який він розумів як сукупність знань, здібностей і 

кваліфікації працівника, що виконують функцію засобів виробництва та предметів 

тривалого користування [285, р. 571-572]. У 1969 р. відомий представник 

інституціонального напряму Джон Кеннет Гелбрейт у листі до М. Калецкі вперше 

використовує термін «інтелектуальний капітал». Він визначає його як щось більше, 

ніж чистий капітал працівника, який включає певну інтелектуальну діяльність [286, 

р. 8]. У 1980 р. Хіроюкі Ітамі вперше застосовує термін «невидимі активи» для 
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позначення інтелектуального капіталу [287, р. 12]. У 1988 р. Карл Ерік Свейбі 

вводить у науковий обіг термін «капітал знань» [288, p. 203, 209].  

Дослідження основних підходів до визначення сутності інтелектуального 

капіталу засвідчило поступове зміщення акценту від його трактування у якості 

сукупності знань, що беруть участь у процесі створення доданої вартості, до його 

розуміння як складного полісистемного явища, що відіграє ключову роль на усіх 

стадіях відтворювального процесу в рамках економіки постіндустріального типу 

(див. табл. 3.2. і додаток Л.4).  

Таблиця 3.2 

Підходи науковців до розуміння сутності інтелектуального капіталу  

№ Дослідники Зміст підходу  

1. Стюарт Т. 

Інтелектуальний матеріал, що включає знання, досвід, інформа-
цію, інтелектуальну власність і бере участь в створенні ціннос-
тей. Є колективною розумовою енергією, що включає організа-
ційну структуру і репутацію підприємства [289, p. 67]. Склада-
ється з людського, структурного, споживчого капіталу [290, c. 17]. 

2. Едвінсон Л., 
Мелоун М. 

Породжена людськими знаннями сукупність елементів, що ви-
значають приховані джерела цінності, здатні наділяти компанію 
високою оцінкою [291, р. 9-11, 31-35, 44-45]. До його складу на-
лежать людський та структурний капітал, який складається із 
клієнтського капіталу та організаційного капіталу, що включає 
інноваційний та процесний капітал [292, c. 375]. 

3. Брукінг Е. 

Нематеріальні активи компанії, які посилюють її конкурентні 
переваги і без яких компанія не може існувати. До них належать 
людські активи, об’єкти інтелектуальної власності, активи 
інфраструктури та ринкові активи [293, р. 8, 12-13, 23]. 

4. Сент-Онж Х. 

Складовими є людський, структурний та клієнтський капітал. 
Точкою дотику людського та структурного капіталу виступає 
клієнтський капітал, що забезпечує концентрацію компанії 
навколо інтересів споживачів продукції і створення запасу 
капіталу навколо клієнтів підприємства [294, p. 10-12].  

5. Свейбі К. 

Нематеріальні активи, що можуть бути ідентифіковані і беруть 
участь у виробництві нових товарів. Складаються з індивідуаль-
ної компетентності; внутрішньої структури компанії (у тому чи-
слі патентів); зовнішньої структури компанії (зв’язків із замов-
никами та постачальниками) [295, p. 15-16]. 

6. Кендрік Дж. 

Складається з людського капіталу та нематеріального капіталу, 
що не втілюється у людині. Людський капітал включає природні 
якості людини і набуті знання. Нематеріальний капітал склада-
ють інвестиції у наукові дослідження [296, с. 45-46, 54-56].    

Джерело: розроблено автором на основі [289-296]. 

Проведений аналіз дозволив виокремити чотири базових підходи до розуміння 

сутності інтелектуального капіталу [264, c. 29]: структурно-функціональний 
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(В.Д. Базилевич, М. Мелоун, Х. Сент-Онж та ін.); функціональний (А.А. Чухно, 

Т. Стюарт, Дж. Кендрік та ін.); гуманітарний (В.М. Геєць, Д. Даффі та ін.); 

економіко-обліковий (О.Б. Бутнік-Сіверський, Е. Брукінг, К. Свейбі та ін.).  

На нашу думку, кожен із підходів, якщо розглядати його відокремлено від 

інших, відзначається певною обмеженістю. Структурно-функціональний підхід, 

хоча й передбачає ретельний аналіз складових інтелектуального капіталу, має 

занадто загальний характер і не дозволяє у стислій формі розкрити родові ознаки 

та сутнісні характеристики досліджуваного явища. Функціональний підхід 

акцентує увагу на результатах використання інтелектуального капіталу та 

характері його впливу на показники діяльності підприємств і, водночас, жодним 

чином не розкриває його зв’язку із комерціалізацією та сферою інтелектуальної 

діяльності. Гуманітарний підхід фактично ототожнює інтелектуальний капітал зі 

знаннями, залишаючи поза увагою такий важливий елемент нематеріальних 

активів підприємства як об’єкти інтелектуальної власності. Нарешті, економіко-

обліковий підхід дещо звужує зміст інтелектуального капіталу, обмежуючи його 

поняттям активів, які володіють комплексом специфічних характеристик, що не 

дозволяє віднести до даної категорії людський та клієнтський капітал.  

Зважаючи на це, більш правомірним та науково-обґрунтованим, на наш 

погляд, буде використання удосконаленого функціонально-відтворювального 

підходу, що не лише комплексно розкриватиме зміст інтелектуального капіталу, а 

й характеризуватиме його місце у суспільному відтворенні та значення у процесі 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Враховуючи родові ознаки та 

сутнісні характеристики інтелектуального капіталу, а також використовуючи 

функціонально-відтворювальний підхід нами було розроблено наступне удоскона-

лене визначення зазначеної економічної категорії: інтелектуальний капітал – це 

сукупність результатів інтелектуальної діяльності, що у процесі комерціалізації і 

авансування у виробництво забезпечують створення доданої вартості, дозволяють 

підвищити продуктивність господарської діяльності, отримати економічний 

прибуток і забезпечити конкурентну позицію підприємства на ринку. Особливістю 

інтелектуального капіталу є те, що його активне використання у господарській 
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діяльності зумовлює створення інноваційних продуктів та інтенсифікацію процесів 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності [264, c. 29]. 

Аналізуючи різні підходи до розуміння структури інтелектуального капіталу, 

варто зазначити, що одним з найбільш збалансованих і теоретично обґрунтованих 

виглядає підхід, запропонований Л. Едвінсоном та М. Мелоуном. Водночас на 

нашу думку, зазначений підхід вимагає удосконалення у частині чіткого 

розмежування в межах інтелектуального капіталу тих елементів, які мають різне 

джерело формування та економічні характеристики, а саме: людського і клієнтського 

капіталу, що значним чином відрізняються від організаційного капіталу [310, р. 98]. 

На нашу думку, означені відмінності дозволяють виділити у структурі 

інтелектуального капіталу два основних сегменти: інтелектуальні активи та 

інтелектуальні авуари (див. рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Структура інтелектуального капіталу підприємства 

Джерело: розроблено автором на основі [291; 311, с. 93]. 
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Активи можуть бути ідентифіковані, оцінені, відчужені і здатні вільно 

здійснювати господарський оборот. Водночас інтелектуальні авуари важко 

виокремити, ідентифікувати, оцінити та неможливо відчужити від підприємства, 

тому вони здійснюють господарський оборот лише у складі цілісного майнового 

комплексу підприємства. До складу останніх відноситься людський капітал, а 

також клієнтський капітал [311, с. 93]. Впровадження об’єктів інтелектуальної 

власності у господарський оборот у формі інтелектуального капіталу дозволяє 

підприємству виробляти продукцію з високою часткою доданої вартості за рахунок 

економії на операційних витратах та продажу продукції за преміальною ціною, що 

обумовлюється унікальним набором характеристик товару та його здатністю 

задовольняти нові потреби споживачів. Фактично, різні елементи інтелектуального 

капіталу беруть участь у процесі генерування доданої вартості на кожній стадії 

бізнес-циклу створення інноваційної продукції (див. рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Процес створення доданої вартості інтелектуальним капіталом 

на різних стадіях операційного циклу господарської діяльності 

Джерело: власна розробка автора. 
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Таким чином, залучення інтелектуального капіталу у сферу суспільного 

відтворення у процесі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності не лише 

формує передумови для інноваційної модернізації виробництва, а й забезпечує 

виробництво високотехнологічної продукції з високою часткою доданої вартості, 

здобуття конкурентних переваг на ринку завдяки її унікальним характеристикам та 

отримання економічного прибутку з наступним реінвестуванням у подальшу 

інноваційну діяльність. Завдяки цьому, об’єкти інтелектуальної власності у якості 

фактору виробництва беруть безпосередню участь у створенні доданої вартості, що 

формує основу для повноцінного відтворення інтелектуального капіталу. 

Господарський оборот об’єктів інтелектуальної власності у рамках процесу їх 

комерціалізації здійснюється паралельно із відтворенням інтелектуального 

капіталу, що послідовно змінює свою функціональну форму та після завершення 

реалізації продукції і нагромадження доданої вартості повертається у свою 

першопочаткову грошову форму у збільшеному обсязі (див. рис. 3.3). 

У результаті впровадження об’єктів інтелектуальної власності у 

господарський оборот відбувається авансування інтелектуального капіталу, який 

набуває грошової форми та використовується для інвестування коштів у майнові 

права інтелектуальної власності. Після залучення об’єктів інтелектуальної 

власності до процесу створення інноваційної продукції у якості фактора 

виробництва інтелектуальний капітал набуває продуктивної форми та бере 

безпосередню участь у генеруванні доданої вартості. На завершальній стадії 

комерціалізації інтелектуальний капітал набуває товарної форми та відбувається 

реалізація інноваційної продукції на ринку з високою часткою доданої вартості, що 

обумовлюється її здатністю задовольняти нові потреби споживачів. 

Завдяки завершенню операційного циклу господарської діяльності 

відбувається екстрагування доданої вартості з ринку у процесі реалізації 

інноваційної продукції та формується базис для неперервного відтворення 

інтелектуального капіталу, оскільки частина генерованої інтелектуальним 

капіталом доданої вартості акумулюється підприємствами та використовується для 

фінансування наступних інвестицій у результати інтелектуальної діяльності.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Відтворення інтелектуального капіталу у процесі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

 

 
 

Впровадження у 

господарський оборот 

майнових прав інтелек-
туальної власності 

 

Авансування 
інтелектуального 

капіталу у суспільне 
виробництво    

 

Грошова форма  
  Капітал існує у формі 
ліквідних засобів, що 
використовуються для 
придбання об’єктів 
інтелектуальної 

власності 

 

Фінансове 

забезпечення  
капіталовкладень 

підприємств у об’єкти 
інтелектуальної 

власності   

 

 
 

Залучення до сфери 

виробництва 
інноваційної продукції 
кінцевого споживання 

 

Виробництво  
інноваційної продукції    
з високою часткою 
доданої вартості 

 

Продуктивна форма  
  Капітал існує у формі 
активів, що у якості 
факторів виробництва 

залучаються до  
створення інноваційної 

продукції 

 

Логістичне 

забезпечення  
процесу виробництва  
інноваційної продукції    
з новими споживчими 
характеристиками  

 

 
 

Генерування доданої 
вартості  

та отримання доходу    
від комерціалізації 

 

Реалізація  
інноваційної продукції 
на ринку з преміальною 

націнкою     

 

Товарна форма  
  Капітал існує у формі 
готової продукції, що 
реалізується на ринку і 

генерує чистий грошовий 
потік, що привласнюється 

підприємством 

 

Маркетингове 

забезпечення  
   реалізації продукції    
на ринку та збільшення 

частки її лояльних 
споживачів  

 

ЕТАПИ 
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

СТАДІЇ 
ВІДТВОРЕННЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ 

 
 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ФОРМА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ 

 

ФАКТОРИ, 
ЩО ВІДІГРАЮТЬ 

ВИРІШАЛЬНУ РОЛЬ 
У НОРМАЛЬНОМУ 

ВІДТВОРЕННІ 
КАПІТАЛУ 

213 



214 
 

Важливо відзначити, що комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, 

яка забезпечує неперервне відтворення інтелектуального капіталу, є не 

одномоментним актом, а складовою операційного циклу господарської діяльності 

підприємства, тривалість якого іноді може перевищувати один рік. Процес 

комерціалізації може бути представлений у формі послідовності етапів, рух по яких 

відображає поступове впровадження об’єктів інтелектуальної власності у 

господарський оборот з метою отримання економічного прибутку (див. рис. 3.4). 

Початковим етапом комерціалізації є набуття суб’єктом господарювання 

майнових прав інтелектуальної власності. До основних способів набуття майнових 

прав на результати інтелектуальної діяльності належать створення результату 

інтелектуальної діяльності та здійснення передбачених законом формальностей; 

укладання ліцензійного договору; укладання договору про передання виключних 

майнових прав; успадкування тощо [260, c. 33-34]. 

Наступним етапом є забезпечення і підтримка інтелектуальної безпеки, що 

передбачає реалізацію превентивних заходів у сфері захисту інтелектуального 

капіталу підприємства, підтримки його високої ліквідності і рентабельності.  

Комплексний аналіз інформації є одним із найважливіших підготовчих етапів 

процесу комерціалізації, що включає в себе патентно-кон’юнктурні дослідження, 

SWOT-аналіз, фінансовий, та інвестиційний аналіз. Патентно-кон’юнктурні 

дослідження передбачають системний аналіз патентної ситуації та кон’юнктури 

ринку з метою об’єктивної оцінки науково-технічного рівня, конкурентоспро-

можності та комерційного потенціалу інтелектуального продукту [312]. SWOT-

аналіз належить до матричних методів аналізу і дозволяє виявити конкурентні 

переваги підприємства на основі вивчення його бізнес-процесів та зовнішнього 

середовища. У контексті інноваційної діяльності та комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності до сильних сторін зазвичай відноситься високий 

інноваційний потенціал, володіння інтелектуальним капіталом, до слабких сторін 

– брак матеріально-технічного забезпечення, до загроз – значна кількість порушень 

прав інтелектуальної власності, до можливостей – низька конкуренція на цільовому 

сегменті ринку та висока частка доданої вартості у ціні продукції [313, c. 507-508]. 
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Рис. 3.4. Процес комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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До основних методів фінансового аналізу відносяться вертикальний, 

горизонтальний, трендовий, факторний, порівняльний аналіз, а також аналіз 

відносних показників. Аналіз відносних показників є одним із найбільш 

поширених і ефективних методів, що полягає в розрахунку певних груп фінансових 

коефіцієнтів, які дають змогу зробити обґрунтовані висновки щодо ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємства [314, c. 166-167]. 

Наступним етапом комерціалізації є вартісна оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності. Визначена за результатами оцінювання вартість об’єкта 

інтелектуальної власності є основою для планування процесу комерціалізації, 

формування податкової та амортизаційної політики, розробки стратегії управління 

інтелектуальним капіталом суб’єкта господарювання [218, с. 20]. 

Плануванню процесу впровадження об’єктів інтелектуальної власності у 

господарський оборот завжди передує вибір форми комерціалізації, що залежить  

від стратегічних цілей підприємства, очікуваного рівня доходу, доступу до джерел 

фінансування та інших факторів. Процес планування включає розробку коротко-, 

середньо- і довгострокових планів. За плануванням слідує мобілізація організаційних, 

трудових і матеріальних ресурсів, необхідних для повноцінного впровадження 

інтелектуального капіталу у господарський оборот. Акумулювання економічних 

ресурсів у передбаченому планом обсязі уможливлює перехід до наступного етапу 

комерціалізації, що пов’язаний із безпосереднім впровадженням інтелектуального 

капіталу у господарський оборот шляхом залучення до виробництва інноваційної 

продукції, ліцензування або передання на умовах договору третім особам.  

Впродовж усього господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності 

надзвичайно важливу роль у реалізації їх комерційного потенціалу відіграє поточне 

управління інтелектуальним капіталом суб’єкта господарювання, що включає 

реалізацію облікової, амортизаційної та податкової політики (див. додаток Л.5).  

Одним із заключних етапів комерціалізації, що має ключове значення для 

забезпечення рентабельності інтелектуального капіталу та успішного завершення 

операційного циклу господарського обороту об’єкта інтелектуальної власності, є 

екстрагування, тобто вилучення, доданої вартості з ринку шляхом реалізації 
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інноваційної продукції її кінцевим споживачам. На цьому етапі інтелектуальний 

капітал набуває товарної форми та у процесі реалізації продукції генерує чистий 

грошовий потік, що привласнюється підприємством.  

Завершальним етапом комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є 

аналіз ефективності, що передбачає співставлення загального обсягу інвестицій, 

пов’язаних із впровадженням інтелектуального капіталу у господарський оборот, 

та чистого грошового потоку, генерованого у результаті комерційного 

використання об’єктів інтелектуальної власності. У рамках даного аналізу 

застосовуються показники чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми 

дохідності, дисконтованого періоду окупності, індексу рентабельності інвестицій, 

рентабельності та оборотності інтелектуального капіталу.  

Успішне досягнення цілей комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

стає можливим перш за все завдяки дієвій системі управління, що дозволяє 

повністю розкрити інноваційний та економічний потенціал інтелектуального 

продукту у процесі комерціалізації, а також створити умови для підвищення 

конкурентоспроможності та ринкової капіталізації суб’єкта господарювання.  

У теорії та практиці менеджменту застосовується кілька підходів до 

стратегічного управління економічними ресурсами підприємства: функціональний, 

процесний, системний, ситуаційний (див. додаток Л.6). 

Аналіз змісту зазначених вище підходів засвідчує, що жоден із них без 

належної адаптації не може забезпечити ефективне управління об’єктами 

інтелектуальної власності у процесі їх комерціалізації та господарського обороту. 

Зокрема, функціональний підхід не враховує особливу роль об’єктів 

інтелектуальної власності у формуванні конкурентоспроможності підприємства в 

глобалізованому економічному середовищі. Процесний підхід зосереджує увагу на 

оцінці показників ефективності використання активів підприємства і, водночас, не 

враховує особливостей їх захисту, вартісної оцінки, фінансування та 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Системний та ситуаційний 

підходи акцентують увагу на загальній стратегії управління підприємством і 

врахуванні впливу факторів зовнішнього середовища. При цьому вони не беруть до 
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уваги специфіку ринку інноваційної продукції та складнощів у сфері фінансування 

процесу відтворення інтелектуального капіталу.  

На нашу думку, управління комерціалізацією об’єктів інтелектуальної 

власності має здійснюватися у відповідності до нового об’єктно-орієнтованого 

підходу, розробленого на основі синтезу і адаптації системного та ситуаційного 

підходів. Даний підхід передбачає формування комплексної стратегії управління 

господарським оборотом об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням 

поточних, оперативних та довгострокових цілей суб’єкта господарювання, 

адаптації системи управління до змін у зовнішньому середовищі, врахування 

загальних рис та специфіки окремих груп об’єктів інтелектуальної власності, що у 

процесі комерціалізації трансформуються в інтелектуальний капітал та беруть 

участь у створенні доданої вартості (див. додаток Л.7). 

Оптимальне поєднання централізації та децентралізації в рамках системи 

управління об’єктами інтелектуальної власності, системний підхід до формування 

людського капіталу як необхідної складової ефективного управління об’єктами 

інтелектуальної власності та головної передумови їх комерціалізації, разом із 

використанням тайм-менеджменту в рамках розробки та впровадження у 

виробництво об’єктів інтелектуальної власності на підприємстві і постійним 

моніторингом економічної ефективності комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності є запорукою успішного впровадження у господарський оборот 

результатів творчої інтелектуальної діяльності. 

Застосування об’єктно-орієнтованого підходу в управлінні господарським 

оборотом та комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності створить умови 

для максимальної реалізації їх інноваційного та економічного потенціалу, а також 

прискореного нагромадження та розширеного відтворення інтелектуального 

капіталу підприємства. Комплексна реалізація запропонованих принципів у рамках 

управління комерціалізацією, з одного боку, дозволить врахувати специфіку 

результатів інтелектуальної діяльності як об’єктів комерціалізації, а з іншого – 

забезпечить максимізацію створення доданої вартості на усіх стадіях відтворення 

інтелектуального капіталу з її ефективною акумуляцією у процесі реалізації 
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інноваційної продукції на ринку та трансформацією у економічний прибуток 

суб’єкта господарювання після завершення процесу комерціалізації. 

У процесі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності їх 

впровадження у господарський оборот з метою створення доданої вартості та 

генерування економічного прибутку може відбуватися у різних формах, що суттєво 

відрізняються одна від одної як обсягом потенційного прибутку, так і рівнем 

ризиків, що їх супроводжують. Фактори, що істотно впливають на вибір форми 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, можна умовно розподілити на 

дві основні групи. Суб’єктивні чинники визначаються внутрішнім ставленням 

особи до процесу та результатів комерціалізації, її економічними очікуваннями, 

рівнем знань та кваліфікації. До даної групи факторів можна віднести: схильність 

до ризику; очікуваний рівень доходу від комерціалізації; досвід підприємницької 

діяльності; знання у галузі економіки та права інтелектуальної власності; мотивація 

та стратегічні цілі індивіда у сфері господарської діяльності. 

Об’єктивні чинники залежать від характеристик економічного середовища, у 

якому має відбуватися впровадження об’єкта інтелектуальної власності у 

господарський оборот. До них належать: доступ до зовнішніх джерел 

фінансування; наявне матеріально-технічне та організаційне забезпечення; доступ 

до системи трансферу технологій; наявність розвиненого ринку об’єктів 

інтелектуальної власності; рівень конкуренції на товарних ринках та наявність 

можливостей для виробництва і реалізації інноваційної продукції; рівень ринкових 

бар’єрів; динаміка кількості порушень прав інтелектуальної власності; купівельна 

спроможність населення; рівень макроекономічної нестабільності; ефективність 

інституційно-організаційного забезпечення господарського обороту результатів 

інтелектуальної діяльності; ризикованість та волатильність економічного 

середовища; наявність дієвих інструментів ризик-менеджменту. 

Усі форми комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності залежно від 

ступеня участі суб’єкта майнових прав інтелектуальної власності у їх 

безпосередньому впровадженні у суспільне виробництво можна поділити на 

активні та пасивні (див. рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Потрібно відзначити, що на вибір активної або пасивної форми комерціалізації 

впливає не лише розмір очікуваного чистого грошового потоку, а й фактори 

зовнішнього середовища, які можуть суттєво обмежувати можливості власника 

майнових прав у сфері їх впровадження у виробництво інноваційної продукції. 

Необхідність масштабних капіталовкладень, висока ризикованість інвестицій, 

наявність ринкових бар’єрів і монополізація відповідного цільового ринку, висока 

конкуренція на цільовому ринку, а також наявність у ключових учасників ринку 

парасолькових патентів або патентних кластерів можуть змусити власника 

майнових прав інтелектуальної власності відмовитися від застосування активних 

форм комерціалізації інтелектуального продукту. 

Серед зазначених вище чинників найбільш суттєвий вплив на вибір форми 

комерціалізації може здійснювати наявність парасолькових патентів або патентних 

кластерів (англ. patent cluster, patent thicket). Останні являють собою комплекс 

комплементарних патентів, які частково перекривають один одного та у своїй 

сукупності майже повністю охоплюють ключові технологій у певній галузі 

виробництва. Існування патентних кластерів може на певний час блокувати 
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поширення інновацій в окремих галузях виробництва, а також дуже ускладнювати, 

а іноді навіть унеможливлювати, комерціалізацію інноваційних альтернативних 

технічних рішень на певних сегментах ринку. 

Кожна із розглянутих вище форм комерціалізації характеризується 

специфічним співвідношенням рівня ризиків, які супроводжують впровадження 

інтелектуального продукту у господарський оборот, та норми прибутку на капітал, 

вкладений у процес комерціалізації (див. рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.6. Вплив форми комерціалізації на рівень ризику та прибутковість  

Джерело: власна розробка автора. 
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у майбутньому буде нагромаджена завдяки залученню інтелектуального капіталу 

до процесу виробництва інноваційної продукції. При цьому решта акумульованої 

доданої вартості буде вилучена суб’єктом господарювання, що інвестував кошти в 

інтелектуальний капітал, у формі чистого прибутку в якості винагороди за ризик та 

вкладений у виробництво інтелектуальний капітал [260, c. 34]. 

Аналіз змісту та специфіки форм комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності засвідчує, що кожна з них реалізується на основі різних видів договорів 

у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (див. 

рис. 3.7). Зокрема, у рамках інжинірингу застосовується договір про створення на 

замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності, при 

ліцензуванні та мерчандайзингу – ліцензійний договір про використання об’єкта 

права інтелектуальної власності, при франчайзингу – договір комерційної концесії, 

при створенні стратегічного альянсу – договір про спільну діяльність у певній 

галузі, під час внесення до статутного капіталу – договір про передання виключних 

майнових прав інтелектуальної власності разом із договором про внесення 

додаткового вкладу. Серед усіх форм комерціалізації лише використання у власній 

діяльності не передбачає укладання договору, а постановка об’єкта інтелектуальної 

власності на облік відбувається на основі охоронного документу та відомостей про 

витрати підприємства на його створення. 

Найменш ризикованою з форм комерціалізації є інжиніринг, що являє собою 

діяльність у галузі розробки на замовлення клієнта об’єктів інтелектуальної 

власності з одночасною реалізацією на їх основі проектів, пов’язаних із 

підготовкою, організаційно-технічним забезпеченням та впровадженням їх у 

господарський оборот. Оскільки при інжинірингу договір укладається ще до 

початку створення об’єкта, суб’єкт інтелектуальної діяльності позбавляється 

необхідності пошуку контрагента та невизначеності щодо майбутнього 

фінансового результату комерціалізації [319, c. 243]. Порівняно з інжинірингом 

передання виключних майнових прав хоча й дозволяє отримати більший дохід, 

проте відзначається вищим рівнем ризику, який пов’язаний із невизначеністю щодо 

того, коли і за яку винагороду буде здійснено трансфер майнових прав. 
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Рис. 3.7. Види договорів, що використовуються в рамках різних форм 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора 
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Створення спільного підприємства на основі інтеграції інтелектуального і 

промислового капіталу, дозволяє малим інноваційним компаніям за рахунок 

ефекту синергії акумулювати достатній обсяг фінансових, трудових і матеріальних 

ресурсів, необхідних для успішного впровадження об’єктів інтелектуальної 

власності у виробництво інноваційної продукції. За рахунок більшого 

інноваційного та фінансово-господарського потенціалу, обумовленого інтеграцією 

капіталів, дана форма комерціалізації забезпечує ширші можливості у сфері 

виробництва конкурентоспроможної продукції, просування товару на ринку, 

нарощування обсягів реалізації та акумулювання чистого прибутку [320, c. 82-83]. 

Водночас створення спільного підприємства може бути пов’язане із проблемами у 

галузі інтеграції та об’єднання ключових бізнес-процесів, взаємопроникнення 

корпоративних культур і налагодження внутрішньофірмової взаємодії між 

підрозділами, що ускладнюватиме досягнення синергетичного ефекту та негативно 

впливатиме на ефективність господарської діяльності компанії, а також її здатність 

до саморозвитку, завдяки чому чистий грошовий потік генерований даною формою 

комерціалізації може виявитися значно нижчим за очікуваний [321, c. 34-35]. 

Стратегічний альянс належить до найбільш прогресивних форм комерціалізації, 

що базується на побудові довгострокових партнерських відносин між компаніями 

в галузі науково-технічної діяльності, виробництва, просування та реалізації 

інноваційної продукції, а також взаємному перехресному ліцензуванні перспективних 

технологій та інших об’єктів промислової власності. Зростання конкуренції на 

товарних ринках у результаті глобалізації та прискорення науково-технічного 

прогресу змушує компанії, які перебувають на пізніх стадіях життєвого циклу та 

займають стійку конкурентну позицію на ринку, активно шукати нові способи 

здобуття стратегічних переваг через мінімізацію витрат шляхом досягнення ефекту 

масштабу. [322, c. 44]. В цих умовах, стратегічний альянс надає можливість 

підприємствам за рахунок об’єднання стратегічних ресурсів досягти ефекту 

синергії, здобути довгострокові конкурентні переваги та зміцнити власні позиції на 

глобальному товарному ринку шляхом випуску удосконаленої продукції з новим 

якісними характеристиками [323, c. 22, 23]. 
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У той же час, тісна кооперація незалежних підприємств у певних сферах 

діяльності може бути пов’язана із конфліктом інтересів в галузі розподілу 

прибутку, а також супроводжуватися опортуністичною поведінкою одного з 

партнерів, що може призвести до втрати переваги в технології та погіршення 

конкурентної позиції іншого учасника альянсу. 

Серед форм комерціалізації за кількістю та вартістю угод у сфері 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності переважають 

пасивні форми, зокрема ліцензування та похідні від нього мерчандайзинг і 

франчайзинг. Зазначена специфіка пояснюється порівняно нижчою ризикованістю 

пасивних форм комерціалізації, відсутністю необхідності пошуку і мобілізації 

фінансових, матеріально-технічних та організаційних ресурсів, необхідних для 

впровадження результатів інтелектуальної діяльності у виробництво інноваційної 

продукції, а також можливістю одночасного надання у використання майнових 

прав інтелектуальної власності невизначеній кількості суб’єктів господарювання. 

Крім того, ліцензування завдяки своїй гнучкості дозволяє через коригування умов 

договору максимально захистити інтереси ліцензіара і досягти оптимального 

співвідношення між ступенем ризику та потенційною дохідністю. 

У рамках ліцензування суб’єкт виключних майнових прав інтелектуальної 

власності (ліцензіар) може видати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження 

(ліцензію), що надає право на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності в певній обмеженій сфері. Ліцензія може бути оформлена як окремий 

документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. 

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання 

об’єкта права інтелектуальної власності (права, що надаються за договором, 

способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються 

права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права 

інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне 

включити у договір. Завдяки можливості чіткого визначення кожної істотної умови 

ліцензійного договору, ліцензування перетворюється на одну з найбільш гнучких 

форм комерціалізації, що відзначається комплексом переваг і недоліків (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Переваги та недоліки ліцензування як форми комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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Істотні умови договору можна поділити на об’єктивні та суб’єктивні. До 

об’єктивних відносяться ті умови, які безпосередньо встановлені законом, а до 

суб’єктивних – умови, які на вимогу однієї з сторін погоджуються у тексті договору 

[324 с. 108]. Відповідно, до об’єктивних істотних умов ліцензійного договору 

відносяться: сторони договору, предмет договору, вид ліцензії, вартість ліцензії, 

винагорода, строк чинності договору. При цьому предметом ліцензійного договору 

не можуть бути права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору 

не були чинними. Значна кількість різних за змістом істотних умов ліцензійного 

договору, різноманітність його суб’єктів та об’єктів обумовлюють існування різних 

видів ліцензій (див. рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Підходи до класифікації ліцензій у сфері інтелектуальної власності 

Джерело: розроблено автором з використанням [99; 325, с. 19-22]. 
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ліцензіару прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, шо були 

розроблені із застосуванням технічних рішень, переданих на умовах укладеного 

раніше первинного ліцензійного договору [326, с. 190]. 

Таким чином, для власника інтелектуального продукту ліцензування надає 

суттєві переваги, зокрема можливість зберегти майнові права на нього і, водночас, 

максимізувати доход за рахунок одночасного надання використання необмеженій 

кількості суб’єктів [327, c. 334]. Надзвичайна різноманітність видів ліцензій у 

поєднанні з високою гнучкістю договірної конструкції перетворює ліцензування на 

універсальну форму комерціалізації та дозволяє швидко її адаптувати до нових 

умов економічного середовища та потреб господарського обороту. 

Похідними від ліцензування формами комерціалізації є мерчандайзинг та 

франчайзинг, хоча останній і становить окремий вид правочинів у вітчизняній 

системі цивільного права. Мерчандайзинг у сфері інтелектуальної власності 

пов’язаний із використанням на умовах ліцензійного договору зображень та імен 

фіктивних персонажів або реальних особистостей з метою стимулювання продажів 

та просування продукції споживчого призначення на ринку. Власнику майнових 

прав мерчандайзинг дозволяє не лише наростити чистий грошовий потік від 

господарського обороту інтелектуального продукту, а й підвищити його ринкову 

вартість за рахунок зростання поінформованості споживачів та гудвілу. Натомість, 

для набувача прав інтелектуальної власності мерчандайзинг підвищує ефективність 

просування продукції на ринку та надає конкурентні переваги перед іншими 

учасниками ринку, що трансформуються у додатковий прибуток.  

У структурі мерчандайзингу виокремлюють мерчандайзинг персонажів та 

мерчандайзинг реальних особистостей (акторів, зірок шоу-бізнесу, спортсменів 

тощо). При цьому для того, щоб фіктивний персонаж аудіовізуального або 

літературного твору перетворився на самостійний об’єкт правової охорони та 

мерчандайзингу він має володіти рисами, які чітко вирізняють його з поміж інших 

дійових осіб, перетворюючи на стрижневий елемент твору [328]. 

Основними способами використання об’єкта інтелектуальної власності у 

рамках мерчандайзингу є виробництво продукції кінцевого споживання, реалізація 
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продукції у роздрібній торговельній мережі, проведення промо-кампаній, реклама. 

У якості базових категорій продукції у рамках мерчандайзингу виступають дитячі 

іграшки, поліграфічна продукція, канцтовари, спортивний інвентар, продукти 

харчування, одяг та текстиль, дитячий транспорт [329]. Зазначена специфіка 

перетворює мерчандайзинг на надзвичайно ефективний інструмент комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, річний обсяг реалізації продукції, 

виробленої на основі мерчандайзингу персонажу Hello Kitty, перевищує 6,5 млрд. 

дол. США і забезпечує власнику майнових прав понад 140 млн. дол. США 

операційного прибутку щороку, а річна виручка від реалізації продукції, 

виробленої на основі мерчандайзингу персонажів анімаційного фільму Frozen 

перевищує 5,1 млрд. дол. США при касових зборах у кінотеатрах та доході від 

прокату у 1,27 млрд. дол. США, забезпечуючи власнику майнових прав компанії 

Disney понад 130 млн. дол. США операційного прибутку щороку [330; 331]. 

На противагу мерчандайзингу, який переважно застосовується для 

комерціалізації об’єктів авторського та суміжних прав, франчайзинг має пряме 

відношення до комерціалізації об’єктів промислової власності загалом та товарних 

знаків зокрема. Франчайзинг належить до підприємницької діяльності у галузі 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, яка передбачає надання 

правовласником (франчайзером) на договірній основі та за відповідну винагороду 

франчайзі права на використання комплексу об’єктів інтелектуальної власності, 

комерційного досвіду та ділової репутації, що утворюють цілісну і завершену 

бізнес-модель, для здійснення правонабувачем підприємницької діяльності під 

контролем франчайзера та в рамках його логістичної мережі. Він дозволяє 

суб’єктам малого бізнесу за рахунок використання випробуваної бізнес-моделі, 

логістичної мережі франчайзера та комплексу об’єктів інтелектуальної власності 

освоювати виробництво інноваційної продукції і підвищувати власну конкуренто-

спроможність, зберігаючи при цьому відносну самостійність [332, c. 120]. 

Розвиток франчайзингу обумовлюється перевагами, які він надає суб’єктам 

господарювання (див. рис. 3.10). Серед форм франчайзингу виокремлюють: прямий; 

зворотній; субфранчайзинг та майстер-франчайзинг [332, c. 122]. 
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Рис. 3.10. Переваги та недоліки франчайзингу  

Джерело: власна розробка автора. 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФРАНЧАЙЗИНГУ  

Недоліки  Переваги 

ДЛЯ ВЛАСНИКА МАЙНОВИХ ПРАВ ІВ  

Можливість максимізації доходу за 
рахунок одночасного надання у ви-
користання комплексу майнових прав 
необмеженій кількості франчайзі  

Часткова втрата контролю за вико-
ристанням об’єктів інтелектуальної 
власності третіми особами  

Розширення масштабів діяльності та 
освоєння нових регіональних ринків з 
низькими ризиками та витратами  

Загроза виникнення нового потен-
ційного конкурента після завершення 
терміну дії франчайзингової угоди 

Ризик нанесення шкоди репутації 
унаслідок виробництва і реалізації 
франчайзі низькоякісної продукції 

Зміцнення ділової репутації та роз-
ширення кола лояльних споживачів 
продукції за рахунок франчайзі  

Необхідність здійснення витрат щодо 
контролю діяльності франчайзі 

Ризик опортуністичної поведінки з 
боку франчайзі та приховування ним 
реальних обсягів реалізації  

ДЛЯ ФРАНЧАЙЗІ 

Недоліки  Переваги 

Можливість виходу на новий ринок 
та продажу продукції, що користу-
ється попитом серед споживачів  

Частина прибутку йде на здійснення 
франчайзингових платежів  

Мінімізація ризиків та витрат на про-
сування за рахунок використання пе-
ревіреної і ефективної бізнес-моделі 

Контроль франчайзером усього проце-
су виробництва і реалізації продукції  

Мінімальний вплив на асортиментну 
політику, політику ціноутворення та 
просування товару на ринок  Зниження витрат на логістику за ра-

хунок доступу до ефективної системи 
матеріально-технічного забезпечення Зниження гнучкості та свободи ве-

дення бізнесу унаслідок взятих на 
себе зобов’язань перед франчайзером 

Необхідність закуповувати сировину 
та продукцію виключно в рамках 
логістичної мережі франчайзера  

Доступ до нових технологій, знань та 
досвіду організації бізнес-процесів 

Здобуття конкурентних переваг перед 
іншими учасниками ринку  

Зниження потреби в капіталі і скоро-
чення господарських, адміністратив-
них та інших витрат, що частково 
перекладаються на франчайзі  

Збереження майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності  
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У сучасних умовах ринок франчайзингових послуг є одним з найбільш 

динамічних та перспективних сегментів глобального економічного середовища. За 

даними Міжнародної асоціації франчайзингу в 2018 р. обсяг реалізації продукції, 

виробленої на основі франчайзингу, сягнув 11% світового ВВП, при цьому в США 

річний товарооборот у галузі франчайзингу перевищив 0,77 трлн. дол., а його 

динаміка перевищила річні темпи приросту американського ВВП [333, p. 11]. 

Альтернативу франчайзингу складає одна з базових пасивних форм 

комерціалізації, а саме передання виключних майнових прав на об’єкт 

інтелектуальної власності. Майнові права на винахід, корисну модель чи 

промисловий зразок є неподільними і не передбачають можливості дроблення, а 

тому передаються лише у повному обсязі та переходять до правонаступника разом 

з оригіналом охоронного документа. Про це прямо свідчить положення Ст.28 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в якій не 

передбачено механізм часткового передання прав, засвідчених патентом, а 

згадується договір про передачу права власності на винахід [334, c. 18]. 

Водночас авторське право та право на товарні знаки передбачають можливість 

передання виключних майнових прав на зазначені об’єкти не у повному обсязі. У 

такому випадку в тексті угоди має бути чітко зазначено вичерпний перелік прав, 

які є предметом договору. Зокрема, згідно зі Ст.31 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» особа, яка володіє авторським правом може передати свої 

майнові права повністю або частково [111]. 

Передання майнових прав для учасників правочину пов’язується як із 

значними перевагами, так і з певними недоліками (див. рис. 3.11). На нашу думку, 

передання виключних майнових прав як форма комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності надає більше переваг та можливостей правонаступнику. 

У той час, як для правовласника передання прав є пасивною формою, 

правонаступник набуває у власність стратегічний актив, який є джерелом 

конкурентних переваг, може бути впроваджений у виробництво інноваційної 

продукції з високою часткою доданої вартості або використаний у якості внеску до 

статутного капіталу інноваційно активних підприємств. 
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Рис. 3.11. Переваги та недоліки передання виключних майнових прав 

як форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності  

Джерело: власна розробка автора. 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ 

МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТ ІВ  

Недоліки  

ДЛЯ ВЛАСНИКА МАЙНОВИХ ПРАВ ІВ  

Переваги 

Отримання фіксованого доходу в 
формі одноразового платежу у обсязі, 
визначеному договором  

Повна втрата майнових прав та 
контролю за об’єктом ІВ  

Перехід усіх ризиків, пов’язаних із 
господарським оборотом об’єкта ІВ, 
до правонаступника за договором  

Втрата будь-яких потенційних дохо-
дів, пов’язаних із подальшою комер-
ціалізацією об’єкта ІВ  

Дохідність від передання прав є знач-
но нижчою, порівняно з іншими па-
сивними формами комерціалізації  

Втрата стратегічного активу, що є 
джерелом конкурентоспроможності  

Уникнення витрат на підтримку інте-
лектуальної безпеки, охорону та за-
хист майнових прав на об’єкт ІВ   

Ризик створення конкурента у ви-
падку збереження вектора науково-
технічної діяльності у майбутньому 

ДЛЯ ПРАВОНАСТУПНИКА 

Недоліки  Переваги 

Отримання повного контролю над 
стратегічним активом, що може 
виступати джерелом конкурентних 
переваг на ринку  

До правонаступника переходять усі 
ризики, що супроводжують господар-
ський оборот об’єкта ІВ 

Необхідність пошуку та мобілізації 
ресурсів для впровадження об’єкта ІВ 
у виробництво інноваційної продукції  

Можливість швидкого покриття вит-
рат на розробку інтелектуального 
продукту та зосередження зусиль на 
створенні нових об’єктів ІВ  

Власник майнових прав на об’єкт ІВ 
несе повну відповідальність за ре-
зультати його використання у госпо-
дарській діяльності  

Відсутність потреби у контролі вико-
ристання об’єкта ІВ контрагентом з 
метою захисту від опортунізму 

Вилучення з процесу суспільного ви-
робництва інноваційної продукції  

Доступ до нових технічних рішень, 
що можуть слугувати основою для 
виробництва інноваційної продукції з 
високою часткою доданої вартості 

Досягнення незалежності та повної 
свободи ведення бізнесу 

Можливість повної реалізації еконо-
мічного та інноваційного потенціалу 
об’єкта, а також максимізації прибут-
ку від його комерціалізації  

Ймовірність того, що прибуток від 
комерціалізації об’єкта ІВ буде нижче 
від очікуваного, що збільшить термін 
окупності інвестицій  
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Найбільш поширеними з активних форм комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності є використання у власній господарській діяльності або 

внесення до статутного капіталу суб’єкта господарювання, що передбачають пряме 

залучення результатів інтелектуальної діяльності до сфери суспільного 

виробництва і за сприятливих умов дозволяють акумулювати шляхом участі у 

розподілі прибутку значну частину доданої вартості, генерованої у процесі 

реалізації інноваційних товарів та послуг на ринку. Використання об’єктів 

інтелектуальної власності у власній господарській діяльності передбачає набуття 

підприємством майнових прав шляхом їх придбання або розробки 

інтелектуального продукту за власні кошти. У випадку ефективного використання 

інтелектуального капіталу у господарській діяльності, дана форма комерціалізації 

дозволяє максимально реалізувати економічний потенціал об’єктів інтелектуальної 

власності та максимізувати прибуток від їх комерціалізації. 

Придбаний або розроблений за власні кошти об‘єкт інтелектуальної власності 

зараховується на баланс підприємства, якщо одночасно виконуються такі умови: 

підприємство здійснює його контроль; існує імовірність отримання майбутніх 

економічних вигод, пов’язаних з його використанням; його вартість може бути 

достовірно визначена [335]. Водночас внесення об’єктів інтелектуальної власності  

до статутного капіталу має відбуватися на основі їх грошової оцінки, що 

затверджується зборами засновників підприємства [145; 336]. 

Таким чином, ефективне поєднання активних і пасивних форм комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності дозволяє власнику майнових прав максимізувати 

віддачу від інвестицій у інтелектуальний капітал, перетворивши його у 

стратегічний актив, що є джерелом конкурентних переваг на ринку, основою для 

інноваційного переозброєння виробництва, стійкого зростання господарського 

потенціалу, підвищення вартості бренду та ринкової капіталізації бізнесу. Завдяки 

цьому, формування дієвого механізму комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності відіграє вирішальну роль у стимулюванні розширеного суспільного 

відтворення та підвищенні конкурентоздатності економіки країни, забезпечуючи 

інноваційний базис для модернізації суспільного виробництва. 
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3.2. Фінансово-економічні механізми комерціалізації об’єктів  

інтелектуальної власності 

 

В умовах стрімкої глобалізації господарських зв’язків та активізації 

конкуренції на міжнародних ринках об’єкти інтелектуальної власності 

перетворюються на стратегічний економічний ресурс суб’єктів господарювання та 

основний фактор суспільного виробництва, що постає потужним драйвером 

соціально-економічного розвитку країни. При цьому економічна природа 

інтелектуальної власності, специфічні властивості її об’єктів та зростаюча кількість 

порушень прав інтелектуальної власності  підвищують ризикованість інвестицій у 

інтелектуальний капітал, негативно впливають на економічну привабливість 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності для суб’єктів господарювання, а 

також суттєво ускладнюють залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. 

Однією із ключових проблем, що виникають під час господарського обороту 

об’єктів інтелектуальної власності та їх комерціалізації, є проблема фінансового 

забезпечення. Адже зазвичай підприємства, що задіяні у комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності не володіють достатнім обсягом власних фінансових 

ресурсів, а залучення фінансування із традиційних зовнішніх джерел ускладнюється 

економічною природою та специфікою об’єктів інтелектуальної власності. 

Завдяки цьому, в рамках сучасної ринкової економіки сформувалися та набули 

розвитку спеціальні фінансово-економічні механізми забезпечення господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності, серед яких провідну роль відіграють 

венчурне фінансування, краудфандинг та розміщення цінних паперів. Формування 

зазначених механізмів дозволило вирішити суперечність між об’єктивною 

необхідністю фінансування інвестицій у інтелектуальний капітал і дефіцитом 

доступних для інноваційних підприємств джерел фінансових ресурсів [337, c. 664]. 

 Фінансово-економічні механізми комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності – це організовані форми фінансової діяльності, що задовольняють 

потреби учасників господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності у 

капіталі, враховують і забезпечують управління ризиками комерціалізації об’єктів 
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інтелектуальної власності та прискорюють їх трансформацію у інтелектуальний 

капітал інноваційно активних суб’єктів господарювання [338, c. 29]. У системі 

суспільного відтворення зазначені механізми виконують важливі функції, що 

пов’язані з інтенсифікацією процесу впровадження результатів інтелектуальної 

діяльності у виробництво, а саме: алокаційну, трансформаційну, селекційну, 

контрольну, стимулювання, нагромадження, ризик-менеджменту (див. додаток М.1). 

 Належне фінансове забезпечення процесу комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності прискорює трансформацію інтелектуального продукту у 

працюючий інтелектуальний капітал; забезпечує можливість придбання 

необоротних активів, необхідних для виробництва інноваційної продукції, 

підтримки її високої якості і споживчих характеристик; стимулює зацікавленість 

підприємців-новаторів у підвищенні ефективності власної діяльності; забезпечує 

фінансову мотивацію суб’єктів інтелектуальної діяльності; скорочує виробничий 

цикл та гарантує швидке виведення інноваційного товару на ринок; дозволяє 

використовувати увесь комплекс маркетингових заходів для просування 

інноваційної продукції на ринках із високою конкуренцією.  

На нашу думку, усі фінансово-економічні механізми комерціалізації можна 

розділити на три групи, залежно від їх значення у безпосередньому впровадженні 

об’єктів інтелектуальної власності у суспільне виробництво інноваційно 

активними підприємствами та врахуванні специфіки і ризиків господарського 

обороту інтелектуального капіталу (див. рис. 3.26). Інноваційні механізми 

враховують специфіку інноваційно активних компаній, що перебувають на ранніх 

стадіях розвитку і відіграють основоположну роль у залученні результатів 

інтелектуальної діяльності до сфери суспільного відтворення. Класичні механізми 

переважно базуються на інструментах фінансового ринку і призначені для 

задоволення потреб інноваційно активних підприємств, що перебувають на пізніх 

стадіях життєвого циклу, у коштах середньо- і довгострокового характеру. 

Допоміжні механізми забезпечують специфічні потреби підприємств, що 

виникають на різних стадіях їх життєвого циклу, та дозволяють залучати додаткові 

фінансові ресурси у комплексі з основними джерелами фінансування.  
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Рис. 3.12. Класифікація фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

Джерело: власна розробка автора. 

При цьому важливо відзначити, що роль основного джерела фінансових 
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закономірність обумовлюється різним розміром потреби у капіталі, а також різним 

рівнем ризиків, які супроводжують діяльність інноваційно активних підприємств 

на різних стадіях їх життєвого циклу. На ранніх стадіях розвитку, а саме від 

виникнення ідеї до раннього зростання, комерціалізація інтелектуальної власності 
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Рис. 3.13. Життєвий цикл інноваційно активного підприємства 

Джерело: власна розробка автора. 
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На стадії раннього зростання компанія розпочинає виробництво продукції та 

виводить її на ринок, що вимагає значних витрат на маркетинговий супровід і 

просування товару на ринку. На цій стадії підприємство вперше починає 

отримувати дохід від операційної діяльності. Проте унаслідок значних витрат на 

стимулювання реалізації продукції фінансовий результат продовжує залишатися 

від’ємним. Саме завдяки цьому, проміжок часу, який охоплює перші чотири етапи 

життєвого циклу підприємства отримав назву «долини смерті».   

Впродовж даного періоду підприємство здійснює масштабні інвестиції у 

основні та оборотні засоби, нематеріальні активи, маркетингове забезпечення і, 

водночас, не отримує жодних доходів від операційної діяльності. Як наслідок, у 

компанії відсутні внутрішні джерела фінансування, а її існування повністю 

залежить від залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел та їх ефективного 

використання для оперативного впровадження акумульованого інтелектуального 

капіталу у виробництво нової інноваційної продукції та її виведення на ринок. 

Вихід підприємства із «долини смерті» пов’язується із переходом на пізні 

стадії життєвого циклу, які включають експансію, зрілість, інтернаціоналізацію та 

інтеграцію. На стадії експансії підприємство активно нарощує обсяги реалізації 

продукції, збільшуючи свою частку на національному ринку. Завдяки завершенню 

процесу входження на ринок, зростанню ефекту масштабу та віддачі від 

маркетингових заходів впродовж цього етапу компанія вперше починає 

отримувати додатній фінансовий результат від операційної діяльності [8, c. 323].  

На стадії зрілості обсяги реалізації продукції на національному ринку 

стабілізуються і компанія здобуває максимальну частку на ринку, що може бути 

досягнута за умов існуючої кон’юнктури, інституційного середовища та 

макроекономічної ситуації. Підприємства, які перебувають на стадії зрілості, 

зазвичай характеризуються стабільними показниками діяльності, задовільним 

фінансово-господарським станом, оптимальною структурою капіталу, позитивною 

діловою репутацією та кредитною історією, значним інноваційним та 

господарським потенціалом, реалістичною та ефективною стратегією розвитку. 

Завдяки цьому, саме на стадії зрілості компанії отримують доступ до класичних 
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фінансово-економічних механізмів, які базуються на інструментах фінансового 

ринку та дозволяють залучати значні обсяги ресурсів на тривалий термін.  

На стадії інтернаціоналізації підприємство у пошуках нових джерел 

екстрагування доданої вартості, зростання ринкової капіталізації та максимізації 

прибутку розпочинає розширювати географію присутності, нарощувати експорт 

продукції та виходити на міжнародний ринок. Здобуття конкурентних переваг у 

глобальному економічному середовищі вимагає масштабних інвестицій у 

інтелектуальний капітал з метою удосконалення характеристик і асортименту 

продукції, а також її просування на міжнародному ринку. Зазначені обставини у 

поєднанні із суттєвим зниженням рівня ризиків, які супроводжують фінансово-

господарську діяльність компанії, уможливлюють застосування таких механізмів 

фінансового забезпечення, як додаткове приватне розміщення акцій, облігаційна 

позика із застосуванням сек’юритизації активів, мезонінне фінансування. 

На стадії інтеграції підприємство як унітарний суб’єкт господарювання 

досягає межі виробничих можливостей, максимізує прибуток від операційної 

діяльності, частку на національному та міжнародному ринку, а також ринкову 

капіталізацію. У цих умовах єдиним шляхом подальшого розвитку та реалізації 

акумульованого компанією інноваційного та господарського потенціалу є 

досягнення ефекту синергії і консолідації стратегічних ресурсів шляхом 

збільшення частки на ринку у процесі горизонтальної інтеграції або диверсифікації 

діяльності у процесі вертикальної інтеграції. У будь-якому випадку здійснення 

угод злиття або поглинання зазвичай обумовлює необхідність проведення 

первинного публічного розміщення акцій на фондовому ринку [341, c. 430]. 

Таким чином, розвиток інноваційно активних підприємств не лише 

пов’язується із планомірною зміною стадій їх життєвого циклу, а й передбачає 

поступовий перехід від інноваційних до класичних механізмів фінансування, що 

обумовлюється кардинальною зміною обсягу потреби у капіталі, а також загальним 

рівнем ризиків, які супроводжують їх діяльність. 

На самих ранніх стадіях життєвого циклу підприємства ключову роль у 

фінансовому забезпеченні комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
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відіграє краудфандинг, оскільки дозволяє залучити на постійній основі, без застави 

та необхідності виплати відсотків обсяг фінансових ресурсів, достатній для початку 

господарської діяльності і впровадження інтелектуального капіталу у виробництво 

та реалізацію нової інноваційної продукції [337, c. 666].  

Краудфандинг можна визначити як колективне фінансування проектів шляхом 

мікротранзакцій з використанням спеціалізованих онлайн-платформ на 

еквівалентній або безвідплатній основі. У сфері фінансування інтелектуальної 

діяльності механізм краудфандингу вперше було використано у США в 1997 р. 

коли шанувальниками британської рок-групи Marillion шляхом спеціальної 

інтернет-кампанії було зібрано понад 60 тис. дол. для організації виступів групи на 

території США. Цього ж року незалежний американський режисер Марк Тепіо 

Кінес створив спеціальний сайт для збору коштів на зйомку свого нового фільму і 

вже на початку 1999 р. йому вдалося зібрати 125 тис. дол. У 2001 р. у США 

створюється перша краудфандингова онлайн-платформа ArtistShare [342; 343].  

Впродовж наступних десяти років відбувається поступове зростання кількості 

краудфандингових платформ, серед яких FilmVenture (2002 р.), Kiva (2005 р.), 

Sellaband (2006 р.), SliceThePie (2007 р.), HyperFunding (2008 р.), IndieGoGo (2008 

р.), Pledge Music (2009 р.), Kickstarter (2009 р.), RocketHub (2009 р.), GoFundMe 

(2010 р.), Microventures (2010 р.) та ні. Нині у всьому світі функціонує понад 2000 

подібних платформ, водночас центром краудфандингу продовжує залишатися 

США [344, p. 2-3]. Саме у США функціонують три найбільші платформи 

GoFundMe, Kickstarter та IndieGoGo, на яких за весь період їх діяльності було 

зібрано понад 10 млрд. дол., з яких понад 4 млрд. було зібрано на Kickstarter. Лише 

за 2017 р на даній платформі з понад 33 тис. відкритих проектів було 

профінансовано 19348 проектів на понад 0,6 млрд. дол. [345].  

У той час, як засновниками проектів на Kickstarter виступають представники 

різних країн світу, у тому числі й України, переважна частина інвесторів (бекерів) 

проживає у США. Понад 80% усіх інвестицій на даній платформі забезпечують 

громадяни п’яти країн – Австралії, Великої Британії, Німеччини, Канади та США, 

причому бекери з США забезпечують до 70% від загального обсягу інвестицій.  
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Як окремий механізм фінансування комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності краудфандинг відзначається перевагами і недоліками (див. рис. 3.14). Він 

є доступним для малих інноваційних компаній, що перебувають на ранніх стадіях 

розвитку, відчувають дефіцит ліквідності та матеріальних активів. Водночас даний 

механізм забезпечує порівняно невеликий обсяг фінансових ресурсів, що мають 

бути освоєні впродовж короткого терміну. При мінімально можливій сумі проекту 

у 10 тис. дол. переважна кількість успішних проектів збирає від 10 до 50 тис. дол. 

При цьому після завершення проекту впродовж року бажано налагодити випуск 

продукції та розіслати її бекерам, які не схильні довго чекати на передбачену 

проектом винагороду у формі певного товару [337, c. 667]. 

 

Рис. 3.14. Переваги і недоліки краудфандингу 

Джерело: власна розробка автора. 

 

КРАУДФАНДИНГ  

Недоліки  Переваги 

Можливість швидкого залучення фін-
ансових ресурсів з низькими витратами 

Невеликий обсяг фінансових ресур-
сів, що можуть бути залучені на 
порівняно короткий термін  

Необхідність забезпечення відкрито-
сті інформації про продукт і розкри-
ття даних про його характеристики 

Фінансування не розподіляється у часі 
та не потребує застави або гарантій  

Повне збереження контролю над усіма 
об’єктами інтелектуальної власності  

Можливість попередньо оцінити обсяг 
попиту на інноваційну продукцію  

Доступність для малих інноваційних 
компаній, що перебувають на ранніх 
стадіях розвитку, відчувають дефіцит 
ліквідності та матеріальних активів  

Можливість удосконалення продукції 
за рахунок налагодження зворотного 
зв’язку з потенційними споживачами  

Доступність лише для виробників 
інноваційної продукції споживчого 
призначення (гаджетів, програмного 
забезпечення, товарів для дому)  

Необхідність належного маркетинго-
вого забезпечення проекту  

Висока ймовірність збитковості проек-
ту через завищені очікування і відсут-
ність контролю з боку інвесторів  

Невизначеність щодо реального обся-
гу інвестицій, які буде залучено за 
результатами збору коштів 
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Тривалість проекту, тобто період, впродовж якого відбувається збір коштів, 

може становити до 60 днів. Середня тривалість проекту не перевищує 30 днів. Як 

свідчить практика, якщо проект за перші дні збирає понад 25-30% від основної 

суми, ймовірність його успішного завершення становить понад 91% [346]. У 

процесі підготовки проекту для краудфандингової платформи необхідно розробити 

систему інвестиційних наборів (англ. pledge) для бекерів, адже різні інвестори 

готові вкласти різні обсяги коштів у проект. Як свідчить практика, асортимент 

інвестиційних наборів може містити до 20 і більше різних варіантів [347]. 

У сфері краудфандингу отримали розвиток чотири основні моделі, а саме: 

модель, що базується на благодійних внесках (англ. donation-based crowdfunding) і 

не передбачає жодної винагороди; модель, що базується на нефінансовій 

винагороді (англ. reward-based crowdfunding); модель участі у капіталі (англ. equity-

based crowdfunding), яка передбачає інвестування коштів у акції підприємства; 

модель боргового фінансування (англ. donation-based crowdfunding), яка базується 

на колективному мікрокредитуванні проекту під низький відсоток. Серед 

зазначених моделей переважають перші дві, оскільки передбачають обмежену 

відповідальність особи за результати реалізації проекту [348, c. 59-60]. 

Потрібно відзначити, що власник проекту отримує у користування не всю 

суму, зібрану упродовж кампанії. Зазвичай 5% сплачується краудфандинговій 

платформі, 3-5% білінговій системі, що обслуговує усі фінансові транзакції на 

платформі, 1-3% агентству, що на замовлення власників проекту здійснювало його 

організаційний та маркетинговий супровід [349]. 

Поряд із краудфандингом одним з базових фінансово-економічних механізмів 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності є венчурне фінансування 

[350, c. 168]. Венчурне фінансування передбачає інвестування коштів у інноваційні 

підприємства, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку, мають високу очікувану 

прибутковість та значний потенціал росту, і може здійснюватися як у індивідуальній 

формі бізнес-янголами, так і у інституціоналізованій формі венчурними фондами.  

Бізнес-янголами вважаються індивідуальні інвестори, які володіють значним 

обсягом вільних фінансових ресурсів, досвідом підприємницької і управлінської 
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діяльності та у приватному порядку вкладають кошти в інноваційні проекти, які 

перебувають на ранніх стадіях розвитку. Зазначені особи зазвичай вже досягли 

успіху у професійній діяльності, тому інвестування у інноваційні проекти для них 

є не лише додатковим джерелом доходу, а й важливою формою самореалізації. 

Накопичений бізнес-янголами персональний досвід у сфері залучення 

зовнішнього фінансування та реалізації інвестиційних проектів допомагає їм 

відбирати комерційно успішні проекти та оперативно впроваджувати їх у життя. 

Завдяки цьому, вони завжди безпосередньо долучаються до управління 

інноваційним проектом, активно діляться власним досвідом та передають знання 

щодо специфіки організації основних бізнес-процесів у рамках операційного циклу 

господарської діяльності інноваційного підприємства [351, p. 28-30]. 

Водночас обсягу фінансових ресурсів, який вони можуть вкласти в окремий 

проект, зазвичай бракує для налагодження повного виробничого циклу та 

успішного виведення товару на ринок. Як наслідок, в системі фінансового 

забезпечення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності бізнес-янголи 

займають особливу нішу, а саме – вони інвестують у проекти, які потребують 

порівняно невеликих обсягів фінансування і, водночас, не володіють чітко 

вираженим інноваційним та комерційним потенціалом достатнім для того, щоб 

зацікавити венчурні фонди та інших інституційних інвесторів [352, p. 70-72].  

За цих умов, більш універсальним фінансово-економічним механізмом 

комерціалізації виглядають інвестиції венчурних фондів, що здійснюються на 

інституціоналізованій основі. Венчурні фонди – це фінансові інститути, що 

спеціалізуються на інвестуванні коштів з використанням усього комплексу 

інструментів фінансового ринку у акціонерний капітал підприємств реального 

сектору економіки, які знаходяться на різних стадіях розвитку і мають значний 

потенціал росту. Венчурний фонд по суті виконує функції акціонера підприємства, 

який поряд із його менеджментом керує його діяльністю і створює умови для 

реалізації його фінансово-господарського потенціалу. Головною метою 

венчурного фонду є зростання ринкової капіталізації підприємства та підвищення 

внутрішньої норми дохідності [350, c. 170]. 
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Фінансові ресурси венчурні фонди залучають із різних джерел. Як свідчить 

практика, у США до 70% фінансування надходить від інституційних інвесторів, 

тобто пенсійних фондів і страхових компаній, які розраховують отримати дохід у 

розмірі, що на 3-6% перевищує ринкову дохідність корпоративних цінних паперів. 

Завдяки поширенню у країнах ЄС банківсько-орієнтованої структури фінансового 

ринку, у Європі із зазначених вище джерел надходить лише 30% фінансування, а 

40-50% фінансування припадає на комерційні банки [353, c. 20].  

Венчурний фонд розподіляє фінансування у часі. На початкових стадіях, коли 

відбувається розробка первинної концепції компанії, налагодження виробництва і 

просування продукції, фонд надає близько 17-20% фінансування. На стадії 

експансії, коли відбувається збільшення виробничих потужностей, виникає 

потреба у додаткових обігових коштах, фонд надає від 50% до 55% фінансування. 

Крім того, до 20% фінансування може надійти від викупу менеджментом 

підприємства частини розміщуваних ним корпоративних прав. На інші форми 

фінансування зазвичай припадає до 10% [354, c. 33].  

Життєвий цикл венчурного фінансування включає наступні стадії: 

1. Створення венчурного фонду, коли відбувається акумуляція фінансових ресурсів 

інвесторів; 2. Генерування угод, коли здійснюється відбір проектів; 3. Здійснення 

інвестицій; 4. Постінвестиційне управління, коли відбувається активний процес 

передачі підприємству венчурним фондом своїх ділових зв’язків, знань і досвіду з 

метою підвищення внутрішньої норми доходу і приросту генерованої 

підприємством доданої вартості; 5. Управління виходом, коли венчурний фонд 

повертає вкладені у підприємство кошти шляхом організації первинного 

публічного розміщення або прямого продажу підприємства [355, c. 120]. 

Як окремий механізм фінансування інвестиції венчурних фондів 

відзначаються відповідними перевагами і недоліками (див. рис. 3.15). На противагу 

бізнес-янголам, венчурні фонди надають можливість залучати на постійній основі 

значні за обсягом середньо- і довгострокові інвестиції. Крім того, інвестиції 

венчурних фондів передбачають обмежену відповідальність учасників проекту у 

випадку його невдалого завершення [356, c. 87]. 
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Рис. 3.15. Переваги і недоліки фінансування венчурним фондом 

Джерело: власна розробка автора. 

 

ФІНАНСУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ 

 

Недоліки  
 

Переваги 

Можливість залучення на постій-
ній основі значних за обсягом се-
редньо- і довгострокових фінансо-
вих інвестицій  

Фінансування розподіляється у 
часі і залежить від стадії реалізації 
проекту  

Організаційний супровід венчур-
ним фондом діяльності суб’єкта 
господарювання

Широкий вибір різноманітних  ін-
струментів фінансування інвести-
ційної та операційної діяльності 
підприємства  

Доступність для малих інновацій-
них компаній, що перебувають на 
ранніх стадіях розвитку, відчува-
ють дефіцит ліквідності та матері-
альних активів  

Диверсифікація ризиків у сфері ко-
мерціалізації між власником інте-
лектуального капіталу і венчурним 
фондом, що інвестує кошти  

Жорсткий контроль венчурним 
фондом діяльності підприємства в 
цілях забезпечення швидкої окуп-
ності та високої рентабельності 
вкладеного капіталу  

Отриманий у процесі діяльності 
підприємства прибуток зазвичай 
реінвестується у виробництво, а не 
розподіляється у формі дивідендів 
серед його засновників  

Зміна у структурі власності після 
виходу венчурного фонду зі 
складу засновників підприємства 
по завершенню циклу венчурного 
фінансування  

Часткова втрата контролю заснов-
ників проекту над інтелектуаль-
ним капіталом та іншими активами 
підприємства  

Можливість використання накопи-
чених знань і досвіду венчурного 
фонду у галузі управління бізнес-
процесами  

Обмежена відповідальність учас-
ників проекту у випадку його нев-
далого завершення  

Відсутність процентних виплат за 
користування залученим венчур-
ним капіталом  

Тривала процедура due diligence за 
результатами якої венчурний фонд 
прийматиме рішення про участь у 
фінансуванні відповідної іннова-
ційної компанії  
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Згідно з нормами вітчизняного законодавства венчурний фонд – це 

недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу, який здійснює виключно 

приватне розміщення цінних паперів серед юридичних осіб та фізичних осіб і 

активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами 

компанії з управління активами такого фонду [357]. Як свідчить практика, в Україні 

венчурні фонди створюються переважно у формі пайових закритих строкових 

інститутів спільного інвестування, що робить їх «непрозорими».  

Поряд із венчурними інвестиціями, для фінансового забезпечення процесу 

розширеного відтворення інтелектуального капіталу і виробництва інноваційної 

продукції можуть застосовуватися кошти афілійованих приватних інвесторів та 

державна підтримка інноваційної діяльності. Афілійовані приватні інвестори (англ. 

FFF – friends, family, fans) є фізичними особами, які зазвичай на безповоротній та 

безвідплатній основі вкладають кошти у інноваційні проекти унаслідок родинних 

зв’язків або особистої прихильності до їх засновників. У окремих випадках, поряд 

із безповоротною фінансовою допомогою, кошти можуть надаватися на умовах 

кредиту або в обмін на частку у капіталі компанії [358].  

Для залучення інвестицій даної категорії власників капіталу засновникам 

проекту потрібно у загальних рисах розкрити сутність проекту, його інноваційний 

характер та конкурентні переваги, а після отримання коштів постійно підтримувати 

зв’язок з інвесторами та інформувати їх про прогрес у реалізації проекту. 

Непрофесійні інвестори як правило не здійснюють формальної експертизи проекту, 

а приймають рішення про вкладання коштів на основі інтуїції, під впливом емоцій 

або унаслідок особистих зв’язків із учасниками проекту, що дозволяє останнім 

надзвичайно швидко, порівняно з іншими джерелами фінансування, залучати 

необхідні фінансові ресурси. Крім того, вони не схильні постійно контролювати 

процес використання коштів упродовж реалізації проекту, що надає засновникам 

проекту більше гнучкості та свободи ведення бізнесу [359, p. 52-53].  

На противагу бізнес-янголам, афілійовані інвестори не володіють значним 

обсягом коштів і відповідним досвідом підприємницької діяльності, а тому не 

можуть безпосередньо долучитися до управління інноваційним проектом та 
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поділитися знаннями щодо специфіки організації основних бізнес-процесів у рамках 

операційного циклу господарської діяльності новоствореного підприємства [358]. 

Водночас інвестиції афілійованих приватних власників капіталу є найбільш 

доступним джерелом фінансових ресурсів, до якого на ранніх стадіях розвитку 

проекту звертаються практично усі суб’єкти інноваційної діяльності і який не лише 

дозволяє залучити кошти, необхідні для перетворення інноваційної ідеї у готовий 

інноваційний продукт, а й відкриває доступ до інших джерел фінансового 

забезпечення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

У країнах із постіндустріальною економікою важливу роль у фінансуванні 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності відіграє державна підтримка 

інноваційної діяльності, що є комплексом заходів, які здійснюються органами 

державної влади та управління за кошти державного бюджету та позабюджетних 

фондів, і спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інноваційно 

активних підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, стимулювання 

інвестицій у інтелектуальний капітал, а також фінансування розробки та 

просування виробленої ними інноваційної продукції на ринок [360, c. 95]. 

Непряма фінансова підтримка спрямована на зниження вартості капіталу та 

полегшення доступу до джерел фінансування для малих та середніх інноваційно 

активних підприємств за допомогою: компенсації відсоткових ставок за кредитами, 

лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями, що 

надаються інноваційно активним компаніям; надання державних гарантій за 

кредитами, які залучаються для фінансування інноваційних проектів [361, c. 107]; 

надання права використовувати прискорену амортизацію основних засобів та 

нематеріальних активів; державного страхування ризиків інноваційної діяльності; 

надання податкових преференцій інноваційно активним підприємствам, зокрема у 

формі зменшення бази оподаткування, зниження ставки податку, податкових 

канікул, податкового кредиту і подовження податкового періоду. 

 У свою чергу, пряма державна підтримка, що передбачає безпосереднє 

фінансування за рахунок коштів державного бюджету та позабюджетних фондів 

діяльності малих і середніх інноваційно активних підприємств, також може 
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набувати різних форм [362, c. 44]. По-перше, фінансування інноваційно активних  

підприємств може здійснюватися в обмін на частку у їх капіталі через мережу 

спеціалізованих державних або акредитованих державою венчурних фондів та 

бізнес-інкубаторів на паритетних засадах у рамках розвитку практики державно-

приватного партнерства. По-друге, пряма фінансова підтримка може передбачати 

надання державних грантів на проведення НДДКР, а також фінансування 

інноваційних підприємств, заснованих на базі державних науково-дослідних 

установ та дослідницьких університетів [363, с. 221]. По-третє, державне фінан-

сування може здійснюватися у формі середньо- та довгострокових кредитів, які 

надаються за зниженою відсотковою ставкою через спеціалізоване державне 

агентство, а також прямих бюджетних асигнувань.  

Використання прямої державної підтримки надає наступні переваги: фінан-

сування здійснюється на безповоротній основі, не розподіляється у часі та є 

доступним для малих інноваційних компаній; власники зберігають контроль над 

інтелектуальним капіталом, а держава, виконуючи роль інвестора, не втручається 

в управління підприємством. Водночас залучення державного фінансування може 

мати і окремі недоліки, а саме: процес підготовки документації, розгляду заявки та 

експертизи проекту для надання державної підтримки є доволі тривалим; держава 

зазвичай не вкладає кошти у інноваційні проекти, що перебувають на стадії ідеї, 

тому доступ до фінансування мають лише суб’єкти господарювання, що набули 

визначеної організаційно-правової форми; обсягу фінансових ресурсів, що 

залучається в рамках державної підтримки, бракує для налагодження усього 

виробничого циклу та успішного виведення нового товару на ринок. 

На противагу державній підтримці, що є доступною широкому колу суб’єктів 

господарювання на різних стадіях розвитку, лізингове та мезонінне фінансування 

зазвичай забезпечують специфічні потреби інноваційно активних підприємств на 

пізніх стадіях життєвого циклу. Лізинг можна визначити як надання основних 

засобів у користування суб’єктам господарювання на визначений термін та за 

певну плату з можливістю наступного їх викупу за залишковою вартістю. Для 

підприємств, які інвестують у інтелектуальний капітал та використовують його у 
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виробництві інноваційної продукції, лізинг надає можливість за фіксовану плату 

залучити до процесу виробництва вартісне обладнання та інші комплементарні 

активи, що в іншому випадку вимагало б масштабних капіталовкладень і було б 

пов’язане зі значними комерційними ризиками [327, с. 214]. 

Лізингове фінансування відкриває підприємству доступ до широкого 

асортименту основних засобів, які мають високу вартість і, водночас, дозволяють 

у повній мірі реалізувати комерційний та інноваційний потенціал нагромадженого 

ним інтелектуального капіталу. З іншого боку, завдяки тому, що лізинг вимагає 

значних за обсягом регулярних платежів, він переважно використовується тими 

інноваційно активними підприємствами, що займають стійку конкурентну позицію 

на ринку, активно шукають нові способи здобуття стратегічних переваг над 

конкурентами і потребують вартісного високотехнологічного обладнання та інших 

комплементарних активів для швидкого нарощування обсягів реалізації продукції, 

продовження експансії на ринок та оперативного масштабування проекту.  

Виокремлюють два основні види лізингу – оперативний та фінансовий. На 

противагу оперативному лізингу, фінансовий передбачає, що основні засоби 

обліковуватимуться і амортизуватимуться у складі необоротних активів 

лізингоотримувача, що також здійснюватиме їх поточне обслуговування. У той час, 

як фінансовий лізинг дає змогу залучати до процесу виробництва основні засоби на 

довгостроковій основі, для оперативного лізингу є характерною коротко- або 

середньострокова оренда відповідних необоротних активів [364, с. 43].  

Мезонінне фінансування застосовується великими інноваційно активними 

підприємствами, що перебувають на пізніх стадіях життєвого циклу та потребують 

значного обсягу фінансових ресурсів середньо- та довгострокового характеру для 

підготовки до інтернаціоналізації та виходу на міжнародний ринок, проведення 

злиття або поглинання, здійснення фінансованого викупу або повного технічного 

переозброєння виробництва. Мезонінне фінансування займає проміжне положення 

між борговим фінансування та інвестиціями у капітал підприємства і передбачає 

кредитування суб’єктів господарювання без надання застави проте із обов’язковою 

можливістю конвертації права вимоги боргу у частку в його статутному капіталі. 
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Зазначений механізм фінансування може реалізовуватися у формі розміщення 

конвертованих облігацій, надання кредиту з одночасним придбанням варранту, 

який дає право на купівлю певної кількості акцій за наперед визначеною ціною 

впродовж зазначеного терміну, а також надання кредиту з одночасним викупом 

частини акцій позичальника та укладенням опціонів «put» і «call». В останньому 

випадку позичальник після повного виконання зобов’язань по кредиту набуває 

права викупити свої акції у кредитора, а кредитор володіє правом за будь-яких умов 

пред’явити свої акції до викупу позичальником [365, c. 284-285]. 

Порівняно з банківським кредитом, мезонінне фінансування вимагає 

додаткових витрат часу і коштів на укладання угоди, а також висуває додаткові 

вимоги щодо прозорості, звітності та організаційного забезпечення процесу 

управління залученим борговим капіталом [366, p. 139-140]. Не зважаючи на це, 

мезонінне фінансування залишається для компаній, що перебувають на пізніх 

стадіях життєвого циклу, одним із пріоритетних механізмів фінансування 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що дає змогу кредитору суттєво 

знизити ризик неповернення коштів, а позичальнику на тривалий термін залучити 

обсяг боргового капіталу, достатній для здобуття стратегічних переваг над 

конкурентами у глобальному економічному середовищі.  

Ще одним дієвим інструментом фінансового забезпечення комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності є проектне фінансування, що передбачає 

залучення підприємством боргового капіталу для фінансування масштабного 

інноваційного проекту, а також обслуговування боргових зобов’язань за рахунок 

грошових потоків, генерованих у процесі його реалізації. Проектне фінансування 

носить виключно довгостроковий характер, ризики щодо реалізації проекту 

розподіляються між банком та позичальником, залучення боргового капіталу не 

зменшує ліміту кредитного забезпечення потреб позичальника в обігових коштах. 

Крім того, проектне фінансування надає можливість покриття раніше понесених 

витрат по проекту, рефінансування наявної заборгованості, а також отримання 

фінансових ресурсів на постійних умовах шляхом придбання банком-кредитором 

частки в статутному капіталі позичальника (див. рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Переваги і недоліки проектного фінансування 

Джерело: власна розробка автора. 

 

 

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ  

 

Недоліки  
 

Переваги 

Можливість залучення значних за 
обсягом ресурсів середньо- і довго-
строкового характеру для фінансу-
вання капіталовкладень 

Фінансування розподіляється у 
часі і залежить від стадії реалізації 
інноваційного проекту  

Залучення фінансових ресурсів ви-
магає значно менших витрат часу 
та коштів, порівняно із розміщен-
ням цінних паперів на національ-
ному фондовому ринку Неперервний моніторинг банком 

процесу реалізації та основних 
показників проекту   

Фінансові ресурси залучаються 
підприємством на визначені цілі і 
на тимчасовій основі

Диверсифікація усіх ризиків по 
проекту між позичальником та 
кредитором  

Доступність лише компаніям, що 
перебувають на пізніх стадіях 
розвитку, мають стійку ринкову 
позицію і стабільні продажі, що 
дозволяє прогнозувати грошовий 
потік за проектом  

Структура капіталу позичальника 
погіршується, що може значно за-
грожувати його загальній фінансо-
вій стійкості  

Необхідність переконливого, реа-
лістичного та професійного тех-
ніко-економічного обґрунтування 
інноваційного проекту  

Необхідність періодичної сплати 
відсотків на залучений борговий 
капітал   

Придбані за кредитні кошти 
активи виступають у якості 
забезпечення по проекту 

Обов’язкова участь підприємства-
позичальника у фінансуванні інно-
ваційного проекту 

Структура власності не зміню-
ється, що дозволяє підприємству 
зберегти повний контроль над ак-
тивами підприємства 

Можливість за необхідності конве-
ртувати борговий капітал компанії 
у власний 

Можливість фінансування раніше 
понесених витрат по проекту або 
рефінансування наявної у підпри-
ємства заборгованості 

Здійснення процентних виплат 
зменшує базу оподаткування та 
суттєво скорочує обсяг податко-
вого зобов’язання

Здатність залучати кошти на більш 
гнучких та сприятливих умовах, 
порівняно зі звичайним банківсь-
ким кредитом  
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Водночас залучення проектного фінансування вимагає від підприємства, що 

здійснює комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, дотримання певних 

вимог, серед яких: наявність реалістичного та детального бізнес-плану проекту; 

високий потенціал прибутковості проекту; прогнозованість грошових потоків по 

проекту; задовільний фінансовий стан позичальника; наявність забезпечення, 

зокрема у формі майнових прав інтелектуальної власності або активів, що будуть 

придбані за кредитні кошти; наявність дієвої стратегії управління ризиками 

комерціалізації інтелектуальної власності; обов’язкова участь позичальника у 

фінансуванні проекту (зазвичай на рівні 20-50% від загальної вартості проекту); 

дотримання графіку погашення відсотків по кредиту [367, c. 139-140].  

Таким чином, проектне фінансування забезпечує суб’єктам господарювання 

широкі альтернативні можливості фінансування розширеного відтворення 

інтелектуального капіталу та нарощування обсягу необхідних комплементарних 

активів, що перетворює його на пріоритетний механізм інвестиційного 

забезпеченні процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності для 

підприємств, які перебувають на пізніх стадіях життєвого циклу. 

Особливе місце серед фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності займає страхування. З одного боку, страхування 

інтелектуальної власності не пов’язане із безпосереднім залученням коштів для 

фінансування процесу відтворення інтелектуального капіталу, а з іншого – 

дозволяє ефективно управляти ризиками, які супроводжують господарський 

оборот інтелектуального продукту, мінімізувати витрати на захист стратегічних 

активів підприємства та компенсувати втрати, пов’язані із порушенням прав 

інтелектуальної власності. Страхування інтелектуальної власності – це система 

економічних відносин, які виникають з приводу захисту майнових інтересів 

суб’єктів інтелектуальної власності у разі виникнення передбачених договором 

страхових подій за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із 

сплачених суб’єктами інтелектуальної власності страхових премій [368, p. 9].  

Передумовами розвитку страхування інтелектуальної власності є: стрімке 

зростання кількості порушень прав інтелектуальної власності не лише в Україні, а 
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й у всьому світі; активізація конкуренції на міжнародних ринках, що стимулює 

підприємців використовувати в якості інструменту конкурентної боротьби активну 

стратегію захисту прав інтелектуальної власності; перетворення об’єктів 

інтелектуальної власності на основну складову капіталу підприємства та його 

стратегічний актив; особлива природа інтелектуальної власності, що підвищує 

рівень ризиків, які супроводжують її комерціалізацію.  

Ризики, які супроводжують господарський оборот об’єктів інтелектуальної 

власності і підлягають страхуванню, на наш погляд, можуть бути розділені на три 

групи. По-перше, ризики, що пов’язані з втратою прав інтелектуальної власності 

або скороченням обсягу їх правової охорони [369, c. 14]. По-друге, ризики, 

пов’язані з можливим виникненням непередбачених витрат і недоотриманням 

прибутку у сфері комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності [370, c. 32]. По-

третє, ризики професійної відповідальності експертів, які здійснюють експертизу 

об’єктів інтелектуальної власності, патентних повірених, оцінювачів майнових 

прав інтелектуальної власності та менеджерів з трансферу технологій. 

У рамках господарського обороту та фінансування комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності страхування виконує важливі функції: за рахунок 

зниження транзакційних витрат сприяє розвитку ринку об’єктів інтелектуальної 

власності; забезпечує захист майнових інтересів суб’єктів інтелектуальної 

власності і покриття збитків, що виникли у результаті настання страхового випадку 

[371, c. 24-25]; формує ефективний механізм управління ризиками комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності; забезпечує постійний контроль за діяльністю 

страхувальника, спрямований на зменшення ризику виникнення збитків; створює 

передумови для зниження морального ризику, запобігання виникненню страхового 

випадку або мінімізації збитків від настання відповідних несприятливих подій. 

Таким чином, страхування займає особливе місце в системі фінансово-

економічних механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності не лише 

забезпечуючи зниження ризиків, а й стимулюючи підвищення привабливості 

інвестицій в інтелектуальний капітал та скорочення загального рівня 

транзакційних витрат на ринку об’єктів інтелектуальної власності. 
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Розміщення цінних паперів виконує системоутворюючу функцію у 

фінансуванні господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності, адже дані 

фінансові інструменти застосовуються не лише безпосередньо у процесі залучення 

коштів на фондовому ринку, а й в рамках венчурного фінансування, а також в цілях 

сек’юритизації майнових прав інтелектуальної власності, отриманих у якості 

забезпечення виконання зобов’язань за банківським кредитом або у рамках 

проектного фінансування [372, c. 54-55]. 

Первинний ринок цінних паперів дозволяє суб’єктам господарювання 

залучати фінансові ресурси як на постійній основі, через розміщення акцій, так і на 

тимчасовій основі за рахунок розміщення облігацій. Розміщення акцій дозволяє 

підприємствам акціонерної форми власності нарощувати обсяг власного капіталу 

та розширювати за рахунок залучених фінансових ресурсів масштаби власної 

діяльності згідно з потребами ринку та власною стратегією розвитку (див. рис. 

3.17). Вартість однієї акції є значно нижчою за вартість частки у капіталі товариства 

з обмеженою відповідальність, командитного або повного товариства, що дозволяє 

акціонерному товариству залучати як кошти дрібних власників капіталу, так і 

значні за обсягом фінансові ресурси юридичних осіб та інституційних інвесторів . 

Здатність акцій публічного акціонерного товариства обертатися як на 

національному, так і на міжнародних фондових ринках дозволяє залучати на 

підприємство й іноземні інвестиції [373, c. 36]. Крім того, широка різноманітність 

видів акцій у поєднанні з інструментарієм ефективної дивідендної політики 

дозволяє врахувати інтереси практично кожного інвестора.  

Серед основних способів розміщення акцій, які використовуються 

інноваційно активними підприємствами, слід виокремити: закрите (приватне) 

розміщення цінних паперів; розміщення через андерайтера; первинне публічне 

розміщення (англ. ІРО – initial public offering). Первинне публічне розміщення 

передбачає розміщення цінних паперів через біржу шляхом пропонування їх до 

продажу необмеженому колу інвесторів. В сучасних умовах даний спосіб 

розміщення є одним із основних для великих підприємств, що активно інвестують 

кошти у інтелектуальний капітал. [223, c. 220]. 
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Рис. 3.17. Переваги і недоліки розміщення акцій  

Джерело: власна розробка автора. 

Облігації, на противагу акціям, можуть розміщуватися інноваційно активними 

підприємствами різних організаційно-правових форм. Завдяки цьому, зазначений 

інструмент фінансування доступний значно ширшому колу емітентів. Крім того, 

облігації належать до боргових цінних паперів, що значним чином відрізняє їх від 

акцій. Вкладання коштів у облігації підприємства не перетворює інвестора на 

співвласника підприємства. Облігації підтверджують зобов’язання емітента за 

ними та не дають право на участь в управлінні його діяльністю. Крім того, облігації 

характеризуються строковістю, гарантованою номінальною дохідністю та нижчою 
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ризикованістю. Водночас завдяки цьому дохідність облігацій є нижчою від 

дохідності акцій, що знижує вартість залучення капіталу для емітента. Зазначені 

особливості визначають переваги та недоліки розміщення облігацій у системі 

фінансування комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

У сучасних умовах, поряд із традиційними механізмами фінансування  

комерціалізації активно розвиваються інноваційні інструменти фінансового 

забезпечення господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності – 

сек‘юритизація інтелектуальних активів, патентні свопи та пули тощо.  

Сек‘юритизація становить механізм розміщення боргових цінних паперів, 

забезпечених пулом майнових прав інтелектуальної власності або очікуваними 

грошовими потоками від їх комерціалізації. Основними учасниками процесу 

сек’юритизації є оригінатор (власник майнових прав інтелектуальної власності), 

створена в рамках сек‘юритизаційної операції компанія спеціального призначення 

(англ. SPV – special purpose vehicle), яка випускає цінні папери, забезпечені 

майновими правами, сервісер, який здійснює функції менеджменту та контролю, а 

також інвестори, які купують цінні папери (див. рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Механізм сек’юритизації прав інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Разом із сек’юритизацією, важливу роль у фінансуванні комерціалізації 

відіграють деривативи, зокрема патентні свопи. На відміну від інших похідних 

фінансових інструментів свопи є угодами середньо- і довгострокового характеру, 

що передбачають обмін між учасниками угоди певними платежами. Основне 
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призначенням таких угод – захист учасників ринку від процентного, валютного та 

кредитного ризиків [374, c. 82]. Патентні свопи (англ. PSA – patent swap agreement,) 

передбачають використання компаніями патентів один одного.  

При цьому компанії-учасники угоди можуть брати на себе взаємні 

зобов‘язання не подавати до суду позови на свого контрагента за визначеним 

списком патентів, ноу-хау чи технологій протягом визначеного угодою періоду 

часу, що мають назву ковенантів. Умовами патентних свопів можуть також 

передбачатись значні компенсаційні виплати при використанні одним з учасників 

свопу патентів на винаходи іншого учасника [375, с. 33-34]. 

Наступним інноваційним механізмом фінансування господарського обороту 

об’єктів інтелектуальної власності є угода про продаж зі зворотним ліцензуванням 

(англ. IP S/L-B – intellectual property sale / license-back). У даних угодах окрім 

компанії-продавця майнових прав інтелектуальної власності зазвичай бере участь 

компанія спеціального призначення, а саме патентний інвестор (англ. PIE – patent 

investment entity). Як правило, така компанія для придбання майнових прав залучає 

кредитні ресурси, надаючи в якості забезпечення відповідні об’єкти 

інтелектуальної власності [376, с. 183]. У рамках угоди про продаж зі зворотним 

ліцензуванням компанія-власник майнових прав здійснює їх продаж патентному 

інвестору і отримує від продажу фінансову винагороду. Патентний інвестор 

оплачує придбання патентів за рахунок кредиту від інвестиційного банку, надаючи 

в якості забезпечення придбані об’єкти інтелектуальної власності, а потім надає їх 

першопочатковому власнику на умовах ліцензії. При цьому прибуток інвестора 

складає додатна різниця між сумою ліцензійних платежів, отриманих від 

першопочаткового власника патентів, та процентними платежами за кредитом. 

Компанії, що перебувають на пізніх стадіях життєвого циклу, займають стійку 

конкурентну позицію на ринку та постійно шукають нові способи здобуття 

стратегічних переваг над конкурентами, поряд із патентними свопами активно 

використовують патентні пули. Патентним пулом називають угоду між 

компаніями, які володіють портфелем майнових прав інтелектуальної власності, 

щодо об‘єднання належних їм патентів з метою спільного їх використання, 
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зокрема, надання ліцензій учасникам угоди на використання патентів інших 

учасників, а також можливості третім особам купувати ліцензії одночасно на всі 

патенти, які входять до пулу. Одним з перших в історії США став патентний пул, 

утворений в 1856 р. у результаті угоди, укладеної в Олбані представниками фірм-

виробників швейних машин Grover, Baker, Singer та Wheeler & Wilson [377, c. 122]. 

Нині у глобальному економічному середовищі патентні пули відіграють 

важливу роль у фінансуванні комерціалізації, трансфері технологій та поширенні 

галузевих стандартів, що уніфікують процес виробництва інноваційної продукції. 

Крім того, в умовах постіндустріальних трансформацій спостерігається 

поступове поширення практики безкоштовного передання компаніями належних 

їм патентних прав у пули відкритих інновацій [378, с. 25-26]. У даному випадку 

надання безоплатного доступу до патентів обумовлюється економічними, 

технологічними та соціальними міркуваннями, а саме: економією на зборах за 

підтримку чинності патентів, корпоративною соціальною відповідальністю та 

підтримкою ділової репутації компанії [379, с. 238]. 

Проведений аналіз фінансово-економічних механізмів комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності засвідчив існування двох базових джерел фінансових 

ресурсів: розміщення цінних паперів, які використовуються для безпосереднього 

залучення коштів на фондовому ринку або в рамках венчурного фінансування; 

борговий капітал, що залучається на платній, цільовій та строковій основі у процесі 

проектного фінансування, мезонінного фінансування та сек’юритизації активів та 

продажу зі зворотним ліцензуванням. При цьому інші джерела, такі як державне та 

лізингове фінансування, патентні свопи та страхування інтелектуальної власності 

носять допоміжний характер та забезпечують можливість доступу до фінансових 

ресурсів для суб’єктів господарювання, що характеризуються певними 

особливостями господарської діяльності чи відзначаються специфічними потребами 

у капіталі. Таким чином, вони доповнюють базові джерела фінансування і, 

поєднуючись на принципах синергії з венчурним, борговим фінансуванням і 

розміщенням цінних паперів, забезпечують кумулятивний стимулюючий вплив на 

всю сферу господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності.  
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3.3. Інтелектуальна безпека як складова комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності в умовах глобалізації  

 

Кардинальні структурні зміни в системі економічних відносин, які 

відбуваються в умовах постіндустріальної трансформації економіки, зумовлюють 

перетворення інтелектуального капіталу в стратегічний актив підприємства, а 

комерціалізацію інтелектуальної власності та активне впровадження інновацій – в 

основне джерело конкурентоспроможності підприємства на глобалізованих 

товарних ринках, що сприяє нарощуванню ділової репутації підприємства, 

підвищенню рентабельності його діяльності та розширенню кола лояльних 

споживачів його продукції. Сучасне ринкове середовище відзначається посиленням 

конкуренції, а також значною мінливістю та невизначеністю. Висока волатильність 

ринку інтелектуальної власності, значний рівень ризиків, що супроводжують 

діяльність підприємств у сфері комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

велика кількість порушень прав творців інтелектуального продукту, а також вплив 

цілої низки як внутрішніх, так і екзогенних негативних факторів в значній частині 

випадків не дозволяють підприємствам акумулювати та повністю реалізувати їх 

інтелектуальний, творчий і науково-технічний потенціал. 

Особливо негативний вплив на розвиток сфери господарського обороту 

результатів інтелектуальної діяльності здійснюють систематичні порушення прав 

інтелектуальної власності, що за рахунок підвищення ризикованості інвестицій у 

інтелектуальний капітал зменшують економічну привабливість комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності для суб’єктів господарювання.  

У цих умовах, гарантування інтелектуальної безпеки економічних суб’єктів 

шляхом створення організаційно-інституційних передумов для захисту об’єктів 

інтелектуальної власності, зростання їх вартості та ліквідності може забезпечити їх 

стійкість до впливу внутрішніх і зовнішніх негативних факторів, а також створити 

основу для розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності [380, p. 101].  

На наш погляд, інтелектуальна безпека є невід’ємною складовою більш 

широкого поняття економічної безпеки. Оскільки категорія інтелектуальної 
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безпеки є порівняно новою, для того щоб з’ясувати її зміст, необхідно дослідити 

сутність економічної безпеки. Загалом, під безпекою розуміють якісний стан 

системи, за якого вплив зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до 

зниження ефективності чи неможливості її подальшого функціонування і розвитку. 

Економічна безпека перетворюється на важливий об’єкт наукових досліджень у 

другій половині ХХ ст. [381]. Складність та багатоаспектність поняття економічної 

безпеки зумовили формування і розвиток в межах як вітчизняної, так і зарубіжної 

економічної науки різних підходів до розуміння її сутності. 

Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу, можна виокремити чотири 

підходи до визначення сутності економічної безпеки: функціональний, що 

зосереджує увагу на значенні економічної безпеки у формуванні передумов 

стабільного розвитку суб’єкта господарювання та її ролі у забезпеченні 

ефективності його функціонування; атрибутивний, який передбачає трактування 

економічної безпеки як певного стану, що відзначається захищеністю від 

негативних впливів і фінансовою стійкістю підприємства, ліквідністю активів і 

рентабельністю його діяльності; структурний, у відповідності до якого економічна 

безпека розглядається як певна сукупність пов’язаних між собою елементів 

(завдань, цілей, об’єктів управління, загроз, ознак тощо); процесний, згідно з яким 

економічна безпека базується на системі заходів, що здійснюються у сфері 

управління бізнес-процесами підприємства і гарантують повноцінну реалізацію 

його економічних інтересів та захищеність від негативних впливів [311, c. 87]. 

Кожен із зазначених підходів має своїх прихильників серед вітчизняних та 

іноземних науковців і передбачає застосування особливої методології дослідження 

економічного змісту цієї складної та багатоаспектної категорії. При цьому залежно 

від підходу увага дослідників акцентується на різних сутнісних характеристиках 

економічної безпеки (див. табл. 3.3). 

Функціональний підхід представлений у дослідженнях Абалкіна Л.І., 

Гапоненка В.Ф., Власкова А.С., Іванюти Т.М. та інших. Згідно із зазначеним 

підходом економічна безпека визначається здатністю підприємства нормально 

функціонувати за несприятливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища. 
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Таблиця 3.3 

Основні підходи до аналізу сутності економічної безпеки 

№ Назва підходу Представники Зміст підходу 

1. Функціональний 

Абалкін Л.І.; 
Гапоненко В.Ф., 
Беспалько А.Л., 
Власков А.С.; 
Городецький А.Є., 
Архіпов А.І.; 
Іванюта Т.М., 
Заїчковський А.О.; 
Козаченко Г.В., 
Пономарьов В.П., 
Ляшенко О.М.  

Економічна безпека визначається зда-
тністю підприємства нормально функ-
ціонувати, оперативно вирішувати по-
ставлені завдання, ефективно викори-
стовувати власні ресурси (капітал, пер-
сонал, інформацію, техніку і техноло-
гії) та існуючі ринкові можливості для 
досягнення оперативних і стратегічних 
цілей, а також оперативної протидії 
негативному впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів [382, c. 4-5; 383, 
c. 21; 384; 385, c. 17-18; 386, c. 67-69 ].  

2. Атрибутивний 

Березін О.В., 
Березіна Л.М., 
Бутенко Н.В.;  
Грунін О.А., 
Грунін С.О.; 
Олейніков Є.Л.; 
Клейнер Г.Б.; 
Савін В.А.;  
Судоплатов А.П.; 
Паньков В.С. 

Економічна безпека розглядається як 
стан суб’єкта господарювання, за якого 
забезпечується його стабільне функціо-
нування і стійкий розвиток у волатиль-
ному економічному середо-вищі, а та-
кож досягається захищеність його еко-
номічних інтересів, матеріальних і не-
матеріальних активів від несприятли-
вих змін у внутрішньому середовищі в 
умовах конкуренції та господарського 
ризику [387, c. 296; 388, c. 32; 389, c. 138; 
390, c. 288; 391, c. 14; 392; 393, c. 8]. 

3. Структурний 

Андрощук Г.О., 
Крайнєв П.П.; 
Мак-Мак В.П.; 
Пономаренко А.І.; 
Покропивний С.Ф.; 
Тамбовцев В.Л.; 
Шульга І.П.; 
Ярочкін В.І. 

Економічна безпека визначається як 
система стратегій, засобів, методів, 
елементів організаційного й інформа-
ційного забезпечення, поєднання яких 
гарантує стабільне функціонування та 
динамічний науково-технічний розви-
ток, запобігання внутрішнім і зовніш-
нім негативним впливам [394, c. 91; 395; 
396, c. 29; 397, c. 334; 398, c. 3-4; 399; 400]. 

4. Процесний 

Богомолов В.А.; 
Кім Ю.Г.; 
Меламедов С.Л.; 
Половнєв К.С. 

Економічна безпека розглядається як 
процес забезпечення стабільності фун-
кціонування суб’єкта господарювання, 
його фінансової рівноваги, можливості 
досягати поставлених цілей на різно-
манітних стадіях життєвого циклу [401, 
c. 13; 402; 383, c. 19; 403, c. 34]. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [382-403]. 
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Зокрема, Городецький А.Є. та Архіпов А.І. економічну безпеку розглядають 

як здатність системи забезпечувати ефективне задоволення економічних потреб і 

досягнення визначених цілей за нестабільного економічного середовища [384, c. 38]. 

Атрибутивний підхід репрезентують наукові праці Березіна О.В., Груніна О.А., 

Клейнера Г.Б., Судоплатова А.П. та ін. Відповідно до нього, економічна безпека 

розглядається як особливий стан суб’єкта господарювання, за якого забезпечується 

його стабільне функціонування і стійкий розвиток у волатильному економічному 

середовищі, а також гарантується захищеність його корпоративних ресурсів від 

несприятливих змін, які можуть порушити нормальний процес відтворення та 

створюють загрозу існуванню суб’єкта господарювання. Судоплатов А.П. визначає 

економічну безпеку як такий стан правових, економічних та виробничих відносин 

підприємства, а також матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, 

який виражає його здатність до стабільного функціонування [392, c. 3].  

У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України, які були затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України №1277 від 29 жовтня 2013 р., також використаний атрибутивний 

підхід до визначення економічної безпеки, що розглядається як стан національної 

економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, 

високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і здатність 

національної економіки до сталого та збалансованого зростання [404]. 

У відповідності зі структурним підходом, що знайшов відображення у 

дослідженнях Мак-Мак В.П., Пономаренко А.І., Андрощука Г.О., Крайнєва П.П. та 

ін., економічна безпека визначається як система теорій, стратегій, засобів, методів, 

елементів організаційного та інформаційного забезпечення, поєднання і ефективне 

використання яких гарантує стабільне функціонування та динамічний науково-

технічний й соціальний розвиток суб’єкта. Зокрема, Мак-Мак В.П. економічну 

безпеку розглядає як систему наукових теорій, політики і стратегії, засобів, методів 

забезпечення безпеки та концепцію безпеки підприємства [395, c. 8].  

Андрощук Г.О. та Крайнєв П.П. розглядають економічну безпеку як стан 

захищеності життєво важливих інтересів підприємства від внутрішніх та зовнішніх 
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загроз, що формується адміністрацією та колективом підприємства шляхом 

реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-

технічного та соціально-психологічного характеру [394, c. 91]. 

Процесний підхід представлений у дослідженнях Богомолова В.А., Кім Ю.Г., 

Меламедова С.Л., Половнєва К.С. та ін. Згідно із зазначеним підходом економічна 

безпека являє собою неперервний процес забезпечення фінансової рівноваги 

суб’єкта господарювання, його можливості регулярно отримувати прибуток, 

досягати поставлених цілей та завдань, а також підвищувати власний фінансово-

господарський і виробничий потенціал на різноманітних стадіях життєвого циклу 

та в умовах ризикованого і конкурентного середовища. Наприклад, Кім Ю.Г. 

зазначає, що система економічної безпеки підприємства – це комплекс 

організаційно-управлінських, технологічних, профілактичних, маркетингових і 

технічних заходів, спрямованих на кількісну і якісну реалізацію захисту його 

інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [402, c. 129-130]. 

На нашу думку, економічну безпеку слід розглядати з позицій атрибутивного 

підходу, який дозволяє у повній мірі визначити її родові ознаки, ідентифікувати та 

чітко відокремити її від інших економічних категорій. Порівняно з вище згаданим 

підходом, решта відзначається певними вадами. Структурний підхід зосереджує 

увагу на засобах і інструментах забезпечення економічної безпеки, проте не 

розкриває її зміст та характер. Процесний підхід фактично ототожнює економічну 

безпеку із системою управлінських рішень та заходів, які уможливлюють її 

досягнення. Нарешті, функціональний підхід акцентує увагу на результатах 

досягнення економічної безпеки та характері її впливу на показники діяльності 

підприємства і, водночас, жодним чином не розкриває її сутнісних характеристик.   

Враховуючи зміст та специфіку інтелектуальної власності, а також 

використовуючи атрибутивний підхід до визначення змісту економічної безпеки, 

нами було розроблено наступне визначення нової категорії «інтелектуальна 

безпека»: інтелектуальна безпека – це такий стан суб’єкта господарювання, що є 

стійким до впливу внутрішніх і зовнішніх негативних факторів, характеризується 

його забезпеченістю об’єктами інтелектуальної власності, а також наявністю 
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організаційних і інституційних передумов для підтримки високої ліквідності, 

зростання ринкової вартості інтелектуального капіталу та його ефективного 

захисту від несанкціонованого використання [259, c. 51]. На наш погляд, зазначене 

визначення дозволяє повніше розкрити сутнісні характеристики інтелектуальної 

безпеки, її специфіку та роль у відтворенні інтелектуального капіталу підприємств 

порівняно із представленими у вітчизняній науковій літературі альтернативними 

підходами до розуміння сутності цієї категорії [405, c. 24-25; 406, c. 5-6].   

Основоположною метою інтелектуальної безпеки є забезпечення стійкості 

суб’єкту господарювання до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, 

пов’язаних із господарським оборотом і комерціалізацією об’єктів інтелектуальної 

власності. У той же час, серед цілей інтелектуальної безпеки, що конкретизують і 

реалізують її мету, варто визначити: підтримку ліквідності об’єктів інтелектуальної 

власності; збереження та підвищення їх ринкової вартості; ефективне управління 

ризиками їх комерціалізації; підтримку високої рентабельності інтелектуального 

капіталу; дієвий захист оспорюваних або порушених прав інтелектуальної 

власності; реалізація превентивних заходів у сфері їх охорони; трансформація 

інтелектуальної власності у основне джерело конкурентних переваг підприємства; 

дієвий захист комерційної конфіденційної інформації від розголошення та 

несумлінного комерційного використання [259, c. 52]. 

Серед основних чинників, які зумовлюють об’єктивну необхідність розробки 

та реалізації заходів у сфері інтелектуальної безпеки суб’єктів господарювання, 

варто виокремити наступні [380, p. 104]: 

– суттєве зростання кількості порушень прав інтелектуальної власності як у 

сфері міжнародної торгівлі, так і на рівні національних економік. Зокрема, за 

даними Європейської Комісії починаючи з 2002 р. кількість порушень прав 

інтелектуальної власності, виявлених під час митного оформлення товарів у 

країнах ЄС зросла з 7553 одиниць до 90473 одиниць [380]; 

– зростання кількості ТНК, що здійснюють агресивну патентну політику з 

метою економічного тиску на інших учасників ринку, а також блокування доступу 

на окремі регіональні ринки для своїх найбільших конкурентів; 
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– зростаюча конкуренція на глобальних товарних ринках, що змушує 

підприємства вдаватися до опортуністичної поведінки у сфері інтелектуальної 

власності з метою стимулювання збуту, отримання короткострокових конкурентних 

переваг перед іншими учасниками ринку та акумуляції додаткового прибутку; 

– активізація діяльності патентних тролів, тобто підприємств, що не здійснюють 

виробничої діяльності, а займаються несумлінним судовим переслідуванням 

економічних суб’єктів, які ймовірно порушують їх патентні права. При цьому 

прибуток патентних тролів формується виключно за рахунок стягнутих у судовому 

порядку або сплачених на стадії досудового врегулювання під впливом 

корпоративного шантажу ліцензійних платежів та компенсаційних виплат; 

– перетворення інтелектуального капіталу на стратегічний актив підприємства, 

що забезпечує його конкурентоспроможність на глобалізованих ринках і вимагає 

ефективного захисту від негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз;  

– специфіка результатів інтелектуальної діяльності, які завдяки нематеріальній 

природі легко тиражуються та поширюються і тому вимагають спеціального 

правового, технічного та організаційного захисту. 

Механізм забезпечення інтелектуальної безпеки економічних суб’єктів 

підпорядковується певним принципам, дотримання яких гарантує надійний захист 

інтелектуальної власності від негативного впливу екзогенних та ендогенних 

факторів. Перш за все, мова йде про такі принципи: системності, згідно з яким 

інтелектуальна безпека має розглядатися як стратегічне завдання фінансово-

господарської діяльності підприємства; ситуаційності, згідно з яким підходи до 

забезпечення безпеки мають бути різними і враховувати специфіку об’єктів 

інтелектуальної власності та існуючу економічну кон’юнктуру; комплексного 

врахування впливу як екзогенних, так і ендогенних факторів; визначеності, що 

передбачає автономність і певну незалежність політики інтелектуальної безпеки 

від різноманітних внутрішніх впливів; інформаційної, кадрової та фінансової 

забезпеченості; принцип багатосторонньої оцінки ефективності використання 

інтелектуального капіталу; активного моніторингу і прогнозування кризових 

тенденцій; адаптивності і врахування положень національного законодавства у 
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сфері охорони інтелектуальної власності; інтегрованості інструментів забезпечення 

інтелектуальної безпеки у систему управління підприємством; врахування 

інтересів, стратегічних та оперативних цілей підприємства; безперервності та 

компетентності управління інтелектуальною безпекою [259, c. 52]. 

Дослідження практичної діяльності зарубіжних компаній у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності дозволило виокремити п’ять різних стратегій 

інтелектуальної безпеки в залежності від характеру поведінки економічних 

суб’єктів на ринку інтелектуальної власності та специфіки їх інтересів у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності (див. рис. 3.19). 

Пасивна стратегія передбачає, що підприємство не має чітко визначеної 

політики захисту прав інтелектуальної власності і не приділяє належної уваги 

виявленню, державній реєстрації, оцінці та обліку результатів інтелектуальної 

діяльності. Підприємства, що реалізують подібну стратегію, зазвичай здійснюють 

діяльність у традиційних галузях економіки або на ринках з низьким рівнем 

конкуренції і тому не розглядають інтелектуальний капітал в якості стратегічного 

активу, який вимагає додаткового захисту. У відповідністю з нейтральною 

стратегією суб’єкти господарювання зосереджують увагу на виявленні, державній 

реєстрації, оцінці та обліку результатів інтелектуальної діяльності, а також 

залученню їх шляхом комерціалізації до господарського обороту з метою 

отримання додаткового прибутку та конкурентних переваг на ринку. 

Активна стратегія передбачає, що підприємство не лише здійснює облік 

об’єктів інтелектуальної власності та залучення їх до господарського обороту 

шляхом комерціалізації, а й приділяє увагу моніторингу зовнішнього середовища 

з метою виявлення фактів порушення прав інтелектуальної власності та 

активному юрисдикційному захисту зазначених прав. Згідно з агресивною 

стратегією суб’єкти господарювання паралельно з використанням 

інтелектуального капіталу у господарській діяльності застосовують захист прав 

інтелектуальної власності в якості ефективного інструменту економічного тиску 

на інших учасників ринку, а також блокування доступу на регіональні ринки для 

своїх найбільших конкурентів [8, c. 198]. 
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Рис. 3.19. Основні типи стратегій забезпечення інтелектуальної 

безпеки суб’єктів господарювання 

Джерело: власна розробка автора. 

СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Інтегральна стратегія 
 

підприємство ефективно використовує інтелектуальну власність в якості 
стратегічного активу, який є основним джерелом конкурентних переваг на 

глобалізованому ринку, і тому розглядає політику комплексного та 

неперервного захисту прав інтелектуальної власності як невід’ємну складову 
системи корпоративного менеджменту 

Агресивна стратегія 
 

підприємство застосовує захист прав інтелектуальної власності як інстру-
мент економічного тиску на інших учасників ринку, а також для створення 
бар’єрів та блокування доступу на регіональні ринки для конкурентів 

Активна стратегія 
 

суб’єкт господарювання здійснює активний моніторинг економічного 

середовища з метою виявлення фактів порушення прав інтелектуальної 
власності та активного юрисдикційного захисту власних майнових інтересів 

Нейтральна стратегія 
 

підприємство зосереджує увагу на виявленні, державній реєстрації, обліку 
об’єктів інтелектуальної власності, а також їх залученні шляхом комерціалі-
зації до господарського обороту з метою отримання додаткового прибутку 

Пасивна стратегія 
 

підприємство не розглядає об’єкти інтелектуальної власності як стратегіч-
ний актив, не має чітко визначеної політики захисту прав інтелектуальної 
власності і тому не приділяє належної уваги їх державній реєстрації й обліку 

Інституційна стратегія 
 

суб’єкт господарювання реєструє об’єкт інтелектуальної власності, отри-

мує охоронний документі та набуває можливості ефективно захищати 

впродовж обмеженого терміну часу належні йому майнові права 

Комерційна стратегія 
 

підприємство використовує інформацію щодо результатів інтелектуальної 
діяльності у формі комерційної таємниці впродовж необмеженого терміну 
часу, що ускладнює розпорядження відповідними майновими правами на них 
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Найбільш ефективною є інтегральна стратегія, яка передбачає, що 

підприємство ефективно використовує інтелектуальну власність в якості 

стратегічного активу, який є основним джерелом конкурентних переваг на ринку, і 

тому розглядає політику комплексного та неперервного захисту прав інтелектуальної 

власності як невід’ємну складову системи корпоративного менеджменту. 

Підприємства, що реалізують подібну стратегію, зазвичай витрачають значні 

кошти на утримання штату та системи організаційних підрозділів, основним 

завданням яких є захист, облік та комерціалізація інтелектуальної власності. 

Крім того, залежно від способу захисту прав на результати інтелектуальної 

діяльності у науково-технічній сфері слід виділити ще дві стратегії інтелектуальної 

безпеки: інституційні та комерційну [380, р. 106]. 

Інституційна стратегія передбачає державну реєстрацію результатів 

інтелектуальної діяльності та отримання свідоцтва або патенту, що засвідчують 

права інтелектуальної власності на них. У даному випадку економічний суб’єкт 

набуває можливості вільно розпоряджатися об’єктами інтелектуальної власності, у 

тому числі передавати права інтелектуальної власності на умовах ліцензії, а також 

використовувати ефективні юрисдикційні форми їх захисту. Основним недоліком 

зазначеної стратегії є обмежений термін захисту майнових прав інтелектуальної 

власності, що може перешкоджати максимізації прибутку від комерціалізації її 

об’єктів. Особливо це стосується об’єктів патентного права, а саме – винаходів, 

корисних моделей і промислових зразків, які відзначаються надзвичайно коротким 

терміном правової охорони. Зокрема, як зазначалося раніше, термін дії патенту на 

винахід становить 20 років, а на корисну модель – 10 років. 

У відповідністю з комерційною стратегією суб’єкти господарювання 

здійснюють охорону прав на результати інтелектуальної діяльності у формі 

комерційної таємниці, що не передбачає державної реєстрації або виконання 

жодних інших спеціальних формальностей. Термін захисту прав інтелектуальної 

власності на комерційну таємницю не обмежується, тобто права на неї є чинними 

протягом усього періоду існування сукупності ознак комерційної таємниці – 

недоступність широкому загалу, комерційна цінність та захищеність від 



269 

несанкціонованого доступу третіх осіб. Водночас використання даної стратегії 

пов’язане зі складнощами у сфері розпорядження та захисту прав інтелектуальної 

власності, що звужує сферу її застосування та зумовлює необхідність здійснення 

додаткових витрат на технічні та організаційні заходи із захисту інформації. 

Кожна з розглянутих вище стратегій реалізується у процесі управління 

інтелектуальною безпекою, що є складним процесом, який в умовах невизначеності 

та надзвичайно мінливого економічного середовища інтегрує стратегію 

інтелектуальної безпеки у систему менеджменту компанії та забезпечує її 

безпосередню реалізацію у господарській діяльності підприємства.  

Серед складових процесу управління інтелектуальною безпекою на 

підприємстві варто виокремити [311, c. 88-89]: стратегічний аналіз, що передбачає 

виявлення існуючих і прогнозування потенційних загроз інтелектуальній безпеці; 

планування, що передбачає розробку системи заходів, спрямованих на уникнення 

або ліквідацію негативного впливу загроз та кризових явищ на інтелектуальний 

капітал; ресурсне забезпечення, що передбачає пошук та залучення необхідних 

організаційних, фінансових та трудових ресурсів для втілення запланованих 

заходів; бюджетування запланованих заходів; реалізація заходів у галузі підтримки 

інтелектуальної безпеки; контролінг діяльності у галузі забезпечення 

інтелектуальної безпеки; оперативне управління політикою інтелектуальної 

безпеки; аудит і аналіз результативності реалізованих заходів; адаптація стратегії 

до поточних цілей та завдань ринку; управління ризиками.  

Об’єктивно необхідною складовою управління інтелектуальною безпекою є 

ризик-менеджмент. Серед ризиків, які супроводжують господарський оборот 

об’єктів інтелектуальної власності, виокремлюють: управлінський ризик, 

маркетинговий ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, економіко-правовий 

ризик, зовнішньоекономічний ризик, матеріально-технічний ризик, виробничо-

технологічний ризик, ризик рентабельності, податковий ризик, а також ризик 

порушення прав інтелектуальної власності. В рамках ризик-менеджменту можуть 

застосуватися такі інструменти, як страхування інтелектуальної власності, 

створення резервних фондів та хеджування ризиків.  
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Економічний зміст та значення інтелектуальної безпеки в господарській 

діяльності відображаються в її основних функціях:  контрольна – безперервний 

моніторинг зовнішніх загроз і аналіз внутрішніх факторів, що можуть загрожувати 

безпеці інтелектуального капіталу; прогнозна – ґрунтовна оцінка ймовірності 

порушень учасниками ринку майнових прав інтелектуальної власності; планування 

– розробка, реалізація і контроль виконання заходів щодо підтримки інтелектуальної 

безпеки; стимулювання – забезпечення ліквідності та стійкого зростання ринкової 

вартості об’єктів інтелектуальної власності для підтримки конкурентоспро-

можності підприємства; захисна – забезпечення захищеності інтелектуального 

капіталу підприємства від негативних впливів; відтворювальна – створення 

передумов для стійкого зростання рентабельності, прискорення господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності і розширеного відтворення 

інтелектуального капіталу; санаційна – оперативне та ефективне відновлення 

порушених та визнання оспорюваних прав інтелектуальної власності [259, c. 52]. 

Зважаючи на визначальний вплив об’єктів інтелектуальної власності на 

результативність фінансово-господарської діяльності підприємства та принципову 

роль у забезпеченні його конкурентоспроможності, вони потребують ефективного 

захисту [407, c. 65]. Як вже зазначалося у попередніх підрозділах, об’єктом 

інтелектуальної власності є не матеріальні носії, в яких втілюються результати 

творчої інтелектуальної діяльності людини, а сукупність майнових та немайнових 

прав. Будь-яке право є декларативним за умови відсутності дієвих механізмів його 

санкціонування, захисту та реалізації. Таким чином, саме охорона та захист 

утворюють найважливішу складову концепції інтелектуальної безпеки суб’єкта  

господарювання, що відіграє вирішальну роль у забезпеченні прискореного 

господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності та їх ефективного 

залучення до сфери суспільного виробництва (див. рис. 3.20). 

Під охороною інтелектуальної власності ми розуміємо суспільно-правовий 

порядок закріплення певних прав і обов’язків за суб’єктами відносин, які 

виникають з приводу привласнення та комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності, а також створення механізму їх реалізації. 



 

 

Рис. 3.20. Концепція інтелектуальної безпеки суб’єкта господарювання 

Джерело: власна розробка автора. 
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271 



272 

Водночас захист прав інтелектуальної власності являє собою комплекс 

заходів, спрямованих на їх визнання або відновлення, а також захист інтересів 

суб’єктів права інтелектуальної власності під час їх порушення або оспорювання 

шляхом застосування до правопорушників визначених законом санкцій. Таким 

чином, захист є складовою охорони інтелектуальної власності і здійснюється у 

випадку порушення або оспорювання зазначених прав [408, c. 40]. Предметом 

захисту є особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, а також 

інтереси суб’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються законом. 

Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності може відбуватися у 2 

формах: юрисдикційній та неюрисдикційній [409, c. 35]. Юрисдикційна форма 

захисту – це комплекс заходів щодо визнання або відновлення прав інтелектуальної 

власності, які здійснюються уповноваженими державою органами. В якості 

уповноважених державою органів можуть виступати Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі (далі – МЕРТ), що реалізує державну політику у сфері інтелекту-

альної власності, а також суди. Юрисдикційна форма захисту передбачає цивільно-

правовий, кримінально-правовий та адміністративний порядок захисту, а також 

судовий та адміністративний способи захисту. При цьому цивільно-правовий та 

кримінально-правовий порядок захисту належать до судового способу захисту. 

Адміністративний порядок захисту передбачає адміністративний або 

спеціальний спосіб захисту. Суб’єктами захисту є первинні суб’єкти права 

інтелектуальної власності – автори, винахідники, власники товарних знаків тощо, 

а також їх правонаступники та спадкоємці. Порушником права інтелектуальної 

власності може бути як юридична, так і фізична особа [409, c. 36].  

Судовий спосіб захисту передбачає, що припинення правопорушення і 

відновлення права інтелектуальної власності здійснюється судом. У свою чергу, 

адміністративний спосіб захисту права передбачає, що припинення 

правопорушення відбувається за участі органів державної влади. Слід зазначити, 

що саме судовий спосіб захисту є основним і найбільш дієвим механізмом 

відновлення порушених прав, оскільки в значній частині випадків адміністративні 

санкції також накладаються за рішенням суду. Серед механізмів захисту найбільш 
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важливим є цивільно-правовий порядок захисту прав інтелектуальної власності. 

Адже кримінально-правовий порядок, як і адміністративний може застосуватися 

лише у визначених законом випадках. 

Неюрисдикційна форма захисту передбачає активні дії юридичних і фізичних 

осіб щодо захисту прав інтелектуальної власності, які здійснюються ними 

самостійно, без звернення до уповноважених державою органів влади. Відповідно 

до ст. 19 Цивільного Кодексу України самозахистом є застосування особою засобів 

протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам 

суспільства [99]. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що 

порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені 

цим порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи 

встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. До таких 

способів самозахисту можна віднести відмову здійснити певні дії, передбачені 

укладеним договором, а також відмову від виконання недійсного договору тощо. 

Цивільно-правовий порядок захисту ґрунтується на застосуванні матеріально-

правових заходів примусового характеру до правопорушника з метою відновлення 

або визнання порушеного права інтелектуальної власності. Даний порядок захисту 

перш за все спрямований на матеріальне відшкодування шкоди і майновий вплив 

на правопорушника. При застосуванні цивільно-правового поряду захисту, порушник 

несе відповідальність безпосередньо перед суб’єктом права інтелектуальної 

власності, а не перед державою – як при кримінально-правовому та 

адміністративному порядку захисту.   

Згідно зі Ст.16 ЦКУ кожна особа має право звернутися до суду за захистом 

свого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних 

прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; 

припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до 

порушення; примусове виконання обов’язку в натурі; зміна або припинення 

правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди; відшкодування моральної шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи 

бездіяльності органу державної влади, посадових і службових осіб [99]. 
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Головним інструментом цивільно-правового захисту є позов – матеріально-

правова вимога зацікавленої особи до відповідача, що звернена через суд з метою 

захисту майнових та немайнових прав визначеним способом і на зазначеній 

підставі. Слід зазначити, що цивільно-правовий порядок захисту може 

здійснюватися у позасудовий спосіб у випадку, коли правопорушник добровільно 

вирішив припинити порушення та відшкодувати завдані збитки, а також у інших 

передбачених законодавством випадках. В окремих країнах передбачена 

можливість звернення з цивільним позовом до осіб, які притягаються до 

кримінальної відповідальності. Позовні заяви розглядаються місцевими судами. 

Якщо відповідач та позивач є юридичними особами, розгляд спору відноситься до 

компетенції господарського суду. За згодою позивача та відповідача спір між ними 

може бути переданий на розгляд третейського суду. Позови пред’являються до 

суду за місцем знаходження відповідача [407, c. 67].  

Стосовно особистих немайнових прав термін позовної давності не 

застосовується, а щодо порушенням майнових прав та охоронюваних законом 

інтересів – термін позовної давності становить 3 роки від дати, коли позивач 

довідався або повинен був довідатися про порушення своїх прав. Відповідно до 

ст.28-29 Цивільного процесуального кодексу, здатність мати цивільні процесуальні 

права та обов'язки мають усі фізичні і юридичні особи, а здатність особисто 

здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді 

мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи [410]. 

Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, 

цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні 

процесуальні права та виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають з 

відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. 

Суд може залучити до участі в таких справах законного представника 

неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.  

Згідно зі Ст.431 Цивільного Кодексу порушення права інтелектуальної 

власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за 

собою відповідальність. Відповідно до Ст.432 кожна особа має право звернутися 
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до суду за захистом свого права інтелектуальної власності [99]. Суд у випадках та 

в порядку, встановлених законом, може постановити такі рішення: застосування 

негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та 

збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України 

товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної 

власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення 

таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 

інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 

застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 

неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності; опублікування 

в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної 

власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.  

Відповідно до Ст.22 Цивільного Кодексу особа, якій завдано збитків у 

результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування [99]. 

Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за 

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

особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної 

вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути 

меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право. На вимогу особи, 

якій завдано шкоди, майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, 

зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі.  

У свою чергу, моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких особа 

зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою; у приниженні честі та гідності 

фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна 

шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір 

грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від 
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характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, ступеня 

вини особи. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди та 

безпосередньо не пов’язана із розміром самого відшкодування [99].  

Кримінально-правовий порядок захисту значним чином відрізняється від 

цивільно-правового і передбачає застосування до правопорушника від імені 

держави і за вироком суду санкцій у формі примусового обмеження прав і свобод 

засудженого з метою відновлення або визнання порушеного права інтелектуальної 

власності. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 

також запобігання вчиненню нових злочинів. При цьому порушник несе 

відповідальність безпосередньо перед державою, суспільні інтереси при цьому є 

пріоритетними і виражають волю держави щодо недопущення порушень прав 

інтелектуальної власності. Кримінальні справи щодо порушення права 

інтелектуальної власності у переважній частині випадків належать до справ 

приватного обвинувачення, тобто провадження у цих справах в основному 

відбувається за заявою суб’єкта права інтелектуальної власності.  

Відповідно до Ст.97 Кримінально-процесуального кодексу прокурор, слідчий, 

орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені 

або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню 

[411]. По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або 

суддя зобов'язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень: 

порушити кримінальну справу; відмовити в порушенні кримінальної справи; 

направити заяву або повідомлення за належністю. Суд не може залишити без 

розгляду заяву потерпілого з мотивів малозначимості або відсутності доказів. 

Кримінальні справи про порушення права інтелектуальної власності не підлягають 

припиненню у разі примирення потерпілого і правопорушника, а попереднє 

розслідування проводять слідчі прокуратури. 

Приводами до порушення кримінальної справи є: заяви або повідомлення 

фізичних та юридичних осіб; повідомлення представників влади або громадян, які 

затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину; явка з повинною; 

повідомлення, опубліковані в пресі; безпосереднє виявлення органом дізнання, 
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слідчим, прокурором або судом ознак злочину. До осіб, визнаних винними у 

вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань: штраф; 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

громадські роботи; виправні роботи; конфіскація майна; арешт; обмеження волі; 

позбавлення волі на певний строк [407, c. 70].  

Кримінальним кодексом України (далі – ККУ) передбачено санкції за 

незаконне відтворення і розповсюдження об’єктів авторського і суміжних прав, 

незаконне використання об’єктів промислової власності, незаконне заволодіння, 

використання чи розголошення комерційної таємниці (див. додаток Н.1) [412]. 

Адміністративний порядок захисту передбачає застосування до правопоруш-

ника за рішенням уповноваженого державою органу адміністративних стягнень з 

метою відновлення або визнання порушеного права інтелектуальної власності, а 

також з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в 

дусі додержання законів України, а також запобігання вчиненню нових правопору-

шень. Засобом захисту, на противагу цивільно-правовому порядку захисту, у цьому 

випадку є не позов, а скарга чи заява, порядок подання і розгляду яких регламенту-

ються вітчизняним адміністративним законодавством. До основних видів адмініс-

тративних стягнень можна віднести: попередження; штраф; оплатне вилучення або 

конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або об’єктом правопо-

рушення; конфіскація грошей, одержаних від вчинення правопорушення; виправні 

роботи; громадські роботи або адміністративний арешт [413].  

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) пе-

редбачені санкції за  незаконне використання об’єктів права інтелектуальної влас-

ності, незаконне розповсюдженні і демонстрування фільмів, порушення автор-

ського права і суміжних прав з використанням мережі Інтернет (див. додаток Н.1). 

Таким чином, охорона та захист прав інтелектуальної власності є важливою 

складовою інтелектуальної безпеки суб’єктів господарювання, що стимулює 

використання інтелектуального капіталу у підприємницькій діяльності, забезпечує 

інноваційну спрямованість бізнесу та підвищення конкурентоспроможності 
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підприємства. Законодавство України містить ряд важливих норм, які визначають 

цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий порядок 

захисту інтелектуальної власності, а також регламентують основні види порушень 

прав інтелектуальної власності та встановлюють відповідні санкції. При цьому 

серед розглянутих нами форм захисту основною є юрисдикційна, яка передбачає 

здійснення заходів щодо визнання або відновлення прав інтелектуальної власності 

уповноваженими державою органами.  

Проведений аналіз засвідчив існування дисбалансу між кримінальними 

санкціями та адміністративними стягненнями у галузі охорони інтелектуальної 

власності. Максимальний термін позбавлення волі за порушення авторських прав 

або патентного права сягає шести років, що на один рік більше ніж передбачено 

першими частинами Ст.152-156 ККУ за злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості. Водночас розмір штрафних санкцій, передбачених ККУ і  КУпАП 

за даний вид правопорушень є недостатнім для того, щоб сформувати дієві    

негативні стимули для порушників прав творців інтелектуального продукту.  

На нашу думку, актуальність проблеми захисту економічних інтересів 

суб’єктів господарювання у сфері комерціалізації та господарського обороту 

результатів інтелектуальної діяльності зумовлює необхідність підвищення 

ефективності вітчизняного механізму забезпечення інтелектуальної безпеки як на 

макро-, так і на мікроекономічному рівні. При цьому визначальна роль у процесі 

впровадження принципів інтелектуальної безпеки в межах національної економіки 

належить державі, яка має забезпечити функціонування дієвого механізму 

санкціонування у сфері інтелектуальної власності, що буде створювати додаткові 

витрати для порушників прав інтелектуальної власності.  

Підтримка на належному рівні інтелектуальної безпеки суб’єктів 

господарювання сформує сприятливі умови для розвитку ринку об’єктів 

інтелектуальної власності, безперервного і ефективного господарського обороту 

результатів інтелектуальної діяльності, а також інноваційної модернізації 

національної економіки, зростання її глобальної конкурентоспроможності та 

підвищення загального добробуту нації 
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Висновки до розділу 3 

 

На постіндустріальній стадії цивілізаційного розвитку комерціалізація 

об’єктів інтелектуальної власності виступає у якості головного акселератора 

економічного зростання та основоположного фактора конкурентоспроможності 

національної економіки у глобальному економічному середовищі. Доведено, що у 

результаті комерціалізації відбувається відтворення інтелектуального капіталу 

шляхом безпосереднього залучення об’єктів інтелектуальної власності до процесу 

виробництва інноваційної продукції, отримання економічного прибутку та його 

реінвестування у подальшу інноваційну діяльність.  

На основі узагальнення підходів до розуміння сутності комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності розроблено авторське визначення цього поняття 

як комплексу заходів щодо впровадження результатів інтелектуальної діяльності у 

господарський оборот з метою здобуття стратегічних конкурентних переваг та 

отримання економічного прибутку, що супроводжується їх трансформацією в 

інтелектуальний капітал, який використовується для виробництва інноваційної 

продукції. Визначено завдання (планування, мобілізація ресурсів, управління 

ризиками, підтримка ліквідності та рентабельності інтелектуального капіталу), 

роль (загальноекономічна, фінансово-економічна, соціально-економічна) і основні 

функції (відтворювальну, розподільну, трансформаційну, стабілізаційну, 

капіталізації, стимулювання, фінансування, інформаційну) комерціалізації у 

системі господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності.  

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано об’єктно-

орієнтований підхід до управління процесом комерціалізації результатів  

інтелектуальної діяльності та виокремлено його основні етапи (набуття прав на 

результат інтелектуальної діяльності, вартісна оцінка, вибір форми комерціалізації,  

впровадження у господарський оборот, екстрагування доданої вартості). 

У дисертації проаналізовано та класифіковано форми комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності на активні та пасивні залежно від ступеня участі 

власника інтелектуального продукту у його безпосередньому впровадженні у 
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суспільне виробництво. Доведено, що активні форми комерціалізації є більш 

ризиковими, вимагають значних витрат часу та коштів і, водночас, дозволяють 

повністю реалізувати інноваційний та економічний потенціал інтелектуального 

продукту та максимізувати прибуток від його господарського використання. 

Визначено сутність фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності як організованих форм фінансової діяльності, 

що задовольняють потреби у капіталі учасників господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності та прискорюють їх трансформацію в інтелектуальний 

капітал інноваційно активних підприємств. Обґрунтовано їх економічні функції у 

системі господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності, а саме:  

селекційну, алокаційну, контрольну, трансформаційну, стимулювання, ризик-

менеджменту та ін. Досліджено новітні механізми фінансування комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності, такі як патентні пули, патентні свопи, продаж 

зі зворотним ліцензуванням, сек’юритизація інтелектуальних активів. 

Проаналізовано та розроблено авторський підхід до класифікації фінансово-

економічних механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на 

інноваційні, класичні та допоміжні. З’ясовано роль зазначених фінансово-

економічних механізмів на різних стадіях життєвого циклу інноваційно активних 

підприємств. Доведено, що у їхній структурі основоположну роль відіграють два 

джерела фінансових ресурсів: розміщення цінних паперів, які використовуються 

для безпосереднього залучення коштів на фондовому ринку або в рамках 

венчурного фінансування; борговий капітал, що залучається у процесі проектного 

та мезонінного фінансування, сек’юритизації та кредитування під заставу 

інтелектуальних активів. При цьому інші фінансово-економічні механізми носять 

допоміжний характер та, поєднуючись на принципах синергії з венчурним 

фінансуванням, борговим капіталом, а також розміщенням цінних паперів на 

фондовому ринку забезпечують кумулятивний стимулюючий вплив на сферу 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

На основі комплексного аналізу підходів до розуміння сутності економічної 

безпеки розроблено авторське визначення інтелектуальної безпеки суб’єкта 
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господарювання як такого його стану, що є стійким до впливу негативних факторів, 

характеризується наявністю організаційних й інституційних передумов для 

підтримки високої ліквідності, зростання вартості та ефективного захисту 

інтелектуального капіталу від несанкціонованого використання. Обґрунтовано 

концепцію інтелектуальної безпеки, складовими якої є мета, завдання, принципи 

реалізації та функції інтелектуальної безпеки у системі комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності; макро- і мікроекономічний  інструментарій  та 

особливості управління інтелектуальною безпекою підприємства. 

Дисертантом виокремлено п’ять стратегій забезпечення інтелектуальної 

безпеки в залежності від характеру поведінки економічних суб’єктів на ринку 

інтелектуальної власності та специфіки їх інтересів у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності, а саме: пасивну, нейтральну, активну, агресивну та 

інтегральну. Доведено, що найбільш ефективною у контексті комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності є інтегральна стратегія, згідно з якою 

інтелектуальний капітал розглядається в якості стратегічного активу, а політика 

комплексного та неперервного захисту прав інтелектуальної власності постає 

невід’ємною складовою системи корпоративного менеджменту. 

У дисертації проаналізовано інституційні засади охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності як основних інструментів забезпечення інтелектуальної 

безпеки підприємства на макро- та мікроекономічному рівні. Визначено сутність 

охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Охарактеризовано форми 

(юрисдикційна, неюрисдикційна), способи (судовий, позасудовий) і порядок 

захисту інтелектуальної власності (цивільний, адміністративний, кримінальний). 

Обґрунтовано ключову роль юрисдикційної форми захисту, яка передбачає 

здійснення заходів щодо визнання або відновлення прав інтелектуальної власності 

уповноваженими державою органами. Доведено існування дисбалансу між 

кримінальними санкціями та адміністративними стягненнями у галузі охорони 

прав інтелектуальної власності в Україні. 

Наукові результати, відображені у третьому розділі, опубліковані у працях авто-

ра [8; 259; 260; 264; 311; 318; 321; 337-340; 350; 355; 361; 367-369; 372-374; 380; 407].
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РОЗДІЛ 4 

ІНСТИТУЦІЙНІ ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

4.1. Основні суперечності розвитку інтелектуальної власності в 

умовах глобалізації економіки 

 

Формування постіндустріального суспільства значним чином вплинуло на 

зміст та характер суспільно-економічних відносин. Перетворення інтелектуального 

капіталу на визначальний чинник суспільного прогресу, а також основоположний 

фактор конкурентоспроможності підприємства на сучасних глобалізованих ринках 

зумовило глибоке проникнення інтелектуальної власності в усі сфери суспільного 

життя. Переважання інтелектуальної праці над фізичною, утвердження знань і 

інформації у якості провідних чинників соціально-економічного розвитку 

спричинили фундаментальні структурні зміни в економічній системі, а також 

створили умови для розвитку творчої науково-технічної діяльності людини і 

піднесення ролі інтелектуальної праці у житті суспільства. Водночас, не зважаючи 

на визначальну роль інтелектуальної власності в економічних системах 

постіндустріального типу, вона продовжує залишатися джерелом складних за своїм 

характером економічних суперечностей.  

Зростання частки ринку інтелектуальної власності у структурі ВВП провідних 

краї світу супроводжується ускладненням суспільно-економічних відносин, що 

виникають у процесі привласнення і відчуження результатів літературно-

мистецької та науково-технічної діяльності людини. Зазначені відносини не лише 

сприяють повноцінній реалізації усіх аспектів інтелектуальної власності у сфері 

суспільного виробництва, а й зумовлюють залучення до сфери інтелектуальної 

власності великої кількості абсолютно різних за своїми інтересами економічних 

суб’єктів. При цьому учасники відносин інтелектуальної власності не лише 

відзначаються різними економічними інтересами, а і належать до абсолютно різних 

сфер економічної діяльності та соціальних стратів.  
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Різні світогляди, ціннісні орієнтації, рівень доходів та правова свідомість 

учасників відносин інтелектуальної власності, що пронизують практично усі сфери 

суспільного життя, разом із іншими чинниками обумовлюють виникнення 

специфічних суперечностей у сфері привласнення результатів науково-технічної і 

літературно-мистецької діяльності, що у повній мірі проявляють себе під час 

цивільного обороту об’єктів інтелектуальної власності (див. рис. 4.1). 

На нашу думку, одним з основних факторів, що зумовлює появу супереч-

ностей у сфері інтелектуальної власності, беззаперечно є її комплексний та багато-

аспектний характер. Завдяки цьому, інтелектуальна власність набуває значної 

специфіки, а саме: унаслідок нематеріального характеру об’єкти інтелектуальної 

власності є лише частково відчужуваними, тому в рамках розпорядження відчужу-

ється не об’єкт, а права на нього, а також невичерпними, тобто вони не втрачають 

властивостей внаслідок тривалого використання; інтелектуальна праця настільки 

сильно сполучає творця і створене ним нематеріальне благо, що твір стає як би 

частиною його особистості; право інтелектуальної власності наділяє творця 

інтелектуального продукту виключними правомочностями на вчинення із ним 

певних дій, а також має дуалістичну природу, тобто включає в себе майнові та 

немайнові права, об’єктивне та суб’єктивне право, позитивне та деліктне право, 

що знаходяться у діалектичному взаємозв’язку [90, c. 45]. 

Потрібно також відзначити, що значна кількість абсолютно різних за своїм 

змістом і основними характеристиками об’єктів інтелектуальної власності, також 

зовсім не сприяє ліквідації суперечностей у даній сфері суспільно-економічних 

відносин. Зокрема, об’єкти авторського та патентного права є безпосередніми 

результатами інтелектуальної творчої діяльності, що передбачає виникнення у 

творця системи майнових і особистих немайнових прав. У той же час, засоби 

індивідуалізації, інкорпоральні об’єкти інтелектуальної власності та окремі об’єкти 

суміжних прав у прямому розумінні не є результатами науково-технічної або 

літературно-мистецької діяльності людини, що передбачає виникнення у 

відповідного суб’єкта лише майнових прав, а також визначає особливий порядок їх 

виникнення, використання та правової охорони [105, c. 7].    
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Рис. 4.1. Основні джерела суперечностей інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У СФЕРІ 
ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Складна економіко-правова природа інтелектуальної власності 

 

Комбінований характер результатів інтелектуальної діяльності, що 

поєднують риси суспільних та приватних економічних благ 

 

Діалектичний взаємозв’язок, що існує між інтелектуальною 

власністю, системою цивільно-правових норм, які її інституційно 

закріплюють, і суспільними відносинами, у яких вона реалізується 

 

Специфіка інтелектуальної діяльності, що базується не лише на 

творчій праці індивіда, а й передбачає доступ до суспільних благ і 
використання акумульованих суспільством знань  

 

Нематеріальний характер об’єктів інтелектуальної власності, що 

обумовлює невичерпність, неповну відчужуваність, швидкість 
поширення та низькі витрати їх відтворення  

 

Складна структура права інтелектуальної власності, що включає 
майнові та немайнові права, поділяється на об’єктивне та 

суб’єктивне право, а також містить позитивне і деліктне право 

 

Складність, багатоаспектність та особливий характер відносин 

інтелектуальної власності, що зумовлює залучення до них великої 
кількості різних за своїми інтересами, а також роллю у створенні і 
привласненні інтелектуального продукту економічних суб’єктів  

 

Значна кількість абсолютно різних за своїм змістом і основними 

характеристиками об’єктів інтелектуальної власності  

 

Розщеплення прав інтелектуальної власності на пучки правомоч-
ностей, що ускладнює їх інституційне закріплення і регулювання  
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Крім того, розвиток інтелектуальної власності постійно супроводжується 

залученням до сфери відносин щодо привласнення результатів інтелектуальної 

діяльності все більшої кількості суб’єктів з одночасним розщепленням прав 

інтелектуальної власності на пучки правомочностей. Зазначений процес, разом із 

складністю інституційного впорядкування відносин інтелектуальної власності, а 

також особливою природою та багаторівневою структурою права інтелектуальної 

власності, обумовлює появу суперечностей суспільних та приватних інтересів у 

сфері використання інтелектуального продукту, визначає конфлікт інтересів різних 

учасників цивільного обороту об’єктів інтелектуальної власності, поширення 

практики опортуністичної поведінки у даній сфері, а також зростання кількості 

порушень прав інтелектуальної власності [414].  

Розглянуті вище особливості інтелектуальної власності перетворили її на 

особливий економіко-правовий феномен, розвиток якого у глобальному 

економічному середовищі супроводжується виникненням дуже різних за 

характером та впливом на суспільство суперечностей (див. рис. 4.2). 

Однією із базових суперечностей, що найбільш чітко проявила себе відразу 

після виникнення відносин інтелектуальної власності, є суперечність між немате-

ріальним змістом об’єктів інтелектуальної власності та матеріальної формою їх ви-

раження у товарах споживчого і виробничого призначення. Результати інтелектуа-

льної діяльності, втілюючись в об’єктах інтелектуальної власності, зберігають 

свою ідеальну, нематеріальну природу [8, c. 98]. Незважаючи на цей факт, об’єктивно 

необхідною складовою комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є 

виробництво на їх основі матеріальної продукції, що зазвичай має споживче 

призначення. Реалізація зазначеної продукції за преміальними цінами, які 

обумовлюються оригінальністю, унікальністю та особливими властивостями 

інтелектуального продукту, який у ній втілюється, формує джерело доходу 

суб’єкта господарювання, частина якого перерозподіляється на користь власника 

прав інтелектуальної власності у формі інтелектуальної ренти [414].  

Як зазначає Базилевич В.Д., на відміну від традиційних товарів, продукти 

інтелектуальної творчої діяльності людини характеризуються рядом унікальних 
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властивостей: мають ідеальну природу і задовольняють потреби споживачів своєю 

ідеальною сутністю, а не матеріальною формою; вони не втрачають корисності у 

процесі споживання і є невичерпними за характером; вони є невідчужуваними від 

їх творця і невідтворюваними, тобто неповторними та унікальними продуктами 

творчої праці [15, с. 163-164]. Таким чином, об’єкти інтелектуальної власності є 

нетоварними за своєю природою економічними благами. 

 

Рис. 4.2. Суперечності інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

При цьому важливу роль у перетворенні результатів творчої діяльності у 

об’єкт ринкового обміну відіграє право інтелектуальної власності, що забезпечує 

механізм трансформації результатів творчої праці у об’єкт цивільно-правових 

відносин, а також перетворюється на важливий засіб відчуження інтелектуальних 

продуктів від їх безпосереднього творця та залучення їх до товарно-грошового 

обігу. У процесі комерціалізації інтелектуальний продукт залучається до 

СУПЕРЕЧНОСТІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Суперечність між роллю інтелектуальної вла-

сності у забезпеченні конкурентоспроможно-

сті суб’єктів господарювання та формою її 
прояву в якості джерела монопольної влади на 

сучасних глобалізованих товарних ринках 

Суперечність між нематеріальним змістом 

об’єктів інтелектуальної власності та мате-
ріальної формою їх вираження у товарах спо-

живчого і виробничого призначення 

Суперечність між індивідуальним характером 

привласнення інтелектуального продукту та 

суспільною формою прояву інтелектуальної 
діяльності і відносин інтелектуальної власності 

Суперечність між немайновою природою прав 
інтелектуальної власності та майновим 

характером їх реалізації у системі суспільно-

економічних відносин 

Суперечність між виключним характером права 

інтелектуальної власності та речовою 

природою власності як системоутворюючого 

інституту цивільного права 
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господарського обороту і виконує роль важливого фактору виробництва в 

економічній системі постіндустріального типу [260, c. 35]. У свою чергу, вироблені 

з використанням об’єктів інтелектуальної власності економічні блага набувають 

матеріальної природи і стають об’єктом товарно-грошових відносин. 

Об’єктивізуючись у матеріальній формі, результати інтелектуальної 

діяльності перетворюються на товар, що не лише є джерелом прибутку для 

підприємства, а і слугує якнайповнішому задоволенню споживчих та виробничих 

потреб економічних суб’єктів. На противагу об’єктам інтелектуальної власності, 

вироблені з їх використанням матеріальні блага відзначаються принципово іншими 

характеристиками, які обумовлюються їх товарною природою (див. рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Суперечність між нематеріальним змістом та матеріальної 

формою вираження об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

Товар є продуктом господарської виробничої, а не інтелектуальної діяльності, 

вартісні характеристики якого визначається обсягом та структурою витрат, основу 

яких зазвичай складають виробничі та операційні витрати підприємства.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ 
 

Результат інтелектуальної творчої діяльності, що має «ідеальну» нема-
теріальну природу, нерозривно пов’язаний з особистістю творця та є 
умовою і засобом його існування в сучасному світі. 

Втілюються у результатах  

інтелектуальної діяльності 

ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Твори літератури і мистецтва, винаходи та інші об’єкти, що харак-
теризуються новизною, мають творчий характер, виражені у об’єктивній 
формі і відповідають іншим умовам охороноздатності. 

У процесі комерціалізації 
уречевлюються у матеріальних благах 

ТОВАРИ СПОЖИВЧОГО І ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Продукти господарської діяльності, що мають матеріальну форму вільно 
обмінюються, володіють комплексом споживчих якостей та задовольняють 
потреби різних груп економічних суб’єктів. 
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Виробництво товару переслідує єдину мету – продаж продукції і отримання 

прибутку від господарської діяльності. У той же час, інтелектуальний продукт 

створюється у результаті реалізації творчого потенціалу людини та 

акумульованого нею інтелектуального капіталу. При цьому комерційний аспект 

інтелектуальної діяльності, зазвичай, відіграє другорядну роль і скоріше слугує 

механізмом матеріального заохочення творця інтелектуального продукту.  

Будь-який товар володіє наперед визначеним комплексом споживчих якостей 

та корисних властивостей, які спрямовані на задоволення потреб широкого кола 

споживачів [415, c. 203]. Водночас продукт інтелектуальної праці перш за все 

зорієнтований на реалізацію оригінального креативного задуму творця та 

задоволення його індивідуальних потреб. Відчуження товару та перехід його у 

власність споживача відбувається на загальних підставах і не потребує дотримання 

специфічних формальностей. Поряд із цим, розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, навпаки, вимагає виконання спеціальних юридичних 

процедур та врегульовується спеціальним законодавством [90, c. 45].   

Нарешті, товар завжди характеризується суспільною споживною та міновою 

вартістю [416, с. 76]. У той же час, об’єкт інтелектуальної власності завдяки своїм 

специфічним властивостям є носієм індивідуальної споживної та мінової вартості. 

Таким чином, між сферою інтелектуальної діяльності та товарними ринками 

завдяки формуванню і розвитку ефективного механізму комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності виникає діалектичний взаємозв’язок, унаслідок чого 

нематеріальний за своїм характером інтелектуальний продукт перетворюється на 

економічне благо і набуває товарної форми.  

Слід підкреслити, що зазначена суперечність не лише іманентно притаманна 

інтелектуальній власності, а й знаходить реальні форми прояву, що негативно 

позначається на інтересах творців інтелектуального продукту. Як свідчить 

практика, завдяки уречевленню нематеріальних за своїм характером об’єктів 

інтелектуальної власності в матеріальних носіях, що мають товарну природу, 

широке коло економічних суб’єктів отримує доступ до корисних властивостей 

інтелектуального продукту, втіленого в товарі. Внаслідок цього, учасники 
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господарського обороту інтелектуальної власності набувають можливості свідомо 

чи несвідомо привласнювати не лише товар, вироблений у результаті 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, а й окремі майнові права 

інтелектуальної власності, що безпосередньо шкодить економічним інтересам 

творця інтелектуального продукту. 

Іншою важливою суперечністю розвитку інтелектуальної власності є 

невідповідність між індивідуальним характером привласнення інтелектуального 

продукту і суспільною формою прояву інтелектуальної діяльності. Остання 

настільки тісно сполучає суб’єкта із результатами його творчої праці, що вони 

стають метафізичним вираженням його особистості, невід’ємною складовою його 

особистої правової сфери. Поряд із цим, інтелектуальна діяльність завжди 

передбачає здобуття творцем інтелектуального продукту освіти, набуття знань і 

навичок у процесі соціальної комунікації, базується на використанні 

акумульованих суспільством знань, а також має надзвичайно високий рівень 

суспільної значимості, суттєво розширюючи об’єктивований досвід людства і 

підвищуючи рівень пізнання оточуючого світу. Усе це, поряд із нематеріальною 

природою продукту творчої праці, надає усім результатам інтелектуальної 

діяльності характеристик суспільних благ [414].  

Таким чином, у об’єктах інтелектуальної власності діалектично поєднуються 

характеристики приватних благ, що слугують безпосередній реалізації немайнових 

прав і майнових інтересів творця інтелектуального продукту, та суспільних благ, 

які задовольняють духовні і соціальні нематеріальні потреби, максимізують 

суспільну корисність і створюють передумови для науково-технічного прогресу, 

що є особливо важливим в умовах становлення постіндустріальної цивілізації. 

Лауреат Нобелівської премії з економіки Дж. Стігліц та Е. Аткінсон відносять 

об’єктивовані у результаті інтелектуальної діяльності нові знання до суспільних 

благ, що є неконкурентними і невичерпними за своєю природою. На їх думку, 

виключення частини суспільства зі споживання таких благ є неефективним з 

економічної точки зору, оскільки суспільні втрати у цьому випадку будуть 

перевищувати суму суспільного та індивідуального виграшу [417, с. 654, 659].  



290 

Суперечливий характер об’єктів інтелектуальної власності, що поєднують 

риси суспільних і приватних економічних благ, обумовив формування 

діаметрально протилежних наукових поглядів на роль права інтелектуальної 

власності у забезпеченні соціально-економічного зростання, дотриманні примату 

суспільних інтересів та стимулюванні науково-технічного прогресу. 

Зокрема, Б. Шаффер виступає проти надання суб’єктам виключних майнових 

прав на результати їх інтелектуальної творчої праці. На його думку, охорона 

державою виключних майнових прав невеликої групи суб’єктів інтелектуальної 

діяльності лише створює умови для привласнення ними монопольної ренти на 

шкоду інтересам переважаючої частини членів суспільства [418, p. 21-22]. Із 

критикою абсолютного та всеохоплюючого захисту прав інтелектуальної власності 

виступає також А. Мур. Як стверджує дослідник, охорона прав інтелектуальної 

власності не дозволяє максимізувати суспільну корисність, а навпаки забезпечує 

створення штучних монополій, що унеможливлюють досягнення оптимального 

обсягу суспільного виробництва і максимізації національного доходу та негативно 

позначається на темпах науково-технічного прогресу. На його думку, найкращою 

альтернативою інституту права інтелектуальної власності є запровадження 

механізму держаного стимулювання інтелектуальної діяльності з обов’язковою 

виплатою винагороди творцю інтелектуального продукту з наступною передачею 

прав на нього у суспільне користування [419, p. 615]. 

 Варто відзначити, подібні погляди на роль інтелектуальної власності у 

суспільстві не є новими. У ХVІІІ ст. французький філософ Н. Кондорсе виступав 

проти надання суб’єктам інтелектуальної діяльності виключних прав на результати 

їх творчої праці. Г. Гегель, І. Кант та Й. Фіхте також заперечували необхідність 

абсолютної і нічим не обмеженої охорони прав авторів творів мистецтва та 

винахідників. Проте нині, як і триста років тому, критика права інтелектуальної 

власності не належить до мейнстриму сучасної економічної науки. Переважна 

частина науковців погоджується із необхідністю охорони прав творців 

інтелектуального продукту як об’єктивної передумови розвитку літературно-

мистецької та науково-технічної діяльності. Зокрема, К. Мей наголошує на 



291 

справедливості надання творцю виключних прав на результати його 

інтелектуальної праці і виділяє три основні підходи до виправдання існування 

права інтелектуальної власності та привласнення творцем інтелектуального 

продукту [420, p. 20-21]: самовідтворювальний, у відповідності до якого право 

інтелектуальної власності пояснюється тим нерозривним зв’язком, що виникає між 

особистістю творця та продуктом його інтелектуальної праці; інструментальний, у 

відповідності до якого привласнювати результати власної інтелектуальної 

діяльності може будь-яка особа, що використовує їх як інструмент поліпшення 

природи чи суспільства; етичний, згідно з яким охорона прав інтелектуальної 

власності обумовлюється необхідністю гармонізації суспільних та приватних 

інтересів творця інтелектуального продукту. 

Компромісну позицію щодо ролі права інтелектуальної власності у 

суспільному відтворенні займає суддя, фахівець з питань інтелектуальної власності 

Р. Джейкоб. На його думку, запровадження оптимального режиму охорони прав 

творців інтелектуального продукту гарантуватиме комплексне збалансування та 

гармонізацію інтересів суспільства та учасників цивільного обороту результатів 

інтелектуальної діяльності [421, p. 122-124]. 

Таким чином, суперечність між індивідуальним характером привласнення 

результатів творчої інтелектуальної праці та суспільною формою прояву 

інтелектуальної діяльності обумовлює виникнення та розвиток принципово різних 

за змістом наукових поглядів щодо ролі права інтелектуальної власності у 

забезпеченні соціально-економічного зростання. 

Наступною суперечністю у сфері реалізації відносин інтелектуальної 

власності є невідповідність між роллю інтелектуальної власності у забезпеченні 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та формою її прояву в якості 

джерела монопольної влади на сучасних глобалізованих ринках.  

Об’єкти інтелектуальної власності у процесі комерціалізації перетворюються 

на інтелектуальний капітал, що слугує потужним джерелом конкурентних переваг 

підприємства на ринку, а саме: забезпечують ефективну організацію і технологічне 

оновлення виробництва; підвищують інноваційну спрямованість та інвестиційну 
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привабливість підприємства; дозволяють  продавати продукцію з високою часткою 

доданої вартості та стимулювати її збут за рахунок використання засобів 

індивідуалізації; збільшувати обсяг виручки від реалізації та прибутку, що є 

важливим джерелом фінансування для підприємства [422, с. 36]. 

Поряд із цим, створюючи конкурентні переваги для суб’єктів господарської 

діяльності, інтелектуальна власність також може слугувати потужним джерелом 

монопольної влади на ринку (див. рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Суперечливий характер інтелектуальної власності як 

джерела монопольної влади і конкурентних переваг 

Джерело: власна розробка автора. 

У порівнянні зі звичайними товарами, об’єкти інтелектуальної власності 

завдяки своїй новизні практично не мають субститутів і характеризуються 

низькою, а іноді й нульовою, граничною нормою заміщення, що надає їх власнику 

можливість отримання монопольної ренти. Крім того, право інтелектуальної 

власності закріплює за творцем інтелектуального продукту виключне право 
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дозволяти використання продукту його творчої праці, а також перешкоджати його 

неправомірному використанню [423, с. 141]. Таким чином, невідтворюваність 

об’єктів, а також виключний характер права інтелектуальної власності є джерелом 

монопольної влади, що може негативно позначатися на суспільному добробуті та 

призводити до необґрунтованого зростання цін на продукцію [424, с. 57]. 

Фактично, специфічні характеристики інтелектуальної власності дозволяють 

великим корпораціям зміцнювати свою монопольну владу та встановлювати 

бар’єри для входження на ринок, придушуючи у такий спосіб вільну конкуренцію. 

Джерелами монопольної влади у такому випадку виступають два чинники: 

монопольне володіння унікальним ресурсом (об’єктами інтелектуальної власності) 

та інституційні передумови (закріплений законодавчо виключний характер права 

інтелектуальної власності). Володіючи виключними правами на певні об’єкти 

інтелектуальної власності, підприємство отримує можливість концентрувати 

реалізацію товару на ринку та встановити контроль за певними його сегментами.  

Як уже зазначалося раніше, виключні права можуть слугувати ринковим 

бар’єром для конкурентів і використовуватися підприємством як ефективний 

інструмент агресивної конкурентної стратегії, що передбачає застосування 

механізмів судового захисту прав інтелектуальної власності з метою тиску на 

конкурентів. Прикладом подібної економічної поведінки може слугувати історія 

патентної «війни» між компаніями Apple і Samsung, що розпочалася в 2011 р. Apple 

звинуватив південнокорейську компанію у порушенні патентного законодавства і 

копіюванні власних дизайнерських та технологічних рішень. У результаті в 2012 р. 

Високий регіональний суд м. Дюссельдорф (Німеччина) заборонив продаж на 

території Євросоюзу планшетного комп’ютера Galaxy Tab 7.7, що до цього часу 

складав конкуренцію на ринку продукції компанії Apple [425]. 

Крім того, володіючи виключними правами на об’єкт інтелектуальної 

власності, підприємство набуває можливості встановлювати для різних покупців 

різну вартість ліцензії на використання одного і того ж інтелектуального продукту. 

Проаналізувавши зміст та структуру ліцензійного договору, можна з впевненістю 

стверджувати, що він створює усі умови для цінової дискримінації, оскільки може 
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передбачати заборону перепродажу прав третім особам (заборону субліцензії), 

видачу ліцензій, які діють на різних територіях (цінова дискримінація у просторі), 

видачу ліцензій з різним терміном дії (цінова дискримінація у часі), а також 

встановлення різних ліцензованих обсягів виробництва продукції (цінова 

дискримінація за обсягами споживання) [426, p. 1371]. 

Слід зазначити, що під час укладання ліцензійних договорів у сфері 

інтелектуальної власності також може виникати цінова дискримінація другого і 

третього ступеня. Цінова дискримінація другого ступеня передбачає, що 

першопочатково ціни на ліцензію однакові для всіх ліцензіатів, проти вони 

розрізняються залежно від ліцензованого обсягу [211, с. 342-345]. Цінова дискри-

мінація третього ступеня застосовується у тому випадку, коли попит на ринку 

ліцензій може бути представлений у вигляді окремих груп покупців, зокрема на 

основі сегментації за територіальною ознакою.  

Таким чином, реалізуючи свою монопольну владу, підприємство встановлює 

ціну на продукцію на рівні, вищому від рівноважного, отримуючи високу 

монопольну ренту та перекладаючи частину своїх витрат на контрагентів. 

Негативний вплив цінової дискримінації проявляється не лише у зміцненні 

монопольної влади на ринку інтелектуальної власності, а й у зниженні суспільного 

добробуту. Адже вона зумовлює перерозподіл доходів на користь власника прав 

інтелектуальної власності і приносить певні збитки покупцям (ліцензіатам). При 

цьому дискримінація другого ступеня зазвичай пов’язана з нижчим рівнем чистих 

втрат та більш високою ефективністю розподілу ресурсів, а дискримінація третього 

ступеня зумовлює порівняно вищі чисті втрати і беззаперечно призводить до 

значного погіршення економічного добробуту [427, с.281-282].  

Відповідно, посилення монопольної влади призводить до неповного 

завантаження виробничих потужностей, а також перешкоджає зниженню 

собівартості продукції. При цьому рівновага в умовах монополізації ринку 

зберігається, але за більш високого рівня цін та значно меншого обсягу пропозиції, 

що максимально негативно позначається на рівні суспільного добробуту та 

перерозподіляє частину суспільного продукту на користь монополіста [428, p. 18]. 
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Наступною суперечністю, що виникає в процесі реалізації відносин 

інтелектуальної власності є невідповідність між немайновою природою тих прав 

інтелектуальної власності, якими наділяється творець інтелектуального продукту 

на виключній основі, та майновим характером прав інтелектуальної власності, які 

формують основу для господарського обороту її об’єктів та сприяють реалізації 

його економічних інтересів в процесі комерціалізації інтелектуального продукту. 

Діалектична єдність протилежних за змістом майнових та немайнових прав в 

межах інтелектуальної власності є його специфічною ознакою (див. рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Діалектична єдність майнових та немайнових прав 

Джерело: власна розробка автора. 

Аналізуючи соціально-правовий зміст та характер немайнових прав, можна 

виділити такі їх основні види: право на визнання особи творцем об’єкта 

інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт 

інтелектуальної власності, що здатне зашкодити честі чи репутації його творця; 

право на недоторканість об’єкта інтелектуальної власності; право на анонімність, 

зазначення ім’я або псевдоніму [429, c. 46]; право на назву та оприлюднення 
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об’єкта інтелектуальної власності; право на вилучення об’єкта з цивільного 

обороту; право на отримання охоронного документа.  

Слід відзначити, що незважаючи на загальну спорідненість, окремі види 

немайнових прав по різному реалізуються у цивільно-правових відносинах. 

Зокрема, як зазначають Харитонов Є.О. та Харитонова О.І., частина немайнових 

прав інтелектуальної власності безпосередньо зумовлюють виникнення комплексу 

майнових прав. У цьому контексті мова йде перш за все про право визнання особи 

творцем об’єкта інтелектуальної власності, оскільки саме воно породжує для 

творця усю сукупність майнових прав [430, с. 206].  

Варто відзначити, що не зважаючи на виключно особистий характер та 

невідчужуваність немайнових прав, після смерті творця певні немайнові права 

можуть реалізовуватися спадкоємцями [431, c. 44]. Як немайнові, так і майнові 

права носять абсолютний та виключний характер. Абсолютний характер означає, 

що творцю протистоїть необмежена і безпосередньо не визначена кількість осіб, 

яким забороняється порушувати його майнові і немайнові права та створювати 

перешкоди для їх здійснення. У свою чергу, виключний характер передбачає 

закріплену законодавчо можливість творця реалізувати виключні правомочності на 

здійснення певних дій щодо об’єктів інтелектуальної власності з одночасною 

забороною всім іншим особам вчиняти зазначені дії [432, c. 23-24]. 

Не зважаючи на окремі споріднені характеристики з немайновими правами, 

майнові права мають і значні відмінності. Зокрема, майнові права володіють 

виключно речовою природою і є вторинними по відношенню до немайнових прав 

інтелектуальної власності [433, c. 47]. Немайнові права, на противагу майновим, 

юридично закріплюють зв’язок творця з результатом власної інтелектуальної 

праці, а також визначають його особливий правовий статус у суспільстві. Крім 

того, саме вони є точкою конвергенції суспільних та особистих інтересів творця, 

який поряд із матеріальною винагородою отримує суспільне визнання власних 

здібностей, таланту, а також творчого та інтелектуального потенціалу.  

Аналізуючи зміст та характер майнових прав, можна виділити такі їх основні 

види: право використовувати, дозволяти та перешкоджати неправомірному 
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використанню об’єкта інтелектуальної власності; право на винагороду за 

використання об’єкта інтелектуальної власності; право слідування в галузі 

авторського права та право попереднього користувача у галузі патентного права. 

Як і у випадку немайнових прав, окремі майнові права по різному реалізовуються 

у цивільно-правових відносинах. Зокрема, як зазначає Шимон С.І., право на 

винагороду за використання об’єкта інтелектуальної власності, а також право 

слідування є за своїм характером зобов’язальними [434, с. 208]. Також з усього 

переліку майнових прав лише право на використання об’єкта інтелектуальної 

власності та право на винагороду за його використання є відчужуваними. Інші 

майнові права є невідчужуваними та можуть реалізовуватися лише творцем. 

Варто також відзначити, що право на використання об’єкта інтелектуальної 

власності регламентується законодавством по різному щодо різних об’єктів 

інтелектуальної власності. Зокрема, використанням об’єкта авторського права є 

його опублікування, відтворення, переклад, переробка, адаптація, аранжування, 

включення складовою частиною до збірника, публічне виконання, продаж, 

передання в оренду, імпорт тощо [111]. Використанням товарного знаку визнається 

нанесення його на товар, упаковку, вивіску, етикетку, зберігання і пропонування 

товару із нанесеним знаком до продажу, продаж, імпорт та експорт, застосування 

знаку в діловій документації чи в рекламі [118]. При цьому власник таких прав 

може вільно відчужувати їх на умовах договору [435, c. 35]. 

Таким чином, між майновими та немайновими правами, які діалектично 

поєднуються у структурі права інтелектуальної власності є значні відмінності, 

унаслідок чого майнові та немайнові права у реальних суспільних відносинах 

можуть протиставлятися одне одному. Завдяки відчужуваності майнових прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, певне коло економічних суб’єктів отримує 

доступ до корисних властивостей інтелектуального продукту. Внаслідок цього, 

учасники господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності набувають 

можливості свідомо чи несвідомо привласнювати поряд із майновими також і 

окремі немайнові права, що безпосередньо шкодитиме особистим інтересам, честі 

та гідності творця інтелектуального продукту. 
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Наступною суперечністю, яка в сучасних умовах виступає джерелом наукових 

дискусій щодо змісту та родової приналежності інтелектуальної власності, є 

невідповідність між виключним характером інтелектуальної власності та речовою 

природою власності як загального правового інституту. 

Виключний характер інтелектуальної власності передбачає надання творцю 

виняткової можливості здійснення щодо об’єкту інтелектуальної власності певних 

дій із забороною усім іншим особам їх здійснювати. У результаті цього творцю 

протистоїть невизначене коло осіб, зобов’язаних утримуватися від будь-яких 

порушень його права. При цьому, незважаючи на абсолютну природу права 

інтелектуальної власності, виключне право творця характеризується також 

просторовою і часовою обмеженістю, а також виникає і припиняється згідно із 

законом і у відповідності до спеціальної процедури. Зазначені особливості 

перетворюють виключні права інтелектуальної власності на складний об’єкт 

теоретичного аналізу та наукових дискусій.  

На думку Гордона М.В. виключний характер пояснюється тісним зв’язком 

інтелектуального продукту з його творцем і полягає в невідчужуваності прав 

інтелектуальної власності [436, c. 76]. Сєрєбровський В.І. під виключними правами 

розуміє суб’єктивні права, котрі забезпечують їхнім носіям виключні 

правомочності на вчинення певних дій, з одночасною забороною вчинення 

вказаних дій всім іншим особам [432, с. 80]. Таким чином, дослідник підкреслює 

позитивну та негативну сторони виключних прав. Відомий правник Йоффе О.С. 

демонструє дуалістичне розуміння змісту виключних прав, зазначаючи, що вони 

передбачають виключні правомочності творця використовувати та дозволяти 

використання об’єктів інтелектуальної власності, які є невідчужуваними в силу їх 

повної невіддільності від особистості творця [437, с. 51-52].  

Таким чином, виключний характер перетворює інтелектуальну власність на 

особливий інститут в структурі права власності, що входить у суперечність із його 

речовою природою, яка вперше окреслилася ще в рамках римського права 

власності. Як зазначалося у першому розділі, у римському цивільному праві право 

власності поширювалося лише на матеріальні об’єкти. Слід відзначити, що 



299 

об’єктом речового права, до якого належало право власності, могли бути як тілесні 

або матеріальні речі (лат. corporales), так і нематеріальні або бестілесні (лат. 

incorporales). Зазначений поділ присутній як в Інституціях Гая (ІІ ст. н.е.), так і в 

Дигестах Юстиніана (530-533 рр. н.е.) [438]. До нематеріальних речей, відносили 

право успадкування, вимоги боргу, а також обмежені речові права. Водночас 

оскільки римляни чітко не розмежовували річ та право власності на неї, останнє у 

рамках римського права поширювалося виключно на матеріальні об’єкти.  

Відповідно, виникнення і розвиток речового права у період Римської Імперії 

не лише сприяли утвердженню власності в якості системоутворюючого цивільно-

правового інституту, а й надавали їй виключно речового характеру, що і породило 

численні наукові дискусії стосовно належності відносин, які виникають у рамках 

цивільного обороту інтелектуального продукту, до сфери відносин власності.  

Розвиток досліджень, присвячених сутності права інтелектуальної власності 

зумовив формування трьох підходів до розуміння його взаємозв’язку із загальним 

цивільно-правовим інститутом власності (див. додаток П.1). На наш погляд, беручи 

до уваги зміст та характерні ознаки прав на результати інтелектуальної творчої 

праці, інтелектуальна власність беззаперечно має розглядатися як об’єктивно 

необхідна складова сучасного цивільно-правового інституту власності. Адже 

основною причиною виникнення і розвитку інститутів права завжди була 

необхідність упорядкування та врегулювання суспільних відносин. Відповідно, з 

розвитком суспільства та переходом його на постіндустріальну стадію, що 

характеризується докорінною зміною системи соціально-економічних відносин, 

має відбуватися перегляд та модернізація існуючих правових інститутів.  

Зважаючи на те, що з моменту формування інституту власності в межах 

римського права пройшло майже дві тисячі років, його речова природа має 

розглядатися в сучасних умовах скоріше як данина традиції, а не в якості його 

основоположної характеристики. При цьому виключний характер права на 

результати творчої інтелектуальної праці має розглядатися не як перешкода на 

шляху його розуміння в якості складової цивільно-правового інституту власності, 

а як важлива сутнісна характеристика, що розкриває специфіку інтелектуальної 
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власності та її місце у сучасній системі суспільно-економічних відносин. 

Аналізуючи природу права інтелектуальної власності варто зазначити, що його 

виключність жодним чином не може пояснюватися невідчужуваністю окремих 

прав від особи творця. Як слушно зазначає Якубівський І.Є., виключність як ознаку 

майнових прав інтелектуальної власності не варто шукати в їхніх об’єктах та 

первинних суб’єктах, таких як автор, виконавець, виробник фонограми, винахідник 

тощо. Основою передумовою набуття інтелектуальною власністю виключного 

характеру є нематеріальна природа інтелектуального продукту [444, с. 6].  

Завдяки матеріальній формі значної частини об’єктів власності, особа, 

реалізуючи належні їй правомочності, має можливість усунути інших від 

користування, володіння або розпорядження річчю. У той же час, завдяки 

нематеріальній формі результатів інтелектуальної діяльності виникає можливість, 

незаконного вилучення їх корисних властивостей без позбавлення їх власника 

належного йому об’єкта і перешкоджання йому у здійсненні права користування 

або розпорядження. У цих умовах чітке законодавче закріплення виключного 

характеру права інтелектуальної власності не лише не суперечить ключовим 

властивостям цивільно-правового інституту власності, а й дозволяє в умовах 

постіндустріальної економіки належним чином захистити особисті немайнові та 

майнові інтереси суб’єктів інтелектуальної діяльності і створити належні стимули 

до їх оперативної та ефективної комерціалізації.  

Результати проведеного аналізу змісту та специфіки основних суперечностей 

у сфері привласнення, використання та комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності засвідчують, що складність, багатоаспектність, нематеріальна природа 

та виключний характер інтелектуальної власності можуть зумовлювати конфлікт 

інтересів різних економічних суб’єктів. За цих обставин лише ефективне 

інституційне упорядкування відносин інтелектуальної власності може забезпечити 

гармонізацію майнових та особистих інтересів усіх учасників ринку об’єктів 

інтелектуальної власності, а також створити передумови для їх прискореного 

господарського обороту та впровадження у виробництво інноваційної продукції у 

процесі комерціалізації інтелектуального продукту.    
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 4.2. Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної власності 

 

Належний захист прав, свобод та соціально-економічних інтересів суб’єктів 

інтелектуальної діяльності є важливою передумовою стійкого економічного 

зростання на засадах інноваційної модернізації суспільного виробництва. Глибоке 

та всебічне охоплення формальними і неформальними інституціями усієї сфери 

суспільно-економічних відносин, які виникають у процесі привласнення та 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, дозволяє на належному 

рівні захистити права творців інтелектуального продукту, а також заохотити їх до 

подальшої творчої праці у цілях стимулювання науково-технічного прогресу, 

зростання добробуту нації та максимізації суспільної корисності.  

Система інституцій, які упорядковують та унормовують суспільні відносини в 

сфері цивільного та господарського обороту результатів інтелектуальної 

діяльності, є не лише об’єктивно необхідною складовою цивілізованого ринку 

продуктів інтелектуальної праці, а й важливим імперативом розвитку інтелекту-

альної власності в сучасній економіці постіндустріального типу, що сприяє мінімізації 

транзакційних витрат, ефективній комерціалізації результатів творчої праці та 

прискоренню господарського обороту інтелектуальної власності (див. рис. 4.6). 

Забезпечуючи зниження загального рівня транзакційних витрат у сфері 

господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності, інституції 

перетворюються на одну із базових передумов повноцінної реалізації відносин 

щодо привласнення продуктів інтелектуальної праці в економічному середовищі, 

що одночасно стимулює інтенсивний розвиток усієї сфери інтелектуальної 

власності та підвищення її ролі у суспільному відтворенні [8, c. 119].  

Аналіз інституційного забезпечення реалізації відносин інтелектуальної 

власності неможливий без розуміння методології та категоріального апарату 

неоінституційної теорії, яка нині виступає в якості альтернативи неокласичній 

парадигмі і утворює один із ключових напрямків сучасної економічної думки. 

Методологія неоінституціоналізму базується на категоріальному апараті, що 

дозволяє пояснювати широкий клас суспільно-економічних явищ і процесів.



 

 

Рис. 4.6. Роль інституцій у забезпеченні реалізації та розвитку інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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До таких категорій потрібно перш за все віднести: транзакційні витрати, 

обмежену раціональність, опортуністичну поведінку інституції та організації. 

Взаємодоповнюючи одна одну, ці категорії в системі утворюють концептуальний 

каркас нової інституційної теорії, який уможливлює комплексний аналіз 

інституційно-організаційного забезпечення реалізації та розвитку інтелектуальної 

власності (див. додаток Р.1). В рамках інституційного аналізу транзакційні витрати 

розглядаються як невід’ємна складова ринкового механізму координації, що 

значно обмежує його ефективність, є результатом недостатньої специфікації прав 

власності та обмеженої інформаційної функції ринку, ускладнює взаємодією 

економічних агентів і процес пошуку ними оптимального економічного рішення.  

Концепція транзакційних витрат дозволяє пояснити роль інституцій у 

регулюванні господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. Оскільки 

саме інституціоналізація обміну і виникнення ринку об’єктів інтелектуальної 

власності як організованої форми купівлі-продажу результатів інтелектуальної 

діяльності, призводить до скорочення транзакційних витрат, пов’язаних з обміном 

прав власності на результати інтелектуальної діяльності. У свою чергу, концепція 

інституцій пояснює, як в умовах існування транзакційних витрат і обмежених 

когнітивних здібностей економічним агентам вдається максимізувати корисність і 

швидко приймати ефективні рішення, незважаючи на обмежену інформаційну 

функцію ринку, непередбачуваність і надзвичайну динамічність ринкового 

економічного середовища, а також інформаційну асиметрію й високу ймовірність 

опортуністичної поведінки з боку контрагентів [8, c. 120]. 

На сьогоднішній день в межах інституціонального напрямку отримали 

розвиток три методологічних підходи до розуміння сутності інституцій (див. 

додаток Р.1). Перший підхід ґрунтується на ототожненні інституцій з організаціями 

або дослідженні даних категорій в якості різних аспектів одного явища (Дж. 

Коммонс, О. Вільямсон та ін.). Прихильники другого підходу (В. Мітчелл, Д. Норт 

та ін.) повністю відокремлюють інституції від організацій. Третій підхід базується 

на своєрідному синтезі двох попередніх та зосереджує увагу на специфічних видах 

завдяки своїм інституціолізованим функціям та визначальній ролі у механізмах 
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санкціонування і ринкової координації, можуть бути інкорпоровані до категорії 

інституцій (Дж. Ходжсон, Б. Шаванс, О. Фаворо та ін). 

На нашу думку, найбільш правомірним та науково-обґрунтованим підходом 

до аналізу сутності інституції, що комплексно розкриває їх роль у суспільному 

відтворенні, є їх розуміння як сукупності формальних і неформальних правил та 

норм поведінки, які виконують функцію обмежень у ситуаціях економічного 

вибору і структурують відносини між економічними суб’єктами, а також 

механізмів санкціонування, що забезпечують їх дотримання шляхом створення 

додаткових витрат для порушників. Механізми санкціонування є невід’ємною 

складовою інституційної структури суспільства внаслідок того, що лише діючі 

інституції можуть виконувати регулюючу функцію [407, c. 65]. Зазначений підхід 

до розуміння сутності інституцій не лише враховує їх багатоаспектний характер та 

складну внутрішню структуру, а й уможливлює системний аналіз особливостей 

інституційного регулювання суспільно-економічних процесів. 

До складових інституційного забезпечення реалізації та розвитку відносин 

інтелектуальної власності відносяться формальні норми та неформальні правила, 

що регулюють цивільний і господарський оборот об’єктів права інтелектуальної 

власності та структурують повторювані взаємодії учасників ринку інтелектуальної 

власності. При цьому, на наш погляд, хоча органи державного регулювання та 

саморегулівні організації і не можуть бути віднесені до інституцій, вони виконують 

важливі інституціоналізовані функції, забезпечуючи ефективний механізм 

санкціонування в сфері відносин інтелектуальної власності (див. рис. 4.7).  

Решта організацій на ринку об’єктів інтелектуальної власності по суті 

підпорядковують свою діяльність існуючій системі інституцій і можуть 

розглядатися як цілісні ієрархічні системи локальних правил, тобто внутрішніх 

інститутів, що врегульовують діяльність структурно відособлених груп індивідів у 

сфері прийняття рішень пов’язаних з використанням обмежених економічних 

ресурсів [462, р. 26-27]. Відповідно, у той час як органи державної влади 

унормовують діяльність економічних суб’єктів інші організації є звичайними 

одиницями координації, які функціонують задля досягнення цілей їх учасників.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Порівняльна характеристика інституцій і організацій 

Джерело: розроблено автором з використанням [78, с. 1236]. 
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Таким чином, основні положення неоінституційної теорії переконливо 

доводять, що в рамках економічної системи перерозподіл ресурсів здійснюються 

не за рахунок ринкового механізму координації економічних суб’єктів, а завдяки 

впливу інституцій, що структурують повторювані взаємодії економічних суб’єктів 

[463, c. 108-111]. Відповідно, відносини інтелектуальної власності розглядаються 

нами не як нейтральний і безумовно ефективний механізм перерозподілу і 

розміщення інтелектуального капіталу в межах системи суспільного відтворення, а 

як об’єкт організуючого і регулюючого впливу формальних і неформальних правил 

[464, c. 156]. Тобто відносини інтелектуальної власності, як організована система 

транзакцій щодо привласнення та розпорядження правами на інтелектуальний 

продукт, не можуть існувати без відповідних інституцій, які конституюють ринок 

об’єктів інтелектуальної власності, формують механізм його функціонування і від 

яких безпосередньо залежить його загальна ефективність.  

Визначаючи матриці та схеми поведінки суб’єктів інтелектуальної власності 

інституції виконують функцію забезпечення економічних агентів надійною 

інформацією про ймовірні дії інших учасників ринку, що дуже важливо 

враховуючи їх обмежену раціональність [465, c. 8]. На противагу неокласичній 

парадигмі, що трактує ринок як природний порядок, який сформувався в процесі 

агрегування індивідуальних угод і являє собою однорідне середовище, у якому 

взаємодія економічних суб’єктів призводить до обміну благами, згідно з 

методологією неоінституційної теорії ринок інтелектуальної власності має 

розглядатися як система транзакцій, що регулюються інституціями, які сприяють 

координації великої кількості організованих обмінів і надають економічній 

діяльності структуру, організацію і легітимність [466, с. 46].  

На нашу думку, використовуючи методологію і категоріальний апарат 

неоінституційної теорії, інституції в контексті дослідження механізму регулювання 

відносин інтелектуальної власності можна визначити як сукупність формальних і 

неформальних правил, що упорядковують і унормовують розподілені в часі та 

просторі відносини між економічними агентами, пов’язані з обміном прав 

власності на об’єкти інтелектуальної власності, структурують повторювані 
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взаємодії суб’єктів права інтелектуальної власності, формують механізм 

координації їх діяльності, а також регулюють доступ до результатів 

інтелектуальної діяльності та визначають принципи їх використання.  

Складний діалектичний характер норм і правил, що врегульовують відносини 

інтелектуальної власності, проявляється в їх економічних функціях, які синтезують 

зміст інституцій в усій їх різноманітності, а також дозволяють краще зрозуміти 

роль формальних і неформальних норм у системі цивільного і господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності (див. додаток Р.2). Комплексний 

аналіз функцій інституцій засвідчує їх визначальну роль у забезпеченні 

повноцінної реалізації інтелектуальної власності у системі суспільних відносин та 

дозволяє розглядати їх як основоположний імператив розвитку інтелектуальної 

власності у сучасному глобальному економічному середовищі.  

Однією із основних складових системи інституційного упорядкування 

відносин інтелектуальної власності є формальні інституції, що представлені 

міжнародними угодами, нормативними і правовими актами. Міжнародні договори 

займають пріоритетне місце в системі джерел права інтелектуальної власності. 

Світова практика підтверджує пріоритетність норм ратифікованих парламентом 

країни міжнародних договорів перед нормами національного законодавства. 

Зокрема, у відповідності до Ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (далі – ВРУ), є частиною 

національного законодавства, а укладення міжнародних договорів, які суперечать 

Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до неї [470].  

У Віденській конвенції про право міжнародних договорів, до якої Україна 

приєдналась в 1986 р., а також Законі України «Про міжнародні договори України» 

міжнародний договір розглядається як важливий документ, що має право-

утворюючий та загальнообов’язковий для виконання характер [471; 472]. Таким 

чином, міжнародні угоди відіграють основоположну роль у інституційному 

закріпленні права інтелектуальної власності.  

Серед міжнародних договорів, положення яких врегульовують різноманітні 

аспекти відносин інтелектуальної власності, можна виділити: конвенції, що 
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адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності; Всесвітню 

конвенцію про авторське право (1952 р.), що діє під патронажем ЮНЕСКО [473]; 

Міжнародну конвенцію по охороні нових сортів рослин (1961 р.), яка 

адмініструється Міжнародним Союзом з охорони нових сортів рослин [474]; 

Стокгольмську конвенцію про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (1967 р.) [97]; Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності (1994 р.), що адмініструється Світовою організацією торгівлі [98]; Угоду 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони (2014 р.) [475].  Потрібно відзначити, що нині Україна є учасницею 

усіх зазначених вище міжнародних угод, а також 23 міжнародних договорів, які 

адмініструються Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. 

Усі міжнародні договори, які визначають інституційні засади реалізації та 

розвитку відносин інтелектуальної власності, можна структурувати у 5 основних 

груп, з яких перші три групи охоплюють договори, адміністративні функції за 

якими виконує ВОІВ  (див. рис. 4.8). 

1. Договори у сфері охорони інтелектуальної власності, що на міжнародному 

рівні визначають основні стандарти охорони майнових та немайнових прав 

суб’єктів інтелектуальної діяльності, а саме: Паризька конвенція про охорону 

промислової власності (1883 р.) [96]; Бернська конвенція про охорону літературних 

та художніх творів (1886 р.) [94]; Римська конвенція про охорону інтересів 

виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (1961 р.) [95]; Женевська 

конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення 

їхніх фонограм (1971 р.) [476]; Найробський договір про охорону Олімпійського 

символу (1981 р.) [477]; Договір про закони щодо товарних знаків (1994 р.) [478]; 

Договір ВОІВ про авторське право (1996 р.) [479]; Договір ВОІВ про виконання і 

фонограми (1996 р.) [480]; Договір про патентне право (2000 р.) [481]; 

Сінгапурський договір про право товарних знаків (2006 р.) [482]. 

2. Договори про глобальну систему охорони інтелектуальної власності, що 

регламентують механізм міжнародної реєстрації різних об’єктів інтелектуальної 
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власності, а також спрощують процедуру та скорочують витрати на підготовку й 

подачу заявок на їх реєстрацію в іноземних державах, а саме: Мадридська угода 

про міжнародну реєстрацію знаків (1891 р.) [483]; Гаазька угода про міжнародну 

реєстрацію промислових зразків (1925 р.) [484]; Договір про патентну кооперацію 

(1970 р.) [485]; Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури (1977 р.) [486]; Протокол до 

Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (1989 р.) [487]. 

 

Рис. 4.8. Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

3. Договори які визначають принципи міжнародні класифікації та кодування 

інформації про різні види об’єктів інтелектуальної власності за функціонально-

галузевим принципом для полегшення пошуку інформації про зареєстровані 

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Договори у сфері охорони інтелектуальної власності 
 

на міжнародному рівні визначають основні стандарти охорони майнових та 

особистих немайнових прав суб’єктів інтелектуальної діяльності 

Договори про глобальну систему охорони інтелектуальної власності 
 

регламентують механізм міжнародної реєстрації різних об’єктів інтелектуальної 
власності, а також спрощують процедуру та скорочують витрати на підготовку й 

подачу заявок на реєстрацію в іноземних державах 

Договори про міжнародні класифікації 
 

визначають принципи класифікації та кодування інформації про різні види об’єктів 
інтелектуальної власності за функціонально-галузевим принципом для полегшення 
пошуку інформації про зареєстровані об’єкти промислової власності, а також 

визначення охороноздатності поданого до реєстрації об’єкту ІВ 

Договори, що адмініструються Міжнародним союзом з охорони 

нових сортів рослин 
 

регламентують базові засади визнання та охорони досягнень селекціонерів, що 

займаються створенням нових сортів рослин, а також порядок підготовки й подачі 
заявок на їх реєстрацію в іноземних державах 

Договори, що адмініструються Світовою організацією торгівлі 
 

визначають міжнародні стандарти та принципи використання пов’язаних із 
торгівлею прав інтелектуальної власності, що дозволяють сформувати міцну і 
життєздатну технологічну базу для соціально-економічного розвитку і 
стимулювати транскордонний трансфер прав інтелектуальної власності 
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об’єкти промислової власності, а також визначення охороноздатності поданого до 

реєстрації об’єкту інтелектуальної власності, а саме: Ніццька угода про міжнародну 

класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (1957 р.) [488]; Локарнська 

угода про заснування міжнародної класифікації промислових зразків (1968 р.) 

[489]; Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (1971 р.) [490]; 

Віденська угода про заснування міжнародної класифікації зображувальних 

елементів знаків (1973 р.) [491]. 

4. Угоди, адміністративні функції за якими виконує Міжнародний союз з 

охорони нових сортів рослин, що є міжурядовою організацією зі штаб-квартирою 

в Женеві, яка була заснована Міжнародною конвенцією з охорони нових сортів 

рослин у Парижі в 1961 р. для виконання адміністративних функцій за даною 

угодою. Ця організація тісно пов’язана з ВОІВ. Керівництво Секретаріатом 

Міжнародного союзу здійснює Генеральний секретар, функції якого у відпо-

відності до Угоди про співробітництво з ВОІВ покладаються на її директора. 

Конвенція з охорони нових сортів рослин регламентує базові засади визнання та 

захисту досягнень селекціонерів, що займаються створенням нових сортів рослин 

шляхом надання їм виключного права інтелектуальної власності на основі ряду 

однорідних і чітко визначених принципів [474].  

5. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що була 

прийнята під час Уругвайського раунду Генеральної угоди по тарифам та торгівлі 

у 1994 р., адмініструється Світовою організацією торгівлі і встановлює мінімальні 

стандарти для визнання та захисту основних об’єктів інтелектуальної власності 

[98]. Уведення в дію зазначеної міжнародної угоди було вимогою часу, адже 

міжнародна торгівля об’єктами інтелектуальної власності становить вагому 

частину світового товарообігу та перетворюється на потужний фактор виробництва 

в умовах постіндустріальних трансформацій.  

Базові стандарти Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності включають [98]: автоматичне надання охорони об’єктам авторського 

права без виконання додаткових формальностей; охорона комп’ютерних програм 

як об’єктів авторського права; видача патентів в усіх галузях технології з 
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урахуванням пріоритету суспільних інтересів; встановлення терміну дії патенту на 

рівні не менше 20 років; перешкоджання використанню географічних зазначень, 

які вводять в оману споживачів та ідентифікують товари як такі, що походять з 

географічної території іншої, ніж реальне місце виробництва; визначення новизни 

або оригінальності як єдиної умови охороноздатності промислових зразків.  

Варто відзначити той факт, що також існує група міжнародних договорів, які 

вступили в силу але так і не були підписані Україною, у тому числі: Мадридська 

угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень 

походження товарів (1891 р.) [492]; Лісабонська угода про охорону зазначень місць 

походження товарів та їх міжнародну реєстрацію (1958 р.) [493]; Брюссельська 

конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через 

супутники (1974 р.) [494]; Марракешський договір про полегшення доступу до 

опублікованих творів для сліпих та осіб з вадами зору або іншими обмеженими 

можливостями сприймати друковану інформацію (2013 р.) [495]. Відповідно, 

зазначені міжнародні угоди не набрали чинності для України, а їх дія не 

розповсюджується на територію нашої держави.  Крім того, на даний момент існує 

два міжнародних договори, які не були підписані Україною проте так і не вступили 

в дію, оскільки не набрали достатньої кількості ратифікацій: Вашингтонський 

договір про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем (1989 р.) [496]; 

Пекінський договір про охорону аудіовізуальних виконань (2012 р.) [497]. 

Суперечливу роль у формуванні інституційних засад реалізації відносин 

інтелектуальної власності в Україні відіграє Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, яка була підписана 27 червня 2014 р. та набула чинності з 

01 вересня 2017 р. [475]. З одного боку зазначена угода, згідно з нормами 

Конституції, Закону України «Про міжнародні договори України» та Віденської 

конвенції, є частиною національного законодавства України та має 

правоутворюючий і загальнообов’язковий для виконання характер. З іншого – 

переважна частина норм Угоди про асоціацію так і не були імплементовані у 

вітчизняне законодавство в сфері інтелектуальної власності, що призвело до 

виникнення численних правових колізій.  
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Зокрема, норми національного законодавства в частині визначення терміну дії 

майнових прав на промислові зразки, принципів охорони прав на товарні знаки й 

географічні зазначення, визначення критеріїв охороноздатності об’єктів 

промислової власності так і не були приведені у відповідність до рамкових 

положень Угоди про асоціацію. Отже, положення Угоди про асоціацію хоча й 

мають пряму дію, проте суперечать нормам вітчизняного законодавства. 

Розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі за ініціативою 

Кабінету Міністрів України проекти законів, що мали забезпечити імплементацію 

у національне законодавство норм Угоди про асоціацію, були направлені на 

розгляд профільного Комітету Верховної Ради України ще на початку 2017 р., 

проте до цього часу так і не були схвалені та не вступили у юридичну силу. Проект 

№ 5699 щодо вдосконалення правової охорони промислової власності було 

відхилено та знято з розгляду, а проекти № 5694 щодо удосконалення охорони прав 

на компонування напівпровідникових виробів та № 6023 щодо вдосконалення 

правової охорони географічних зазначень очікують на друге читання. 

На нашу думку, не зважаючи на існуючі труднощі у галузі імплементації норм 

Угоди про асоціацію у вітчизняне законодавство, зазначений міжнародний договір 

окреслює перспективні напрями розвитку національної системи охорони прав 

інтелектуальної власності та сприяє гармонізації законодавства України з нормами 

права Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності. 

Таким чином, міжнародні угоди в галузі охорони інтелектуальної власності 

формують ядро системи формальних інституцій, які структурують і унормовують 

відносини щодо привласнення і комерціалізації результатів творчої діяльності 

людини. Поряд із цим, важливим елементом інституційного упорядкування 

цивільного і господарського обороту інтелектуального продукту залишається 

національне законодавство у сфері інтелектуальної власності. 

Аналіз ґенези та розвитку правового регулювання відносин інтелектуальної 

власності на території України впродовж XVIII ст. – XX ст. продемонстрував, що 

у другій половині XVIII ст. в Україні починають видавати перші привілеї на 

літературні твори та винаходи (див. додаток Р.3). Перші норми авторського права 
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з’являються у Статуті «Про Цензуру» (1828 р.). В 1911 р. приймається Положення 

«Про авторське право», яке у повній мірі регламентували відносини у галузі 

авторського права. Після Жовтневої революції і встановлення радянської влади в 

1917 р. Декретом «Про основи авторського права» (1925 р.) було передбачено 

виключні немайнові та майнові права авторів на їх твори терміном до 25 років з 

дати першого їх опублікування. У 1961 р. основні норми у галузі радянського 

авторського права були закріплені у Основах цивільного законодавства СРСР та 

союзних республік. У прийнятому в 1963 р. Цивільному кодексі УРСР четвертий 

розділ було присвячено авторському праву [510].  

Першим спеціалізованим нормативним актом, що регламентував охорону 

промислової власності, став Маніфест «Про привілеї на різні винаходи та відкриття 

в художествах і ремеслах» (1812 р.). У 1896 р. було введено у дію Положення «Про 

привілеї на винаходи і удосконалення», яке встановлювало вичерпний перелік 

критеріїв їх охороноздатності та граничний термін охорони. Після утвердження 

радянської влади у 1924 р. було прийнято Положення «Про патенти на винаходи» 

та Постанову «Про промислові зразки (зображення і моделі)», а у 1926 р. – 

Постанову «Про товарні знаки», які передбачали заявочну процедуру реєстрації 

прав інтелектуальної власності на ці об’єкти (див. додаток Р.3). 

У зв’язку з приєднанням СРСР до Всесвітньої конвенції про авторське право 

та Паризької конвенції у 1970-х роках Цивільний кодекс УРСР та відповідне 

спеціальне законодавство було адаптовано до передбачених цими міжнародними 

договорами принципів охорони авторського права та права промислової власності. 

Прийняті в 1991 р. перед самим розпадом СРСР Основи цивільного законодавства 

СРСР і союзних республік, закони «Про винаходи в СРСР» та «Про промислові 

зразки» внесли прогресивні зміни у радянське законодавство у сфері 

інтелектуальної власності, ще більш наблизивши його до міжнародних стандартів 

охорони об’єктів авторського права та права промислової власності.  

Із розпадом СРСР Україна здобула незалежність і розпочала складний і 

тривалий шлях формування національного законодавства у галузі інтелектуальної 

власності. Першим кроком у даному напрямі стало прийняття в лютому 1991 р. 
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Закону України «Про власність». Стаття 13 даного закону визначала серед об’єктів 

власності громадян твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для 

товарів і послуг та інші результати інтелектуальної праці. Крім того, питанням 

інтелектуальної власності було присвячено Розділ VI Закону «Про власність» [511]. 

Цього ж року окремі положення в галузі регулювання відносин 

інтелектуальної власності отримали законодавче закріплення в Законі України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», а також Митному кодексі України [512]. 

Крім того, в 1991 р. Україна розпочала процес приєднання до міжнародних угод в 

сфері інтелектуальної власності. У грудні 1991 р. Україна підтвердила чинність на 

своїй території Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності, Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про 

патентну кооперацію, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, а 

також Всесвітньої конвенції про авторське право [97; 96; 485; 483; 473]. 

У 1992 р. указом Президента України було затверджено Тимчасове положення 

про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських 

пропозицій в Україні. Зазначений документ детально регламентував умови 

охороноздатності об’єктів промислової власності, визначав коло суб’єктів 

промислової власності, їх основні майнові та немайнові права [513]. 

Важливим етапом розвитку правового регулювання сфери інтелектуальної 

власності став 1993 р., коли було прийнято закони, що заклали основу спеціалізо-

ваного законодавства у галузі авторського права та права промислової власності: 

«Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на промислові 

зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [111; 115; 122; 144; 118]. 

Конституційно-правове регулювання інтелектуальної власності було 

запроваджене в 1996 р. разом із прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції України. 

Відповідно до Ст. 41 Конституції кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності. Також згідно зі Ст. 54 Конституції громадянам України гарантується 
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свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності [470].  

Подальший розвиток правового регулювання інтелектуальної власності в 

Україні відбувався шляхом формування відповідного спеціалізованого законо-

давства, а саме Законів України: «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

(1996 р.); «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (1997 р.); «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів» (1999 р.); «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних» (2000 р.); «Про особливості державного регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків 

для лазерних систем зчитування» (2002 р.) [514; 126; 120 515; 516].  

Систематизація норм права у галузі цивільно-правового регулювання 

інтелектуальної власності відбулася в 2003 р., коли було прийнято Цивільний 

кодекс України, в якому зазначеним питанням була присвячена Книга IV «Право 

інтелектуальної власності». Кодекс відносить об’єкти інтелектуальної власності до 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності людини, що водночас є об’єктами 

цивільних прав. Згідно з нормами Кодексу право інтелектуальної власності – це 

сукупність немайнових та майнових прав особи на результат інтелектуальної, 

творчої діяльності, що повністю розмежовується з правами власності на речі. 

Кодекс визначає коло об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності, а також 

окреслює підстави виникнення і набуття права інтелектуальної власності [99]. 

У Цивільному кодексі дається детальна характеристика структури майнових і 

немайнових прав інтелектуальної власності, визначається строк чинності 

зазначених прав, а також основні способи використання об’єктів права 

інтелектуальної власності. Норми Кодексу регламентують процес розпорядження 

правами інтелектуальної власності, здійснення права інтелектуальної власності, що 

належить кільком особам, права на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 

трудового договору або за замовленням, а також визначає наслідки порушення 

права інтелектуальної власності та цивільно-правовий порядок їх захисту [99].  
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У той час, як для переважної більшості об’єктів інтелектуальної власності в 

Україні було прийнято спеціальне законодавство, яке детально регламентує умови 

набуття прав, механізм використання та порядок розпорядження ними, цивільний 

оборот окремих об’єктів інтелектуальної власності урегульовується виключно 

нормами ЦКУ та загального законодавства. До них належать наукове відкриття, 

раціоналізаторська пропозиція, породи тварин, комерційне найменування та 

комерційна таємниця. Тоді як такі нетрадиційні об’єкти як наукове відкриття і 

раціоналізаторська пропозиція не здобули широкого розповсюдження в Україні, 

решта із зазначених об’єктів активно залучаються до господарського обороту та 

беруть участь у цивільно-правових відносинах. Тому на нашу думку, відсутність в 

Україні спеціалізованого законодавства, яке регламентувало б умови виникнення, 

механізм використання та порядок припинення прав на породи тварин, комерційне 

найменування і комерційну таємницю, беззаперечно слід віднести до недоліків 

української системи законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Проаналізувавши джерела права інтелектуальної власності в Україні, можна 

виокремити кілька груп нормативних і правових актів, що врегульовують 

зазначену сферу суспільних відносин [207, c. 89].  

До першої групи слід віднести Конституцію України, що закладає основи 

конституційно-правового регулювання інтелектуальної власності (див. рис. 4.9).  

До другої групи варто віднести кодекси України, серед яких окрім Цивільного 

кодексу слід виокремити: Господарський кодекс, Кодекс про адміністративні пра-

вопорушення, Кримінальний кодекс, Митний кодекс, Кримінально-процесуальний 

кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс законів про працю, Цивіль-

ний процесуальний кодекс та Кодекс адміністративного судочинства України (далі 

– КАСУ) [145;410-413; 517-520]. Серед них особливе місце займають КУпАП та 

ККУ, які регламентують адміністративно-правовий та кримінально-правовий 

порядок захисту прав учасників відносин інтелектуальної власності [259; 413; 412]. 

Господарський кодекс України (далі – ГКУ) містить норми, що спрямовані на 

захист суб’єктів господарської діяльності від недобросовісної конкуренції, а також 

врегульовує використання ними різних об’єктів інтелектуальної власності. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.9. Система джерел права інтелектуальної власності України 

Джерело: власна розробка автора. 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ 

Підзаконні акти Міжнародні договори,  
у тому числі 

Паризька конвенція 

Загальне законодавство, 
у тому числі Закони України: 

 

- Про інформацію; Про рекламу; 
- Про телебачення і радіомовлення; 
- Про племінну справу у тваринництві; 
- Про наукову і науково-технічну експертизу; 
- Про видавничу справу; Про кінематографію; 
- Про архітектурну діяльність; 
- Про захист економічної конкуренції; 
- Про народні художні промисли; 
- Про наукову і науково-технічну діяльність; 
- Про державну підтримку кінематографії. 

Бернська конвенція 

Мадридська угода 

Римська конвенція 

Конституція України 

Стаття 41 

Стаття 54 

Кодекси України,  
у тому числі 

Цивільний кодекс 

Господарський кодекс 

Кримінальний кодекс 

Митний кодекс 

Кодекс адміністративного 
судочинства 

Спеціальне законодавство, 
у тому числі Закони України: 

 

- Про авторське право і суміжні права; 
- Про ефективне управління майновими права-
ми правовласників у сфері авторського права і 
(або) суміжних прав»;  

- Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; 
- Про охорону прав на промислові зразки; 
- Про захист від недобросовісної конкуренції; 
- Про охорону прав на знаки для товарів і послуг; 
- Про охорону прав на зазначення походження 
товарів 

- Про охорону прав на сорти рослин; 
- Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем. 

Укази Президента України 

Постанови Кабінету Міністрів, 
у тому числі: 

Про державну реєстрацію авторського 
права і договорів, які стосуються права 
автора на твір 

Накази Міністерства економіч-
ного розвитку і торгівлі, а саме: 
Про затвердження Положення про 
департамент інтелектуальної власності 

Накази Міністерства освіти і 
науки, а саме: 

Про затвердження правил складання і 
подання заявки на винахід та заявки на 
корисну модель 

Державні стандарти, а саме: 

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр 

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження 
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Зокрема, у Кодексі визначено правомочності суб’єктів господарювання щодо 

використання винаходу, корисної моделі, торговельної марки, географічного 

зазначення, комерційної таємниці та комерційного найменування [145]. Варто 

зазначити, що за відсутності спеціалізованого законодавства в галузі охорони 

комерційного найменування, наявні в Господарському кодексі норми відіграють 

важливу роль у регулюванні господарського обороту та комерціалізації даного 

об’єкту інтелектуальної власності в Україні. 

Третю групу утворює загальне законодавство України у сфері інтелектуальної 

власності. Сюди перш за все відносяться закони, які містять окремі норми права 

інтелектуальної власності і, водночас, присвячені регулюванню різних сфер 

суспільних відносин, які виникають у рамках виробничої, господарської або 

економічної діяльності. Серед них варто виокремити такі Закони України: «Про 

інвестиційну діяльність» (1991 р.); «Про інформацію» (1992 р.); «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992 р.); «Про науково-технічну 

інформацію» (1993 р.); «Про телебачення і радіомовлення» (1993 р.); «Про племінну 

справу у тваринництві» (1993 р.); «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» (1994 р.); «Про наукову і науково-технічну 

експертизу» (1995 р.); «Про інформаційні агентства» (1995 р.); «Про рекламу» 

(1996 р.); «Про видавничу справу» (1997 р.); «Про професійних творчих 

працівників та творчі спілки» (1997 р.); «Про кінематографію» (1998 р.); «Про 

архітектурну діяльність» (1999 р.); «Про захист економічної конкуренції» (2001 р.); 

«Про народні художні промисли» (2001 р.); «Про інноваційну діяльність» (2002 р.); 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.); «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні» (2017 р.) [128; 521-524; 123; 525-537].  

Слід зазначити, що із розглянутого вище переліку загального законодавства 

більша частина нормативно-правових актів стосується сфери авторського права, а 

решта в основному присвячені врегулюванню фінансових, організаційних та 

процедурних аспектів науково-технічної діяльності. Окреме місце в зазначеному 

переліку займає Закон «Про племінну справу у тваринництві», що частково 

унормовує питання цивільного обороту майнових прав на породи тварин [123]. 
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Четверту групу формує спеціальне законодавство у сфері інтелектуальної 

власності. На жаль, в Україні станом на 2018 р. було прийнято лише 11 спеціальних 

законів, які можна розділити на 4 групи [207, c. 89]: 

–  Спеціальне законодавство у сфері авторського права і суміжних прав, а саме 

Закони України: «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних», «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів госпо-

дарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних 

систем зчитування», «Про ефективне управління майновими правами правовласни-

ків у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [111; 515; 516; 538]. 

–  Спеціальне законодавство у сфері промислової власності, а саме Закони 

України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 

промислові зразки», «Про захист від недобросовісної конкуренції» [115; 144; 514];  

– Спеціальне законодавство у галузі охорони засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, а саме Закони України: «Про охорону прав на знаки для товарів 

і послуг», «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [118; 120]; 

– Спеціальне законодавство у галузі охорони нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності, а саме Закони України: «Про охорону прав на сорти 

рослин», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» [122; 126]. 

Останню групу утворюють понад 100 підзаконних нормативних актів. Серед 

них варто виокремити укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, накази Мі-

ністерства освіти і науки України. З-поміж указів Президента України слід перш за 

все виділити Указ «Про затвердження Тимчасового положення про правову охо-

рону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», 

що забезпечив формування засад правової охорони промислової власності [513].  

На наш погляд, найбільш важливими актами Кабінету Міністрів України у 

сфері регулювання відносин інтелектуальної власності є постанови: «Про державну 

реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір», 

«Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання 



320 

об’єктів авторського права і суміжних прав», «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, 

пов'язаної з використанням об’єктів права інтелектуальної власності, та 

визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, 

пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» [539-542]. 

Вагому роль у регулюванні відносин інтелектуальної власності відіграють 

накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а саме: «Про деякі 

питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності», «Про 

затвердження Положення про департамент інтелектуальної власності» [543; 544]. 

Серед наказів Міністерства освіти і науки (далі – МОН), які в основному вре-

гульовують порядок подання і розгляду заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуа-

льної власності, варто виокремити: «Про затвердження правил складання і подання 

заявки на винахід та заявки на корисну модель», «Про затвердження правил розг-

ляду заявки на винахід та заявки на корисну модель», «Про затвердження правил 

складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мік-

росхеми», «Про затвердження правил складання та подання заявки на промисловий 

зразок», «Про затвердження правил розгляду заявки на промисловий зразок», «Про 

затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на ре-

єстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на викорис-

тання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» [545-550].  

Нарешті, поряд із іншими підзаконними нормативними актами варто звернути 

увагу на затверджені наказами центрального органу виконавчої влади у сфері 

стандартизації державні стандарти (далі – ДСТУ), що врегульовують відносини у 

галузі промислової власності: ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні 

положення. Порядок складання та оформлення» та ДСТУ 3575-97 «Патентні 

дослідження. Основні положення та порядок проведення». Зазначені стандарти 

були затверджені у 1997 р. наказами Держстандарту України, а починаючи з 2014 

р. повноваження центрального органу у сфері стандартизації були покладені на 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [551; 312]. 
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Поряд із нормативними та підзаконними актами значний вплив на 

ефективність регулювання відносин інтелектуальної власності здійснюють також 

неформальні інституції, які в окремих випадках можуть підсилювати або 

послаблювати дію формальних правових норм [552, с. 29]. 

Неформальні інституції можна визначити як стійкі, регулярно відтворювані, 

некодифіковані і санкціоновані суспільством соціокультурні норми, звичаї, 

ментальні стереотипи та соціальні практики, які структурують і упорядковують 

відносини у сфері привласнення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності. Неформальні інституції здійснюють важливі економічні функції у сфері 

регулювання відносин інтелектуальної власності, а саме: упорядковують та 

структурують відносини інтелектуальної власності [553, c. 12]; здійснюють 

визначальний вплив на перерозподіл результатів інтелектуальної діяльності в 

межах економічної системи [554, c. 56]; формують стійкі соціально значущі 

стимули і мотивації, що спрямовують діяльність економічних суб’єктів у суспільно 

необхідне русло і сприяють узгодженню приватних та суспільних інтересів у 

рамках господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності.  

Не зважаючи на практично ідентичні з формальними інституціями функції, не-

формальні норми та правила відзначаються специфічними рисами, що обумовлю-

ють їх особливе місце в межах інституційної структури суспільства (див.  рис. 4.10).  

По-перше, будучи інертними та стійкими до змін, вони закріплюються у 

індивідуальній та суспільній свідомості і утворюють таким чином жорстке ядро 

інституційної структури суспільства [555, c. 53]. По-друге, у значній частині 

випадків неформальні інституції, що формують «генетичну пам’ять» суспільства, 

здійснюють значно сильніший, порівняно з формальними правилами, регулюючий 

вплив на діяльність економічних суб’єктів, ефективно структуруючи суспільні 

відносини на міжособовому та міжгруповому рівнях [207, c. 90].  

По-третє, на противагу формальним правилам, неформальні інституції 

утворюються еволюційним чином у процесі історичного розвитку суспільства і є 

результатом самоорганізованих повторюваних соціальних взаємодій, що задають 

внутрішню імперативність поведінки людини у суспільних відносинах [556, c. 112]. 



322 

 

Рис. 4.10. Характеристика неформальних інституцій 

Джерело: власна розробка автора. 

На наш погляд, за сутнісними характеристиками, специфікою, джерелом 

формування та характером впливу на поведінку економічних суб’єктів 

неформальні інституції можуть бути поділені на три основні групи: 

– соціокультурні традиції, звичаї та норми, що являють собою матриці 

поведінки, які утверджуються у суспільній моралі і культурі, набувають масового 

характеру, закріплюються у свідомості індивіда у процесі соціалізації, 

санкціонуються соціальним примусом та формують стійкі і повторювані реакції 

суб’єкта на зовнішні та внутрішні фактори [552, с. 30]; 

–  релігійні переконання, тобто сукупність звичаїв, обрядів, правил життя, 

духовних та моральних цінностей, що формують особливе світосприйняття 

НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ  

Основні види  Характерні риси 

Інертні та стійкі до змін правила, що 
закріплюються у індивідуальній і 
суспільній свідомості, утворюючи у 
такий спосіб жорстке ядро 
інституційної структури суспільства 

Соціокультурні традиції – звичаї та 
норми, що являють собою матриці 
поведінки, які утверджуються у 
суспільній моралі і культурі 

Залежно від джерела формування 

Релігійні переконання – сукупність 
обрядів, правил життя, духовних та 
моральних цінностей, що формують 
світогляд людини 

Ментальність – система усталених 
стереотипів мислення і психофізич-
них регуляторів поведінки, що виз-
начається домінуючими потребами та 
ієрархією цінностей людини 

Адаптивні, які здійснюють свій 
регулюючий вплив у визначених 
формальними правилами рамках 

Залежно від характеру впливу на 

формальні інституції  

Комплементарні, що гармонічно 
доповнюють формальні норми 

Заміщуючі, які суперечать формаль-
ним нормам та значно послаблюють 
їх регулюючий вплив 

Будучи неформалізованими за своїм 
змістом, вони можуть абсолютно по 
різному взаємодіяти з формальними 
інституціями підсилюючи або 
послаблюючи їх регулюючий вплив 

У значній частині випадків вони 
здійснюють значно сильніший, по-
рівняно з формальними правилами і 
нормами, регулюючий вплив на 
діяльність економічних суб’єктів  

Володіючи власними механізмами 
санкціонування, вони іноді можуть 
ефективніше, порівняно з формаль-
ними правилами, структурувати сус-
пільні відносини на міжособовому та 
міжгруповому рівнях  

Неформальні інституції формуються 
еволюційним чином у процесі 
історичного розвитку суспільства і є 
результатом самоорганізованих пов-
торюваних соціальних взаємодій 
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людиною суспільних відносин під впливом конкретного релігійного вчення та 

через релігійні установки і ціннісні орієнтири регулюють її поведінку;  

–  ментальність, що являє собою систему усталених норм, стереотипів мислення 

та регуляторів поведінки, що визначається домінуючими потребами та ієрархією 

цінностей певної соціальної спільноти і знаходить відображення у світосприйнятті, 

способі мислення та поведінці людей в усіх сферах суспільного життя [557, c. 184]. 

Пріоритетну роль неформальних інституцій у регулюванні суспільних 

відносин відзначали не лише представники неоінституціоналізму, а й відомі 

соціологи та філософи ще до виникнення інституціонального напряму. Зокрема, 

Дюркгейм Е. наголошував на приматі таких соціальних факторів, як моральні 

принципи і релігійні ідеали, у регулюванні людської діяльності та суттєвому впливі 

суспільної свідомості на колективні та індивідуальні дії індивідів. Маннгайм К. у 

своїх працях підкреслював визначальну роль соціальних детермінант у формуванні 

пануючих ідеалів, норм та правил поведінки суспільних груп [558, с. 34]. 

Видатний соціолог П. Сорокін обстоював ідею про переважаючий вплив норм 

та цінностей, які формуються суспільством, на регулювання суспільних взаємодій 

[559, c. 143]. Відомий філософ Е. Фромм наголошував на тому, що діяльність 

людини реалізується під потужним впливом соціальних імпульсів, які визначають 

специфіку її світосприйняття та характер вчинків [558, с. 35]. Поряд із цим, високу 

ефективність неформальних звичаїв та традицій у впорядкуванні та структуруванні 

суспільних відносин підкреслюють представники неоінституціоналізму Д. Норт, 

Дж. Ходжсон, Д. Сірінг, П. Інгрем та інші [457, с. 10; 459, с. 192-193; 560, с. 38]. 

Роналд Коуз взагалі обстоював ідею про те, що закріплення права власності має 

відбуватися перш за все на рівні неформальних інституцій, а його врегулювання 

формальними правовими нормами відіграє другорядну роль. На його думку, 

неформальні інституції виконують координаційну функцію і обмежують поведінку 

економічних суб’єктів, що дозволяє привести у відповідність і гармонійно 

поєднати суспільні цілі та приватні інтереси індивідів [446, с. 165]. 

На жаль, неформальні інституції можуть по різному взаємодіяти із 

формальними нормами, а також впливати на ефективність функціонування усієї 
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економічної системи. У залежності від характеру впливу неформальних правил та 

звичаїв на формальні норми їх можна поділити на три основні групи: 

–  адаптивні неформальні інституції, які здійснюють регулювання суспільних 

відносин у визначених формальними правилами рамках. Вектор регулюючого 

впливу зазначених інституцій повністю співпадає з формальними інституціями, за 

рахунок чого вони підсилюють вплив формальних норм, створюючи для індивідів 

додаткову мотивацію щодо їх дотримання [561, p. 728]; 

– комплементарні інституції, що гармонійно доповнюють формальні норми, 

упорядковуючи та структуруючи ті сфери суспільних відносин, які не отримали 

належного інституційного закріплення в межах формальних правил. Зазначені 

інституції також підвищують ефективність інституційної структури суспільства; 

– заміщуючі інституції, які суперечать формальним нормам, послаблюють їх 

регулюючий вплив на суспільні відносини і створюють для індивідів мотивацію 

щодо ігнорування і порушення встановлених формальних правил. Такий вид 

неформальних інституцій виникає за умов відсутності або недостатньої дієвості 

механізмів санкціонування формальних правил і призводить до зниження загальної 

ефективності функціонування інституційної структури [562 c. 141]. 

Залежно від впливу неформальних інституцій на рівень транзакційних витрат 

їх поділяють на ефективні та неефективні. Ефективні інституції характеризуються 

позитивним ефектом від масштабу, тобто зі збільшенням кількості транзакцій, що 

врегульовуються інституцією, питомі транзакційні витрати знижуються [563, с. 58, 

60]. Неефективні інституції, навпаки, зумовлюють негативний ефект від масштабу 

і перетворюються на інструмент збагачення обмеженого кола суб’єктів, які 

мінімізують індивідуальні транзакційні витрати, отримують монопольну ренту і 

перерозподіляють на свою користь частину суспільного продукту за рахунок 

порушення прав інтелектуальної власності на шкоду суспільному добробуту і 

створення інституційних бар’єрів, що унеможливлюють доступ до сфери відносин 

інтелектуальної власності для переважної частини суб’єктів господарювання.  

На нашу думку, серед ефективних неформальних інституцій, які упорядковують 

та регулюють відносини інтелектуальної власності, варто виокремити такі: повага 
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до творчої інтелектуальної діяльності; використання заохочувальних виплат для 

працівників, що займаються інтелектуальною діяльністю; суспільний осуд 

порушень прав інтелектуальної власності; негативне ставлення до корупції; 

пріоритетність креативних здібностей людини під час працевлаштування; 

дотримання норм ділової етики та основ економічної культури у господарській 

діяльності; повага до принципів академічної доброчесності у сфері освіти та науки; 

високий рівень правової свідомості та відповідальне ставлення до використання 

об’єктів інтелектуальної власності у господарській діяльності; соціальна 

відповідальність бізнесу та розуміння суб’єктами господарювання необхідності 

підтримки інтелектуальної творчої діяльності.    

На жаль, рівень розвитку інтелектуальної власності в Україні засвідчує 

наявність цілого комплексу неефективних неформальних інституцій, які 

здійснюють вкрай негативний вплив на охорону прав творців інтелектуального 

продукту. До них належать: економічний опортунізм суб’єктів господарювання, які 

наважуються на порушення прав інтелектуальної власності з метою отримання 

надлишкового прибутку та здобуття короткострокових конкурентних переваг над 

іншими учасниками ринку; недостатнє впровадження принципів соціальної 

відповідальності в діяльність вітчизняних корпорацій, що зумовлює низьку 

підтримку бізнесом науково-технічної та мистецької діяльності; неповага до права 

приватної власності з боку значної частини членів суспільства; зневажливе 

ставлення до інтелектуальної праці як до джерела доходу і основи власного 

добробуту; корупція та селективне застосування права інтелектуальної власності 

державним апаратом; низький рівень правової свідомості у сфері інтелектуальної 

власності; неповага до принципів академічної доброчесності.  

Неефективні неформальні інституції знижують транзакційні витрати для 

вузького кола суб’єктів, проте для суспільства рівень питомих транзакційних 

витрат зростає, що призводить до зменшення транзакцій на ринку інтелектуальної 

власності та неефективного розподілу прав інтелектуальної власності в економіці 

країни, коли вона концентрується в руках творців інтелектуального продукту і 

належним чином не комерціалізується, оскільки суб’єкти господарювання 
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уникають транзакцій з майновими правами інтелектуальної власності через 

високий рівень пов’язаних з ними транзакційних витрат. 

Крім того, поширені в Україні неформальні інституції в сфері інтелектуальної 

власності є не лише неефективними, а й заміщуючими, тобто створюють для 

економічних суб’єктів мотивацію до порушення існуючих формальних норм у 

галузі охорони прав інтелектуальної власності. Зазначена ситуація обумовлюється 

комплексним впливом кількох факторів: суперечливою роллю держави, яка здатна 

створити систему прогресивних формальних інституцій та декларує всебічну 

підтримку інтелектуальної діяльності і, водночас, не в змозі забезпечити чітку 

специфікацію та ефективне санкціонування прав інтелектуальної власності; 

впливом груп з особливими інтересами, які отримують ренту від здійснення 

діяльності, що суперечить формальним нормам у галузі інтелектуальної власності 

(патентний тролінг, використання нелегального програмного забезпечення, продаж 

контрафактної продукції); залежність неформальних інституцій від попередньої, 

сформованої ще в радянський період траєкторії розвитку.  

Слід відзначити, що останній фактор грає надзвичайно важливу роль у 

виникненні тієї ситуації, яка склалася у галузі інституційного забезпечення 

реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні. Переважна більшість 

прогресивних формальних інституцій, які регулюються відносин інтелектуальної 

власності в межах національної економіки були імпортовані та імплементовані в 

Україні в процесі ринкової трансформації. Радикальний злам інституційної 

структури України після розпаду СРСР зумовив глибокі диспропорції між 

новоствореними формальними інституціями та неформальними правилами та 

традиціями, які виникли та тривалий час еволюціонували за радянських часів [564, 

c. 20; 556, c. 118]. Мова йде перш за все про такі неефективні неформальні правила, 

як неповага до приватної власності з боку значної частини членів суспільства; 

зневажливе ставлення до інтелектуальної праці; корупція та селективне застосування 

права інтелектуальної власності; низький рівень правової свідомості.  

Як наслідок, вплив формальних та неформальних інституцій у сфері 

інтелектуальної власності є різноспрямованим і в межах вітчизняної інституційної 
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структури прогресивні формальні норми співіснують з неефективними 

неформальними правилами, які послаблюють регулюючу дію формальних 

обмежень і створюють негативні стимули для економічних суб’єктів, мотивуючи 

їх порушувати права інтелектуальної власності [565, c. 34-35]. При цьому стійкість 

неформальних інституцій та їх здатність до самопідтримки зумовлює існування в 

Україні перманентного інституційного розриву в галузі інтелектуальної власності, 

тобто співіснування абсолютно різних за характером і вектором впливу інституцій.  

Основою соціально-економічного прогресу суспільства є інноваційний 

розвиток на основі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, який 

стає неможливим в умовах відтворення неефективних інституцій, що створюють 

стимули до порушення прав інтелектуальної власності. Виникає так зване замкнене 

коло злиденності або у термінології П. Сорокіна «негативна поляризація суспільства», 

а саме: економічний розвиток неможливий без інновацій, які у свою чергу залежать 

від комерціалізації інтелектуальної власності, а основою комерціалізації є 

ефективна охорона прав інтелектуальної власності, яка стає неможливою в умовах 

постійного відтворення заміщуючих неформальних інституцій [566, c. 142-143]. Це 

призводить до запуску механізму неефективного відбору, який буде сприяти 

селекції таких неформальних інституцій, що будуть лише погіршувати положення 

суб’єктів творчої діяльності. Такий відбір П. Сорокін влучно охарактеризував як 

«соціальний ілюзіонізм», що зумовлює досягнення результатів, прямо протилежних 

офіційним цілям державної соціально-економічної політики [559, с. 168]. 

Таким чином, нині в Україні доволі розвинута система формальних інституцій 

входить у суперечність з неформальними правилами, які знижують загальну 

ефективність інституційного регулювання відносин інтелектуальної власності. За 

таких умов провідна роль у формуванні ефективного інституційного забезпечення 

розвитку інтелектуальної власності належить системі органів державної влади, що 

має створити належні умови для поступової трансформації неефективних і 

заміщуючих неформальних інституцій у ефективні і адаптивні неформальні 

правила та норми, що будуть підсилювати регулюючий вплив формальних 

інституцій і сприяти ефективному санкціонуванню прав інтелектуальної власності. 
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4.3. Організаційне забезпечення розвитку інтелектуальної власності 

в глобальній економіці 

 

Ефективно функціонуючі органи державної влади поряд із комплексом дієвих 

формальних норм і неформальних правил утворюють базис національної системи 

охорони інтелектуальної власності, що упорядковує та структурує розподілені в 

часі та просторі відносини між учасниками цивільного обороту, які пов’язані з 

обміном прав власності на результати інтелектуальної творчої діяльності, а також 

формує ефективний механізм санкціонування і координації діяльності учасників 

ринку об’єктів інтелектуальної власності. Державні установи та структури за своєю 

природою хоча й належать до організацій, проте виконують надзвичайно важливі 

інституціоналізовані функції у механізмі регулювання відносин інтелектуальної 

власності, сприяючи їх оперативній комерціалізації та повноцінній економічній 

реалізації в системі суспільного відтворення. Таким чином, органи державної влади 

становлять єдине ціле із системою інституційного забезпечення реалізації та 

розвитку відносин інтелектуальної власності органічно її доповнюючи та всебічно 

сприяючи гармонізації приватних та суспільних інтересів у сфері цивільного 

обороту продуктів інтелектуальної праці. 

На міждержавному рівні визначальну роль у формуванні глобальної політики 

в галузі охорони прав інтелектуальної власності відіграє Всесвітня організація 

інтелектуальної власності, яка здійснює координацію діяльності країн-членів 

світового співтовариства щодо забезпечення комплексного захисту прав та 

врахування інтересів суб’єктів інтелектуальної діяльності, а також стимулювання 

міжнародного співробітництва у сфері обміну досвідом та гармонізації 

національного законодавства країн світу у галузі інтелектуальної власності. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності є однією із найстаріших 

спеціалізованих установ Організації Об’єднаних Націй, яка спрямовує свою 

діяльність на всебічну підтримку і заохочення інноваційного розвитку та творчої 

мистецької і науково-технічної діяльності в інтересах економічного, соціального і 

культурного розвитку країн світу за допомогою збалансованої і ефективної 
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міжнародної системи охорони інтелектуальної власності. На сучасному етапі 

розвитку міжнародного співробітництва у галузі інтелектуальної власності ВОІВ 

займається питаннями політики, зміцнення співпраці, надання послуг та інформації 

в зазначеній сфері суспільних відносин, знаходиться на самофінансуванні і на 

сьогодні налічує понад 190 держав-членів. 

Історія створення ВОІВ бере свій початок наприкінці ХІХ ст., коли протягом 

1883 р. – 1891 р. було прийнято три основоположні міжнародні угоди, якими 

встановлювалися базові стандарти охорони прав інтелектуальної власності на різні 

групи об’єктів, а саме: Паризьку конвенцію з охорони промислової власності, 

Бернську конвенцію з охорони літературних і художніх творів, а також Мадридську 

угоду, якою засновувалася перша в історії система міжнародної реєстрації прав 

інтелектуальної власності на товарні знаки [96; 94; 483]. Для адміністрування 

Паризької та Бернської конвенцій було створено два окремих секретаріати, які у 

1893 р. було вирішено об’єднати в один орган.  

У результаті об’єднання секретаріатів Паризької та Бернської конвенцій була 

утворена та почала функціонувати нова установа – Об’єднане міжнародне бюро з 

охорони інтелектуальної власності (франц. Bureaux internationaux réunis pour la 

propriété intellectuelle) або скорочено БІРПІ. Зазначений орган став безпосереднім 

історичним попередником ВОІВ, який виконував аналогічні функції на самому 

початку формування міжнародної системи охорони та реєстрації прав 

інтелектуальної власності [567]. 

З набранням у 1970 р. чинності Стокгольмської конвенції, що була ухвалена 

14 липня 1967 р., БІРПІ було реорганізоване у Всесвітню організацію 

інтелектуальної власності. Новостворена установа являла собою міжурядову 

структуру, що здійснювала адміністрування міжнародних договорів у сфері 

інтелектуальної власності та координацію зусиль держав-членів щодо формування 

ефективної системи охорони прав учасників відносин інтелектуальної власності, з 

штаб-квартирою в м. Женева (Швейцарія).  

У 1974 р. ВОІВ увійшла в систему органів Організації Об’єднаних Націй та 

набула статусу її спеціалізованої установи. При цьому всі держави-члени ООН 
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отримали право (але не були зобов’язані) стати членами ВОІВ. На початку 1978 р. 

в структурі ВОІВ, згідно з положеннями міжнародного Договору про патентну 

кооперацію, починає роботу міжнародна патентна система, яка нині є найбільшою 

міжнародною системою прийому заявок в галузі промислової власності [567]. 

Наступним етапом розвитку ВОІВ стає створення у 1994 р. Центру ВОІВ з 

арбітражу та посередництва, який формує альтернативні механізми врегулювання 

спорів між фізичними і юридичними особами на міжнародному рівні. З 1998 р. 

починає функціонувати Академія ВОІВ, яка на основі міждисциплінарного підходу 

пропонує загальні та спеціалізовані курси професійної підготовки в області 

розпорядження та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.  

У сучасних умовах ВОІВ продовжує виконувати адміністративні функції щодо 

переважної частини міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності, а також 

за активної участі держав-членів здійснює діяльність, спрямовану на: формування 

глобальної політики у сфері інтелектуальної власності; узгодження національних 

законів і процедур у цій сфері; надання послуг міжнародним заявникам щодо 

реєстрації прав на об’єкти промислової власності; обмін інформацією та досвідом 

у сфері управління відносинами інтелектуальної власності; надання технічної, 

організаційної та консультативної допомоги державам-членам ВОІВ; сприяння у 

розв’язанні різноманітних спорів у сфері інтелектуальної власності [97]. 

Не зважаючи на значне зростання масштабів діяльності ВОІВ, її основною ме-

тою продовжує залишатися забезпечення співробітництва між державами-членами 

та співпраці Паризького, Бернського, а також інших спеціалізованих союзів з ме-

тою сприяння комплексній охороні прав інтелектуальної власності та гармонізації 

інтересів суспільства, суб’єктів науково-технічної і мистецької діяльності у сфері 

комерціалізації та цивільного обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

Реалізація стратегічної мети ВОІВ передбачає досягнення комплексу цілей, які 

лежать в основі її діяльності. У грудні 2008 р. на першому етапі процесу 

стратегічної перебудови ВОІВ державами-членами даної організації було 

затверджено дев’ять її стратегічних цілей. У 2016 р. Секретаріатом ВОІВ було 

підготовлено середньостроковий стратегічний план ВОІВ на 2016-2021 рр., в якому 
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знайшли відображення шляхи досягнення зазначених стратегічних цілей, було 

розкрито основні оперативні завдання діяльності ВОІВ та шляхи розвитку 

глобальної системи інтелектуальної власності, а також визначено загальну 

стратегію вирішення цих завдань упродовж 2016-2021 рр. [568]. Зазначеними вище 

програмними положеннями було передбачено визначення стратегічних цілей 

ВОІВ, які стали відповіддю на сучасні виклики мінливого глобального 

економічного середовища (див. додаток С.1).  

Всесвітня організація інтелектуальної власності через систему органів 

управління реалізує ряд важливих функцій, які узгоджуються із її метою та 

стратегічними завданнями і сприяють їх усесторонній реалізації у процесі 

діяльності ВОІВ. Серед цих функцій, на нашу думку, варто виокремити наступні: 

інфраструктурну, стимулюючу, адміністративну, координаційну, організаційну та  

інформаційну (див. додаток С.1).  Організаційна структура управління Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності включає наступні керівні органи, функції 

яких регламентовані нормами Стокгольмської конвенції, а саме: Генеральну 

Асамблею, до якої входять представники держав-членів ВОІВ, які одночасно є 

учасниками Паризького та/або Бернського союзу; Конференцію, учасниками якої є 

представники усіх держав-членів ВОІВ; Координаційний комітет, що виконує 

адміністративні функції та вирішує організаційні питання щодо проведення 

засідань Асамблеї та Конференції ВОІВ (див. рис. 4.11).  

Генеральна Асамблея призначає Генерального Директора за поданням 

Координаційного комітету, розглядає і затверджує його звіти, а також розглядає, 

затверджує звіти і схвалює діяльність Координаційного комітету. Крім того, 

зазначений орган ВОІВ дає інструкції Координаційному комітету, приймає 

дворічний бюджет витрат, загальних для Бернського та Паризького союзів, 

затверджує фінансові правила ВОІВ та визначає робочі мови Секретаріату. Кожна 

держава, незалежно від того, чи є вона членом одного або більше Союзів, має в 

Генеральній Асамблеї один голос [569, с. 18]. Конференція, як і Асамблея, є 

колегіальним органом, який займається обговоренням питань, що становлять 

спільний інтерес держав-членів ВОІВ у сфері інтелектуальної власності.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Організаційна структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

Джерело: розроблено автором за даними [570]. 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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Генеральна Асамблея 
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географічні зазначення 
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Комітет з розвитку та 
інтелектуальної власності  
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захисту прав інтелектуальної 

власності  
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інтелектуальної власності, 

генетичних ресурсів, традиційних 
знань і фольклору 
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Голова сектору брендів і 
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Генеральний директор 
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статистики 

Відділ комунікацій 

Відділ внутрішнього нагляду 

Служба омбудсмена 

Бюро з питань етики 

Помічник директора - 
Голова канцелярії  

Відділ в справах Асамблей 
і документації 

Заступник директора – 
Голова сектору авторського 
права і креативної індустрії  

Заступник директора – 
Голова сектору розвитку  

Заступник директора – 
Голова сектору патентів та 

технології 

Помічник директора –  
Голова сектору адміністрації 

та управління 

Помічник директора –  
Голова сектору глобальної 

інфраструктури 

Помічник директора – Голова 
сектору глобальних проблем 

Департамент планування і 
фінансування програм 
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Зовнішні бюро ВОІВ 
 

- Бюро ВОІВ у Бразилії; 
- Бюро ВОІВ у Росії; 
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Конференція уповноважена надавати рекомендації щодо таких питань з 

урахуванням компетенції і самостійності Бернського і Паризького союзів. Поряд із 

цим, вона затверджує власний дворічний бюджет, у межах бюджету приймає 

програму юридично-технічної допомоги, а також поправки до Стокгольмської 

конвенції в порядку, передбаченому відповідними її статтями [569, с. 19]. 

Третім по своїй важливості органом у системі управління діяльністю ВОІВ є 

Координаційний комітет, який уповноважений давати поради органам Паризького 

і Бернського союзів, Генеральній Асамблеї, Конференції та Генеральному 

директорові ВОІВ з усіх адміністративних, фінансових та інших питань, що 

становлять спільний інтерес для двох або більше союзів і організацій ВОІВ, 

зокрема щодо обсягу та структури бюджету витрат, спільного для усіх союзів. Крім 

того, Координаційний комітет займається підготовкою проекту порядку денного 

засідання Генеральної Асамблеї, а також проекту порядку денного та проектів 

програм і бюджету Конференції ВОІВ. Особливе місце в організаційній структурі 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності займає Міжнародне бюро, що за 

своїми функціями є Секретаріатом ВОІВ і очолюється Генеральним Директором, 

який є головною посадовою особою ВОІВ, призначається на фіксований термін 

тривалістю не менше 6 років та має двох або більше заступників [570].  

Генеральний Директор у цілому здійснює представницькі функції, звітує 

перед Генеральною Асамблеєю і виконує її директиви, що стосуються як 

внутрішніх справ ВОІВ, так і реалізації заходів ВОІВ у галузі розбудови глобальної 

системи охорони інтелектуальної власності та взаємодії з іншими міжнародними 

інституціями [570]. Крім того, Директор забезпечує підготовку проектів бюджетів 

і програм ВОІВ, а також періодичних звітів про її діяльність, які передаються 

урядам держав-учасниць ВОІВ, органам управління ВОІВ та компетентним 

органам Паризького і Бернського союзів. Потрібно відзначити, що у своїй 

діяльності Генеральний Директор та Міжнародне бюро підпорядковуються 

безпосередньо вищим органам управління ВОІВ, тобто при виконанні своїх 

посадових обов’язків вони не повинні запитувати або отримувати інструкції від 

урядів держав-членів ВОІВ або міжнародних організацій.   
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Таким чином, починаючи із підписання Паризької конвенції у 1883 р., 

упродовж більше ніж ста років неперервної ініціативної і плідної діяльності 

держав-учасниць Паризького і Бернського союзів, на міжнародному рівні було 

сформовано ефективну глобальну систему охорони інтелектуальної власності, 

очолювану Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.  

У той же час, з часу здобуття незалежності Україною у 1991 р., не зважаючи 

на понад двадцятип’ятирічну історію розвитку відносин інтелектуальної власності, 

в нашій державі так і не було створено дієвої системи державного регулювання 

цивільного обороту результатів інтелектуальної діяльності, яка б повністю 

відповідала європейським стандартам охорони прав інтелектуальної власності та 

сприяла гармонізації економічних інтересів творців, суб’єктів господарювання та 

суспільства у сфері комерціалізації результатів творчої інтелектуальної праці. 

Формування вітчизняної системи організаційного забезпечення розвитку 

відносин інтелектуальної власності спочатку відбувалося на основі створених у 

СРСР республіканських органів виконавчої влади, спеціально уповноважених 

здійснювати регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. У 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. 

№154 на базі Українського республіканського агентства з авторських прав було 

створено Державне агентство України з авторських і суміжних прав у складі 

Комітету по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України, що було 

покликане реалізувати державну політику у галузі авторського права і суміжних 

прав, сприяти міжнародному співробітництву у сфері охорони авторського і 

суміжних прав, а також захищати немайнові права і майнові інтереси авторів, 

виконавців, виробників фоно- і відеограм, організацій ефірного мовлення [571].  

Агентство функціонувало як самостійний орган виконавчої влади України у 

сфері охорони авторських і суміжних прав, діяло на підставі Положення, що було 

затверджене зазначеною вище постановою, очолювалося головою, який 

призначався Кабінетом Міністрів України, та мало у своєму складі колегію, 

консультативну раду й інші органи управління. Важливо відзначити, що Агентство 

не лише забезпечувало реалізацію державної політики у відповідній сфері відносин 
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інтелектуальної власності, а й стало першою у історії незалежної України 

організацією колективного управління авторськими і суміжними правами. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1992 р. №29 приймається 

рішення про створення на базі колишнього територіального патентного фонду 

УРСР Державного патентного відомства України (далі – Держпатент) у складі 

Комітету по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України [572]. 

Патентне відомство було уповноважене реалізувати державну політику у сфері 

правової охорони промислової власності, здійснювати експертизу і видавати 

охоронні документи на винаходи і промислові зразки. Незважаючи на той факт, що 

рішення про створення Патентного відомства було прийнято ще на початку 1992 

р., питання повноважень відомства, штату і статусу його працівників були 

врегульовані лише через кілька місяців Постановами Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 1992 р. №248 та від 21 липня 1992 р. №411 [573; 574].  

Таким чином, у 1992 р. було створено два органи державної виконавчої влади, 

які забезпечували функціонування системи державної ї охорони інтелектуальної 

власності в Україні й підпорядковувалися безпосередньо Кабінету Міністрів 

України. Практично без змін зазначена система існувала впродовж семи років.  

У 1999 р. приймається Указ Президента України «Про зміни в системі 

центральних органів виконавчої влади України» №250/99 від 13 березня 1999 р., 

яким передбачається ліквідація Державного патентного відомства України, 

Державного агентства України з авторських і суміжних прав, а також Міністерства 

України у справах науки і технологій з наступним створенням на їх базі 

Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності [575].  

Указом Президента України №987/99 від 13 серпня 1999 р. затверджується 

Положення про Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної 

власності. У жовтні 1999 р. відбулося офіційне відкриття відомчої Патентної 

бібліотеки Державного патентного відомства України. Згодом, Постановою КМУ  

№2212 від 07 грудня 1999 р. створюється Державне агентство України з охорони 

промислової власності, що є госпрозрахунковою державною установою і 

знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України. 
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Проте, зазначені новації у сфері організації державного регулювання відносин 

інтелектуальної власності так і не були реалізовані. Наприкінці року Указом 

Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої 

влади» №1573/99 від 15 грудня 1999 р. Міністерство освіти і Державний комітет 

України з питань науки та інтелектуальної власності ліквідуються, а на їх базі 

створюється Міністерство освіти і науки, що набуває статусу центрального органу 

виконавчої влади України з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, 

інноваційної діяльності та охорони прав інтелектуальної власності [576]. Указом 

Президента України №773/2000 від 07 червня 2000 р. уводиться в дію Положення 

про Міністерство освіти і науки України [577]. 

На початку квітня 2000 р. Постановою КМУ №601 у складі Міністерства 

освіти і науки України створюється Державний департамент інтелектуальної 

власності як урядовий орган державного управління, а 20 червня того ж року 

Постановою Кабінету Міністрів України №997 затверджується Положення про 

зазначений департамент, яким визначаються його функції, напрями діяльності і 

повноваження [578; 579]. Департамент мав забезпечити безпосереднє втілення у 

життя тих функцій у сфері державного регулювання відносин інтелектуальної 

власності, які були закріплені за Міністерством освіти і науки України. 

Зокрема, до основних напрямів діяльності Департаменту інтелектуальної 

власності відносилися: розробка пропозицій щодо вдосконалення державної 

системи охорони інтелектуальної власності; забезпечення експертизи заявок та 

здійснення державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності і договорів у 

сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; надання 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, а також розгляд заяв 

та скарг щодо їх видачі; координація роботи з інформаційного забезпечення 

діяльності в сфері інтелектуальної власності.  

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №47 від 28 січня 

2002 р. при Департаменті було створено апеляційну палату. Крім того, на 

виконання Указу Президента України №854/2004 від 31 липня 2004 р., а також 

згідно з Наказом Державного департаменту інтелектуальної власності №51 від 30 
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травня 2005 р. при ньому було створено Громадську колегію як постійно діючий 

дорадчий орган, зусилля якого спрямовані на забезпечення відкритості і прозорості 

діяльності державної системи охорони інтелектуальної власності. 

До сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності 

увійшли такі установи і організації, як: ДП «Український інститут промислової 

власності» (скорочено – Укрпатент); ДП «Українське агентство з авторських і 

суміжних прав»; ДП «Інтелзахист»; ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і 

права». Укрпатент було створено на базі Державного патентного відомства 

України згідно з Наказом МОН України №175 від 07 червня 2000 р. [580]. 

Українське агентство з авторських і суміжних прав, що було створено відповідно 

до Наказу МОН України №177 від 07 червня 2000 р., стало правонаступником 

ліквідованого Державного агентства України з авторських і суміжних прав [581]. 

У 2000 р. поряд із значними змінами у системі центральних органів виконавчої 

влади, що реалізують державну політику у галузі правової охорони інтелектуальної 

власності, колегією МОН України 22 грудня 2000 р. було схвалено Програму 

розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні на 2001-

2004 рр., а також Постановою КМУ №316 створено Міжвідомчий комітет з 

проблем захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [582, c. 146; 583]. 

Наступний рік також ознаменувався прогресивними трансформаціями в 

національній системі охорони прав інтелектуальної власності. Указом Президента 

України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» 

№285/2001 від 27 квітня 2001 р. було визначено стратегічні напрями державної 

підтримки розвитку національного ринку об’єктів інтелектуальної власності  [584]. 

Постановою КМУ №582 від 29 травня 2001 р. створюється НДІ Інтелектуальної 

власності НАПрН України, що має статус державної наукової установи, головним 

завданням якої є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері 

інтелектуальної власності, а також участь у розробці проектів законів та інших 

нормативно-правових актів у сфері охорони інтелектуальної власності [585].  

ДП «Інтелзахист», що увійшло до сфери управління Державного департаменту 

інтелектуальної власності, було створено згідно з Наказом Міністерства освіти і 
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науки України №449 від 06 серпня 2002 р. з метою удосконалення організації 

видачі контрольних марок для маркування примірників об’єктів авторського права 

і суміжних прав [586, c. 72]. Крім того, у відповідності до положень ратифікованої 

Україною у 1995 р. Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин, а 

також затвердженої у 2002 р. нової редакції Закону «Про охорону прав на сорти 

рослин» в Україні Постановою Кабінету Міністрів України №714 від 01 червня 

2002 р. було створено Державну службу з охорони прав на сорти рослин та 

Український інститут експертизи сортів рослин [587]. Служба була створена у 

складі Міністерства аграрної політики України на базі реорганізованої Державної 

комісії по випробуванню та охороні сортів рослин.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №321-р від 13 червня 2002 р. 

було затверджено Концепцію розвитку національної системи правової охорони 

інтелектуальної власності, що була розроблена в рамках Угоди про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами, їх державами-

членами і Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності з 

урахуванням практики застосування норм чинного законодавства [588]. 

Упродовж 2001-2003 рр. відбулися важливі зміни у системі судового захисту 

прав інтелектуальної власності. Наказом Вищого господарського суду України 

№19 від 26 липня 2001 р. було створено Колегію суддів Вищого господарського 

суду з розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності [589, c. 24]. 

Поряд зі створенням спеціалізованої Колегії у Вищому господарському суді, у 

складі місцевих господарських судів утворювалися колегії суддів, що 

спеціалізувалися на розгляді спорів у сфері інтелектуальної власності.  

Наказом Вищого господарського суду України №18 від 27 лютого 2003 р. було 

створено Судову палату з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із 

захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності. Судова палата розглядала 

справи у господарських спорах про захист авторського права, суміжних прав та 

прав на об’єкти промислової власності [590]. На жаль, як Судова палата, так і 

колегії суддів, розглядали лише ті справи, які були пов’язані зі спірними 

правовідносинами, що виникають між суб’єктами господарювання.  
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У квітні 2004 р. у складі Державного департаменту інтелектуальної власності 

було створено Науково-методичну раду, а також Координаційну раду з питань 

авторського права і суміжних прав, членами якої стали представники всіх 

українських організацій колективного управління [591, c. 11]. Крім того, Наказом 

МОН №533 від 24 червня 2004 р. було передбачено створення підрозділів 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності при усіх вищих навчальних 

закладах III-IV рівнів акредитації, які згодом були перейменовано на підрозділи з 

питань інтелектуальної власності [592]. Поряд із цим, Наказом МОН №821 від 27 

листопада 2004 р. Інститут інтелектуальної власності і права визначено головним 

закладом вищої освіти (далі – ЗВО) з питань підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів у сфері інтелектуальної власності [593].  

У 2005 р. Постановою КМУ №753 від 18 серпня 2005 р. було ліквідовано 

створений у 2000 р. Міжвідомчий комітет з проблем захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності [594]. Наступного року, згідно з нормами Закону 

України №359-V від 16 листопада 2006 р. було створено Митний реєстр об’єктів 

права інтелектуальної власності, а Постановою КМУ №622 від 13 квітня 2007 р. 

затверджено Порядок реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у 

митному реєстрі [595; 596]. Цього ж року Постановою КМУ №1185 від 03 жовтня 

2007 р. було затверджено Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності», який регламентував порядок проведення та методику 

оцінки майнових прав на результати інтелектуальної творчої діяльності [221]. 

Важливо відзначити, що поряд із поступовим формуванням організаційних 

засад державного регулювання відносин інтелектуальної власності упродовж 1995-

2009 рр. відбувалися прогресивні зміни у системі інститутів законодавчої влади, 

які здійснювали законопроектну, контрольну та представницьку функції у галузі 

охорони прав інтелектуальної власності. Протягом 1991-1996 рр. у Верховній Раді 

України І та ІІ скликань питання законодавчого забезпечення охорони і розвитку 

інтелектуальної власності знаходилися у віданні Постійної комісії з питань 

народної освіти і науки. Після ухвалення 04 квітня 1995 р. Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України», а також прийняття Конституції України 26 
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червня 1996 р. у травні 1997 р. Постановою Верховної Ради України постійні 

комісії були перейменовані у комітети [597; 598]. У Верховній Раді України ІІІ 

скликання у травні 1998 р. у складі Комітету з питань науки і освіти було вперше 

створено Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту інтелектуальної 

власності. У Верховній Раді VІІ скликання даний підкомітет було реорганізовано, 

у результаті чого у грудні 2012 р. утворився Підкомітет з питань інтелектуальної 

власності [599]. Нині у Верховній Раді VІІІ скликання починаючи з 09 грудня 2014 

р. здійснює діяльність Підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності, що виконує важливі законопроектні, контрольні та 

представницькі функції у сфері охорони прав інтелектуальної власності [600]. 

Таким чином, у 2000 р. в Україні було сформовано порівняно ефективну і 

збалансовану державну систему правової охорони інтелектуальної власності, що 

еволюційним чином розвивалася до 2011 р., коли на виконання Указу Президента 

України №1085 від 09 грудня 2010 р. було прийнято Постанову КМУ №346 від 28 

березня 2011 р., якою Держдепартамент інтелектуальної власності було ліквідовано, 

а на його базі створено Державну службу інтелектуальної власності [601; 602].  

У квітні 2011 р. Указом Президента України №436 було затверджено 

Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, згідно із 

яким за Службою закріплювався статус центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра освіти і науки, молоді та спорту [603].  

Наказом Державної служби інтелектуальної власності №392-н від 25 липня 

2013 р. було припинено діяльність ДП «Українське агентство з авторських та 

суміжних прав» з його наступною реорганізацією в Державну організацію 

«Українське агентство з авторських та суміжних прав» [604, c. 183]. Поряд із 

реорганізацією ДП УААСП у державну організацію важливі зміни відбувалися і в 

системі охорони прав на сорти рослин. Зазначеним раніше Указом Президента 

України №1085 від 09 грудня 2010 р. та Постановою Кабінету Міністрів України 

№346 від 28 березня 2011 р. Державну службу з охорони прав на сорти рослин було 
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ліквідовано, а її функції з реалізації державної політики у сфері охорони прав на 

сорти рослин перейшли до новоствореної Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби України. Додатково було створено Державну інспекцію 

сільського господарства, яка, згідно зі затвердженим Указом Президента України 

№459 від 13 квітня 2011 р. положенням, мала серед інших функцій організовувати 

та здійснювати державний нагляд за дотриманням юридичними і фізичними 

особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин [605]. У квітні 2011 р. 

Указом Президента України №464 було затверджено Положення Про Державну 

ветеринарну та фітосанітарну службу України [606]. Остання мала статус 

центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується КМУ через Міністра аграрної політики та продовольства. 

На нашу думку, розподіл функцій Державної служби з охорони прав на сорти 

рослин між Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, що реалізувала 

державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин, та Державною 

інспекцією сільського господарства, яка здійснювала контроль за набуттям і 

реалізацією прав на сорти рослин в Україні жодним чином не сприяв підвищенню 

ефективності національної системи державного регулювання відносин 

інтелектуальної власності. Навпаки, відбулося ускладнення механізму державної 

охорони прав на сорти рослин, який почав вимагати постійної координації 

діяльності двох незалежних один від одного центральних органів виконавчої влади.  

У 2013 р. згідно з Указом Президента України №689 від 18 грудня 2013 р. 

Державну службу інтелектуальної власності України було перепідпорядковано 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, через яке Кабінет Міністрів почав 

спрямовувати і координувати діяльність даної служби [607]. Зазначені зміни в 

цілому відповідали поширеній у європейських країнах практиці підпорядкування 

органів системи охорони інтелектуальної власності міністерству, що реалізує 

державну промислову політику, політику економічного розвитку і торгівлі. 

Крім того, 29 серпня 2014 р. Державною службою інтелектуальної власності 

було оприлюднено для публічного обговорення проект Національної стратегії 

розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 р. Серед 



342 

інших заходів проектом передбачалося створення національного органу для 

організації та координації діяльності державних органів, установ і організацій у 

сфері інтелектуальної власності [608]. На жаль, зазначена Стратегія на той час не 

отримала підтримки з боку центральних органів державної влади і так і не була 

затверджена на законодавчому рівні. Постановою КМУ №658 від 19 листопада 

2014 р. було затверджено нове Положення про Державну службу інтелектуальної 

власності, що вносило зміни у функції і напрями діяльності Служби і, водночас, 

містило значну частину пунктів, які були присутні у попередній редакції 

Положення, затвердженого у 2011 р. Постановою №436 [609]. 

У вересні 2014 р. Постановою КМУ №442 було ліквідовано Державну 

інспекцію сільського господарства, а також реорганізовано шляхом перетворення 

Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, а їх функції були покладені на 

новостворену Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів [610; 611]. При цьому напрями діяльності Служби щодо 

контролю за дотриманням вимог законодавства про племінну справу у 

тваринництві жодним чином не були деталізовані. Відповідно, складно зрозуміти, 

яким чином Служба реалізує передбачені Положенням повноваження у сфері 

державного нагляду за племінною справою у тваринництві.  

У 2015 р. Наказом Державної служби інтелектуальної власності України №51-н 

від 06 квітня 2015 р. ДП «Український інститут промислової власності» було 

перейменовано в «Український інститут інтелектуальної власності», а також 

затверджено його статут [591, c. 20]. У статуті було суттєво розширено сферу його 

завдань та напрямів діяльності. Потрібно відзначити, що переважна частина цих 

завдань були не лише новими для Укрпатенту, а й фактично дублювали напрями 

діяльності Державної служби інтелектуальної власності. На наш погляд, зазначені 

заходи лише призвели до появи нових юридичних колізій у межах вітчизняного 

нормативно-правового поля, а також невиправданого втручання одних суб’єктів 

владних повноважень в компетенцію інших органів виконавчої влади. 

Впродовж наступних років статут Українського інституту інтелектуальної 

власності двічі переглядався. Перший раз затвердження статуту у новій редакції 
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відбулося у 2016 р. згідно з Наказом Державної служби інтелектуальної власності 

України №448-н від 06 грудня 2016 р. Наступний перегляд статуту відбувся у 

2018 р. у відповідності із Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України №160 від 13 лютого 2018 р. Відповідним чином змінювався і перелік 

завдань та напрямів діяльності зазначеного державного підприємства. Питання 

суміщення сфер повноважень Українського інституту інтелектуальної власності та 

Державної служби інтелектуальної власності України втратило актуальність, коли 

у 2016 р. було прийнято рішення щодо ліквідації останньої та розпочато 

реформування державної системи охорони інтелектуальної власності.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №402-р від 01 червня 2016 р. 

було схвалено Концепцію реформування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні, яка була розроблена відповідно до: схваленої 

Указом Президента України №5 від 12 січня 2015 р. стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020»; затвердженої Постановою Верховної Ради України №1099-VIII 

від 14 квітня 2016 р. Програми діяльності Кабінету Міністрів України; схваленого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 184 від 16 березня 2016 р. Плану 

дій Кабінету Міністрів України на 2016 р. [612; 613; 614; 615]. 

Метою реалізації Концепції було визначено формування ефективної 

структури державного управління сферою інтелектуальної власності, підвищення 

якості роботи державних органів, що забезпечують функціонування системи 

правової охорони інтелектуальної власності, а також гарантування прозорості 

процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності і 

впровадження дієвих механізмів захисту прав інтелектуальної власності. 

Концепцію передбачалося реалізувати впродовж 2016 р. – початку 2017 р. 

Реформа державного управління сферою інтелектуальної власності мала на 

меті формування дворівневої структури національної системи правової охорони 

інтелектуальної власності шляхом реорганізації Укрпатенту і створення на його 

основі національного органу інтелектуальної власності. У межах нової дворівневої 

системи МЕРТ мало забезпечувати формування і реалізацію державної політики у 

сфері охорони інтелектуальної власності, а національний орган інтелектуальної 
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власності мав виконувати окремі публічні функції (владні повноваження) з 

безпосередньої реалізації даної державної політики.  

Реалізація Концепції реформування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні розпочалася 23 серпня 2016 р., коли 

Розпорядженням Кабінету Міністрів №632-р було затверджено строки та план 

заходів з реалізації Концепції та Постановою Кабінету Міністрів №585 ліквідовано 

Державну службу інтелектуальної власності України з покладанням її повноважень 

на Міністерство економічного розвитку і торгівлі, до сфери управління якого були 

передані Укрпатент, УААСП та ДП «Інтелзахист» [616; 617; 618]. 

Таким чином, МЕРТ фактично стало правонаступником Державної служби 

інтелектуальної власності у галузі реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності, а також в частині реалізації ряду інших важливих 

функцій, які по завершенню реформи мали перейти до національного органу 

інтелектуальної власності. Варто зауважити, що практично відразу після початку 

реформування державної системи управління сферою інтелектуальної власності 28 

листопада 2016 р. МЕРТ оприлюднило законопроект «Про Національну систему 

охорони інтелектуальної власності в Україні», яким регламентувалися правові, 

організаційні й економічні засади національної системи охорони інтелектуальної 

власності, що мала забезпечити формування та реалізацію державної політики у 

галузі охорони інтелектуальної власності [619]. 

Проект закону чітко визначав повноваження органів державної влади 

загальної компетенції і органів місцевого самоврядування у сфері інтелектуальної 

власності, а також регламентував структуру національної системи охорони 

інтелектуальної власності, до якої мали увійти: Центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

інтелектуальної власності (МЕРТ); Національний орган інтелектуальної власності; 

Національна рада з питань інтелектуальної власності. 

Національний орган інтелектуальної власності належав до сфери управління 

зазначеного вище профільного центрального органу виконавчої влади і мав 

забезпечувати організацію державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, 
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проведення експертизи заявок і видачу охоронних документів, ведення державних 

реєстрів прав на об’єкти інтелектуальної власності, брати участь у реалізації 

політики у сфері інтелектуальної власності та розробляти пропозицій щодо її 

формування і вдосконалення законодавчих та підзаконних актів даній сфері. До 

його організаційної структури мали належати: апеляційна палата, наглядова рада, 

служба аудиту, науково-консультативна рада, атестаційна та апеляційна комісії. 

Останнім з органів, що мали сформувати ядро національної системи охорони 

інтелектуальної власності, згідно із нормами законопроекту мала стати 

Національна рада з питань інтелектуальної власності, яка була покликана 

виконувати функції постійного консультативно-дорадчого органу при Кабінеті 

Міністрів України, що забезпечує розробку рекомендацій стосовно засад державної 

політики у сфері інтелектуальної власності, розгляд та погодження пропозицій 

щодо її завдань і змісту, а також розробку пропозицій до Національної стратегії 

розвитку сфери інтелектуальної власності України.  

Таким чином, Концепцією реформування та розглянутим вище проектом 

закону було передбачено формування впродовж 2016-2017 рр. нової дворівневої 

національної системи охорони інтелектуальної власності в Україні, що гармонійно 

поєднувала в один цілісний комплекс різні за функціями і напрямами діяльності 

органи виконавчої влади, дорадчо-консультативні органи, державні установи і 

самоврядні професійні організації, а також передбачала чіткий розподіл 

повноважень та ефективну координацію діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади у сфері профілактики та боротьби із порушеннями прав 

інтелектуальної власності з метою створення соціально-економічних та 

організаційно-правових умов для інноваційної модернізації виробництва, розвитку 

інтелектуальної діяльності і комерціалізації її результатів. 

На жаль, не зважаючи на те, що законопроект мав достатньо прогресивний 

характер та містив норми, що сприяли суттєвому підвищенню ефективності, 

забезпеченню прозорості державної охорони інтелектуальної власності та 

наближенню її до міжнародних стандартів, він так і не був схвалений. Після 

завершення громадського обговорення, проект закону був відправлений на 
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доопрацювання й до цього часу так і не був переданий на розгляд профільного 

комітету Верховної Ради України. Разом із тим, згідно із Планом пріоритетних дій 

Уряду на 2017 р., що був затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів №275-

р від 03 квітня 2017 р., створення національного органу інтелектуальної власності 

та подання на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту мало 

відбутися у четвертому кварталі 2017 р. [620]. 

Натомість, Наказом МЕРТ №871 від 15 червня 2017 р. було створено 

Департамент інтелектуальної власності, що реалізував майже ідентичні до 

ліквідованої Державної служби інтелектуальної власності повноваження і функції 

у сфері державної охорони інтелектуальної власності [621]. Наступного року, 

Постановою КМУ №90 від 07 лютого 2018 р. було створено Раду з питань 

інтелектуальної власності, що отримала статус тимчасового консультативно-

дорадчого органу при Кабінеті Міністрів [622].  

Порівняльний аналіз напрямів діяльності і завдань новоствореної Ради з 

питань інтелектуальної власності та Національної рада з питань інтелектуальної 

власності переконливо засвідчує, що вони реалізують ідентичні функції за кількома 

важливими виключеннями. На противагу передбаченій законопроектом Національній 

раді, створена в Україні Рада з питань інтелектуальної власності є тимчасовим 

органом, який не наділений повноваженнями щодо погодження пропозицій 

стосовно завдань і змісту державної політики у сфері інтелектуальної власності і 

діяльність якого не підкріплюється створеними на місцевому рівні при обласних 

державних адміністраціях радами з відповідними функціями. 

Наказом МЕРТ №387 від 22 березня 2018 р. Укрпатенту, УААСП та Державній 

інноваційній фінансово-кредитній установі було надано статус закладів, що 

входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності [623]. 

До цього переліку не потрапило державне підприємство «Інтелзахист», оскільки на 

той час воно вже перебувало у процесі ліквідації і у квітні 2018 р. ліквідовано. Крім 

того, у травні Наказом МЕРТ №718 від 24 травня 2018 р. було створено Державну 

організацію «Національний офіс інтелектуальної власності» та затверджено її 

статут [624]. Аналіз змісту Наказу №718 та затвердженого ним статуту засвідчив, 
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що основні функції Національного офісу, попри його назву, яка надзвичайно схожа 

із передбаченим Концепцією реформування національним органом інтелектуальної 

власності, лежать у сфері обліку, адміністрування і розподілу надходжень від 

установлених законом зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Фактично, Національний офіс, не володіючи владними 

повноваженнями, контролює надходження зборів та спрямовує їх на фінансування 

відповідних цілей і заходів державної політики у сфері інтелектуальної власності.  

На наш погляд, зважаючи на відображену у статуті інформацію, залишається 

не до кінця зрозумілою необхідність і мета створення Національного офісу, його 

узгодженість з положеннями затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

№402-р Концепції реформування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності, а також його відповідність цілям створення «єдиного 

вікна» у галузі надання публічних послуг у сфері інтелектуальної власності та 

формування дворівневої державної системи охорони інтелектуальної власності. 

Адже попри створення зазначеної організації, їй не були надані владні 

повноваження національного органу інтелектуальної власності [8, c. 183]. Зокрема, 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі продовжило здійснювати функції 

формування і реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, 

Департамент інтелектуальної власності зберіг повноваження у галузі реєстрації 

об’єктів інтелектуальної власності, адміністрування реєстрів на видачі охоронних 

документів, а функції головного експертного органу подовжив виконувати 

Український інститут інтелектуальної власності. 

Внаслідок зазначених трансформацій національна система правової охорони 

інтелектуальної власності набула вигляду, в якому продовжує існувати і в 

теперішній час. Разом із органами державної влади загальної компетенції та 

саморегулівними громадськими організаціями дана система утворює національну 

систему організаційного забезпечення розвитку інтелектуальної власності в 

Україні (див. рис. 4.12). Важливою її складовою також є система судового захисту 

прав інтелектуальної власності, до якої належить Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності разом з інтегрованою в нього Апеляційною палатою.



 

 

Рис. 4.12. Національна система організаційного забезпечення розвитку інтелектуальної власності в України 

Джерело: розроблено автором з використанням [369; 624-628]. 
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Саморегулівні громадські 

організації 

Всеукраїнська асоціація 
інтелектуальної власності 

Державна система правової охорони 

інтелектуальної власності 

Кабінет Міністрів України 

Раду з питань інтелектуальної власності 

Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України 

Департамент інтелектуальної власності 

ДП «Український інститут 
інтелектуальної власності»  

ДО «Українське агентство з авторських і 
суміжних прав» 

Державна інноваційна фінансово- 
кредитна установа  

ДО «Національний офіс інтелектуальної 
власності»  

Система судового захисту прав 
інтелектуальної власності 

Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності з Апеляційною палатою 

Спеціалізована палата  
Касаційного господарського суду  
у складі Верховного Суду України 

Український союз 
інтелектуальної власності 

Українська асоціація по 

захисту прав 
інтелектуальної власності 

Всеукраїнський альянс 
авторських і суміжних прав 

Українська асоціація 
власників товарних знаків 

Всеукраїнська асоціація 
представників у справах 
інтелектуальної власності 

Товариство винахідників і 
раціоналізаторів України 

Українська антипіратська 

асоціація захисту прав на 

музичні і аудіовізуальні твори 

Антимонопольний комітет 

Генеральна прокуратура 

Служба безпеки України 

Фонд державного майна 

Рада національної безпеки і оборони 

Митна служба України 

Підкомітет з питань науки, інноваційної 
діяльності та інтелектуальної власності 

Верховна Рада України 

Науково-дослідний центр судової експер-
тизи з питань інтелектуальної власності 

Міністерство юстиції 

Державна служба з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 

Міністерство аграрної політики 

Міністерство внутрішніх справ 
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Ще у квітні 2001 р. Указом Президента України №285 «Про заходи щодо 

охорони інтелектуальної власності в Україні» Кабінету Міністрів було доручено 

вивчити питання щодо створення в Україні спеціалізованого патентного суду [626]. 

Прогресивні зміни у системі захисту прав інтелектуальної власності в сфері 

господарського судочинства намітилися із прийняттям нової редакції Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII від 02 червня 2016 р. в рамках 

оголошеної Президентом України наприкінці 2014 р. судової реформи, зміст та 

етапи проведення якої було відображено у Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», затвердженій Указом Президента України №5 від 12 січня 2015 р. [613; 627]. 

Новим законом було передбачено створення вищих спеціалізованих судів, у тому 

числі Вищого суду з питань інтелектуальної власності [627]. У 2017 р. Указом 

Президента України №299 від 29 вересня 2017 р. було утворено Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності [628]. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

30 вересня 2017 р. було оголошено конкурс на зайняття 21 вакантної посади судді 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності. 

Після завершення прийому документів до конкурсу було допущено 210 кан-

дидатів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 03 жовтня 2018 р. провела 

кваліфікаційне оцінювання кандидатів, що передбачало анонімне письмове 

тестування та виконання практичного завдання. На кваліфікаційне оцінювання 

з’явилося 148 кандидатів, з яких успішно пройшли випробовування 63 кандидати, 

що у відповідності до затверджених рейтингових результатів оцінювання були 

допущені до другого етапу конкурсу – усної співбесіди із членами Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України [629]. Зважаючи на те, що відповідно до ч.4 

Ст.31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у складі вищого 

спеціалізованого суду має функціонувати апеляційна палата, Державна судова 

адміністрація за погодженням із Вищою радою правосуддя 31 липня 2018 р. 

збільшила кількість суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності до 30 

штатних одиниць, з яких 9 – судді Апеляційної палати цього суду. 

Таким чином, розвиток вітчизняної державної системи правової охорони 

інтелектуально власності триває понині. Основні його етапи відображені на рис. 4.13. 
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Рис. 4.13. Етапи розвитку системи охорони інтелектуальної власності  

Джерело: власна розробка автора. 

Результатом складного, суперечливого і надзвичайно тривалого процесу 

еволюції вітчизняної державної системи охорони інтелектуальної власності стало 

формування в Україні цілого комплексу центральних органів виконавчої влади 

спеціальної та загальної компетенції, державних підприємств та громадських 

організацій, які прямо чи опосередковано забезпечують функціонування механізму 

організаційного забезпечення розвитку відносин інтелектуальної власності. На жаль, 

не зважаючи на тривалу історію розвитку, система охорони інтелектуальної 

власності продовжує зберігати низьку ефективність.  

Початок реформування державної структури управління сферою відносин 

інтелектуальної власності у 2016 р. та ліквідація Державної служби інтелектуальної 

власності обумовлювалися необхідністю формування ефективної та прозорої 

дворівневої національної системи правової охорони інтелектуальної власності. 

Проте подальші структурні трансформації у системі публічного адміністрування 

сфери інтелектуальної власності, що відбувалися впродовж 2017-2018 рр. і були 

до 1991 р. Територіальний патентний фонд УРСР, Українське республіканське 
агентство з авторських прав 

з 1992 р.  Комітет по науково-технічному прогресу при КМУ, Державне патентне 
відомство України,  Державне агентство України з авторських і суміжних прав 

з 2000 р.  Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелекту-
альної власності, ДП «Український інститут промислової власності», 
ДП «Українське агентство з авторських і суміжних прав», ДП «Інтелзахист» (з 2002 

з 2011 р.  Міністерство економічного розвитку і торгівлі (з 2013 р.), Державна служба 
інтелектуальної власності України, ДП «Український інститут інтелектуальної 
власності» (з 2015 р.), ДО «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (з 
2013 р.),  ДП «Інтелзахист» 

з 2017 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Департамент інтелекту-
альної власності , ДП «Український інститут інтелектуальної власності», 
ДО «Українське агентство з авторських і суміжних прав», Державна інноваційна 
фінансово-кредитна установа (з 2018 р.), ДО «Національний офіс інтелектуальної 
власності» (з 2018 р.) 

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ  
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пов’язані зі створенням Державного департаменту інтелектуальної власності та 

Національного офісу інтелектуальної власності, фактично здійснювалися всупереч 

принципам, що були задекларовані у Концепції реформування. 

Замість послідовного виконання передбачених Концепцією заходів у галузі 

структурної реорганізації та удосконалення національної системи охорони 

інтелектуальної власності, в Україні продовжує функціонувати трирівнева 

система, в рамках якої: Міністерство економічного розвитку і торгівлі здійснює 

формування і реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності; 

Департамент інтелектуальної власності адмініструє державні реєстри, організовує 

видачу охоронних документів та координує діяльність у галузі правової охорони 

інтелектуальної власності; Національний офіс інтелектуальної власності здійснює 

облік, адміністрування і розподіл надходжень від зборів за дії, пов’язані з 

охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності; Український інститут 

інтелектуальної власності забезпечує прийом заявок на реєстрацію об’єктів 

промислової власності та виконує функції головного закладу експертизи у межах 

національної системи охорони інтелектуальної власності.  

При цьому, згідно з Концепцією реформування державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні, функції Департаменту інтелекту-

альної власності та Національного офісу інтелектуальної власності у 2018 р. вже 

мав здійснювати створений на основні реорганізації Українського інституту 

інтелектуальної власності Національний орган інтелектуальної власності.  

Таким чином, існуюча на даний момент в Україні система організаційного 

забезпечення розвитку інтелектуальної власності в продовжує потребувати 

докорінної перебудови у напряму формування дворівневої національна система 

правової охорони інтелектуальної власності. Адже на наше переконання, лише 

створення ефективної та прозорої системи державної охорони прав учасників 

цивільного і господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності може 

забезпечити надійний фундамент для розвитку творчого і науково-технічного 

потенціалу нації, а також стимулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності та інноваційної модернізації національної економіки. 
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Висновки до розділу 4 

 

Глобалізація економіки та зростання частки галузей, які базуються на 

інтенсивному використанні об’єктів інтелектуальної власності супроводжується 

формуванням складних за своїм характером економічних суперечностей у сфері 

господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності. Визначено основні 

суперечності розвитку інтелектуальної власності в глобальному економічному 

середовищі, зокрема: між нематеріальним змістом об’єктів інтелектуальної 

власності та матеріальної формою їх вираження у товарах споживчого і 

виробничого призначення; між індивідуальним характером привласнення 

інтелектуального продукту та суспільною формою прояву інтелектуальної 

діяльності та відносин інтелектуальної власності; між немайновою природою прав 

інтелектуальної власності та майновим характером правомочностей, які формують 

основу для її господарського використання; між виключним характером права 

інтелектуальної власності та речовою природою власності як системоутворюючого 

цивільно-правового інституту; між сутністю інтелектуальної власності як драйвера 

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та формою її прояву як 

джерела монопольної влади на сучасних глобалізованих ринках. 

Встановлено, що загострення суперечності між сутністю інтелектуальної 

власності як драйвера конкурентоспроможності та формою її прояву як джерела 

монопольної влади, є однією із ключових тенденцій розвитку глобального 

економічного середовища. Володіння унікальним економічним ресурсом 

(об’єктами інтелектуальної власності) та наявність інституційних передумов 

(закріплений законодавчо виключний характер права інтелектуальної власності) 

дозволяють ТНК зміцнювати свою монопольну владу та встановлювати бар’єри 

для входження на ринок. За цих умов ефективне інституційно-організаційне 

упорядкування відносин інтелектуальної власності забезпечує повне або часткове 

вирішення зазначених вище складних суперечностей. 

Доведено, що система інституцій, які структурують та унормовують суспільні 

відносини в сфері привласнення результатів інтелектуальної діяльності, є не лише 
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об’єктивно необхідною складовою цивілізованого ринку продуктів інтелектуальної 

праці, а й важливим імперативом розвитку інтелектуальної власності, що сприяє 

мінімізації транзакційних витрат, ефективній комерціалізації та прискоренню 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

На основі комплексного аналізу концептуального каркасу неоінституційної 

економічної теорії (концепцій обмеженої раціональності, опортуністичної 

поведінки, транзакційних витрат та ін.), а також теоретичних підходів до розуміння 

сутності інституцій розроблено авторське визначення цієї категорії та 

охарактеризовано роль інституцій у забезпеченні реалізації та розвитку відносин 

інтелектуальної власності. Досліджено основні складові системи інституційного 

упорядкування відносин інтелектуальної власності, а саме: формальні інституції; 

неформальні інституції; механізм санкціонування; організації, що виконують 

інституціоналізовані функції та структурують повторювані взаємодії учасників 

господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності.  

Здійснено ретроспективний аналіз формування і розвитку інституційного 

забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності на українських землях 

впродовж XVIII ст. – ХХ ст. Охарактеризовано джерела права інтелектуальної 

власності України, а саме: Конституцію України, кодекси, норми загального 

законодавства, спеціальне законодавство, підзаконні акти. Досліджено міжнародні 

договори, які формують глобальну систему охорони інтелектуальної власності. 

Встановлено, що поряд із формальними нормами значний вплив на ефективність 

регулювання відносин інтелектуальної власності здійснюють неформальні 

інституції (комплементарні, адаптивні, заміщуючі). Обґрунтовано існування в 

Україні інституційного розриву у сфері відносин інтелектуальної власності, 

обумовленого переважанням заміщуючих неформальних інституцій, які 

мотивують економічних суб’єктів до порушення існуючих формальних норм у 

галузі охорони прав інтелектуальної власності. 

Визначено причини формування інституційного розриву та обґрунтовано  

провідну роль у його подоланні органів державної влади, що повинні створити 

сприятливі умови для поступової трансформації неефективних заміщуючих 
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неформальних інституцій у ефективні адаптивні неформальні правила, що будуть 

підсилювати регулюючий вплив формальних інституцій і сприяти ефективному 

санкціонуванню прав інтелектуальної власності. 

Досліджено систему організаційного забезпечення розвитку інтелектуальної 

власності, що становить єдине ціле із системою її інституційного регулювання та 

всебічно сприяє гармонізації приватних та суспільних інтересів у сфері цивільного 

обороту продуктів інтелектуальної праці.  Встановлено, що на міждержавному 

рівні визначальну роль у формуванні глобальної політики в сфері охорони прав 

інтелектуальної власності відіграє Всесвітня організація інтелектуальної власності. 

Дисертантом висвітлено історію формування, організаційну структуру та функції 

(інфраструктурну, адміністративну, координаційну, організаційну, інформаційну) 

ВОІВ у забезпеченні захисту прав та інтересів суб’єктів інтелектуальної діяльності.  

Дослідження ґенези вітчизняної системи державного регулювання відносин 

інтелектуальної власності впродовж 1991-2018 рр. дозволило визначити п’ять 

етапів розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності, 

впродовж  яких її структура, функції, повноваження, підзвітність та суб’єктний 

склад неодноразово змінювалися. Встановлено, що всупереч ухваленій у 2016 р. 

концепції реформування національна система охорони інтелектуальної власності в 

Україні продовжує зберігати трирівневу структуру, що створює адміністративні 

бар’єри на шляху повноцінного впровадження принципу «єдиного вікна» у систему 

реєстрації прав інтелектуальної власності.  

Обґрунтовано, що не зважаючи на тривалу історію розвитку, сучасна система 

охорони інтелектуальної власності в Україні відзначається низькою ефективністю 

та прозорістю у галузі формування і реалізації державної політики у сфері 

інтелектуальної власності, що обумовлює необхідність її подальшої розбудови та 

реструктуризації з метою формування надійного базису для розвитку науково-

технічного потенціалу нації, а також стимулювання комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності та інноваційної модернізації національної економіки. 

Наукові результати, відображені у четвертому розділі, опубліковані у працях 

автора [8; 90; 105; 259; 316; 407; 414; 422; 499].
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РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВА 

ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

5.1. Економічні імперативи розвитку інтелектуальної  власності в 

глобальному економічному середовищі 

 

З часу свого зародження у XV ст., у результаті інтенсивного і неперервного 

розвитку інтелектуальна власність поступово перетворилася зі сфери цивільно-

правових відносин, що забезпечує реалізацію і захист прав творців інтелекту-

ального продукту, у пріоритетний фактор суспільного виробництва та потужний 

драйвер соціально-економічного зростання. На сучасному етапі цивілізаційного 

розвитку інтелектуальна власність становить невід’ємну складову господарської 

системи країн, які характеризуються високим рівнем глобальної конкуренто-

спроможності та добробуту населення. У країнах ЄС та США галузі економіки, що 

базуються на інтенсивному використанні інтелектуальної власності, щорічно 

генерують понад 40% ВВП та створюють понад чверть усіх робочих місць [630].  

У сучасних умовах економічно розвинені країни інтенсивно використовують 

ефективний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності для здо-

буття нових стратегічних переваг у глобальному економічному середовищі, пере-

розподілу на свою користь частини глобальних потоків транснаціонального руху 

технологій, людських ресурсів і капіталу. Завдяки цьому ґрунтовне дослідження 

економічної природи інтелектуальної власності та її місця в сучасній системі сус-

пільного виробництва неможливе без комплексного аналізу тих чинників, які спри-

чинили розвиток зазначеної сфери економічних відносин та обумовили пріорите-

тну роль ринку об’єктів інтелектуальної власності у економіці країн, які перебува-

ють на постіндустріальній стадії свого розвитку. Виконання зазначеного дослід-

ного завдання дозволить не лише зрозуміти вихідні передумови, а і визначити 

фактори, що уповільнюють розвиток інтелектуальної власності в Україні та не 

дозволяють реалізувати акумульований в нашій країні інтелектуальний капітал.  
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На наше глибоке переконання в основі розвитку інтелектуальної власності 

починаючи із XVII ст. і до нашого часу лежать одній і ті ж самі економічні 

імперативи – тобто основоположні детермінанти, що здійснюють визначальний 

вплив на розвиток сфери творчої інтелектуальної діяльності, а також через 

механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності безпосередньо 

стимулюють розвиток усієї системи суспільного виробництва.  

Економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності являють собою ос-

новоположні, стійкі, об’єктивно існуючі взаємозв’язки, що складаються між еконо-

мічними явищами і процесами у сфері господарського обороту результатів інтеле-

ктуальної діяльності, обумовлені економічною природою і специфікою інтелекту-

альної власності, визначають пріоритетне значення інтелектуального капіталу в 

сучасній системі суспільного відтворення, а також стимулюють соціально-

економічне зростання та створюють передумови для інноваційного розвитку.  

Потрібно відзначити, що економічні імперативи значним чином відрізняються 

від звичайних детермінант, які обумовлюють розвиток тих чи інших економічних 

явищ і процесів, зокрема вони: мають виключно об’єктивний і стійкий характер, 

обумовлений економічною природою та специфікою інтелектуальної власності, що 

становить базис сучасної економічної системи [631, c. 29]; безпосередньо 

впливають на соціально-економічне зростання за рахунок існування внутрішніх, 

стійких, іманентно притаманних інтелектуальній власності взаємозв’язків між 

інтелектуальною діяльністю та відтворенням інтелектуального капіталу, що 

реалізуються у процесі комерціалізації інтелектуального продукту. Крім того, вони 

формують передумови для нагромадження інтелектуального капіталу, який 

постійно самовідтворюється і створює базис для стійкого інноваційного розвитку 

економіки країни на засадах комерціалізації інтелектуальної власності. 

Серед характерних ознак економічних імперативів, на нашу думку, потрібно 

виокремити механізм мультиплікації та акселерації інвестицій у об’єкти 

інтелектуальної власності, що у повній мірі демонструє вплив інтелектуальної 

власності на структуру та динаміку розвитку сфери суспільного виробництва країн, 

які перебувають на постіндустріальній стадії розвитку. Мультиплікативний вплив 
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інтелектуальної власності на валовий внутрішній продукт зумовлюється вторин-

ними інвестиційними витратами, пов’язаними з вкладенням коштів у інтелектуаль-

ний капітал. У свою чергу, акселеративний ефект обумовлюється зворотнім впли-

вом соціально-економічного зростання на розвиток сфери інтелектуальної діяльно-

сті за рахунок перерозподілу частини генерованого комерціалізацією інтелекту-

альної власності додаткового продукту на користь винахідників, раціоналізаторів 

та інших суб’єктів творчої науково-технічної діяльності [8, c. 387].  

Система економічних імперативів розвитку інтелектуальної власності 

представлена двома їх основними видами: домінантним та асцендентними 

імперативами (див. рис. 5.1). Домінантний імператив становить основоположну 

передумову розвитку сфери інтелектуальної власності, яка зумовлюється стійким, 

повторюваним причинно-наслідковим зв’язком, що існує між комерціалізацією 

інтелектуальної власності і активним використанням інтелектуального капіталу у 

господарській діяльності для виробництва інноваційної продукції. Він забезпечує 

формування конкурентних переваг країни на глобальних товарних ринках 

унаслідок інноваційної спрямованості виробництва [632, c. 88-89].   

 

Рис. 5.1. Економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 

 

Економічні імперативи розвитку інтелектуальної власності 

 

Домінантний 

імператив 

 

Асцендентні 
імперативи 

Стійкий, повторюваний причинно-наслідковий зв’язок, 
між комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності 
та формуванням конкурентних переваг країни на 
глобальних товарних ринках. 

Високий рівень добробуту населення країни, що перед-
бачає значний обсяг витрат на поточне споживання та 
високу норму заощаджень домогосподарств 

Розвинутий ринок фінансових послуг та ринок цінних 
паперів, який формує джерело фінансування капітало-
вкладень підприємств у нематеріальні активи.  

Наявність дієвої інноваційної інфраструктури, яка при-
скорює трансформацію об’єктів інтелектуальної влас-
ності у інтелектуальний капітал інноваційних компаній 
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У свою чергу, асцендентні економічні імперативи (від. лат. аscendens entis – 

висхідний) формують сприятливі умови для повноцінної реалізації домінантного 

імперативу, здійснюючи на різних етапах комерціалізації інтелектуальної 

власності стимулюючий вплив на розвиток відносин інтелектуальної власності. 

Система асцендентних економічних імперативів включає в себе ресурсний 

імператив, інфраструктурний імператив та фінансовий імператив. 

Ресурсний імператив формується високим рівнем добробуту населення країни, 

що не лише передбачає значний обсяг витрат на поточне споживання, який 

забезпечує стабільний попит на інноваційну продукцію, а й високу норму 

заощаджень домогосподарств, які потрапляючи на фінансовий ринок утворюють 

потужне джерело фінансування інвестицій у інтелектуальний капітал. Даний 

імператив відіграє важливу роль у формуванні відповідної споживчої поведінки та 

кон’юнктури товарних ринків, адже не зважаючи на прогресивні характеристики 

інноваційних товарів та їх здатність на високому рівні задовольняти потреби 

споживачів, вони відзначаються вищою порівняно з існуючими аналогами ціною, 

що пояснюється високою часткою витрат інтелектуального капіталу у структурі їх 

собівартості. Крім того, у значній частині випадків інноваційні продукція не 

належить до предметів першої необхідності. У цих умовах, а також за відсутності 

масової державної підтримки виробників інноваційної продукції у формі 

субсидіювання, дотування або податкових преференцій, лише достатній рівень 

доходів населення може гарантувати стабільно високий попит на інноваційну 

продукцію на внутрішньому ринку країни [633, c. 115]. 

Інфраструктурний імператив передбачає існування в країні належної 

інноваційної екосистеми, що включає технологічні та наукові парки, технополіси, 

інноваційні технологічні кластери, бізнес-інкубатори та центри трансферу 

технологій. Зазначені установи мають забезпечити оперативний трансфер 

технологій від наукових закладів та дослідних університетів до підприємств 

реального сектору економіки, а також гарантувати комплексну підтримку суб’єктів 

інтелектуальної діяльності та інноваційних підприємств на кожній стадії життєвого 

циклу та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності [634, p. 211].  
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На нашу думку, особливо важливу роль у інноваційній екосистемі відіграють 

наукові і технологічні парки та бізнес-інкубатори. Останні на платній основі 

надають малим інноваційним підприємствам доступ до матеріально-технічної бази, 

а також здійснюють фінансову, інформаційну, експертну, консалтингову та 

маркетингову підтримку процесу комерціалізації науково-технічних розробок [635, 

c. 76]. У свою чергу, наукові парки є юридичними особами, створеними за участі 

наукових установ або закладів вищої освіти в цілях організації, координації та 

контролю науково-дослідних робіт (далі – НДР) та дослідно-конструкторської 

діяльності, а також виробничого впровадження та комерціалізації їх результатів.  

Фінансовий імператив формується завдяки розвинутому ринку фінансових 

послуг та інструментів, які утворюють основне джерело фінансування 

капіталовкладень підприємств у об’єкти інтелектуальної власності. Мова йде перш 

за все про венчурне фінансування та розвинутий ринок акцій, корпоративних 

облігацій та деривативів, які забезпечують відповідно фінансування на постійній 

або тимчасовій основі процесів комерціалізації інтелектуальної власності, а також 

хеджування ризиків, що її супроводжують [636, c. 131].  

Система асцендентних імперативів формує сприятливі умови для повноцінної 

реалізації основного домінантного імперативу, який визначає зміст та загальну 

логіку усього механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

здійснює потужний стимулюючий вплив на конкурентоспроможність національної 

економіки та виступає основним драйвером стійкого соціально-економічного 

розвитку за рахунок реалізації механізму мультиплікації та акселерації інвестицій 

в об’єкти інтелектуальної власності в рамках суспільного відтворення (див. рис. 5.2).   

Як засвідчив проведений у першому розділі ретроспективний аналіз, завдяки 

розвитку інтелектуальної власності Англії вдалося досягти технологічного 

лідерства, сформувати основу для промислової революції, а також зберегти свою 

ключову конкурентну перевагу у глобальному економічному середовищі, 

пов’язану із розвитком науково-технічної діяльності та впровадженням інновацій 

[637]. Подібний шлях у тій чи іншій мірі пройшли практично усі країни, які входять 

до великої двадцятки, а також азійські тигри, які спромоглися за короткий час 
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перетворитися з відсталих держав на передові країни Азії. Таким чином, активну 

політику у сфері охорони прав інтелектуальної власності, що здійснюється США 

та Європейським Союзом у глобальному економічному середовищі, варто 

розглядати не лише з позицій захисту загальнолюдських цінностей, прав і свобод 

людини, а перш за все у контексті захисту цими країнами своїх глобальних 

конкурентних переваг у сфері комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.    

 

Рис. 5.2. Реалізація домінантного імперативу розвитку ІВ  

Джерело: власна розробка автора. 

Дослідження даних Офісу інтелектуальної власності ЄС, Світового банку та 

інших міжнародних організацій підтверджує визначальну роль інтелектуальної 

власності у забезпеченні розширеного суспільного відтворення на засадах сталого 

інноваційного розвитку виробництва, а також засвідчує поступове перетворення 

інтелектуального капіталу на один із основних драйверів економічного зростання 

країн ЄС, США, Японії, Канади та ряду інших держав, що будують свою економіку 

на інтенсивній комерціалізації інтелектуальної власності [260, c. 30]. 

Створення інтелектуальних продуктів в результаті творчої науково-
технічної або мистецької діяльності  

Виникнення об’єктів інтелектуальної власності у результаті введення 
у цивільний оборот інтелектуальних продуктів   

Формування інтелектуального капіталу у процесі трансферу 
технологій і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності   

Мультиплікативний вплив інвестицій в інтелектуальний капітал на 
ВВП країни за рахунок вторинних інвестиційних витрат   

Виробництво інноваційної продукції, що формує конкурентні 
переваги країни на глобальних товарних ринках    

Зростання ВВП країни і добробуту нації у результаті акумулювання 
доданої вартості за рахунок надходження експортної виручки  

Підвищення рентабельності інвестицій в галузях промислового 
виробництва, що базуються на інтелектуальному капіталі    

Залучення в країну додаткових економічних ресурсів за рахунок 
перерозподілу частини транснаціональних потоків праці та капіталу 

Акселеративний вплив зростання ВВП на розвиток ринку об’єктів 
інтелектуальної власності та активізацію процесів їх комерціалізації  
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За даними звіту Офісу інтелектуальної власності ЄС, опублікованого у 2016 р., 

галузі економіки, які базуються на інтенсивному використанні інтелектуальної 

власності, забезпечують значний внесок у ВВП країн ЄС (див. табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Внесок галузей, що базуються на інтенсивному використанні об’єктів 

інтелектуальної власності в економіку країн ЄС у 2014 р. 

№ Країна 
Внесок у ВВП 

(млн. євро) 
Частка у 

ВВП, % 
Робочі місця 

Частка в 
зайнятості, % 

1. Австрія 128325 40,6 1148969 28,2 
2. Бельгія 155771 40,3 1138507 25,2 
3. Болгарія 18791 45,3 907896 30,8 
4. Велика Британія 867882 43,7 7924237 26,8 
5. Греція 77251 40,1 981743 26,2 
6. Данія 108316 43,1 849755 31,6 
7. Ірландія 94658 53,8 444846 24,0 
8. Іспанія 427445 40,8 4536875 25,6 
9. Італія 715131 44,1 6750580 30,1 

10. Латвія 6588 30,4 219395 25,0 
11. Литва 12662 38,2 340561 26,7 
12. Люксембург 19886 45,1 88951 38,1 
13. Нідерланди 229497 35,5 2276034 27,4 
14. Німеччина 1229202 44,5 12550108 32,1 
15. Польща 143721 37,0 3801318 24,4 
16. Словаччина 32574 45,1 757275 32,6 
17. Словенія 16185 44,6 290142 31,5 
18. Угорщина 46877 46,7 1170113 30,6 
19. Фінляндія 87867 44,0 687593 27,8 
20. Франція 840920 40,3 6175205 24,0 
21. Чехія 74107 46,2 1750041 35,7 
22. Швеція 164955 39,1 1484689 31,8 

 Країни ЄС 5664168 42,3 60032200 27,8 
 

Джерело: розроблено автором за даними [630]. 

У звіті Офісу інтелектуальної власності ЄС було враховано дані 342 видів 

економічної діяльності, що базуються на інтенсивному використанні 

інтелектуальної власності, із 615, які передбачені європейською класифікацією. 

Тобто частка видів економічної діяльності, що безпосередньо пов’язані із активним 

використанням об’єктів інтелектуальної власності у господарській діяльності 

становить понад 55% від загальної кількості. При цьому зазначені галузі економіки 

щорічно генерують 42,3% ВВП країн ЄС, що складає 5,664 трлн. євро., а також 

створюють понад 60 млн. робочих місць, тобто понад чверть від загальної кількості.  
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Серед країн ЄС лідерами за внеском галузей, що базуються на інтенсивному 

використанні інтелектуальної власності, у ВВП є Німеччина – 1,23 трлн. євро або 

44,5% від ВВП; Велика Британія – 0,86 трлн. євро або 43,7% від ВВП; Франція – 

0,84 трлн. євро або 40,3% від ВВП; Італія – 0,72 трлн. євро або 44,1% від ВПП. 

Найнижчими у ЄС є показники Латвії – 6,58 млрд. євро або 30,4% від ВВП.  

Порівняння внеску інтелектуальної власності до ВВП країн ЄС та США у 

розрізі основних об’єктів інтелектуальної власності демонструє подібність 

векторів розвитку американської і європейської економіки (див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Характеристика галузей, що базуються на інтенсивному 

використанні ІВ у економіку ЄС та США у 2014 р. 

№ Галузь 

Країни ЄС США 

Внесок у 
ВВП 

(млн. євро) 

Частка у 
ВВП, % 

Внесок у 
ВВП 

(трлн. дол.) 

Частка у 
ВВП, % 

1. Галузі з інтенс. використанням ІВ 5664168 42,3 6,6 38,2 
 у т. ч. галузі з використанням:     

2. Товарних знаків 4812310 35,9 6,1 34,9 
3. Винаходів і корисних моделей 2035478 15,2 0,88 5,1 
4. Авторського і суміжних прав 914612 6,8 0,95 5,5 
5. Промислових зразків 1788811 13,4 - - 
6. Географічних зазначень 18109 0,1 - - 
7. Селекційних досягнень 51710 0,4 - - 

  З/П, євро Премія*, % З/П, дол. Премія*, % 

1. Традиційні галузі економіки 530 - 896 - 
2. Галузі з інтенс. використанням ІВ 776 46 1312 46 
 у т. ч. галузі з використанням:     

3. Товарних знаків 783 48 1236 38 
4. Винаходів і корисних моделей 895 69 1560 74 
5. Авторського і суміжних прав 871 64 1701 89 
6. Промислових зразків 732 38 1364 52 
7. Географічних зазначень 692 31 --- --- 

 

* Відсотковий приріст порівняно із традиційними галузями економіки;  

Джерело: розроблено автором за даними [630; 638]. 

Варто відзначити, що завдяки особливостям методики статистичного 

дослідження видів економічної діяльності, які базуються на інтенсивному 

використанні інтелектуальної власності, групи галузей у розрізі окремих об’єктів 
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інтелектуальної власності частково перекривають одна одну за рахунок того, що 

окремі підприємства можуть інтенсивно використовувати одночасно кілька різних 

об’єктів інтелектуальної власності. Як наслідок, сума показників, представлених у 

розрізі основних об’єктів інтелектуальної власності, завжди буде більшою за 

інтегральний показник по країні [639, p. 279]. Аналіз даних табл. 5.2. засвідчує, що 

внесок інтелектуальної власності до ВВП США перевищує інтегральний показник 

по усіх країнах ЄС і становить 6,6 трлн. дол. США, тобто 38,2% відсотка від 

загального ВВП країни. Водночас чиста додана вартість, створена за інтенсивного 

використання винаходів та корисних моделей у США становить лише 0,88 трлн. 

дол., у той час як даний показник по країнах ЄС сягає 2 трлн. євро [630; 638].   

Крім того, галузі економіки, що базуються на інтенсивному використанні 

інтелектуальної власності забезпечують працівникам, які задіяні у відповідних 

видах економічної діяльності, у середньому на 46% вищий рівень оплати праці.  

При цьому розмір надбавки до заробітної плати у сфері господарського обороту 

інтелектуальної власності у США та країнах ЄС повністю співпадає. У ЄС 

найвищий розмір надбавки становить 69% і пов’язаний із видами діяльності, що 

базуються на інтенсивному використанні винаходів і корисних моделей. Поряд із 

цим, у США найвищий розмір надбавки становить майже 90% і пов’язаний з 

видами діяльності, що інтенсивно використовують об’єкти авторського права і 

суміжних прав. Зазначена специфіка зумовлюється тим фактом, що економіка 

США включає розвинуту кінематографічну, медійну, звукозаписуючу, видавничу 

галузі та галузь виробництва програмного забезпечення, які мають безпосереднє 

відношення саме то об’єктів авторського і суміжних прав.  

На нашу думку, висока заробітна плата у галузях, що базуються на 

інтенсивному використанні інтелектуальної власності, є однією із форм реалізації 

домінантного імперативу розвитку, що дозволяє США та європейським державам 

постійно залучати в національну економіку додаткові трудові ресурси шляхом 

перерозподілу частини транснаціональних потоків висококваліфікованої робочої 

сили за рахунок інтелектуальної міграції фахівців з України та інших країн, що 

відзначаються низьким рівнем заробітної плати. 
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Поряд із генеруванням значної частки доданої вартості у США та країнах ЄС 

сфера, сфера інтелектуальної власності забезпечує створення великої кількості 

робочих місць [639, p. 281]. Зазначену тенденцію унаочнює табл. 5.3.  Не зважаючи 

на те, що в США у натуральному вираженні частка доданої вартості, створеної за 

участі інтелектуальної власності, є вищою, галузі економіки країн ЄС, що 

базуються на інтенсивному використанні інтелектуальної власності, у 

відсотковому співвідношенні забезпечують створення більшої кількості робочих 

місць. Зокрема, у ЄС зазначені галузі забезпечують пряму зайнятість у обсязі 60 

млн. робочих місць, а також непряму зайнятість у обсязі 22 млн. робочих місць, що 

у сумі складає понад 38% від загальної кількості робочих місць.  

Варто відзначити, що до непрямої зайнятості у відповідності до методики 

статистичних відомств США та ЄС відносяться робочі місця у суміжних зі сферою 

інтелектуальної власності галузях, які забезпечують обслуговування потреб 

підприємств, що інтенсивно використовують інтелектуальний капітал. При цьому 

аналіз статистичних даних демонструє, що у країнах ЄС непряма зайнятість у видах 

економічної діяльності, що здійснюють інтенсивне використання інтелектуальної 

власності становить у середньому 50% від обсягу прямої зайнятості. Натомість у 

США зазначений показник наближається лише до 35% [638]. 

Статистичні дані щодо структури експорту та імпорту США і країн ЄС також 

у демонструють вплив домінантного імперативу на структуру суспільного 

виробництва. Продукція, вироблена із інтенсивним використанням об’єктів 

інтелектуальної власності, забезпечує 93,2% європейського експорту і сягає 1,6 

трлн. євро. Одночасно, на фоні від’ємного сальдо торгівлі продукцією традиційних 

галузей, зовнішньоторговельні операції із товарами і послугами, що вироблені із 

використанням інтелектуальної власності, демонструють позитивне сальдо у 

розмірі 96,4 млрд. євро. Як свідчать дані табл. 5.3. найбільший внесок у експорт 

продукції, виробленої із застосуванням інтелектуального капіталу, забезпечують 

галузі європейської економіки, що базуються на інтенсивному використання 

товарних знаків (1,27 трлн. євро), винаходів і корисних моделей (1,23 млрд. євро), 

а також промислових зразків (0,95 трлн. євро).  
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Таблиця 5.3 

Внесок галузей, що базуються на інтенсивному використанні ІВ 

у економіку ЄС та США у 2014 р. 

№ Галузь 

Пряма зайнятість Непряма зайнятість 

К-ість роб. 
місць, тис. 

Частка, % 
К-ість роб. 
місць, тис. 

Частка, % 

 Європейський Союз     
1. Галузі з інтенс. використанням ІВ 60032 27,8 22183 10,3 
 у т. ч. галузі з використанням:     

2. Товарних знаків 45789 21,2 19697 9,1 
3. Промислових зразків  25662 11,9 13011 6,1 
4. Винаходів і корисних моделей 22268 10,3 13753 6,4 
5. Авторського і суміжних прав 11631 5,4 3609 1,7 
6. Географічних зазначень 223 0,11 177 0,08 
7. Селекційних досягнень 1019 0,5 202 0,1 
 Сполучені Штати Америки     

1. Галузі з інтенс. використанням ІВ 27877 18,2 17602 11,5 
 у т. ч. галузі з використанням:     

2. Товарних знаків 23741 15,5 17307 11,4 
3. Винаходів і корисних моделей 3927 2,6 3507 2,3 
4. Авторського і суміжних прав 5672 3,7 2809 1,8 

№ Галузь 
Експорт Імпорт 

Обсяг,  
млн. євро 

Частка, % 
Обсяг,  

млн. євро 
Частка, % 

 Європейський Союз     
1. Загальний обсяг 1723077 100,0 1765147 100,0 
2. Традиційні галузі 117561 6,8 256047 14,5 
3. Галузі з інтенс. використанням ІВ 1605516 93,2 1509099 85,5 
 у т. ч. галузі з використанням:     

2. Товарних знаків 1275472 74,0 1261002 71,4 
3. Промислових зразків  945084 54,8 701752 39,8 
4. Винаходів і корисних моделей 1231966 71,5 1157909 65,6 
5. Авторського і суміжних прав 119554 6,9 102389 5,8 
6. Географічних зазначень 11588 0,7 1335 0,1 
7. Селекційних досягнень 5065 0,3 5369 0,3 
 Сполучені Штати Америки     

1. Загальний обсяг 2275263 100,0 2762039 100,0 
2. Традиційні галузі 1352107 59,4 1301745 47,1 
3. Галузі з інтенс. використанням ІВ 923156 40,6 1460294 52,9 
 у т. ч. галузі з використанням:     

2. Виробництво товарів 842107 52,1 1392402 59,3 
3. Виробництво послуг  81049 12,3 67892 16,4 

 

Джерело: розроблено автором за даними [630; 638]. 
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Структура експорту та імпорту США дещо відрізняється від країн ЄС. 

Зокрема, товари та послуги, що вироблені із інтенсивним застосуванням 

інтелектуального капіталу, забезпечують 40,6% експорту. При цьому на фоні 

від’ємного сальдо торгівлі продукцією, яка вироблена із використанням інтелекту-

альної власності, операції із товарами, що вироблені традиційними галузями 

економіки, а також послугами, які вироблені із застосуванням інтелектуального 

капіталу, демонструють позитивне сальдо у розмірі 50,3 млрд. дол. та 13,2 млрд. 

дол. відповідно. Слід зазначити, що значне за обсягом негативне сальдо торгівлі 

товарами, які вироблені із використанням об’єктів інтелектуальної власності, 

пояснюється тим, що близько третини усього імпорту США забезпечується 

продукцією та послугами, які вироблені на іноземних підприємствах, що повністю 

належать або контролюються американськими транснаціональними корпораціями. 

Таким чином, що галузі економіки, які базуються на інтенсивному 

використанні об’єктів інтелектуальної власності, формують глобальні конкурентні 

переваги США та країн ЄС на міжнародних товарних ринках, забезпечуючи 

основну частину експорту їх продукції. У свою чергу, це стимулює американські 

та європейські підприємства інтенсивно нарощувати інвестиції в інтелектуальний 

капітал, про що свідчать відповідні статистичні дані (див. рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Структура активів американських корпорацій зі списку S&P 500 

Джерело: розроблено автором за даними [640]. 

Список компаній S&P 500 починаючи з 1957 р. формується однією із трьох 

найвпливовіших світових рейтингових агенцій Standard&Poor’s, що займається 
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аналітичними дослідженнями фінансових ринків. Зазначений список містить 500 

найбільших публічних акціонерних товариств США, акції яких обертаються на 

провідних американських фондових біржах. Список S&P 500 використовується для 

розрахунку однойменного фондового індексу, який характеризує вартість понад 

75% активів усіх публічних акціонерних товариств в США та дозволяє аналізувати 

динаміку та кон’юнктуру фондового ринку. У відповідності з даними фінансового 

інформаційного агентства Bloomberg L.P. щодо динаміки структури активів 

компаній зі списку S&P 500, протягом 1975-2015 рр. частка нематеріальних активів 

в структурі капіталу американських корпорацій зросла з 17% до 84%. Європейські 

корпорації демонструють схожу динаміку показників структури капіталу. 

Впродовж 1998-2015 рр. частка нематеріальних активів в структурі капіталу 

провідних європейських корпорацій зросла з 64% до 72% [640].  

Для того, щоб виявити вплив домінантного та асцендентних імперативів 

розвитку інтелектуальної власності на соціально-економічне зростання, було 

зроблено вибірку з 14 країн, які характеризуються найбільшим обсягом доданої 

вартості, створеної галузями економіки, що базуються на інтенсивному 

використання інтелектуального капіталу. Також на основі даних Світового банку 

для кожної країни було розраховано розмір чотирьох показників у дол. США: 

реального ВВП; реального ВВП на душу населення; чистих прямих іноземних 

інвестицій; надходжень в країну платежів у формі роялті, а також місце зазначених 

країн у глобальному рейтингу за кожним з показників (див. додаток Т.1, табл. 5.4). 

Аналіз наведених у додатку Т.1 даних засвідчує, що країни, у яких 

інтелектуальна власність інтенсивно використовується для виробництва 

інноваційної продукції, одночасно є лідерами за обсягом реального ВВП у 

натуральному вираженні та у розрахунку на душу населення. Зокрема, із 14 

проаналізованих країн 11 належить до першої тридцятки країн світу із найвищим 

рівнем реального ВВП та 13 – до першої тридцятки країн світу із найвищим рівнем 

добробуту населення. Відповідно, формування розвинутого ринку об’єктів 

інтелектуальної власності відбувається паралельно із досягнення високого рівня 

добробуту населення країни, що не лише передбачає значний обсяг витрат на 
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поточне споживання та стабільний попит на інноваційну продукцію, а й високу 

норму заощаджень домогосподарств, які утворюють потужне джерело 

фінансування інвестицій у інтелектуальний капітал. Це підтверджує існування 

ресурсного імперативу розвитку інтелектуальної власності, зміст якого було 

попередньо визначено на початку підрозділу.  

Таблиця 5.4 

Показники транскордонного руху капіталу для країн з розвинутим 

ринком об’єктів інтелектуальної власності у 2016 р. 

№ Країна 
Внесок ІВ  
у ВВП, 

млн. євро*  

Вхідні платежі у  
формі роялті  

Чисті прямі іноземні 
інвестиції 

Обсяг, 
млн. дол. 

Місце у 
рейтингу 

Обсяг, 
млн. дол. 

Місце у 
рейтингу 

1. США 6607412 124454 1 479415 1 

2. Німеччина 1229202 17595 6 58056 12 

3. Велика Британія 867882 18374 5 265810 2 

4. Франція 840920 15472 7 35407 18 

5. Італія 715131 3386 14 19635 24 

6. Іспанія 427445 1919 18 32116 22 

7. Нідерланди 229497 38938 3 185753 3 

8. Швеція 164955 7115 9 9012 36 

9. Бельгія 155771 3535 13 37013 17 

10. Польща 143721 444 29 16758 26 
11. Австрія 128325 1076 22 -29948 207 

12. Данія 108316 2237 16 8529 38 

13. Ірландія 94658 8322 8 79163 6 

14. Фінляндія 87867 2720 15 16938 25 
 

* дані за 2014 р., для США – у млн. дол.  

Джерело: розроблено автором за даними [224; 630; 643]. 

Співставлення показників транскордонного руху капіталу по країнах з 

розвинутим ринком інтелектуальної власності демонструє значний вплив інвестицій 

у результати інтелектуальної діяльності на залучення додаткових фінансових 

ресурсів та формування конкурентних переваг країн у глобальній системі 

перерозподілу капіталу (див. табл. 5.4). З 14 країн, економіка яких базуються на 

інтенсивному використанні об’єктів інтелектуальної власності, усі належить до 

першої тридцятки країн світу із найвищим рівнем вхідних грошових потоків у 

формі роялті та 11 – до першої тридцятки країн світу із найвищим обсягом чистих 
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прямих іноземних інвестицій [8, c. 400]. Таким чином, формування ефективної 

системи комерціалізації інтелектуальної власності та впровадження в 

господарський оборот інтелектуального капіталу дозволяє країні залучити значні 

обсяги ресурсів за рахунок трансферу технологій та отримання роялті, а також 

шляхом залучення іноземних інвесторів, яких приваблює висока норма прибутку 

на капітал інноваційно активних промислових підприємств.  

Застосування загальнонаукових методів дослідження дало можливість 

виявити, розкрити сутність та охарактеризувати економічні імперативи розвитку 

інтелектуальної власності у глобальному економічному середовищі. Водночас 

об’єктивно необхідним етапом дослідження ключових закономірностей розвитку 

інтелектуальної власності в умовах глобалізації має бути кількісний аналіз, який 

дозволить формалізувати взаємозв’язок, що існує між розвитком господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності і суспільно-економічним зростанням 

та підвести емпіричний базис під власні теоретичні висновки.  

З метою підтвердження сформульованої на попередньому етапі дослідження 

гіпотези про визначальну роль інтелектуальної власності у забезпеченні 

розширеного суспільного відтворення на засадах інноваційної модернізації 

виробництва було застосовано регресійний, кластерний аналіз та метод головних 

компонент. В рамках регресійного аналізу було побудовано дві економетричні 

моделі, які послідовно характеризують вплив розвитку інтелектуальної власності 

та інтенсивного використання інтелектуального капіталу у суспільному 

виробництві на економічне зростання на макро- та мікроекономічному рівні.  

Перша економетрична модель характеризує вплив показників розвитку ринку 

об’єктів інтелектуальної власності та інтенсивності їх використання у суспільному 

виробництві на реальний ВВП країни. У якості незалежних змінних було 

використано надходження від міжнародного трансферу прав інтелектуальної 

власності, кількість заявок на реєстрацію винаходів за національною процедурою, 

кількість заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за міжнародною 

процедурою, грантова підтримка трансферу технологій, надходження від експорту 

високотехнологічної продукції. Для оцінки параметрів моделі методом найменших 
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квадратів було використано вибірку зі 100 країн світу у розрізі зазначених вище 

показників, розрахованих станом на 01 січня 2017 р. за даними Світового банку та 

ВОІВ (див. додаток Т.2). Після перевірки вибірки на відповідність критерію 

нормального розподілу, оцінки параметрів та тестування якісних характеристик 

моделі вона набула наступного математично визначеного вигляду: 
 

                   GDP = 73,4*IR + 8,3*PT + 477,6*MD + 226,5*TG + 8,6*HХ                 (5.1) 

де: GDP  – реальний ВВП, млрд. дол.; 

 IR – надходження від міжнародного трансферу прав ІВ, млрд. дол.;  

 PT – заявки на реєстрацію винаходів за нац. процедурою, тис. шт.;  

 MD– заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг за 

міжнародною процедурою, тис. шт.;  

 TG – грантова підтримка трансферу технологій, млрд. дол.; 

 HX – надходження від експорту високотехнологічної продукції, млрд. дол.; 

Інтерпретація результатів економетричного моделювання підтверджує 

існування домінантного імперативу розвитку інтелектуальної власності і засвідчує 

суттєвий мультиплікативний вплив розвитку інтелектуальної власності на 

економічне зростання. Зокрема, збільшення надходжень від міжнародного 

трансферу майнових прав інтелектуальної власності на 1 млрд дол. зумовлює 

приріст реального ВВП країни на 73,4 млрд дол., зростання кількості заявок на 

реєстрацію винаходів на 1 тис. шт. забезпечує приріст ВВП на 8,3 млрд дол., 

зростання кількості заявок на реєстрацію товарних знаків за міжнародною 

процедурою на 1 тис. шт. забезпечує приріст ВВП на 477,6 млрд дол., збільшення 

грантової підтримки трансферу технологій на 1 млрд дол. зумовлює приріст 

реального ВВП країни на 226,5 млрд дол. 

Друга модель характеризує вплив інвестицій у інтелектуальний капітал на 

прибутковість інноваційно активних підприємств. У якості залежної змінної 

використано прибуток суб’єкта господарювання від операційної діяльності, 

отриманий 2018 р. До групи незалежних змінних було віднесено середньорічний 

темп приросту інвестицій у інтелектуальний капітал та НДДКР впродовж останніх 

п’яти років, а також розмір прибутку підприємства від операційної діяльності за 
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попередній рік. Потрібно відзначити, що останню незалежну змінну було 

використано при побудові моделі в якості основного пояснюючого фактору з 

метою вирішення проблеми специфікації моделі за відсутності доступу до даних, 

які становлять комерційну таємницю і, водночас, комплексно характеризують 

результати фінансово-господарської діяльності інноваційних підприємств. Для 

оцінки параметрів моделі методом найменших квадратів було використано вибірку 

з 250 найбільших інноваційно активних підприємств світу у розрізі зазначених 

вище показників, розрахованих станом на кінець 2018 р. (див. додаток Т.3). Після 

перевірки вибірки на відповідність критерію нормального розподілу, оцінки 

параметрів та тестування якісних характеристик моделі вона набула наступного 

математично визначеного вигляду: 

                                           PC = -0,64 + 1,9*GI + 1,1*PY                                          (5.2) 

де: PC – прибуток від операційної діяльності за поточний рік, млрд. дол.; 

 GI – середньорічний темп приросту інвестицій у НДДКР та 

інтелектуальний капітал, %; 

 PY – прибуток від операційної діяльності за минулий рік, млрд. дол.  

Інтерпретація результатів економетричного моделювання підтверджує 

мультиплікативний вплив інвестицій у інтелектуальну діяльність та об’єкти 

інтелектуальної власності на прибуток суб’єкта господарювання, а саме: 

збільшення середньорічного темпу приросту інвестицій у інтелектуальний капітал 

та НДДКР на один відсоток забезпечує зростання прибутку підприємства від 

операційної діяльності на 1,9 млрд. дол. Водночас за відсутності позитивної 

динаміки інвестицій у інтелектуальну діяльність, операційний прибуток суб’єкта  

господарювання зменшується 0,64 млрд. дол. 

Регресійний аналіз проводився з використанням програмного пакета 

EViews 10. Результати регресійного аналізу засвідчують значущість та якісні 

характеристики обох моделей (див. додаток Т.4). У процесі оцінювання параметрів 

регресій застосовувався метод найменших квадратів у поєднанні з методикою 

консистентної оцінки коваріаційної матриці МакКінона та Уайта, що дозволило 

врахувати гетероскедастичність збурень, а також уникнути зміщеності й 
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некоректності стандартних оцінок коварiацiйної матриці. Стандартні похибки 

моделей є досить малими, F-статистика та всі t-статистики є значимими, статистика 

Дурбіна-Ватсона знаходиться на задовільному рівні, критерії Akaike, Schwarz та 

Hannan-Quinn мінімізувалися. Показники тесту RESET є позитивними і свідчать 

про правильну функціональну форму обох моделей. Аналіз кореляційних матриць 

засвідчив відсутність мультиколінеарності у обох моделях.  

Проведений економетричний аналіз засвідчив існування домінантного 

імперативу розвитку інтелектуальної власності у глобальному економічному 

середовищі. Зокрема, побудовані у рамках регресійного аналізу моделі демонструють 

мультиплікативний вплив розвитку господарського обороту об’єктів інтелектуальної 

власності та інтенсифікації процесу нагромадження інтелектуального капіталу на 

економічне зростання як на макро-, так і на мікроекономічному рівні.     

Про потужний стимулюючий вплив комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності на розвиток суспільного виробництва та конкурентоспроможність країни 

у глобальному економічному середовищі також свідчать дані щорічного звіту 

Світового економічного форуму [647]. На основі даних звіту про глобальну 

конкурентоспроможність за 2017-2018 рр. з використанням кластерного аналізу та 

методу головних компонент серед 100 держав, які формують основу рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності, нами було виокремлено групи країн за рівнем 

розвитку сфери науково-технічної діяльності, механізмів фінансування 

комерціалізації інтелектуальної власності, системи охорони прав на результати 

інтелектуальної діяльності, а також механізму фінансового забезпечення 

господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

Аналіз проводився із використанням програмного комплексу Statistica 10. У 

ходу дослідження було обрано 12 показників, які використовуються для обрахунку 

індексу глобальної конкурентоспроможності і, водночас, належать до структури 

економічних імперативів розвитку інтелектуальної власності, серед яких: 

ефективність охорони та захисту прав інтелектуальної власності; рівень 

податкового навантаження на прибуток інноваційних підприємств; можливості 

підприємств у сфері залучення фінансових ресурсів шляхом випуску акцій; 
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доступність для підприємств джерел венчурного капіталу; участь країни у 

трансфері технологій та залученні прямих іноземних інвестицій; рівень розвитку 

мережі наукових установ та дослідницьких університетів; наявність стійких 

зв’язків між наукою та підприємствами реального сектору економіки; державна 

підтримка інноваційного розвитку та ін. (див. додатки Т.5 та Т.6). 

Кластерний аналіз країн, які входять до загального рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності, з використанням системи розглянутих вище показників 

дозволив виокремити чотири основні групи [648, c. 5-6]. Кожна із зазначених груп 

характеризується різним ступенем розвитку системи правової охорони результатів 

інтелектуальної діяльності, а також механізмів їх комерціалізації (див. додаток Т.7).  

До першої групи належать країни, які відзначаються розвинутим ринком 

об’єктів інтелектуальної власності, ефективною системою охорони та 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, а також наявністю інших 

чинників, що входять до структури економічних імперативів розвитку 

інтелектуальної власності, а саме: США, Німеччина, Японія, Ізраїль, Австрія, 

Франція, Канада, Данія, Тайвань, Швеція та ін. Аналіз рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності засвідчив, що переважна частина зазначених вище країн 

одночасно входить до групи лідерів рейтингу. 

До другої групи входять країни, які активно беруть участь у трансфері 

технологій та залученні прямих іноземних інвестицій, відзначаються значними 

витратами підприємств на НДДКР, наявністю стійких зв’язків між науковою 

сферою та підприємствами реального сектору економіки, дієвою державною 

підтримкою інноваційного розвитку і, водночас, окремими проблемами у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності, а саме: Бахрейн, Болгарія, Панама, Індія, 

Китай, Індонезія, Угорщина, Іспанія, Польща, Таїланд, Чилі та ін. Аналіз рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності свідчить про те, що переважна частина 

зазначених країн знаходиться в середині рейтингу. 

До третьої групи належать країни, які дотримуються мінімальних стандартів 

охорони та захисту прав інтелектуальної власності, проте відзначаються достатньо 

високим рівнем розвитку мережі наукових установ та дослідницьких університетів, 
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задовільним рівнем витрат підприємств на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи, наявністю зв’язків між науковою сферою та 

підприємствами реального сектору економіки, а також помірною кількістю заявок 

за системою РСТ на 1 млн. населення та фрагментарною державною підтримкою 

інноваційно активних підприємств, а саме: Росія, Мексика, Кіпр, Турція, Казахстан, 

Бразилія, В’єтнам та ін. Аналіз рейтингу глобальної конкурентоспроможності 

демонструє, що значна частина цих країн знаходиться в останній третині рейтингу. 

На жаль, Україна разом із Непалом, Румунією, Сербією, Еквадором, Нікарагуа, 

Перу та Гондурасом та рядом інших країн увійшла до останньої групи держав, які 

характеризуються доволі низьким рівнем розвитку сфери інтелектуальної 

власності та неефективною системою організаційно-економічного забезпечення, а 

також фінансової підтримки комерціалізації результатів науково-технічної 

діяльності, що надзвичайно негативно позначається на місці України у рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності (83 місце зі 140 країн) і, одночасно, 

демонструє вкрай низький рівень інноваційної спрямованості виробництва та 

конкурентних переваг нашої держави у глобальному економічному середовищі. 

Аналіз даних звіту про глобальну конкурентоспроможність за 2017-2018 рр. у 

розрізі дванадцяти показників розвитку сфери інтелектуальної власності методом 

головних компонент дозволив розподілити зазначені показники на два фактори 

впливу. Перший фактор впливу увібрав у себе 7 показників, які в комплексі 

характеризують підсистему організаційно-економічного забезпечення процесів 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, а також ефективність 

трансмісійних механізмів, що мають полегшувати трансформацію об’єктів 

інтелектуальної власності у інтелектуальний капітал, а саме: ефективність охорони 

та захисту прав інтелектуальної власності; загальний рівень корупції в країні; 

участь країни у трансфері технологій та залученні прямих іноземних інвестицій; 

рівень розвитку мережі наукових установ та дослідницьких університетів; витрати 

підприємств на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; наявність 

стійких зв’язків між науковою сферою та підприємствами реального сектору 

економіки; кількість заявок РСТ на 1 млн. населення (див. додатки Т.5 та Т.6). 
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Другий фактор увібрав у себе 5 показників, які безпосередньо характеризують 

рівень розвитку та загальну ефективність фінансово-економічних механізмів 

комерціалізації інтелектуальної власності, а саме: рівень податкового навантаження 

на прибуток інноваційних підприємств, можливості підприємств у сфері залучення 

фінансових ресурсів шляхом випуску акцій, доступність боргового капіталу, 

доступність венчурного капіталу, державна підтримка інноваційного розвитку. 

Результати аналізу головних компонент засвідчили, що рівень розвитку в 

країні сфери інтелектуальної власності, а також внесок інтелектуального капіталу 

у створення доданої вартості та забезпечення конкурентної позиції країни у 

глобальному середовищі на 13% визначається впливом другого фактору і на 64% – 

впливом першого фактору (див. рис. 5.4). Загалом, застосування методу головних 

компонент у рамках аналізу економічних імперативів розвитку інтелектуальної 

власності в структурі факторів глобальної конкурентоспроможності країн світу 

дозволило розподілити їх на чотири групи, залежно від комбінації та вектору 

впливу зазначених вище факторів не лише на ефективність комерціалізації 

результатів інтелектуальної діяльності, а й на конкурентну позиції країн у 

глобальному економічному середовищі. 

До першої групи належать країни, що характеризуються як високим рівнем 

організаційно-інституційного забезпечення розвитку інтелектуальної власності і 

ефективними трансмісійними механізмами, які забезпечують зв’язок наукових 

центрів і дослідницьких університетів з суб’єктами господарювання, так і 

розвинутими фінансово-економічними механізмами комерціалізації  інтелектуальної 

власності, а саме: Австралія, Австрія, Велика Британія, Данія, Ізраїль, Канада, 

Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія та інші.  

До другої групи відносяться країни, що надають перевагу дієвим інституційно-

організаційним механізмам забезпечення розвитку інтелектуальної власності та 

ефективним трансмісійним системам, що забезпечують оперативне впровадження 

об’єктів інтелектуальної власності у суспільне виробництво, а саме: Бахрейн, 

Гонконг, Індія, Китай, Люксембург, Малайзія, Мальта, Нова Зеландія, Об’єднані 

Арабські Емірати, Німеччина, США та інші.
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Рис. 5.4. Результати аналізу головних компонент розвитку інтелектуальної власності в структурі 

факторів глобальної конкурентоспроможності країн світу 

Джерело: розроблено автором з використанням програмного пакета Statistica 10. 
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Третю групу разом із Україною утворюють держави, що покладаються 

переважно на вже існуючі в межах національної економіки фінансово-економічні 

механізми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі 

зосереджують ресурси на реалізації заходів у сфері державної підтримки трансферу 

технологій та інноваційної діяльності, а саме: Аргентина, Бразилія, Греція, Італія, 

Кіпр, Мексика, Польща, Росія, Словенія, Угорщина, Уругвай та інші. 

Нарешті, до четвертої групи належать країни, що поєднують низький рівень 

розвитку організаційно-інституційного забезпечення охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності з недостатньо ефективними трансмісійними та 

фінансово-економічними механізмами комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, а саме: Алжир, Бангладеш, Болгарія, Бутан, В’єтнам, Вірменія, 

Гватемала, Гондурас, Єгипет, Камбоджа, Кувейт, Марокко, Намібія, Непал, Перу, 

Філіппіни, Таджикистан, Туреччина та інші.  

Місце України у рейтингу свідчить про те, що існуючих на даний момент 

механізмів інституційно-організаційного забезпечення недостатньо для реалізації 

глобальних конкурентних переваг у сфері інноваційного розвитку промисловості 

на засадах комерціалізації інтелектуальної власності. Існуючий в Україні ринок 

об’єктів інтелектуальної власності, а також наявні підсистеми інституційного та 

організаційно-економічного забезпечення господарського обороту результатів 

інтелектуальної діяльності не відповідають виявленим у процесі дослідження 

економічним імперативам розвитку інтелектуальної власності, що не дозволяє 

Україні сформувати основу для сталого соціально-економічного зростання на 

засадах інноваційної модернізації суспільного виробництва.  

На наше глибоке переконання, лише розбудова в Україні дієвої системи коме-

рціалізації об’єктів інтелектуальної власності, удосконалення системи охорони 

прав творців інтелектуального продукту, а також запровадження фіскальних пре-

ференцій для інноваційно активних підприємств, одночасно із стабілізацією 

вітчизняного макроекономічного середовища і підвищенням реальних доходів 

населення забезпечить умови для інноваційної модернізації вітчизняної 

промисловості та стати головним драйвером економічного зростання в Україні. 
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5.2. Сучасні тенденції та проблеми розвитку інтелектуальної 

 власності в Україні 

 

Генезис відносин інтелектуальної власності в Україні має тривалу історію. 

Законодавство у галузі охорони прав суб’єктів інтелектуальної діяльності, а також 

система державної реєстрації прав інтелектуальної власності почали формуватися 

ще у період перебування України у складі СРСР. З розпадом Радянського Союзу 

наша країна стала на шлях побудови власної державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності беручи за основу прогресивний досвід країн Європи. 

Першим кроком у даному напряму стало прийняття в лютому 1991 р. Закону 

України «Про власність», де серед об’єктів власності громадян зазначалися твори 

науки, літератури та мистецтва, винаходи та інші результати інтелектуальної праці. 

Розвиток відносин інтелектуальної власності в Україні супроводжувався 

поступовим формуванням спеціалізованого законодавства у галузі охорони прав 

суб’єктів інтелектуальної діяльності, створенням органів виконавчої влади, які 

забезпечували формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної 

власності, а також приєднанням України до численних міжнародних договорів у 

галузі охорони інтелектуальної власності. На жаль, не зважаючи на доволі тривалу 

історію розвитку відносин інтелектуальної власності в Україні, акумульований 

суспільством інтелектуальний капітал та значний науково-технічний потенціал, 

національна економіка продовжує страждати від браку інновацій, повільного і 

малоефективного впровадження результатів інтелектуальної діяльності в суспільне 

виробництво, міграції наукових кадрів, а також зростаючої кількості порушень 

прав інтелектуальної власності. Вплив зазначених факторів, а також загальна 

макроекономічна нестабільність, викликана військовою агресіє на сході України, 

зумовлюють поступове зниження винахідницької активності. 

У 2018 р. надійшло 3965 заявок на винаходи, що на 2% менше, ніж у 2017 р. і 

на 19,8% менше ніж у 2012 р. (див. табл. 5.5). Загалом, протягом останніх років 

спостерігається стабільне зменшення загальної кількості поданих заявок на 

винаходи. Співвідношення заявок, поданих за національною процедурою до заявок 
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поданих за процедурою РСТ суттєво не змінилось. У 2012 р. воно становило 57% 

до 43%, а у 2018 р. незначним чином зросло до рівня 60% до 40%.   

Таблиця 5.5 

Надходження заявок та реєстрація об’єктів інтелектуальної 

власності в Україні впродовж 2012-2018 рр. 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Винаходи  
Кількість заявок 4 944 5 418 4 814 4 497 4 093 4049 3965 
За національною процедурою 2 834 3 132 2 675 2 506 2 422 2494 2352 
- від національних заявників 2 483 2 855 2 455 2 271 2 230 2281 2102 
- від іноземних заявників 351 277 220 235 192 213 250 
За процедурою РСТ 2 110 2 286 2 139 1 991 1 671 1555 1613 
Кількість патентів 3 405 3 635 3 319 3 014 2 813 2590 2469 
Корисні моделі  
Кількість заявок 10 229 10 175 9 384 8 620 9 557 9105 9123 
За національною процедурою 10 224 10 152 9 373 8 602 9 551 9098 9118 
- від національних заявників 10 030 9 977 9 243 8 490 9 467 8970 8984 
- від іноземних заявників 194 175 130 112 84 128 134 
За процедурою РСТ 5 23 11 18 6 7 5 
Кількість патентів 9 951 10 137 9 196 8 153 9 044 9 442 8 620 
Промислові зразки  
Кількість заявок 1 851 3 778 2 664 2 080 2 302 2 480 3042 
- від національних заявників 1 517 3 186 2 045 1 811 2 016 2 250 2787 
- від іноземних заявників 334 592 619 269 286 230 255 
Кількість патентів 1 541 2 010 2 464 2 521 2 469 2390 2297 
Товарні знаки  
Кількість заявок 22 781 24 471 18 796 24 652 29 600 30 183 30899 
- від національних заявників 17 939 19 769 15 141 21 245 26 064 26 275 27329 
- від іноземних заявників 4 842 4 702 3 655 3 407 3 536 3 908 3570 
Кількість свідоцтв 15 459 14 981 14 698 12 388 13 618 15248 15877 
Об’єкти авторського права  
Кількість виданих свідоцтв 5410 5926 5025 5413 6143 - - 

 

Джерело: розроблено автором за даними [230; 231; 235]. 

Крім того, за період з 2012 р. по 2018 р. частка патентів, виданих протягом 

року на ім’я національних заявників незначним чином зросла з 45,8% до 47,3%. 

Аналогічним чином, відбулося поступове зменшення частки відповідних 

охоронних документів, виданих на ім’я іноземних заявників. 

У 2018 р. національними заявниками подано 2102 заявки на винаходи. 

Найбільше заявок на винаходи і корисні моделі надійшло від заявників з м. Київ 
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(3320 заявок), Харківської обл. (1438), Дніпропетровської обл. (914), Вінницької 

обл. (880), Запорізької обл. (541), Одеської обл. (501), Львівської обл. (422). Загалом 

заявниками цих регіонів протягом 2018 р. було подано понад 8,02 тис. заявок, або 

майже 72 % від загальної їх кількості [235]. На жаль, винахідницька активність 

інших регіонів України перебуває на низькому рівні, а понад третина усіх заявок 

подається винахідниками, що проживають у Київській області та м. Києві. Таким 

чином, розвиток відносин інтелектуальної власності в Україні відзначається доволі 

помітними територіальними диспропорціями. 

У 2018 р. було видано 2469 патентів на винаходи, що на 4,7% менше ніж у 

2017 р. та майже на 28% менше ніж у 2012 р. Динаміка є спадною, що негативно 

характеризує ефективність вітчизняної системи правової охорони та фінансування 

комерціалізації результатів науково-технічної діяльності (див. рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Динаміка надходження заявок та реєстрації 

патентів на винаходи в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [230; 231; 235]. 

Станом на кінець 2018 р. до державних реєстрів в Україні внесено 547892 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, у тому числі: 123121 

патент на винахід; 130953 патенти на корисні моделі; 38310 патентів на промислові 

зразки; 252346 свідоцтв на знаки для товарів і послуг; 13 свідоцтв на топографії 

інтегральних мікросхем; 34 свідоцтва на право використання зареєстрованих 

кваліфікованих зазначень походження товарів [235].  
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Загалом, динаміка кількості чинних патентів на винаходи в Україні є спадною 

(див. рис. 5.6). Фактично, упродовж 2003-2016 рр. кількість чинних патентів на 

винаходи скоротилася майже на 35% з 37912 до 24760. Наведені Українським 

інститутом інтелектуальної власності дані засвідчують, що у 2016 р. найбільша 

кількість патентів на винаходи видана за заявками, поданими у 2010 та 2011 роках 

[231]. При цьому майже 92% чинних патентів припадає на заявки, подані у 2001-

2014 рр. Варто відзначити, що через необхідність сплати збору за підтримку 

чинності патенту, лише незначна кількість патентів на винаходи є чинними 

протягом усього терміну дії, який становить 20 років. 

 

Рис. 5.6. Кількість чинних в Україні патентів на винаходи 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

Зазначені дані ще раз підтверджують той факт, що протягом останніх років 

відбувається зниження активності науковців, винахідників та інших творців інтелек-

туального продукту у сфері науково-технічної діяльності, що зумовлюється низьким 

рівнем матеріального забезпечення, а також академічною міграцією [8, c. 362].  

Аналіз даних Державної служби статистики України засвідчує, що протягом 

2010-2017 рр. відбувається планомірне скорочення кількості наукових кадрів (див. 

табл. 5.6). Зокрема у 2017 р. порівняно з 2010 р. кількість кандидатів наук 

зменшилася на 58,8% з 46685 осіб до 19219 осіб, а кількість докторів наук – на 42% 

з 11974 осіб до 6942 осіб. При цьому у структурі наукового персоналу кількість 

дослідників скоротилася на 55,6% з 133744 осіб до 59392 у 2017 р., а кількість 
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допоміжного персоналу у 2017 р. навпаки зросла на 15% порівняно з 2014 р. [649; 

650]. Таким чином, в Україні відбувається планомірне заміщення кваліфікованого 

персоналу обслуговуючим з нижчою кваліфікацією. 

Таблиця 5.6 

Наукові кадри України включно з науково-педагогічним 

персоналом за період 2012-2017 р.р. 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Усього осіб 182484 175330 164340 155386 136123 122504 97912 94274 
з них:         
дослідники 133744 130403 122106 115806 101440 90249 63694 59392 
техніки 20113 17260 15509 14209 12299 11178 10000 9144 
допоміжний персонал 28627 27667 26725 25371 22384 21077 24218 25738 
у т. ч. мають наук. ступінь:         
доктора наук 11974 11677 11172 11155 9983 9571 7091 6942 
кандидата наук 46685 46321 42050 41196 37082 32849 20208 19219 

 

Джерело: розроблено автором за даними [649; 650]. 
 

Крім того, результати проведеного у 2013 р. спеціального статистичного 

обстеження продемонстрували, що з 1994 р. по 2013 р. з України емігрувало 488 

докторів наук та 1397 кандидатів наук. Понад 90% усіх наукових кадрів виїхало до: 

США, Росії, Ізраїлю, Німеччини, Канади та Польщі. Зокрема, найбільша кількість 

науковців мігрували до США, а найменша до Польщі [651]. В умовах формування 

економіки знань інтелектуальний капітал нації є визначальним фактором 

конкурентоспроможності національної економіки [652, c. 121; 653, c. 112]. Саме 

тому можна з впевненістю говорити про вкрай негативний вплив інтелектуальної 

міграції не лише на науково-технічну діяльність, а й на інноваційний потенціал 

України. Адже відплив наукових кадрів з України зумовлює не лише скорочення 

сукупної висококваліфікованої робочої сили, а й безповоротну втрату інвестованих 

державою у підготовку наукових кадрів коштів, що руйнує передумови для 

зростання добробуту нації та соціально-економічного прогресу країни.  

Поряд із зменшенням кількості виданих патентів на винаходи, в Україні 

простежується поступове скорочення кількості зареєстрованих корисних моделей. 

Упродовж 2013-2016 рр. кількість чинних патентів на корисні моделі скоротилася 

майже на 12,7% з 41124 до 35914 (див. рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Кількість чинних в Україні патентів на корисні моделі 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

У 2018 р. надійшло понад 9,1 тис. заявок на корисні моделі, з яких 98,5% – від 

національних заявників (див. табл. 5.5). Загальна кількість заявок порівняно з 

2017 р. скоротилася на 0,2%, а у порівнянні з 2012 р. майже на 11%. На початку 

2017 р. чинними залишалися 35914 патентів на корисні моделі, причому найбільша 

кількість чинних патентів на корисні моделі припадала на заявки, подані у 2014 р. 

та 2015 р. [231]. На жаль, від іноземних заявників у 2018 р. надійшло лише 134 

заявки на корисні моделі, а за процедурою РСТ лише 5 заявок. 

Серед іноземних країн лідером у поданні заявок на корисні моделі був Кіпр, 

кількість заявок від якого у 2018 р. перевищила 40% від загальної кількості. 

іноземних заявок. У 2018 р. Українським інститутом інтелектуальної власності 

було завершено діловодство за 9481 заявкою на корисні моделі, зокрема прийнято 

9073 рішення про видачу патентів на корисні моделі, 33 – про відмову у видачі, за 

375 заявками припинено діловодство. Загалом у 2018 р. було видано 8620 патентів 

на корисні моделі, що на 8,7% менше ніж у минулому році [235]. 

Варто наголосити на тому, що розгляд заявок на реєстрацію корисних моделей 

не передбачає проведення кваліфікованої експертизи. Таким чином, новизна та 

промислова придатність значної кількості корисних моделей може бути нічим не 

підтвердженою й існувати лише на папері. Як свідчить практика, заявниками на 

отримання патентів на корисні моделі в Україні доволі часто виступають патентні 
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тролі та інші суб’єкти, що планують несумлінно використовувати їх у своїй 

діяльності. Тому такі патенти на корисну модель можуть бути у будь-який момент 

визнані недійсними в судовому порядку. Відповідно, завдяки специфіці корисної 

моделі як об’єкта інтелектуальної власності, скорочення кількості охоронних 

документів на корисні моделі не здійснює такого негативного впливу на соціально-

економічний розвиток України як скорочення винахідницької активності.  

На противагу кількісним показникам у сфері реєстрації прав на винаходи і 

корисні моделі, активність заявників у сфері набуття прав на промислові зразки 

продовжує зростати (див. табл. 5.5). У 2018 р. надійшло 3042 заявки на промислові 

зразки, що на 22,7% більше за попередній рік та на 64% більше за 2012 р.  

У 2018 р. було завершено діловодство за 2581 заявкою на промислові зразки, 

прийнято 2409 рішень про видачу патентів на промислові зразки, 4 рішення про 

відмову у видачі, 281 заявка була відкликана [235]. З 2013 р. кількість чинних 

патентів на промислові зразки невпинно зростає. Станом на 1 січня 2017 р. до 

реєстру було внесено 33623 патенти на промислові зразки, з яких чинними є 13026. 

При цьому понад 53% чинних патентів було видано в 2013-2015 рр. (див. рис. 5.8). 

 

Рис. 5.8. Кількість чинних в Україні патентів на промислові зразки 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

Загалом, у 2018 р. було видано 2297 патентів на промислові зразки, що лише 

на 93 патенти або на 3,8% менше ніж у минулому році, проте на 50% більше ніж у 

2012 р. У 2018 р. найбільша кількість виданих патентів на промислові зразки  
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належала до таких класів, як «Упакування та ємності для перевезення чи 

перенесення товарів» (351), «Канцелярське знаряддя та приладдя, мистецькі та 

навчальні засоби» (295), «Графічні символи і логотипи, фактурні візерунки, 

оздоблення» (228), «Транспортні або підіймальні засоби» (147 патентів) [235]. 

Серед усіх об’єктів інтелектуальної власності найбільша кількість заявок, а 

також державних реєстрацій охоронних документів пов’язана із товарними 

знаками. На противагу об’єктам патентного права, строк дії свідоцтва на знак для 

товарів і послуг становить 10 років і продовжується за клопотанням власника 

свідоцтва в установленому порядку щоразу на 10 років за умови сплати збору. 

Завдяки цьому щороку кількість чинних свідоцтв на знаки для товарів і послуг 

невпинно зростає (див. рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Кількість чинних в Україні свідоцтв на знаки для товарів послуг 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

У 2018 р. надійшло 30899 заявок на знаки для товарів і послуг за національною 

процедурою, що на 2,4% більше ніж у 2017 р. і майже на 36% більше ніж у 2012 р. 

(див. рис. 5.10). При цьому активність національних заявників незначним чином 

зросла, а кількість заявок від іноземних заявників скоротилася на 8,7% до 3570. У 

2018 р. Українським інститутом інтелектуальної власності було завершено 

діловодство за 25258 заявками, прийнято 18218 рішень про видачу свідоцтв, а 

також 1795 рішень про відмову у видачі свідоцтв. Крім того, 5245 заявок було 

відкликано або відхилено. Загалом у 2018 р. було зареєстровано понад 15877 

свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що на 4,2% більше ніж минулого року [235]. 
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Рис. 5.10. Динаміка надходження заявок та реєстрації свідоцтв  

на знаки для товарів і послуг в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [230; 231; 235]. 

У відповідності до норм як міжнародного, так і національного законодавства, 

авторське право виникає відразу з моменту створення твору і набуття ним 

об’єктивної форми, а реалізація авторського права не пов’язана з виконанням будь-

яких формальностей. Як наслідок, реєстрація авторського права на твір не є 

обов’язковою і її наявність не впливає на виникнення у автора прав на його твір. 

Не зважаючи на це, в Україні щорічно подається значна кількість заявок на 

державну реєстрацію авторського права. Зазначена особливість пояснюється тим, 

що реєстрація авторських прав і депонування творів дозволяє полегшити захист 

прав творців інтелектуального продукту, а також належним чином зафіксувати дату 

створення творів, які ще не були оприлюднені з тих чи інших мотивів [8, c. 369].  

Реєстрація авторського права на твори здійснюється Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України. Варто зазначити, що Міністерство під 

час розгляду заявок не проводить експертизу і не встановлює факт виникнення 

авторства. Тому як і у випадку корисних моделей, свідоцтво про реєстрацію 

авторського права деякою мірою має декларативний характер. Впродовж 2016 р. в 

Україні було подано 6534 заявки на реєстрацію авторського права на твір та 

здійснено 6143 державні реєстрації авторського права на твір, що на 13,5 % більше, 

ніж у 2015 р., коли кількість виданих свідоцтв сягнула 5413 (див. рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Динаміка державних реєстрацій авторського права в Україні 

Джерело: розроблено автором за даними [231-234]. 

Таким чином, результати проведеного аналізу засвідчують, що незважаючи на 

поступове зниження активності суб’єктів науково-технічної та літературно-

мистецької діяльності у сфері реєстрації прав інтелектуальної власності, в Україні 

щорічно реєструється значна кількість об’єктів інтелектуальної власності, що за 

наявності відповідних механізмів комерціалізації могло б стати основою для 

комплексної інноваційної модернізації вітчизняної економіки. На жаль, недостатнє 

фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, а також 

відсутність розвинутої системи підтримки комерціалізації та господарського 

обороту результатів інтелектуальної діяльності зумовлюють низький рівень 

інноваційної активності підприємств реального сектору економіки. 

За даними Державної служби статистики України у 2017 р. інноваційною 

діяльністю в промисловості займалися лише 16,2% підприємств, тобто 759 з 4685 

обстежених промислових підприємств (див. табл. 5.7). Водночас у країнах Європи 

даний показник перевищує 60% [654, c. 26]. Впродовж 2017 р. на інноваційну 

діяльність підприємства витратили 9,1 млрд. грн., що становить лише 0,3% від ВВП 

України. При цьому переважаючою формою інноваційної діяльності у 2017 р. були 

інвестиції в основні засоби, адже більшість підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю, тобто 65,87% або 500 господарських одиниць здійсню-

вали придбання нових машин, обладнання та програмного забезпечення [655]. У 

порівнянні з 2015 р. зазначена тенденція ще більше загострилася, адже у 
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зазначений період частка суб’єктів господарювання, які вкладали кошти в 

придбання нового устаткування, становила 56,7%. 

Таблиця 5.7 

Характеристика інноваційної діяльності промислових підприємств 

України протягом 2015-2017 рр. 

Показник 
2015 2016 2017 

Усього % Усього %  Усього %  

Кількість інноваційно активних 
промислових підприємств 

824 17,3 834 18,9 759 16,2 

у тому числі витрачали кошти на:       
внутрішні НДР 151 3,2 232 5,2 130 2,8 
зовнішні НДР 70 1,5 103 2,3 62 1,3 
придбання машин, обладнання та   
програмного забезпечення 467 9,8 590 13,3 500 10,6 

придбання інших зовнішніх знань 32 0,7 74 1,7 43 0,9 
інші 210 4,4 368 8,3 173 3,7 
Витрат інноваційно активних 
промислових підприємств, млн. грн. 

13813,7 100,0 23229,5 100,0 9117,5 100,0 

у тому числі на:       
внутрішні НДР 1834,1 13,3 2063,8 8,9 1941,3 21,3 
зовнішні НДР 205,4 1,5 394,1 1,7 228,5 2,5 
придбання машин, обладнання  та 
програмного забезпечення  11141,3 80,6 19829,0 85,3 5898,8 64,7 

придбання інших зовнішніх знань  84,9 0,6 64,2 0,3 21,8 0,2 
інше 548,0 4,0 878,4 3,8 1027,1 11,3 

 

Джерело: розроблено автором за даними [655; 656]. 

При цьому переважаючою формою інноваційної діяльності у 2017 р. були 

інвестиції в основні засоби, адже більшість підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю, тобто 65,87% або 500 господарських одиниць 

здійснювали придбання нових машин, обладнання та програмного забезпечення. У 

порівнянні з 2015 р. зазначена тенденція ще більше загострилася, адже у 

зазначений період частка суб’єктів господарювання, які вкладали кошти в 

придбання нового устаткування, становила 56,7%.  

Решта підприємств у 2017 р. витрачали кошти на фінансування внутрішніх та 

зовнішніх НДР. Дана група підприємств становить 25,3% від кількості інноваційно 

активних господарських одиниць. На жаль, у придбання нових знань, куди 

відносяться й інвестиції в об’єкти інтелектуальної власності, інвестували кошти 

лише 43 з 759 інноваційно активних підприємств, що становить лише 5,7% [655]. 
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Розглядаючи інноваційну діяльність підприємств в регіональному розрізі, слід 

відзначити, що найбільша кількість підприємств, які у 2017 р. вкладали кошти у 

придбання нових знань, зареєстрована у м. Києві (7), Львівській області (7), 

Харківській області (5). Водночас найбільша кількість підприємств, які вкладали 

кошти у придбання нового обладнання, зареєстрована у Харківській області (63), 

м. Києві (59), Дніпропетровській області (40) та Львівській області (37) [655]. 

Таким чином, переважаюча частина інноваційно активних підприємств 

України, тобто 50,6% або 384 з 759 підприємств, зосереджена у п’яти регіонах: 

м. Київ та Київська область; Харківська область; Дніпропетровська область; 

Львівська область; Запорізька область [657, p. 182, 184].  

У розрізі видів економічної діяльності найбільша кількість інноваційно актив-

них підприємств у 2017 р. працювала у сфері: виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів (167); виробництва машин і устаткування (69); металу-

ргійного виробництва (69); виробництва гумових, пластмасових виробів та іншої 

неметалевої продукції (56) [655]. На жаль, в зазначеному переліку переважно пред-

ставлені традиційні галузі виробництва і практично відсутні високотехнологічні 

види економічної діяльності. Наприклад, у сфері виробництва комп’ютерів, елект-

ронної та оптичної продукції працюють лише 34 підприємства. Отже, структура 

інноваційно активних підприємств за видами діяльності характеризує індустріаль-

ний характер національної економіки, що стримує розвиток інтелектуальної діяль-

ності та створює перешкоди на шляху комерціалізації її результатів. 

Аналіз витрат на інноваційну діяльність ще більше підтверджує відсутність у 

власників вітчизняних підприємств мотивації до придбання об’єктів інтелек-

туальної власності (див. табл. 5.7). Незважаючи на скорочення обсягу витрат на 

інноваційну діяльність на 34% з 13,8 млрд. грн. у 2015 р. до 9,1 млрд. грн. у 2017 р., 

обсяг витрат на придбання зовнішніх знань скоротився у 4 рази. Загалом з 9,1 млрд. 

грн., що були витрачені на інноваційну діяльність вітчизняними промисловими 

підприємствами у 2017 р., на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення було витрачено 5,9 млрд. грн., на внутрішні та зовнішні науково-

дослідні роботи – 2,17 млрд. грн., на іншу інноваційну діяльність (проектування, 
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навчання, маркетинг та іншу діяльність) – 1 млрд. грн. При цьому на придбання 

нових знань підприємствами було спрямовано лише 0,022 млрд. грн. або 0,2%.  

У регіональному розрізі найбільший обсяг витрат на інноваційну діяльність у 

2017 р. було здійснено підприємствами м. Києва та Київської області  (2,15 млрд. 

грн.), Запорізької області (1,4 млрд. грн.), а також Дніпропетровської області (1,13 

млрд. грн.), що у сумі складає 51,4% від загального обсягу витрат на інноваційну 

діяльність [657, p. 184]. Також, у 2017 р. за видами економічної діяльності 

найбільший обсяг витрат на впровадження інновацій було здійснено компаніями, 

що задіяні у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1,4 

млрд. грн.), автотранспортних засобів (1,3 млрд. грн.), виробництві машин і 

устаткування (1,2 млрд. грн.), металургійному виробництві (0,95 млрд. грн.), а 

також виробництві фармацевтичних препаратів (0,79 млрд. грн.) [655]. 

Серед промислових підприємств в 2017 р. лише 672 господарські одиниці 

активно впроваджували інновації. Зокрема ними було вироблено 2387 

інноваційних видів продукції, з яких 477 – нових для ринку, а 1910 – нових для 

підприємств. Із загальної кількості інноваційної продукції 750 становили нові види 

машин та устаткування. Найбільшу кількість інноваційних видів продукції було 

впроваджено на підприємствах Запорізької, Львівської, Харківської, а також м. 

Києва та Київської області [655]. За видами економічної діяльності у 2017 р. 

найбільш активно інновації впроваджувалися у виробництві машин і устаткування, 

харчових продуктів, а також фармацевтичних продуктів і препаратів. 

При цьому інноваційно активні підприємства в Україні надавали перевагу 

впровадженню інноваційних процесів, куди відносяться й управлінські інновації, 

ресурсозберігаючих технологій, а також виробництву нових для себе видів 

продукції [658, c. 13]. На жаль, виробництвом нової для ринку продукції в 2017 р. 

займалося лише 90 підприємств, що засвідчує низьку конкурентоспроможність 

вітчизняної промисловості у глобальному економічному середовищі. 

Крім того, вітчизняні промислові підприємства, які займаються інноваційною 

діяльністю, практично не беруть участі у трансфері технологій. Зокрема у 2017 р. 

лише 8 вітчизняних підприємств здійснили передання нових технологій на користь 
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резидентів Україні та 2 підприємства передали нові технологій за кордон. При 

цьому з 8 підприємств лише 2 здійснили передання майнових прав інтелектуальної 

власності. Трохи кращою є ситуація у галузі придбання нових технологій. Кількість 

підприємств, які придбали нові технології з-за кордону зросла з 32 до 50 

господарюючих суб’єктів [655]. Поряд із цим, відбулося скорочення кількості 

підприємств, які придбали нові технології в середині України, з 181 у 2015 р. до 

170 господарюючих суб’єктів у 2017 р. (див. табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Кількість промислових підприємств України, що придбали та 

передали нові технології в 2015-2017 рр. 

Показник 

Придбання нових 
технологій  

Передання нових 
технологій 

в Україні 
за межами  
України 

в Україні 
за межі  
України 

2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 
Усього 181 170 32 50 9 8 2 2 
у тому числі:          
права на використання об’єктів 
патентного права 21 35 1 6 2 2 – – 

результати НДР і дослідно- 
конструкторських робіт 64 61 7 5 5 4 1 – 

ноу-хау, угоди на придбання  
(передачу) технологій 15 6 2 2 1 1 1 1 

придбання (продаж) устаткування 109 93 25 40 – 2 – 1 
прийом на роботу висококва-
ліфікованих фахівців 6 6 – – 1 – – – 

інші 4 6 – – 1 2 – – 
 

Джерело: розроблено автором за даними [655; 656]. 

Таким чином, аналіз інноваційної активності промислових підприємств в 

Україні засвідчує їх низьку зацікавленість у придбанні нових знань та об’єктів 

інтелектуальної власності, що надзвичайно звужує національний ринок об’єктів 

інтелектуальної власності. Як наслідок, значна частина акумульованого в Україні 

науково-технічного потенціалу та нагромадженого інтелектуального капіталу так і 

залишаються незадіяними у суспільному виробництві. 

На нашу думку, слід визначити п’ять основних факторів, які негативно 

впливають на розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні, знижують 

привабливість інвестицій в інтелектуальний капітал для вітчизняних підприємств, 
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а також перешкоджають оперативній та ефективність комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності:  

–  недостатня ефективність системи інституційного забезпечення, зокрема 

нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності в Україні;  

–  відсутність належних економічних стимулів для суб’єктів інтелектуальної 

діяльності, а також інноваційно активних підприємств щодо комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності та випуску нової для ринку продукції;  

–  значна кількість порушень прав інтелектуальної власності, що підвищує 

ризикованість та знижує комерційну привабливість інвестицій суб’єктів 

господарювання в інтелектуальний капітал;  

–  відсутність ефективних фінансово-економічних механізмів інвестиційного 

забезпечення процесів комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності;  

–  низька ефективність існуючих в Україні трансмісійних механізмів, що 

мають забезпечувати ефективну комерціалізацію результатів інтелектуальної 

діяльності та їх оперативну і безперешкодну трансформацію в інтелектуальний 

капітал підприємств реального сектору вітчизняної економіки. 

Недостатня ефективність правового регулювання відносин інтелектуальної 

власності в Україні обумовлюється трьома негативними чинниками (див. табл. 5.9). 

По-перше, цивільний оборот окремих об’єктів інтелектуальної власності урегульо-

вується виключно нормами ЦКУ та загального законодавства. У той час, як наукове 

відкриття і раціоналізаторська пропозиція не здобули широкого розповсюдження в 

Україні, перераховані вище решта об’єктів активно залучаються до господарського 

обороту та беруть участь у цивільно-правових відносинах. Таким чином, відсут-

ність спеціалізованого законодавства, яке регламентувало б умови виникнення, ме-

ханізм використання та порядок припинення прав на породи тварин, комерційне 

найменування і комерційну таємницю, беззаперечно слід віднести до недоліків ук-

раїнської системи законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

По-друге, в Україні так і залишаються не врегульованими на законодавчому 

рівні організаційні засади та принципи побудови національної системи правової 

охорони інтелектуальної власності (див. табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9 

Чинники, що знижують ефективність правового регулювання 

відносин інтелектуальної власності в Україні   

№ Характеристика чинника 

1. 

Цивільний оборот таких об’єктів, як наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція, 
породи тварин, комерційне найменування та комерційна таємниця урегульовується 
виключно нормами Цивільного кодексу та загального законодавства.  
Зокрема, у Цивільному кодексі України питанням регулювання цивільного обороту 
прав на селекційні досягнення (сорти рослин та породи тварин) присвячено лише 
чотири статті Ст.485-488. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» 
переважно регламентує організаційно-правові засади племінної справи, а основна 
частина норм, які урегульовують питання виникнення, використання та припинення 
прав на породи тварин, міститься у підзаконному акті – Наказі Міністерства аграрної 
політики та продовольства України «Про затвердження положень щодо проведення 
апробації та реєстрації селекційних досягнень у тваринництві» [99; 123; 659]. 
Правовий режим використання комерційної таємниці у господарській діяльності 
врегульовується Ст.94, Ст.177 та Ст.505-508 ЦКУ, Ст.32, Ст.36 та Ст.162 ГКУ, Ст.16-
19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної 
таємниці», а також окремим положеннями Законів України «Про інформацію» та 
«Про науково-технічну інформацію». При цьому розпорошені по різних правових 
актах норми лише визначають загальні засади правового регулювання цивільного та 
господарського обороту комерційної таємниці [99; 145; 514; 660; 521; 523].  
Порядок виникнення та використання прав на комерційне найменування взагалі 
врегульовується лише 4 статтями ЦКУ (Ст.90, Ст.489-491) та двома статтями ГКУ  
(Ст.33, Ст.159). При цьому окремі норми Господарського кодексу та Цивільного 
кодексу України навіть частково суперечать одна одній в частині визначення 
суб’єктів права на комерційне найменування [99; 145]. 

2. 

В Україні так і залишаються не врегульованими на законодавчому рівні організаційні 
засади та принципи побудови державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності. У Ст.2 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» лише 
дається доволі суперечливе визначення державної системи правової охорони інтеле-
ктуальної власності в Україні [144]. Поряд із цим, проект Закону України «Про Наці-
ональну систему охорони інтелектуальної власності в Україні», яким передбачалося 
створення спеціального національного органу, що сформує основу нової дворівневої 
системи правової охорони інтелектуальної власності, так і не було прийнято [619]. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №585 було ліквідовано 
Державну службу інтелектуальної власності України, а Постановою від 11.05.2017 р. 
№320 усі завдання та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 
власності було покладено на МЕРТ, а також створений пізніше у його структурі 
Департамент інтелектуальної власності. Слід відзначити, що законодавство країн ЄС 
не передбачає суміщення в рамках одного державного органу повноважень з 
прийняття підзаконних правових актів та їх виконання. Тому існуюча в Україні 
ситуація в сфері публічного адміністрування сфери відносин інтелектуальної 
власності суперечить базовим принципам європейського врядування і не повністю 
узгоджується з обраним Україною вектором європейської інтеграції. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [99; 123; 144-145; 514-523; 619]. 
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По-третє, вітчизняне законодавство в галузі регулювання відносин 

інтелектуальної власності характеризується наявністю колізій, які ускладнюють 

охорону та судовий захист майнових та немайнових прав творців інтелектуального 

продукту. Зазначена ситуація певною мірою пояснюється тим, що переважну 

частину спеціального законодавства в галузі інтелектуальної власності було 

прийнято ще наприкінці ХХ ст., а систематизація норм права у галузі цивільно-

правового регулювання інтелектуальної власності відбулася лише в 2003 р., коли 

було прийнято Цивільний кодекс України. На жаль, після введення в дію нового 

Цивільного кодексу в Україні так і не було здійснено належних заходів стосовно 

приведення у відповідність з нормами кодексу спеціального законодавства, що і 

стало причиною появи численних колізій [661, c. 12-13].  

Зокрема, у відповідності до Ст.429 Цивільного кодексу України майнові права 

інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового 

договору, належать працівникові та роботодавцю спільно, якщо інше не 

встановлено договором. Водночас згідно зі Ст.16 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», Ст.9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», а також Ст.8 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки» виключні майнові права на твори, винаходи, корисні моделі та промислові 

зразки, які були створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків, належать 

роботодавцю за умови, що інше не передбачено трудовим договором між ним та 

найманим працівником [99; 111; 115; 144]. 

Крім того, у Ст.33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

прямо зазначено, що предметом договору не можуть бути авторські права, яких не 

існувало на момент укладання договору. Таким чином, залишається не до кінця 

зрозумілим, як можна передбачити умовами трудового договору передачу 

роботодавцю майнових прав на ще не створений найманим працівником 

службовий твір. При цьому Ст.13 Закону «Про авторське право і суміжні право» 

також містить положення, згідно з яким відносини між співавторами визначаються 

угодою, укладеною між ними [111]. Проте ні спеціальне законодавства у галузі 

охорони інтелектуальної власності, ні Глава 75 «Розпоряджання майновими 
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правами інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України не містять 

відповідних норм, які б регламентували зміст, порядок укладення та істотні умови 

зазначеного виду авторських договорів [662, с. 13-14]. 

Інша колізія пов’язана із неузгодженістю норм Закону України «Про охорону 

прав на топографії інтегральних мікросхем» та Цивільного кодексу. Зокрема, 

Ст.478 Кодексу передбачає, що чинність достроково припинених майнових прав 

інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може бути 

відновлено за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення. 

Водночас, а ні Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем», а ні інше спеціальне законодавство не містить положень, що 

регламентували б підстави та порядок відновлення чинності виключних майнових 

прав на топографію інтегральної мікросхеми [99; 126]. 

Найбільш виразним свідченням суперечливості вітчизняного законодавства в 

сфері інтелектуальної власності є наявність в Законі України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» численних згадок про деклараційний патент на винахід, 

не зважаючи на той факт, що в Україні багато років поспіль патенти на винаходи 

видаються на підставі проведення кваліфікаційної експертизи і тому за своїм 

змістом не є деклараційними. Поряд із цим, текст Ст.488 Цивільного кодексу 

України, що регламентує строк чинності майнових прав інтелектуальної власності 

на селекційні досягнення, взагалі містить технічну помилку, адже зміст частини 6 

зазначеної статті дублює зміст частини 4 [99].  

Наступним чинником, що стримує розвиток відносин інтелектуальної 

власності в Україні, є відсутність належних економічних стимулів до 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як для самих суб’єктів 

інтелектуальної діяльності, так і для підприємств реального сектору економіки. 

Цивільний та господарський оборот результатів інтелектуальної діяльності, 

зокрема створення та надходження в оборот, використання у господарській 

діяльності, а також вибуття з обороту прямо або опосередковано оподатковується 

у відповідності з нормами чинного законодавства України. Набуття або продаж 

майнових прав інтелектуальної власності безпосередньо впливає на фінансовий 
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результат діяльності підприємства і, відповідно, на базу оподаткування. У випадку 

використання об’єктів інтелектуальної власності у господарській діяльності, 

відбувається опосередкований вплив на базу оподаткування. Вартість об‘єктів 

інтелектуальної власності амортизується, тобто переноситься частинами на 

вартість виробленої продукції, що збільшує витрати підприємства, впливає на 

створену додану вартість та фінансовий результат від реалізації продукції, які в 

свою чергу підлягають оподаткуванню.  

Як зазначалося у попередніх підрозділах, операції у сфері господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності обкладаються двома основними 

податками – податком на прибуток та податком на додану вартість [316, c. 117-118]. 

У контексті інтелектуальної власності об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до 

Ст.185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) є операції з передання (продажу) 

виключних майнових прав інтелектуальної власності [137]. Базою оподаткування 

ПДВ є договірна (контрактна) вартість виключних майнових прав інтелектуальної 

власності з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. При цьому базова 

ставка податку на додану вартість складає 20% від бази оподаткування. Обчислена 

сума ПДВ є податковим зобов‘язанням платника податку [663, c. 105-106].  

У свою чергу, податок на прибуток є прямим податком, що сплачується 

підприємством з фінансового результату від господарської діяльності, 

розрахованого відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та 

норм Податкового кодексу України. Базою оподаткування виступає грошове 

вираження прибутку, а основна ставка податку складає 18%. При цьому різні 

господарські операції з майновими правами інтелектуальної власності по різному 

впливають на базу оподаткування [316, c. 118]. 

Поряд із набуттям прав інтелектуальної власності, їх використанням в 

господарській діяльності та продажом, важливу роль у формуванні бази 

оподаткування відіграють доходи, отримані у формі роялті. Дохід у формі роялті 

відноситься до складу інших операційних доходів і збільшує фінансовий результат 

підприємства. Водночас платежі, здійснені підприємством у формі роялті, 

враховуються у складі собівартості виготовленої продукції, якщо подібні вихідні 
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грошові потоки можна віднести до конкретного об‘єкта витрат. Слід підкреслити, 

що доходи у формі роялті а ні прямо, а ні опосередковано не обкладається податком 

на додану вартість. Поряд із цим, платежі у формі роялті, за рахунок їх включення 

до собівартості виготовленої та реалізованої продукції, опосередковано впливають 

на базу оподаткування податком на додану вартість [316, c. 119]. 

Важливо відзначити, що у відповідності з нормами ПКУ для визначення 

прибутку в цілях оподаткування фінансовий результат збільшується на суму витрат 

по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від 

роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції за даними 

фінансової звітності за попередній рік (крім підприємств, які провадять діяльність 

у сфері телебачення і радіомовлення). Таке коригування означає, що витрати по 

нарахуванню роялті нерезидентам за певних умов призводять до відповідного 

збільшення бази оподаткування і розміру нарахованого податку [137]. 

Крім того, з метою запобігання ухилянню від сплати податків нормами Ст.140 

ПКУ визначено, що фінансовий результат збільшується на суму витрат по нараху-

ванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь нерезидента, 

який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем роялті; нерезидента щодо 

об’єктів, права власності стосовно яких вперше виникли у резидента України; 

нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в країні 

базування; юридичної особи, яка звільнена від сплати податку на прибуток тощо 

[137]. Дохід від роялті, отриманий нерезидентом від провадження господарської 

діяльності із джерелом його походження з України, оподатковується за ставкою 

15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з 

країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати [664, c. 57]. 

Таким чином, аналіз податкового законодавства України переконливо 

засвідчує відсутність жодних пільг в оподаткуванні податком на прибуток та 

податком на додану вартість для суб’єктів підприємницької діяльності, які залучені 

до господарського обороту інтелектуальної власності та здійснюють 

комерціалізацію результатів інтелектуальної діяльності. При цьому норми 

Податкового кодексу України, що регламентують порядок оподаткування роялті, 
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не лише жодним чином не стимулюють суб’єктів господарювання, задіяних у 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, а й формують негативну 

мотивацію для учасників ринку інтелектуальної власності у сфері транскордонного 

співробітництва та налагодження економічних зв’язків з іноземними компаніями. 

Слід відзначити, що Законами України «Про інноваційну діяльність» та «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» передбачено реалізацію 

сприятливої податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності, а також 

встановлення пільгового режиму оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності. 

Водночас зазначені положення спеціального законодавства у галузі регулювання 

інноваційної діяльності так і не набули повноцінного закріплення в Податковому 

кодексі України [535; 665; 137]. Зокрема, у довіднику податкових пільг №88 від 

30.05.2018 р. Державної фіскальної служби України зазначено 266 пільг, у тому 

числі: 22 пільги щодо загального звільнення від податків, зборів та обов’язкових 

платежів; 24 пільги з податку на прибуток підприємств; 28 пільг по платі за землю; 

155 пільг з податку на додану вартість; 23 пільги по акцизному податку з ввезених 

на митну територію України підакцизних товарів; 3 пільги по місцевих податках і 

зборах; 11 пільг по державному миту. Серед зазначених податкових преференцій 

можна виокремити 101 пільгу, що спрямовані на стимулювання розвитку окремих 

видів економічної діяльності та галузей вітчизняної економіки (див. додаток У.1). 

Проведений аналіз існуючих в Україні податкових преференцій показав, що 

лише 11,3% пільг, тобто 30 з 266 податкових преференцій, спрямовані на 

стимулювання розвитку окремих секторів національної економіки [667, c. 11]. У 

той же час, лише 2,2% пільг, тобто 6 з 266 податкових преференцій, спрямовані на 

стимулювання окремих сфер інтелектуальної діяльності, серед яких селекційна, 

дослідницька діяльність наукових установ та закладів вищої освіти, а також 

діяльність підприємств вітчизняної кінематографічної галузі. 

Таким чином, в Україні стимулююча фіскальна політика зорієнтована виклю-

чно на точкову підтримку невеликої кількості пріоритетних галузей економіки (лі-

такобудування, космічна галузь), а також виконання положень міжнародних угод у 

сфері міждержавного співробітництва. При цьому вітчизняна податкова система не 
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містить жодних податкових преференцій, що були б спрямовані на безпосередню 

підтримку інноваційної діяльності підприємств незалежно від їх галузевої 

приналежності. Наслідком цього є стійке зниження кількості вітчизняних 

інноваційно активних підприємств протягом останніх років (див. рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Інноваційна активність вітчизняних промислових підприємств 

Джерело: розроблено автором за даними [668]. 

Слід відзначити, що у 2017 р. в порівнянні з 2013 р., коли показники 

інноваційної активності промислових підприємств перебували на піковому рівні, 

кількість інноваційно активних підприємств та кількість підприємств, які 

впроваджували інновації скоротилася в 2 рази. Таким чином, не зважаючи на те, 

що частка підприємств, які проваджують інновацій в загальній кількості 

інноваційно активних підприємств у 2017 р. порівняно з 2013 р. зросла з 76,5% до 

88,5%, загальна динаміка показників інноваційної діяльності вітчизняних 

промислових підприємств залишається негативною. 

Крім того, поряд із погіршенням показників інноваційної активності 

відбувається скорочення інвестицій у нематеріальні активи загалом та у об’єкти 

інтелектуальної власності зокрема. Зазначений факт ще раз демонструє відсутність 

у вітчизняних підприємств стимулів до комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності та фінансування інвестицій у інтелектуальний капітал (див. табл. 5.10). 
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Таблиця 5.10 

Структура капітальних інвестицій підприємств України, млрд. грн. 

 Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Матеріальні 
активи 

216,29 265,71 186,99 173,66 231,92 264,86 239,39 212,04 254,74 347,39 432,04 

% до заг. обсягу 97,13 97,66 96,95 96,17 96,12 96,93 95,81 96,64 93,27 96,71 96,34 

Нематеріальні 
активи 

6,39 6,36 5,89 6,91 9,37 8,4 10,48 7,38 18,38 11,83 16,42 

% до заг. обсягу 2,87 2,34 3,05 3,83 3,88 3,07 4,19 3,36 6,73 3,29 3,66 

у тому числі:   
Об’єкти ІВ* - - - 3,04 4,11 3,65 5,63 2,97 12,46 4,18 5,72 
% до заг. обсягу - - - 1,68 1,70 1,34 2,25 1,35 4,56 1,16 1,28 

Програмне 
забезпечення* - - - 2,81 3,25 3,41 3,47 3,21 4,91 6,32 8,19 

% до заг. обсягу - - - 1,56 1,35 1,25 1,39 1,46 1,80 1,76 1,83 

Усього 222,68 272,07 192,88 180,57 241,29 273,26 249,87 219,42 273,12 359,22 448,46 
 

* до 2010 р. дані не обліковувалися 
Джерело: розроблено автором за даними [236]. 

Аналіз даних щодо структури капітальних інвестицій вітчизняних 

підприємств за період з 2007 р. по 2017 р. показав, що з 2010 р. відбувається 

планомірне скорочення обсягів інвестицій в об’єкти інтелектуальної власності в 

структурі капіталовкладень підприємств. Не зважаючи на зростання інвестицій у 

результати інтелектуальної діяльності у натуральному вираженні з 3,04 млрд. грн. 

у 2010 р. до 5,72 млрд. грн. у 2017 р., частка інвестицій в зазначений вид 

нематеріальних активів скоротилася з 1,68% в 2010 р. до 1,28% у 2017 р. 

Поряд із цим, частка інвестицій у нематеріальні активи в цілому також 

залишається на порівняно низькому рівні. У той час, як протягом 2010-2012 рр. 

вона коливалася навколо 4%, а в 2015 р. взагалі сягнула 6,73% в 2017 р. вона 

скоротилася до 3,66%. Крім того, протягом останніх років інвестиції в 

нематеріальні активи переважно забезпечуються вкладанням коштів підприємств у 

програмне забезпечення та бази даних. Зокрема, впродовж 2010-2013 рр. інвестиції 

в об’єкти інтелектуальної власності стабільно переважали капіталовкладення в 

програмне забезпечення, а починаючи з 2014 р. суб’єкти господарювання 

починають віддавати перевагу програмному забезпеченню під час фінансування 

інвестицій у нематеріальні активи. Таким чином, в умовах вітчизняної економіки 
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результати інтелектуальної діяльності залишаються одним із найменш 

привабливих об’єктів для інвестицій суб’єктів господарювання, переважаючи за 

часткою в капіталі підприємств лише довгострокові біологічні активи, на які в 

2017 р. припадало лише 0,83% капіталовкладень.  

На жаль, практично повна відсутність державної підтримки в галузі 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності доповнюється браком 

податкових преференцій для фізичних осіб, які займаються інтелектуальною 

діяльністю. Відповідно до положень Ст.162 Податкового кодексу України фізичні 

особи незалежно від резидентності є платниками податку з доходу, джерело 

походження якого знаходиться в Україні [137]. 

Основним об’єктом оподаткування виступає загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід та доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування (виплати). Згідно з нормами п.п. 2.3 Ст.164 

ПКУ до загального оподатковуваного доходу включаються доходи від продажу 

об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) 

власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, 

іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам 

нематеріальним активом (творами літератури та мистецтва), об’єкти права 

промислової власності та прирівняні до них права (роялті), у тому числі отримані 

спадкоємцями власника такого нематеріального активу [137].  

Проаналізувавши зміст Ст.164 Податкового кодексу в структурі доходів 

фізичної особи, отриманих від розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, можна виокремити дві основі складові: дохід від передання (продажу) 

виключних майнових прав інтелектуальної власності та дохід від надання права на 

використання об’єктів інтелектуальної власності (роялті) [137]. Слід відзначити, 

що згідно з положеннями вітчизняного законодавства будь-який платіж за 

використання інтелектуальної власності відноситься до категорії роялті, незалежно 

від того є він періодичним чи одноразовим (паушальним). 

Відповідно до роз’яснень Державної фіскальної служби України наданих у 

листі №280 від 25.01.2018 р., дохід у вигляді коштів, отриманих фізичною особою 
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від продажу майнових прав інтелектуальної власності включається до її загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах. У цілях 

оподаткування ставка податку на доходи встановлюється згідно з нормами п.1 

Ст.167 Податкового кодексу України на рівні 18% від бази оподаткування [669].  

Особливості оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих у формі роялті, 

визначено п.3 Ст.170 Податкового кодексу, в якому зазначено, що роялті 

оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів за 

ставкою 18%, визначеною пп.5.1 Ст.167 Кодексу. Відповідно, обидва види доходів 

від розпорядження правами інтелектуальної власності оподатковуються за єдиною 

ставкою 18%, яка співпадає з базовою для даної категорії податку [137]. Крім того, 

даний оподатковуваний доход додаткового обкладається військовим збором. 

Таким чином, доходи від результатів інтелектуальної діяльності в Україні 

оподатковуються на загальних підставах, тобто з позицій вітчизняного податкового 

законодавства жодним чином не відрізняються від заробітної плати, доходів від 

операцій з майном та інвестиційними активами (цінними паперами). При цьому для 

цілей оподаткування дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих 

резидентами-платниками податку на прибуток, ставка податку на доходи 

встановлена у розмірі 5%. Тобто вітчизняна податкова система не лише не 

передбачає жодних фіскальних преференцій для фізичних осіб, що є суб’єктами 

права інтелектуальної власності, а й дискримінує їх відносно власників акцій, 

створюючи негативну мотивацію для творців інтелектуального продукту щодо 

участі у комерціалізації результатів їх творчої діяльності. 

На нашу думку, лише усунення правових колізій та підвищення ефективності 

законодавчого регулювання відносин інтелектуальної власності разом із належною 

державною підтримкою та фіскальним стимулюванням творчої інтелектуальної 

діяльності людини, а також капіталовкладень інноваційних підприємств у 

інтелектуальний капітал можуть створити умови для стійкого розвитку ринку 

об’єктів інтелектуальної власності в Україні та модернізації вітчизняної економіки 

на засадах комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 
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5.3. Концептуальні засади розбудови національної системи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

 

Динаміка вітчизняного ринку об’єктів інтелектуальної власності, а також 

показники інноваційної діяльності вітчизняних підприємств переконливо 

демонструють, що на противагу США та країнам ЄС, де інтелектуальна власність 

перетворилася на потужний драйвер соціально-економічного розвитку, в Україні 

результати інтелектуальної діяльності практично не залучаються до сфери 

суспільного виробництва та не беруть активної участі у господарському обороті. 

Високий рівень ризиків у сфері комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, 

відсутність доступних джерел фінансування інноваційної діяльності, брак 

державної фіскальної підтримки суб’єктів інтелектуальної діяльності, а також 

недостатня ефективність існуючих трансмісійних механізмів, що мають 

полегшувати трансформацію об’єктів інтелектуальної власності у працюючий 

інтелектуальний капітал, максимально знижують для підприємств комерційну 

привабливість інвестицій у інтелектуальні активи.  

У цих умовах, лише формування в Україні дієвої системи комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності може створити передумови для комплексної 

модернізації вітчизняної економіки на засадах інноваційного розвитку та реалізації 

накопиченого в країні науково-технічного потенціалу у сфері суспільного 

виробництва. Крім того, система комерціалізації забезпечить встановлення стійких 

економічних зв’язків між суб’єктами інтелектуальної діяльності та власниками 

майнових прав інтелектуальної власності з одного боку та підприємствами 

реального сектору економіки – з іншого, що завжди пов’язується зі значними  

транзакційними витратами та фінансовими ризиками [260, c. 35]. 

Національна система комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності є 

комплексом підсистем, які охоплюють усі стадії господарського обороту 

результатів інтелектуальної діяльності та формують організаційно-економічне, 

фінансове й інституційні забезпечення кожного з етапів трансформації об’єктів 

інтелектуальної власності у інтелектуальний капітал (див. рис. 4.16).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Структура національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Джерело: власна розробка автора. 
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У системі комерціалізації можна виокремити два базових сегменти, кожен з 

яких включає по три підсистеми. Сегмент інституційного регулювання є 

комплексом формальних і неформальних правил та норм поведінки, що 

структурують та упорядковуються взаємодії економічних суб’єктів у сфері 

привласнення та комерціалізації інтелектуальної власності і у такий спосіб 

фактично конституюють ринок інтелектуальної власності та створюють 

передумови для повноцінної реалізації майнових прав інтелектуальної власності 

шляхом їх трансформації у інтелектуальний капітал. Зазначений сегмент включає 

у себе регламентуючу, санкціонуючу та стимулюючу підсистеми.  

Регламентуюча підсистема включає в себе формальні інституції в складі норм 

міжнародного права, загального та спеціального законодавства у сфері охорони 

прав інтелектуальної власності, а також неформальні правила, що формують 

матриці та схеми поведінки суб’єктів інтелектуальної власності. В умовах 

невизначеності, асиметрії інформації, високої волатильності і непередбачуваності 

сучасного глобалізованого економічного середовища регламентуюча підсистема 

забезпечує економічних агентів надійною інформацією про ймовірні дії інших 

індивідів, що відіграє вирішальну роль у прийнятті управлінських рішень в процесі 

комерціалізації інтелектуальної власності та знижує рівень транзакційних витрат 

на ринку об’єктів інтелектуальної власності [8, c. 411]. 

Концептуальні засади удосконалення регламентуючої підсистеми включають 

три групи заходів. По-перше, підвищення ефективності нормативно-правового 

регулювання відносин інтелектуальної власності шляхом: врегулювання на рівні 

спеціального законодавства умов виникнення, механізму використання та порядку 

припинення прав на породи тварин, комерційне найменування і комерційну 

таємницю;  ухвалення спеціального закону, що визначатиме організаційні засади 

та принципи побудови національної системи правової охорони інтелектуальної 

власності; внесення змін у чинне законодавство в галузі регулювання відносин 

інтелектуальної власності з метою усунення колізій, які ускладнюють охорону та 

судовий захист майнових та немайнових прав творців інтелектуального продукту 

(див. підрозділ 5.2); імплементації у національне законодавство норм Угоди про 
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асоціацію України з ЄС в частині визначення принципів охорони прав на об’єкти 

промислової власності (промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо). 

По-друге, створення належних умов для утвердження ефективних адаптивних  

неформальних інституцій, таких як повага до творчої інтелектуальної діяльності, 

суспільний осуд порушень прав інтелектуальної власності, повага до принципів 

академічної доброчесності у сфері науки, високий рівень правової свідомості та 

відповідальне ставлення до використання об’єктів інтелектуальної власності у 

господарській діяльності, що будуть підсилювати регулюючий вплив формальних 

інституцій і сприяти ефективному санкціонуванню прав інтелектуальної власності. 

По-третє, завершення створення в Україні спеціалізованого суду з питань 

інтелектуальної власності, що забезпечить єдність та відносну усталеність судової 

практики, сприятиме розмежуванню юрисдикції судів у галузі розгляду справ з 

питань інтелектуальної власності, а також створить гарантії неупередженого, 

оперативного і професійного розгляду справ відповідної категорії; формування 

дворівневої державної системи правової охорони інтелектуальної власності 

шляхом реорганізації та передачі функцій Департаменту інтелектуальної власності,  

Національного офісу інтелектуальної власності та Укрпатенту новоствореному 

національному органу інтелектуальної власності зі збереженням за МЕРТ функцій 

у галузі формування та реалізації державної політики у відповідній сфері відносин. 

Удосконалення регламентуючої підсистеми забезпечить ефективне регулю-

вання структурованих в часі та просторі відносин між економічними агентами, 

пов’язаних з обміном прав на об’єкти інтелектуальної власності, інституційне 

впорядкування повторюваних взаємодій учасників ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, а також зниження трансакційних витрат та формування дієвого 

механізму координації учасників господарського обороту об’єктів інтелектуальної 

власності, що у комплексі забезпечуватиме реалізацію науково-технічного 

потенціалу країни та інноваційного вектору економічного зростання. 

 Санкціонуюча підсистема містить комплекс закріплених на рівні формальних 

норм та неформальних правил стягнень, штрафів, покарань та інших санкцій, 

передбачених за порушення визначених регламентуючою підсистемою прав 
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суб’єктів інтелектуальної діяльності та учасників ринку об’єктів інтелектуальної 

власності. В умовах постійно зростаючої кількості порушень прав інтелектуальної 

власності в Україні роль санкціонуючої підсистеми у стимулюванні комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності неможливо переоцінити. Адже у той час, як 

регламентуюча підсистема забезпечує специфікацію прав власності, санкціонуюча 

– гарантує їх дотримання шляхом створення додаткових витрат для порушників. 

Свідченням систематичних порушень прав інтелектуальної власності в 

Україні є постійне згадування нашої країни в Спеціальному звіті 301 Офісу 

торгового представника США. Зазначений звіт розробляється щорічно починаючи 

з 1989 р. у відповідності до положень розділу 301 Закону США «Про торгівлю» 

(1974 р.) з метою визначення переліку країн, в яких існують торговельні бар’єри 

для американських компаній та їх продукції, зумовлені низькою ефективністю 

охорони та захисту прав інтелектуальної власності [670]. 

Аналіз змісту Спеціальних звітів 301 за 1989-2017 рр. дозволив встановити, що 

Україна вперше була включена до списку країн, в яких систематично порушуються 

права інтелектуальної власності в 1998 р. і з цього часу постійно перебувала в 

зазначеному списку періодично змінюючи розділ звіту (див. табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Динаміка перебування України у Спеціальному звіті 301 
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Джерело: розроблено автором за даними [670]. 

Результати проведеного аналізу засвідчили, що протягом періоду перебування 

України у списках Спеціального звіту 301, лише 5 років наша країна була включена 

до звичайного списку нагляду, куди відносяться країни, які допускають незначні 

порушення прав інтелектуальної власності. Протягом 9 років Україна перебувала в 

списку пріоритетного нагляду, до якого Офіс торгового представника США включє 
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країни, в яких спостерігаються значні порушення прав суб’єктів інтелектуальної 

діяльності. Нарешті, протягом 7 років Україна перебувала у списку пріоритетних 

іноземних країн, до якого відносяться держави, які відзначаються надзвичайно 

низьким рівнем охорони прав інтелектуальної власності та уникають співпраці з 

урядом США щодо вирішення зазначених проблем, що створює тяжкі негативні 

наслідки для експорту американських компаній [369, с. 14]. 

Крім того, впродовж 2001-2005 рр. та 2013-2014 рр. Україна взагалі була 

єдиною державою, віднесеною урядом США до категорії пріоритетних іноземних 

країн. Унаслідок численних порушень прав інтелектуальної власності протягом 

2002-2005 рр. урядом США до України було застосовано торговельні санкції, що 

зумовили щорічну втрату національною економікою надходжень від експорту до 

США у розмірі 75 млн. дол. США. Коли у 2013 р. Україна знову єдиною з усіх 

держав світу потрапила до категорії пріоритетних іноземних країн, уряд США не 

запровадив торговельні санкції проти України лише беручи до уваги нестабільну 

політичну ситуацію, спад національної економіки та розгортання конфлікту на Сході 

країни. Зважаючи на політичні міркування, а також подальшу дестабілізацію 

вітчизняної економіки та відсутність прогресу у вирішенні військового конфлікту на 

Сході, США в 2015 р. прийняли рішення надати Україні статус країни пріоритетного 

нагляду, що автоматично відтермінувало для нашої держави питання санкцій [670]. 

На жаль, після того, як Україна впродовж 2015-2018 рр. продемонструвала 

майже повну відсутність прогресу у вирішенні актуальних проблем у сфері охорони 

прав інтелектуальної власності Офіс торговельного представника США 26 квітня 

2018 р. запровадив санкції проти України і призупинив дію Генералізованої системи 

преференцій для 155 позицій українського експорту [671]. 

У зв’язку з цим, розвиток санкціонуючої системи є одним із пріоритетних 

напрямів розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності. Концептуальні засади розвитку санкціонуючої підсистеми включають 

три групи заходів (див. рис. 5.14). Дієва підсистема санкціонування забезпечить 

дотримання правил поведінки на ринку об’єктів інтелектуальної власності, що 

дозволить стандартизувати і формалізувати у такий спосіб усі транзакції з 
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об’єктами інтелектуальної власності. За рахунок застосування дієвих санкцій 

створюватимуться додаткові витрати для порушників прав інтелектуальної 

власності, унаслідок чого економічні агенти, які практикують опортуністичну 

поведінку, вилучатимуться з кола учасників транзакцій з майновими правами 

інтелектуальної власності. Як наслідок, дана підсистема реалізуватиме для 

учасників ринку об’єктів інтелектуальної власності функцію обмежень у ситуації 

економічного вибору, а також гарантуватиме мінімально достатні стандарти 

захисту прав учасників комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.  

 

Рис. 5.14. Концептуальні засади розвитку санкціонуючої підсистеми  

Джерело: власна розробка автора. 

Стимулююча підсистема являє собою сукупність врегульованих нормами 

національного податкового законодавства фіскальних преференцій для творців 

інтелектуального продукту, а також інноваційно активних підприємств, які 

використовують інтелектуальний капітал, що спрямовані на податкове 

стимулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності шляхом 

перерозподілу частини ВВП країни на користь її суб’єктів. У попередньому 

підрозділі на основі результатів аналізу норм податкового законодавства України 

Декриміналізація злочинів, передбачених Ч.1 Ст. 176 та Ст. 177 Кримінального 
кодексу України з одночасним  збільшенням мінімального розміру передбаченого 
цими статтями штрафу з 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та 
максимального розміру штрафу з 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів [412]. 

Удосконалення механізму цивільно-правового захисту за рахунок підвищення 
ефективності застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності шляхом 
конкретизації в Ст. 52 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» та Ст. 35 ЗУ «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» мінімального розміру грошового 
стягнення на рівні 15 мінімальних заробітних плат, а максимального розміру – на 
рівні 50 мінімальних заробітних плат доходів громадян [111; 115].  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САНКЦІОНУЮЧОЇ 
ПІДСИСТЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Внесення змін до адміністративно-деліктного законодавства в частині 
підвищення мінімального розміру стягнень за порушення прав інтелектуальної 
власності, що передбачені Ст. 51-2, з 10 до 200 неоподаткованих мінімумів і 
максимального розміру – з 200 до 500 неоподаткованих мінімумів для формування 
дієвих негативних стимулів для порушників права ІВ [413].  
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нами було доведено, що вітчизняна податкова система не лише не передбачає 

жодних фіскальних преференцій для інноваційно активних підприємств та 

фізичних осіб, що є суб’єктами права інтелектуальної власності, а й іноді 

дискримінує їх відносно інших економічних суб’єктів та ускладнює розпорядження 

правами інтелектуальної власності, створюючи негативну мотивацію для творців 

інтелектуального продукту та суб’єктів господарювання щодо участі у 

комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. 

Відповідно, у той час як регламентуюча та санкціонуюча підсистеми 

національної системи комерціалізації вже тривалий час функціонують і розвиваються, 

стимулююча підсистема так і не була повністю сформована. Таким чином, 

запровадження в Україні системи фіскальних преференцій для творців 

інтелектуального продукту та інноваційно активних підприємств є однією із 

базових передумов для формування ефективного механізму комерціалізації 

інтелектуальної власності, а також стимулювання інноваційної модернізації та 

технічного переозброєння виробництва [687, с. 6-7]. 

Потрібно відзначити, що державна підтримка економічних суб’єктів, задіяних 

у комерціалізації інтелектуальної власності може відбуватися у двох основних 

формах: прямого державного фінансування та надання фіскальних преференцій. На 

жаль, існуючі в Україні протягом тривалого часу постійні проблеми з формуванням 

дохідної частини, фінансуванням видаткової частини державного бюджету та його 

хронічний дефіцит унеможливлюють ефективне застосування зазначеного 

інструменту стимулюючої державної економічної політики для широкої підтримки 

інноваційно активних підприємств та інших учасників господарського обороту 

результатів інтелектуальної діяльності. Починаючи з 2007 р. щорічне виконання 

державного бюджету в Україні супроводжувалося значним дефіцитом. Як 

наслідок, державі завжди бракувало коштів для прямої підтримки учасників 

процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (див. додаток Ф.1).    

Таким чином, в умовах вітчизняної економіки єдиною дієвою формою 

стимулювання комерціалізації інтелектуальної власності є надання непрямої 

державної підтримки у вигляді фіскальних преференцій. Фіскальні преференції 
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можна визначити як переваги у сфері оподаткування цільового характеру, які 

надаються державою економічним суб’єктам, що відповідають визначеним 

критеріям, з метою реалізації конкретних завдань соціально- економічного 

розвитку. Фіскальні преференції поділяються на три види: безпільгові, пільгові, 

процедурні преференції [673, c. 28]. 

На нашу думку, безпосередній вплив на обсяг податкового зобов’язання, 

гнучкість, цільовий характер та обмежена сфера застосування перетворюють 

пільгові преференції (податкові пільги) на надзвичайно ефективний інструмент 

стимулювання комерціалізації інтелектуальної власності. Зважаючи на визначальну 

роль комерціалізації інтелектуальної власності, а також витрат на науково-технічну 

діяльність у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки, а 

також соціально-економічного розвитку суспільства існують усі підстави для 

запровадження в Україні відповідної системи пільгових фіскальних преференцій 

для суб’єктів інтелектуальної діяльності та задіяних в господарському обороті 

інтелектуального капіталу інноваційно активних підприємств [674]. 

У відповідності з положеннями п.9 Ст.30 Податкового кодексу, податкові 

пільги надаються шляхом: податкового вирахування (знижки), що зменшує базу 

оподаткування до нарахування податку та збору; зменшення податкового 

зобов’язання після нарахування податку та збору; встановлення зниженої ставки 

податку та збору; звільнення від сплати податку та збору [137]. Аналіз світової 

практики фіскального стимулювання економічного розвитку перспективних 

галузей економіки дозволяє додати до зазначеного переліку податкові канікули – 

повне або часткове звільнення від сплати податку на визначений період, а також 

запровадження спеціального податкового режиму [675, c. 63]. 

На наш погляд, розбудова в Україні стимулюючої підсистеми має базуватися 

на наступних фіскальних преференціях пільгового характеру: 

–  віднесення до фінансового результату в цілях визначення бази 

оподаткування податком на прибуток сум витрат по нарахуванню роялті на користь 

нерезидентів, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 10% чистого 

доходу від реалізації продукції за даними фінансової звітності за попередній рік; 
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–  передбачити для інноваційно активних підприємств можливість ввезення в 

Україну сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих в цілях 

реалізації інноваційного проекту без сплати ввізного мита, акцизного податку та 

податку на додану вартість у обсягах, що не перевищують 100% чистого доходу від 

реалізації за даними фінансової звітності за попередній рік; 

–  запровадження податкових канікул щодо податку на прибуток терміном на 

2 роки для новостворених підприємств, що впроваджують інновації та виробляють 

нову для ринку інноваційну продукцію; 

–  встановлення ставки податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5% в цілях 

оподаткування доходів від передання (продажу) виключних майнових прав 

інтелектуальної власності та доходів від надання права на використання об’єктів 

інтелектуальної власності (роялті); 

–  запровадження податкової знижки для підприємств, що здійснюють витрати 

на НДДКР, у формі податкового вирахування, що зменшує базу оподаткування 

щодо податку з прибутку на суму, яка рівна 50% від зазначених витрат;  

–  встановлення інвестиційного податкового кредиту щодо податку на 

прибуток для підприємств, які здійснюють капіталовкладення в об’єкти 

інтелектуальної власності, шляхом вирахування із суми податкового зобов’язання 

25% від вартості набутих майнових прав інтелектуальної власності, визначеної за 

принципом «витягнутої руки» [676, c. 29]; 

–  оподаткування податком на додану вартість за ставкою 10% операцій з 

поставки інноваційно активними виробничими та торговими підприємствами нової 

для вітчизняного ринку інноваційної продукції, виробленої з використанням 

інтелектуального капіталу на території України. 

Безумовно, запровадження системи фіскальних преференцій буде пов’язане зі 

скороченням доходів державного бюджету, проте вже в найближчій перспективі 

через 2-3 роки після запровадження державної підтримки комерціалізації 

інтелектуальної власності варто очікувати позитивного економічного ефекту у 

формі стійкого зростання конкурентоспроможності національної економіки, 

стимулювання соціально-економічного розвитку шляхом впровадження у 
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суспільне виробництво інтелектуального капіталу та загальної інноваційної 

модернізації економіки, а також розширення податкової бази та збільшення 

податкових надходжень до бюджету за рахунок зростання обсягів виробництва та 

реалізації продукції, а також підвищення заробітної плати працівників через 

зростання потреби в кваліфікованих кадрах. Таким чином, лише формування в 

Україні дієвої підсистеми фіскального стимулювання інтелектуальної та 

інноваційної діяльності, дозволить активізувати процеси комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності в Україні та подолати тривалу інноваційну паузу, яка 

впродовж багатьох років стримує економічне зростання [677, c. 8-9].  

Поряд із сегментом інституційного регулювання другою базовою складовою 

національної системи комерціалізації інтелектуальної власності в Україні має стати 

сегмент організаційно-економічного забезпечення, який включає 3 елементи: 

фінансову підсистему, підсистему ризик-менеджменту і трансмісійну підсистему. 

Фінансова підсистема складається із комплексу специфічних фінансово-

економічних механізмів, які задовольняють потреби учасників господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності у капіталі та прискорюють їх трансфор-

мацію у інтелектуальні активи інноваційних підприємств [338, c. 29]. 

На жаль, сучасний стан фінансового ринку України та специфіка діяльності 

основних видів фінансових інститутів майже повністю суперечать економічним ім-

перативам розвитку інтелектуальної власності. Не зважаючи на те, що активи ук-

раїнських венчурних фондів складають понад 94% від загального обсягу активів 

усіх інститутів спільного інвестування, в структурі їх інвестиційного портфелю пе-

реважають вкладення в будівництво, торгівлю, переробку сільськогосподарської 

продукції тощо [355, c. 122; 678]. Завдяки специфіці регулювання діяльності венчу-

рних фондів в Україні, вони переважно використовуються потужними фінансово-

промисловими групами для консолідації капіталу, оптимізації оподаткування, реа-

лізації внутрішніх інвестиційних проектів та перерозподілу фінансових ресурсів 

між підприємствами, що належать одному власнику [350, c. 174-175].  

У 2018 р. майже 95% від обсягу біржових контрактів на організованому 

фондовому ринку України були пов’язані з ОВДП. При цьому біржові контракти з 
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акціями та корпоративними облігаціями становили відповідно 0,5% та 4% [679]. 

Поряд із цим, у кредитному портфелі комерційних банків у 2018 р. кредити 

суб’єктам господарювання займали 34%, з яких 50% – короткострокових, а 30% – 

середньострокових, чого зовсім не достатньо для фінансування капіталовкладень 

підприємств у інтелектуальні активи [680].  

Відповідно, концептуальні засади розбудови фінансової підсистеми передба-

чають стимулювання венчурного фінансування та довгострокового кредитування 

капіталовкладень інноваційних підприємств (див. рис. 5.15). 

 

Рис. 5.15. Концептуальні засади розвитку фінансової підсистеми  

Джерело: власна розробка автора. 

Крім того, основою для формування ефективної фінансової підсистеми має 

стати: надання фіскальних преференцій бізнес-янголам, які у приватному порядку 

вкладають кошти в інноваційні проекти; інституційне забезпечення розвитку ринку 

цінних паперів, які активно використовуються інноваційними підприємствами для 

фінансування і хеджування ризиків комерціалізації інтелектуальної власності [372, 

c. 36]. Реалізація цих заходів дозволить інтенсифікувати процес комерціалізації та 

НАПРЯМИ 
РОЗБУДОВИ 
ФІНАНСОВОЇ 
ПІДСИСТЕМИ 

Формування інституційно-організаційних засад для роз-
витку ринку корпоративних цінних паперів шляхом: скасу-
вання збору за реєстрацію випуску та проспекту емісії 
цінних паперів для інноваційних компаній; підвищення 
ефективності захисту прав інвесторів; розвитку інфра-
структури фондового ринку; поступового зменшення 
обсягів емісії ОВДП з метою уникнення негативного 
«ефекту витіснення»; запровадження преференцій щодо 
оподаткування інвестиційного доходу від операцій з 
інструментами, емітованими інноваційними компаніям. 

Спрямування коштів венчурних фондів на фінансування 
діяльності інноваційних підприємств шляхом: зміни вимог 
до складу та структури їх активів з метою збільшення в них 
частки акцій та облігацій з одночасним зменшенням частки 
інших активів; запровадження вимог щодо галузевої 
структури інвестицій в цілях стимулювання капітало-
вкладень у об’єкти інтелектуальної власності. 

Стимулювання банківського кредитування та проектного 
фінансування інноваційних компаній шляхом: запровад-
ження механізму надання пільгових довгострокових 
кредитів (компенсація процентних ставок, погашення 
частини кредиту державою); надання цільового рефінан-
сування банкам для кредитування інноваційних під-
приємств терміном до 5 років за пільговою ставкою. 
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впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво нової продукції, 

прискорити виведення інноваційних товарів на ринок, скоротити період окупності 

інвестицій у інтелектуальний капітал і сформувати надійний базис для утвердження 

інноваційного типу розвитку національної економіки [681, c. 40]. 

Підсистема ризик-менеджменту являє собою комплекс інструментів 

управління ризиками у сфері цивільного та господарського обороту результатів 

інтелектуальної діяльності, що спрямований на захист майнових інтересів суб’єктів 

інтелектуальної власності шляхом мінімізації негативного впливу несприятливих 

подій на фінансові результати комерціалізації інтелектуальної власності. 

Як будь-яка інша економічна діяльність, комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності супроводжується різноманітними фінансовими 

ризиками, які обумовлені невизначеністю щодо настання несприятливих подій, 

виникнення непередбачуваних збитків у процесі фінансово-господарської 

діяльності, а також скорочення фінансового результату від господарського обороту 

інтелектуального капіталу [682, c. 12]. На нашу думку, до основних видів 

фінансових ризиків, які виникають у сфері господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності належать: кредитний, процентний, валютний ризик, 

ризик ліквідності, ризик структури капіталу та операційний ризик (ризик 

невиконання угод контрагентами) [369, с. 13].  

Таким чином, структура фінансових ризиків, які супроводжують процес 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, практично не відрізняється від 

тієї, що є характерною для підприємств, задіяних в інших сферах економічної 

діяльності. Водночас рівень ризиків комерціалізації інтелектуальної власності є 

принципово іншим, порівняно із традиційними сферами діяльності, що 

обумовлюється суттєвою і постійно зростаючою кількістю порушень прав 

інтелектуальної власності в Україні.  

Низька ефективність захисту майнових прав інтелектуальної власності в 

Україні підтверджується даними Генеральної прокуратури України, яка з 2013 р. 

оприлюднює щорічні відомості стосовно обсягу та структури зареєстрованих 

кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Аналіз зазначеної 
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інформації засвідчує доволі значну кількість порушень як у сфері авторських і 

суміжних прав, так і в галузі промислової власності. Крім того, найбільшою за 

обсягом групою в структурі кримінальних правопорушень залишається порушення 

прав на товарні знаки та інші засоби індивідуалізації. (див. табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 

Обсяг та структура кримінальних правопорушень в сфері інтелектуальної 

власності протягом 2013-2018 рр. в Україні 

Рік 

Порушення 
авторського 

права і 
суміжних  

прав 

Порушення  
права на винахід, 
корисну модель, 
промисловий 

зразок,  
топографію 
інтегральної 
мікросхеми, 
сорт рослин 

Незаконне 
використання 

товарного знаку, 
фірмового 

найменування, 
географічного 
зазначення  

Незаконне 
збирання або  
використання 
відомостей, що 
становлять 
комерційну 
таємницю 

Розголо-
шення 

комерційної 
таємниці 

Незаконний 
обіг компакт 
дисків та 

обладнання 
для їх 

виробництва 

2013 614 33 409 17 18 130 

2014 383 15 257 27 8 28 

2015 266 20 136 14 7 28 

2016 1005 110 1128 182 60 119 

2017 735 113 754 571 40 56 

2018 148 14 101 351 10 1 
 

* За 2018 р. надано дані станом на серпень 2018 р.  

Джерело: розроблено автором за даними Генеральної прокуратури [683]. 

Аналіз динаміки та структури кримінальних правопорушень за період з 2013 р. 

по 2018 р. демонструє поступове зростання кримінальної активності у сфері 

відносин інтелектуальної власності [683]. Не зважаючи на деяке скорочення 

кількості порушень протягом 2014-2015 рр. у порівнянні з 2013 р., тенденція до 

зростання кількості злочинів у сфері незаконного використання прав на об’єкти 

інтелектуальної власності відновилася у 2016-2017 рр. і супроводжувалася 

аномальним сплеском кримінальної активності у 2016 р.  [369, с. 15].  

При цьому, навіть беручи до уваги скорочення у 2017 р. кількості порушень 

авторського права і суміжних прав, а також незаконного використання товарних 

знаків, фірмових найменувань та географічних зазначень, кількість порушень прав 

на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографії інтегральних мікросхем 
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та сорти рослин зросла зі 110 до 113, а кількість порушень у сфері незаконного 

використання або збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, зросла 

зі 182 до 571. Ще більш вражаючими виглядають зміни обсягу кримінальних 

правопорушень у 2017 р. порівняно з 2013 р., адже за деякими категоріями 

правопорушень відбулося багаторазове зростання кількості злочинів. 

Поряд із зростанням кількості кримінальних правопорушень у галузі 

інтелектуальної власності, негативну динаміку демонструє також обсяг порушень 

прав інтелектуальної власності, виявлених під час митного контролю перетину 

товарами кордону України (див. табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Динаміка порушень прав інтелектуальної власності, виявлених під час 

 митного оформлення товарів у 2014-2018 рр. в Україні 

Рік 

Кількість випадків 
призупинення митного 

оформлення за підозрою у 
порушенні прав 

інтелектуальної власності  

Кількість справ про 
порушення митних правил за 
фактами переміщення товарів 

з порушенням прав 
інтелектуальної власності 

Загальний обсяг 
фінансових 
стягнень,  
млн. грн.   

2014 2894 12 1,3 

2015 3368 22 2,1 

2016 7117 17 1,5 

2017 9687 14 10,5 

2018 1542 4 2,3 
 

* За 2018 р. надано дані станом на серпень 2018 р.  

Джерело: розроблено за даними Державної фіскальної служби України [684]. 

Контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності під час митного 

оформлення товарів відбувається на основі даних спеціального митного реєстру, що 

ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на результати інтелектуальної 

діяльності протягом митного контролю [685].  

Аналіз даних Державної фіскальної служби демонструє, що протягом 2014-

2017 рр. відбулося майже чотириразове зростання кількості випадків призупинення 

митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної 

власності з 2894 у 2014 р. до 9687 у 2017 р. Крім того, за даний період зросла також 

і кількість справ про порушення митних правил за фактами переміщення товарів з 
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порушенням прав інтелектуальної власності. У 2014 р. їх кількість становила 12, а у 

2017 р. – вже 14 справ, крім того за даний період відбулося десятиразове зростання 

обсягу фінансових стягнень, накладених на порушників прав інтелектуальної 

власності, а саме з 1,3 млн. грн. у 2014 р. до 10,5 млн. грн. у 2017 р.   

Дані за перший квартал 2018 р. також не дають підстав сподіватися на значне 

скорочення у цьому році кількості порушень прав інтелектуальної власності під час 

перетину товарами митного кордону України. Зокрема, вже за перші три місяці 

2018 р. було зафіксовано понад 1500 випадків призупинення митного оформлення 

товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Також за цей період 

митницями було відкрито 4 справи про порушення митних правил за фактами 

ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності [684].  

Таки чином, як засвідчують результати проведеного нами аналізу, протягом 

багатьох років поспіль в Україні відбувається стійке зростання кількості порушень у 

галузі інтелектуальної власності, що здійснюють як прямий негативний вплив на 

розвиток національного ринку об’єктів інтелектуальної власності, так і 

опосередковано позначаються на соціально-економічному зростанні, скорочуючи 

обсяг інвестицій суб’єктів господарювання в інтелектуальний капітал. 

При цьому високий рівень ризиків порушення прав інтелектуальної власності в 

Україні обумовлюється як об’єктивними факторами, а саме нематеріальною при-

родою результатів інтелектуальної діяльності, що полегшує незаконне відтворення, 

використання та розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності, так і 

суб’єктивними чинниками, зокрема низькою ефективністю інституційного регулю-

вання та державної охорони прав інтелектуальної власності, що викликає особливе 

занепокоєння у європейських та американських партнерів України [8, c. 420]. 

Крім того, ризик порушення прав інтелектуальної власності, хоча і належить до 

правових ризиків, має систематичний характер і є галузевим для ринку 

інтелектуальної власності, тобто супроводжує усі стадії процесу комерціалізації 

інтелектуальної власності, опосередковано впливаючи на усі види фінансових 

ризиків (ризик ліквідності, процентний ризик, операційний ризик) суттєво їх 

підвищуючи. Завдяки цьому, ризики комерціалізації інтелектуальної власності в 
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Україні є настільки високими, що без створення відповідної підсистеми ризик-

менеджменту, вони знижуватимуть до нуля комерційну привабливість інвестицій в 

інтелектуальний капітал для суб’єктів господарювання та створюватимуть негативні 

стимули для учасників ринку щодо здійснення транзакцій з майновими правами 

інтелектуальної власності та їх наступної комерціалізації.  

У цих умова застосування учасниками господарського обороту інтелектуальної 

власності дієвого інструментарію сучасного ризик-менеджменту гарантуватиме 

отримання позитивного фінансового результату у процесі комерціалізації 

інтелектуального продукту та його трансформації в інтелектуальний капітал [369, 

c. 15-16]. Таким чином, формування підсистеми ризик-менеджменту в Україні 

відіграє вирішальну роль у створенні передумов для розвитку сфери інтелектуальної 

власності за рахунок зниження рівня транзакційних витрат на ринку інтелектуальної 

власності, а також зниження ризикованості та підвищення комерційної 

привабливості операцій з об’єктами інтелектуальної власності для суб’єктів 

господарювання та спеціалізованих фінансових інститутів, що інвестують кошти у 

інноваційні проекти та фінансують капіталовкладення в інтелектуальні активи. 

Методи ризик-менеджменту включають в себе: ухилення від ризиків, 

хеджування ризиків, зниження ризиків, поглинання ризиків, трансфер ризиків (див. 

додаток Ф.2). На жаль, унаслідок недостатнього розвитку українського ринку цінних 

паперів, а особливо його строкового сегменту, вітчизняні інноваційно активні 

підприємства практично позбавлені можливості використовувати хеджування у 

якості дієвого інструмента ризик-менеджменту комерціалізації інтелектуальної 

власності [686, c. 34-35]. Таким чином, не усі інструменти ризик-менеджменту 

можуть бути ефективно застосовані у галузі комерціалізації інтелектуальної 

власності в Україні. Зокрема, поглинання ризиків доцільне лише випадках, коли 

підприємство має значний запас ліквідних фінансових ресурсів, ризики є низькими, 

а обсяг потенційних втрат незначним. Диверсифікація ризику може застосовуватися 

лише для нейтралізації негативних наслідків несистематичних ризиків. 

Крім того, суб’єкти господарювання, задіяні у процесах комерціалізації 

інтелектуальної власності, доволі часто відчувають проблеми з ліквідністю і 
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зазвичай не володіють достатніми обсягами фінансових ресурсів для створення 

резервних фондів, а застосування такого методу ризик-менеджменту як ухилення від 

ризиків, взагалі унеможливлює або дуже ускладнює інноваційну діяльність. Таким 

чином, на наш погляд, єдиним ефективним інструментом ризик-менеджменту є 

страхування інтелектуальної власності.  

На нашу думку, варто звернути увагу на основні види страхування інтелекту-

альної власності, які отримали розвиток в країнах ЄС та США. До них належать: 

майнове страхування на випадок втрати або зменшення прав інтелектуальної влас-

ності; страхування витрат щодо відновлення порушених або визнання оспорюва-

них прав інтелектуальної власності; страхування відповідальності за порушення 

прав інтелектуальної власності, які належать третім особам; страхування професій-

ної відповідальності учасників ринку інтелектуальної власності [368, p. 12]. 

Важливе місце серед зазначених видів займає страхування відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності, які належать третім особам, що 

дозволяє суб’єкту комерціалізації захиститися від патентних тролів [688, c. 24]. 

На жаль, зазначені послуги отримали надзвичайно мале розповсюдження на 

вітчизняному страховому ринку. Аналіз переліку страхових послуг та текстів 

страхових договорів 15 найбільших страхових компаній України за вартістю акти-

вів, обсягом валових страхових премій та страхових виплат: «Альянс», «Арсенал 

Страхування», «АХА Страхування», «АСКА», «ІНГО Україна», «Княжа», «Кре-

мінь», «Оранта», «Омега», «Провідна», «PZU Україна», «Страхова Група ТАС», 

«Універсальна», «УНІКА», «Українська страхова група», – дозволив встановити, 

що лише дві з них надають послуги зі страхового захисту суб’єктів інтелектуальної 

власності. Цими страховими компаніями є «PZU Україна» та «Українська страхова 

група», які входять до потужних міжнародних страхових груп [369, c. 16]. При 

цьому обидві компанії декларують виключно послуги зі страхування майнових 

прав інтелектуальної власності, а саме «PZU Україна» надає послуги зі страхування 

інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності у нематеріальні активи, а «Укра-

їнська страхова група» здійснює страхування майнових прав інтелектуальної 

власності, що належать фізичним та юридичним особам. 
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На наш погляд, в зазначених умовах з метою стимулювання комерціалізації 

інтелектуальної власності в Україні мають бути запроваджені фіскальні преференції 

для страхових компаній, що здійснюють страхування інтелектуальної власності. 

Зокрема, в Україні, необхідно запровадити обов’язкове страхування професійної 

відповідальності фахівців, які здійснюють експертизу об’єктів інтелектуальної 

власності, та професійних оцінювачів майнових прав інтелектуальної власності, а 

також шляхом внесення змін до Ст.136 Податкового кодексу України визначити 

ставку податку з доходів страховиків, отриманих у формі страхових платежів, 

страхових внесків і страхових премій, нарахованих за договорами страхування 

інтелектуальної власності на рівні 0%, як це вже зроблено для довгострокового 

страхування життя та добровільного медичного страхування. 

Останньою складовою системи комерціалізації інтелектуальної власності, яка 

так і не набула належного розвитку в Україні, є трансмісійна підсистема, що 

забезпечує оперативний та ефективний трансфер на взаємовигідних умовах 

майнових прав інтелектуальної власності від суб’єктів науково-технічної діяльності, 

які є творцями інтелектуального продукту, до інноваційно активних підприємств, що 

безпосередньо задіяні у процесах комерціалізації інтелектуальної власності. 

Трансмісійна підсистема сприяє формуванню стійких економічних зв’язків між 

реальним сектором економіки та науково-технічною сферою, забезпечує 

інформаційну взаємодію між представниками бізнесу та творцями інтелектуального 

продукту, що дозволяє останнім чітко визначити перспективні напрямки науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також створювати інтелектуальні 

продукти, затребувані інноваційно-активними промисловими підприємствами. 

Таким чином, встановлюючи зв’язки між різними і територіально розосередженими 

економічними суб’єктами, зазначена підсистема фактично об’єднує розрізнених 

учасників відносин інтелектуальної власності і опосередковує їх взаємодії, 

знижуючи у такий спосіб транзакційні витрати. Як наслідок, трансмісійна 

підсистема конституює ринок об’єктів інтелектуальної власності, фактично 

забезпечує його ефективне функціонування і завдяки цьому перетворюється на 

об’єктивно необхідну складову ринкового механізму.  
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Потрібно наголосити, що в умовах вітчизняної економіки, яка відзначається не-

достатньо розвинутим ринком об’єктів інтелектуальної власності, трансмісійна під-

система становить єдиний дієвий механізм, здатний забезпечити ефективний транс-

фер прав інтелектуальної власності на користь тих інноваційно активних суб’єктів 

господарювання, які дійсно відчувають в них потребу та прагнуть впровадити їх у 

формі інтелектуального капіталу у виробництво нової продукції [8, c. 424]. 

На наш погляд, до основних складових трансмісійної підсистеми потрібно 

віднести створення spin-off компаній, а також центрів та мережі трансферу 

технологій. Заснування spin-off компаній забезпечує науковим установам і особливо 

дослідницьким університетам широкі можливості у сфері комерціалізації 

результатів інтелектуальної діяльності їх наукових співробітників [689, c. 78, 82]. 

Spin-off компанії, як і стартапи є новоствореними інноваційно орієнтованими 

компаніями, що мають коротку історію операційної діяльності та перебувають у 

процесі побудови власної бізнес-моделі, що базується на активному використанні 

інтелектуального капіталу у процесі виробництва інноваційної продукції.  

Між ними є багато спільного, зокрема обидва види компаній створюються у 

формі товариств з обмеженою відповідальністю, належать до сфери малого і 

середнього бізнесу, перебувають на ранній стаді розвитку та відзначаються високим 

потенціалом росту. Водночас між spin-off компаніями і стартапами є суттєві 

відмінності з точки зору механізму заснування та фінансування (див. додаток Ф.3). 

Поняття виділення є ключовим у розумінні сутності spin-off компаній, які також ще 

називають spin-out компаніями, адже у перекладі з англійської spin-off означає 

реорганізацію підприємства шляхом виділення [690, p. 520].  

Головною перевагою spin-off компаній перед звичайними стартапами є 

наявність стійких економічних зв’язків з материнською дослідною установою, яка в 

обмін на частку у капіталі підприємства інвестує у нього власний людський, 

процесний капітал, а також матеріальні та нематеріальні активи у формі об’єктів 

інтелектуальної власності. Водночас навіть за відсутності прямої фінансової 

підтримки з боку науково-дослідної установи, наявність її у складі засновників spin-

off компанії суттєво знижує ризикованість інвестицій в активи підприємства, що 
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значно полегшує процес залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел [691, 

p. 23]. Єдиним недоліком spin-off компаній порівняно зі стартапами є доволі висока 

частка, яку зберігає за собою материнська організація, у капіталі новоствореного 

підприємства. Зокрема, однією з вихідних умов відкриття spin-off компанії на базі 

Единбурзького університету є частка останнього у капіталі новоствореного 

підприємства у обсязі 40% від його статутного капіталу, а Кембриджський 

університет зазвичай залишає собі частку у капіталі у розмірі 50-60% [692; 693].  

Як свідчить практика, така висока частка науково-дослідних установ у капіталі 

spin-off компаній пояснюється перш за все обсягом фінансової, кадрової, 

матеріальної та організаційної підтримки, яка надходить від материнської 

організації, а також доволі високим ризиком репутаційних втрат, які може понести 

науково-дослідна установа унаслідок прийняття невиважених управлінських рішень 

керівництвом компанії, опортуністичної поведінки персоналу підприємства або 

випуску компанією неякісної інноваційної продукції. За даними аналітичного огляду 

глобального ринку стартапів за 2018 р., підготовленого Startup Genome, протягом 

перших 5 років існування припиняє діяльність 56% стартапів, протягом наступних 5 

років банкрутують ще 38% стартапів. Таким чином, через 10 років після заснування 

продовжують діяльність лише 6% стартапів. При цьому лише 0,2% усіх стартапів у 

підсумку досягають капіталізації понад 100 млн. дол. США [694, p. 38-39]. 

У той же час, за результатами проведеного Швейцарським технологічним 

інститутом м. Цюріх дослідження, протягом 10 років припиняють діяльність в 

середньому від 15% до 25% spin-off компаній. Крім того, середні річні темпи 

приросту валового доходу spin-off компаній зазвичай сягають 80-102%. Зокрема, з 

усіх створених Массачусетським технологічним інститутом spin-off компаній 

протягом 20 років припинили діяльність лише 20%, для Каліфорнійського 

університету зазначений показник складає 6%, для Королівського університету м. 

Кінгстон – 5%, для Швейцарського технологічного інституту – 14%, а для 

Кембриджського університету – 11% [695, p. 9-11]. 

Варто відзначити, що механізм створення провідними науково-дослідними 

центрами світу spin-off компаній набув надзвичайного поширення починаючи з 
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1970-х років. Основними передумовами для цього стали специфічні риси spin-off 

компаній, що дозволяли належним чином контролювати діяльність підприємства та 

використання прав інтелектуальної власності, а також отримати у підсумку значний 

прибуток від продажу частки в його капіталі у процесі первинного публічного 

розміщення акцій на біржі або реорганізації підприємства у процесі злиття або 

поглинання. З іншого боку, необхідність відволікання фінансових, організаційних та 

трудових ресурсів на користь spin-off компанії, а також загроза репутаційних втрат 

змушують окремі науково-дослідні установи повністю або частково відмовлятися 

від створення spin-off компаній на користь ліцензування. Прикладом подібного 

підходу може слугувати Стенфордський університет, який запроваджує у 

господарський оборот створені його співробітниками результати інтелектуальної 

діяльності виключно на умовах ліцензування [696, p. 61-62].   

Разом з тим, потенційні ризики, пов’язані з наданням ліцензій, а саме 

ймовірність порушення майнових прав інтелектуальної власності ліцензіатами, 

ускладнений контроль за використанням ліцензованих об’єктів інтелектуальної 

власності, порівняно нижчий рівень доходу у формі роялті, який до того ж залежить 

від обсягу прибутків ліцензіата, отриманих від комерціалізації об’єкту ліцензії, – 

зумовлюють той факт, що переважна більшість світових наукових центрів, у тому 

числі й класичні університети, які входять до славетної Ліги плюща та у першу 

двадцятку світового рейтингу QS, будують власну систему комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності на активному використанні spin-off компаній. 

Деякі країни, зокрема Велика Британія, здійснюють щорічний моніторинг 

показників діяльності spin-off компаній, створених науковими центрами та 

класичними університетами. Як нами було доведено у першому розділі роботи, 

відносини інтелектуальної власності вперше набули масового розвитку саме в 

Англії, яка використала комерціалізацію інтелектуальної власності в якості 

основного акселератора промислової революції. Зовсім не дивно, що першою spin-

off компанією вважається видавництво «Oxford University Press», засноване у 1478 

р. шляхом виділення зі складу Оксфордського університету нової юридичної особи 

– господарського товариства, частка в капіталі якого належала університету [696]. 
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В сучасних умовах британські наукові центри продовжують розвивати 

започатковану ще пів тисячоліття тому практику створення spin-off компаній.  

За даними щорічного огляду ринку spin-off компаній, заснованих 

університетами та науковими установами, протягом 2011-2018 рр. у Великій 

Британії було створено 636 компаній, тобто у середньому 90 компаній на рік. 

Розподіл компаній за сферами діяльності представлено на рис. 5.16. Варто 

відзначити, що найбільшу кількість компаній було створено у сфері 

машинобудування та природничих наук – 237 компаній, а найменше – у галузі 

мистецтва та гуманітарних наук – 7 компаній. При цьому високі показники також 

демонструють spin-off компанії, що здійснюють діяльність у сфері медицини – 166 

підприємств, біології – 138 підприємства, фінансово-економічних послуг та 

соціальних комунікацій – 63 підприємства [697, p. 18]. 

 

Рис. 5.16. Кількість створених університетами Великої Британії 

spin-off компаній протягом 2011-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [697]. 

Потрібно підкреслити, що у класичному розумінні під spin-off компаніями 

розуміють новостворені підприємства, значну частку активів яких складають 

об’єкти інтелектуальної власності, передані науково-дослідною установою у формі 
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внеску до статутного капіталу. Проте останніми роками в США до категорії spin-off 

компаній почали також відносити підприємства, створені колишніми або діючими 

співробітниками науково-дослідної установи, яким науково-дослідна установа 

забезпечує супровід протягом перших років діяльності [690, p. 527]. Як наслідок, 

було започатковано поділ spin-off компаній на 2 типи: спонсоровані та 

неспонсоровані. В сучасних умовах кількість неспонсорованих spin-off компаній 

значно перевищує кількість спонсорованих. За даними звіту Startup Genome зі 1000 

spin-off компаній, які відкриваються в Кремнієвій долині щороку, лише 5% є 

спонсорованими [694]. Крім означеного вище поділу компаній на два типи, їх також 

класифікують за критерієм структури персоналу на 3 основних види: орієнтовані на 

активи, орієнтовані на людський капітал, гібридні компанії (див. додаток Ф.4). 

Оптимальною з точки зору балансу інтересів новоствореного підприємства та 

материнської установи є гібридна модель, яка дозволяє останній зберегти власний 

кадровий потенціалі і у той же час надати підтримку щойно створеному інновацій-

ному підприємству. На наш погляд, інститут spin-off компаній стане надійною 

основою трансмісійної підсистеми, забезпечивши гармонійне поєднання інтересів 

держави, суб’єктів господарювання та наукових центрів за принципом потрійної спі-

ралі [698, c. 408]. Крім того, зростання кількості spin-off компаній гарантує форму-

вання стійких довгострокових зв’язків між сферою науково-технічної діяльності та 

реальним сектором економіки, а також оперативне впровадження інтелектуального 

продукту у виробництво інноваційної продукції [699, c. 64].   

На жаль, в Україні так і не було повністю сформовано відповідні інституційні 

засади створення та функціонування spin-off компаній. Організаційно-економічні 

засади трансферу об’єктів інтелектуальної власності та інших результатів науково-

технічної діяльності закріплено у ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій». Згідно з нормами Ст.3 даного закону основними суб’єктами 

трансферу технологій є наукові установи, організації, заклади вищої освіти, 

підприємства та інші юридичні особи незалежно від форми власності, що створюють 

або використовують технології і яким належать або передаються майнові права 

інтелектуальної власності, що є складовими зазначених технологій [700].  
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Положеннями Ст.8 даного закону передбачено створення в структурі 

Національної академії наук (далі – НАН), галузевих академій наук, наукових 

установ, організацій та закладів вищої освіти підрозділів з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Крім того, Ст.11 

визначено, що окрім випадків, передбачених законом, майнові права на технології, 

створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, належать організаціям-

виконавцям цих робіт. Зазначені організації уповноважуються здійснювати 

реєстрацію прав інтелектуальної власності, а також укладати договори про трансфер 

технологій та виплачувати винагороду творцям інтелектуального продукту.  

Водночас норми Закону України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій» прямо не регламентують види договорів про трансфер 

технологій [700]. Статтею 20 цього Закону визначено, що під час трансферу 

технологій укладаються договори, визначені Цивільним кодексом України, щодо 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Поряд із цим 

закріплені Ст.19 умови укладення договорів про трансфер технологій не повністю 

узгоджуються зі специфікою договорів про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності, а більше наближають їх до ліцензійних договорів. 

Відповідно, положеннями Закону України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій» належним чином не регламентовано підстави, порядок 

та особливості внесення до статутного капіталу підприємств науковими установами 

та закладами вищої освіти майнових прав інтелектуальної власності на технології, 

створені за рахунок використання бюджетних коштів [700].  

Дана проблема залишилася невирішеною і після прийняття нової редакції 

Закону України «Про вищу освіту». Статтею 27 даного закону визначено, що заклад 

вищої освіти може виступати засновником юридичних осіб, які провадять свою 

діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної 

діяльності закладу [701]. Згідно з нормами ч.3 Ст.70 ЗВО мають право власності на 

об’єкти інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного 

чи місцевих бюджетів, а також право брати участь у формуванні статутного капіталу 
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інноваційних структур і утворених за їх участю малих інноваційних підприємств, що 

розробляють і впроваджують нові технології у виробництво, шляхом внесення 

майнових прав інтелектуальної власності.  

Варто відзначити певну суперечливість положень ч.3 Ст.70 ЗУ «Про вищу 

освіту», оскільки пункт 14 фактично дублює фрагмент пункту 10, а пункт 12 

змістовно повторює положення ч.3 Ст.27 даного закону. Крім того, Законом України 

«Про вищу освіту» так і не було врегульовано порядок внесення ЗВО майнових прав 

інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємств, засновниками яких 

вони виступають, а також не було регламентовано організаційно-економічні засади 

функціонування подібних підприємств та механізм управління їх діяльністю. 

Крім того, у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення spin-off компанії, 

хоча авторами проекту закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» 

(2015 р.) була здійснена спроба законодавчого закріплення сутності зазначеної 

категорії. Водночас сутність та інституційні засади створення і функціонування в 

Україні інноваційних структур (технологічних парків і наукових парків) регламен-

туються спеціальним законодавством, зокрема Законами України «Про наукові 

парки», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків». 

На наш погляд, з метою стимулювання в Україні створення науковими 

установами та закладами вищої освіти spin-off компаній, необхідно врегулювати на 

рівні спеціального законодавства порядок їх заснування, організаційно-економічні 

засади функціонування, механізм управління діяльністю, а також законодавчо 

закріпити податкові преференції та спеціальний режим інноваційної діяльності для 

подібних підприємств.  

Зазначені заходи забезпечать формування ефективної трансмісійної підсистеми 

комерціалізації інтелектуальної власності, яка сприятиме встановленню стійких 

економічних зв’язків між науковими установами і дослідницькими університетами 

та підприємствами реального сектору економіки, а також прискореній 

трансформації результатів науково-технічної діяльності у інтелектуальний капітал, 

що створить надійну основу для інноваційної модернізації вітчизняної економіки і 

швидкого підвищення конкурентоспроможності національного виробництва. 
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Висновки до розділу 5 

 

У дисертації виявлено та проаналізовано економічні імперативи розвитку 

інтелектуальної власності, які визначають пріоритетне значення інтелектуального 

капіталу в сучасній економіці та створюють передумови для інноваційного 

розвитку виробництва на засадах комерціалізації інтелектуальної власності, а саме: 

домінантний імператив, який визначає зміст та загальну логіку усього механізму 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та постає драйвером соціально-

економічного зростання за рахунок реалізації механізму мультиплікації та 

акселерації інвестицій у об’єкти інтелектуальної власності в межах системи 

суспільного відтворення; асцендентні економічні імперативи – ресурсний, 

інфраструктурний та фінансовий, які формують сприятливі умови для розвитку 

усієї сфери відносин інтелектуальної власності. 

Аналіз статистичних даних Офісу інтелектуальної власності ЄС, Світового 

банку та статистичного відомства США підтвердив сформовану на попередньому 

етапі дослідження гіпотезу про визначальну роль інтелектуальної власності у 

забезпеченні розширеного суспільного відтворення на засадах інноваційної 

модернізації виробництва. Результати аналізу продемонстрували, що в країнах ЄС  

та США галузі економіки, які базуються на інтенсивному використанні об’єктів 

інтелектуальної власності, генерують понад 40% ВВП, забезпечують понад 90% 

експорту товарів та послуг і створюють понад 30% усіх робочих місць. 

З метою виявлення впливу розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності 

та інтенсивності їх використання у суспільному виробництві на соціально-

економічне зростання було застосовано метод регресійного аналізу. Інтерпретація 

результатів моделювання засвідчила суттєвий мультиплікативний вплив 

показників розвитку інтелектуальної власності на соціально-економічний розвиток 

країн. Результати кластерного аналізу 100 країн світу за 12 показниками розвитку 

інтелектуальної власності, які входять до структури індексу глобальної 

конкурентоспроможності, продемонстрували, що Україна разом із Непалом, 

Румунією, Еквадором, Перу та Гондурасом належить до групи країн, які 
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характеризуються низьким рівнем розвитку господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності й неефективними системами інституційно-організаційного 

та фінансово-економічного забезпечення комерціалізації результатів науково-

технічної діяльності, що вкрай негативно позначається на місці України у рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності (83 місце зі 140 країн). 

Аналіз головних компонент розвитку інтелектуальної власності в структурі 

факторів глобальної конкурентоспроможності засвідчив низьку ефективність  

вітчизняної системи охорони інтелектуальної власності та недостатній розвиток 

трансмісійних механізмів, які мають стимулювати трансформацію об’єктів 

інтелектуальної власності в інтелектуальний капітал інноваційних підприємств, що 

не дозволяє Україні реалізувати у глобальному економічному середовищі стратегічні 

конкурентні переваги, пов’язані із інноваційною модернізацією виробництва.  

За результатами проведеного дослідження виявлено та охарактеризовано 

основні тенденції розвитку інтелектуальної власності в Україні, а саме: стійке 

скорочення обсягу заявок та кількості чинних патентів на винаходи та корисні 

моделі; поступове зменшення кількості наукових кадрів; зростання обсягу заявок 

та кількості чинних охоронних документів на промислові зразки та знаки для 

товарів і послуг; зниження кількості інноваційно активних підприємств; 

скорочення частки витрат підприємств на придбання об’єктів інтелектуальної 

власності; стійке зниження обсягів інвестицій в інтелектуальний капітал.   

Визначено фактори, що негативно впливають на сферу господарського 

обороту об’єктів інтелектуальної власності та перешкоджають ефективній 

комерціалізації продуктів творчої інтелектуальної праці в Україні, а саме: 

відсутність належних фіскальних стимулів для суб’єктів інтелектуальної діяльності 

та інноваційно активних підприємств; недостатня ефективність інституційно-

організаційного забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності; значна 

кількість порушень прав інтелектуальної власності, що знижує для власників 

капіталу комерційну привабливість інвестицій у інтелектуальні активи; відсутність 

ефективних трансмісійних та фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

результатів інтелектуальної діяльності.  
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Обґрунтовано, що за цих умов розбудова ефективної національної системи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності створить передумови для 

комплексної інноваційної модернізації вітчизняної економіки та реалізації 

акумульованого інтелектуального потенціалу у сфері суспільного виробництва. За 

результатами проведеного дослідження визначено сутність, структуру та складові 

національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

 Дисертантом обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку національної 

системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в розрізі її основних 

підсистем, а саме: удосконалення регламентуючої підсистеми (внесення змін до 

спеціального законодавства в цілях усунення юридичних колізій та його гармонізації 

з нормами права ЄС у сфері захисту інтелектуальної власності; формування дієвої 

дворівневої державної системи охорони інтелектуальної власності); розвиток 

стимулюючої підсистеми (запровадження фіскальних преференції пільгового 

характеру для суб’єктів господарювання, які здійснюють комерціалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності); підвищення ефективності санкціонуючої підсистеми 

(внесення змін до адміністративно-деліктного законодавства в частині підвищення 

стягнень за порушення прав інтелектуальної власності, удосконалення механізмів 

цивільно- та кримінально-правового захисту інтелектуальної власності); розбудова 

фінансової підсистеми (створення належних інституційно-організаційних засад для 

розвитку венчурного фінансування та банківського кредитування суб’єктів 

інноваційної діяльності, а також ринку цінних паперів інноваційно активних 

підприємств); формування підсистеми ризик-менеджменту (запровадження 

обов’язкового страхування професійної відповідальності фахівців, які здійснюють 

експертизу і професійну оцінку об’єктів інтелектуальної власності; запровадження 

фіскальних преференцій для компаній, що надають послуги у відповідній галузі  

страхування); підвищення ефективності трансмісійної підсистеми (формування 

інституційно-організаційних засад та фінансова підтримка розвитку spin-off 

компаній на принципах державно-приватного партнерства). 

Наукові результати, відображені у п’ятому розділі, опубліковані у працях 

автора [8; 260; 338; 350; 355; 368; 369; 372; 639; 657; 686].
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукової проблеми розробки теоретико-методологічних засад 

дослідження основних тенденцій, економічних імперативів і суперечностей 

розвитку інтелектуальної власності у глобальному економічному середовищі, а 

також обґрунтування практичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямів 

розвитку національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

як основи інноваційної модернізації вітчизняної економіки. Виконане наукове 

дослідження дало змогу сформулювати висновки та розробити рекомендації, які 

відображають вирішення поставлених завдань відповідно до визначеної мети.  

1. Ґенеза інтелектуальної власності та її поступове перетворення на важливий 

фактор суспільного виробництва і драйвер соціально-економічного зростання 

розпочалася в епоху Відродження та була обумовлена секуляризацією соціально-

економічних відносин, становленням товарного виробництва, розвитком торгівлі, 

формуванням цехового устрою, розвитком освіти і науки та іншими соціально-

економічними факторами. Першими на шлях формування системи правової 

охорони інтелектуальної власності у XV ст. стали такі країни Західної Європи, як 

Італія, Англія і Франція. Доведено, що формування теорії інтелектуальної 

власності було пов’язане з еволюцією об’єкта дослідження, утвердженням 

комплексного праворозуміння власності та її нерозривного зв’язку з інститутом 

державності у період Римської Імперії, розробкою наукової методології аналізу 

відносин власності античними мислителями, європейськими філософами і 

представниками класичної політекономії, а саме: Аристотелем, Ф. Аквінським, 

Дж. Локком, І. Кантом, А. Смітом, К. Марксом та ін. 

2. Особлива економіко-правова природа, комплексний та багатоаспектний 

характер інтелектуальної власності зумовлюють її складну архітектоніку, яка 

містить чотири основних сегменти, а саме: структуру відносин інтелектуальної 

власності, структуру права інтелектуальної власності, об’єктну та суб’єктну 

структури інтелектуальної власності. У сучасній системі суспільного відтворення 

інтелектуальна власність виконує важливі функції, а саме: інноваційну, 



433 
 

розподільну стимулюючу, системоутворюючу, інституційну, оптимізаційну, 

стратифікаційну. Розроблені у ході дослідження авторські підходи до розуміння 

об’єктної і суб’єктної структури інтелектуальної власності дозволили комплексно 

врахувати суттєві відмінності між різними результатами творчої інтелектуальної 

діяльності та виділити в окремі групи таких важливих суб’єктів як посередники 

та регулятори, що виконують важливі інституціоналізовані функції, структурують 

та упорядковують повторювані взаємодії між учасниками господарського обороту 

результатів творчої інтелектуальної праці.  

3. Розвиток інтелектуальної власності супроводжувався появою різних 

методологічних підходів до розуміння її сутності та місця у системі суспільного 

відтворення. Наслідком цього стало формування сімнадцяти теорій 

інтелектуальної власності, широка різноманітність яких засвідчила складність та 

багатоаспектність цієї важливої економіко-правової категорії. Доведено, що 

наявні теоретичні підходи не дозволяють повністю розкрити зміст і сутнісні 

характеристики інтелектуальної власності. Розроблено концепцію інтелектуальної 

власності, що дозволила комплексно охарактеризувати специфіку інтелектуальної 

власності, визначити її сутність, а також обґрунтувати її місце у сучасній системі 

суспільного відтворення. Авторське трактування інтелектуальної власності як 

інституційно закріпленої належності суб’єкту певного результату інтелектуальної 

діяльності, що ґрунтується на абсолютному пануванні над об’єктом та вольовому 

ставленні до нього як до власного, дозволило розмежувати поняття «власності», 

«права власності», «відносин власності» у сфері інтелектуальної діяльності та 

обґрунтувати комбінований характер інтелектуального продукту, який поєднує 

риси приватних і суспільних економічних благ. 

4. Ринок об’єктів інтелектуальної власності є вищою формою розвитку 

господарського обороту інтелектуального продукту, що інституційно впорядковує 

та структурує транзакції з майновими правами інтелектуальної власності, а також 

формує ефективний трансмісійний механізм, який сполучає систему цивільного 

обороту результатів інтелектуальної діяльності та сферу суспільного виробництва. 

Специфічні характеристики та макроекономічні функції зазначеного ринку 
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обумовлюють тенденцію до скорочення життєвого циклу інтелектуального 

продукту внаслідок зростання конкуренції на глобальних ринках. З’ясовано, що 

однією із найбільш важливих характеристик ринку об’єктів інтелектуальної 

власності є новизна та творчий характер інтелектуального продукту, що наділяють 

суб’єкта права інтелектуальної власності обмеженою монопольною владою. За цих 

умов всебічний захист інтелектуальної власності може не лише стимулювати 

інноваційну модернізацію виробництва, а й поглиблювати технологічний розрив 

між економічно розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. 

 5. Ціноутворення відіграє принципову роль у координації діяльності учасників 

ринку об’єктів інтелектуальної діяльності. Особливий режим охорони прав 

інтелектуальної власності у поєднанні з новизною результатів інтелектуальної 

діяльності, забезпечують умови для формування мінімальних ринкових бар’єрів і 

диференціації інтелектуального продукту. Завдяки цьому структура ринку набуває 

форми монополістичної конкуренції, що безпосередньо впливає на механізм 

ринкового ціноутворення та наділяє продавця обмеженою ринковою владою, яка 

надає можливість у короткостроковому періоді максимізувати прибуток, 

реалізуючи продукцію з високою часткою доданої вартості. На основі аналізу 

підходів до вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності доведено, що 

дохідний підхід надає можливість врахувати їх комерційний потенціал та 

встановити верхню межу ринкової ціни, витратний – дозволяє визначити нижню 

межу ринкової ціни, що забезпечуватиме нормальний прибуток, а ринковий – надає 

можливість з’ясувати оптимальний рівень ціни, який узгоджуватиметься із 

попитом та пропозицією і відповідатиме поточній кон’юнктурі ринку. 

6. Аналіз сучасного стану та динаміки ринку об’єктів інтелектуальної власності 

дозволив ідентифікувати та охарактеризувати глобальні тренди його розвитку, а 

саме: п’ятикратне переважання сегменту реєстрації об’єктів промислової власності 

за національною процедурою над сегментом реєстрації за міжнародною процедурою; 

високу концентрацію ринку, на якому домінують Китай, США, Японія, Німеччина 

та Південна Корея, які разом забезпечують понад 60% усіх заявок на реєстрацію 

об’єктів промислової власності; стрімку динаміку розвитку ринку, темпи приросту 
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якого у понад 2,5 рази перевищують темпи приросту світового ВВП; домінування 

у структурі ринку азійського регіону, який забезпечує понад 65% у загальному 

обсязі поданих заявок на об’єкти промислової власності; переважання в 

міжнародній торгівлі об’єктами інтелектуальної власності внутрішньокорпо-

ративних каналів обміну; негативний вплив на розвиток ринку систематичних 

порушень прав інтелектуальної власності, лідером яких є Китай, що разом із 

Гонконгом забезпечує 85% світового обсягу виробництва контрафактної продукції. 

7. На постіндустріальній стадії цивілізаційного розвитку комерціалізація 

об’єктів інтелектуальної власності виступає у якості головного акселератора 

економічного зростання та основоположного фактора конкурентоспроможності 

національної економіки у глобальному економічному середовищі. Доведено, що у 

результаті комерціалізації відбувається відтворення інтелектуального капіталу 

шляхом безпосереднього залучення об’єктів інтелектуальної власності до процесу 

виробництва інноваційної продукції, отримання економічного прибутку та його 

реінвестування у подальшу інноваційну діяльність. Обґрунтовано авторський 

підхід до класифікації форм комерціалізації на активні та пасивні. 

Аргументовано, що активні форми є більш ризиковими, вимагають значних 

витрат часу та коштів і, одночасно, дозволяють повністю реалізувати 

інноваційний та економічний потенціал інтелектуального продукту та 

максимізувати прибуток від його господарського використання. Розроблено 

об’єктно-орієнтований підхід до управління процесом комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності та виокремлено його основні етапи. 

8. Однією із ключових проблем, які супроводжують комерціалізацію об’єктів 

інтелектуальної власності, є дефіцит фінансових ресурсів, що обумовило розвиток 

в межах сучасної ринкової економіки спеціалізованих фінансово-економічних 

механізмів як організованих форм фінансової діяльності, які задовольняють потреби 

учасників господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності у капіталі та 

прискорюють їх трансформацію в інтелектуальні активи інноваційних компаній. 

Визначено основні джерела фінансування комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності на різних стадіях життєвого циклу інноваційно активних підприємств. 
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Розроблено авторський підхід до їх класифікації. Обґрунтовано, що у структурі 

фінансово-економічних механізмів основоположну роль відіграють два базових 

джерела фінансових ресурсів: розміщення цінних паперів, які використовуються 

для безпосереднього залучення коштів або в рамках венчурного фінансування; 

борговий капітал, що залучається у процесі проектного фінансування, мезонінного 

фінансування, сек’юритизації та кредитування під заставу інтелектуальних активів. 

9. В умовах високої волатильності ринку об’єктів інтелектуальної власності,  

та значного рівня ризиків, які супроводжують їх комерціалізацію, забезпечення 

інтелектуальної безпеки суб’єктів господарювання створює сприятливі організаційні 

та інституційні передумови для захисту прав інтелектуальної власності, зростання 

вартості, ліквідності та рентабельності інтелектуального капіталу. На основі 

проведеного дослідження автором розроблено цілісну концепцію інтелектуальної 

безпеки суб’єктів господарювання, зокрема визначено сутність, принципи 

реалізації, завдання і функції інтелектуальної безпеки у системі комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності, теоретичні засади управління, макро- та 

мікроекономічні інструменти забезпечення інтелектуальної безпеки. Визначено 

п’ять основних стратегій забезпечення інтелектуальної безпеки в залежності від 

характеру поведінки економічних суб’єктів на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності та специфіки їх інтересів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, 

а саме: пасивну, нейтральну, активну, агресивну та інтегральну. 

10. Глобалізація економіки та зростання частки галузей, які базуються на 

інтенсивному використанні об’єктів інтелектуальної власності у структурі ВВП 

провідних країн світу супроводжується формуванням складних за своїм характером 

економічних суперечностей, що виникають у сфері господарського обороту 

результатів інтелектуальної діяльності. Визначено основні суперечності розвитку 

інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі, зокрема: між 

нематеріальним змістом об’єктів інтелектуальної власності та матеріальною формою 

їх вираження в інноваційній продукції; між індивідуальним характером 

привласнення інтелектуального продукту і суспільною формою прояву 

інтелектуальної діяльності та відносин інтелектуальної власності; між немайновою 
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природою прав інтелектуальної власності та майновим характером правомочностей, 

які формують основу для її господарського використання; між виключним 

характером права інтелектуальної власності та речовою природою власності як 

системоутворюючого цивільно-правового інституту. Встановлено, що загострення 

суперечності між сутністю інтелектуальної власності як драйвера 

конкурентоспроможності та формою її прояву як джерела монопольної влади, є 

однією із ключових тенденцій розвитку глобального економічного середовища. 

11. Система інституцій, які упорядковують суспільні відносини в сфері 

привласнення результатів інтелектуальної діяльності, є об’єктивно необхідною 

складовою цивілізованого ринку об’єктів інтелектуальної власності та важливим 

імперативом розвитку усієї сфери господарського обороту інтелектуального 

продукту, що сприяє мінімізації транзакційних витрат та повному або частковому 

вирішенню суперечностей у сфері привласнення та комерціалізації результатів 

інтелектуальної творчої праці. Охарактеризовано складові системи інституційного 

упорядкування відносин інтелектуальної власності, а саме: формальні інституції; 

неформальні інституції; механізм санкціонування. Досліджено міжнародні угоди, 

що становлять основу глобальної системи охорони інтелектуальної власності, а 

також систему формальних інституцій, які регулюють відносини інтелектуальної 

власності в Україні а саме: Конституцію України, кодекси, норми загального 

законодавства, спеціальне законодавство, підзаконні акти. Встановлено, що поряд 

із формальними нормами значний вплив на ефективність регулювання відносин 

інтелектуальної власності здійснюють неформальні інституції (комплементарні, 

адаптивні, заміщуючі). Обґрунтовано існування в Україні інституційного розриву 

у сфері інтелектуальної власності, що зумовлений переважанням заміщуючих 

неформальних інституцій, які мотивують економічних суб’єктів до порушення 

існуючих формальних норм у галузі охорони прав інтелектуальної власності. 

12. Організаційне забезпечення розвитку інтелектуальної власності становить 

єдина ціле із системою інституційного регулювання та всебічно сприяє 

гармонізації приватних і суспільних інтересів у сфері господарського обороту 

продуктів інтелектуальної праці. Досліджено функції, структуру та роль ВОІВ у 
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формуванні глобальної політики в сфері охорони інтелектуальної власності. 

Висвітлено історію формування та етапи розвитку вітчизняної системи публічного 

адміністрування відносин інтелектуальної власності. Доведено, що всупереч 

ухваленій у 2016 р. концепції реформування, державна система охорони 

інтелектуальної власності в Україні продовжує зберігати трирівневу структуру, що 

створює адміністративні бар’єри на шляху повноцінного впровадження принципу 

«єдиного вікна» у систему реєстрації прав інтелектуальної власності та негативно 

позначається на ефективності та прозорості процесу формування і реалізації 

державної політики у сфері інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність 

реструктуризації вітчизняної системи охорони інтелектуальної власності з метою 

формування надійного базису для розвитку господарського обороту об’єктів 

інтелектуальної власності та інноваційної модернізації національної економіки. 

13. Розвиток інтелектуальної власності у сучасному глобальному економічному 

середовищі відбувається у відповідності до системи економічних імперативів, а 

саме: домінантного імперативу, який визначає зміст і загальну логіку усього 

механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та постає драйвером 

стійкого соціально-економічного розвитку за рахунок реалізації механізму 

мультиплікації та акселерації капіталовкладень у об’єкти інтелектуальної власності 

в системі суспільного відтворення; асцендентних імперативів (ресурсного, 

інфраструктурного та фінансового), які формують сприятливі умови для розвитку 

відносин інтелектуальної власності. Комплексний аналіз статистичних даних 

Світового банку, ВОІВ та Офісу інтелектуальної власності ЄС з використанням 

кількісних методів підтвердив гіпотезу про визначальну роль інтелектуальної 

власності у сучасній системі суспільного відтворення, дозволив обґрунтувати 

мультиплікативний вплив розвитку інтелектуальної власності на соціально-

економічне зростання і глобальну конкурентоспроможність країни, а також 

виявити зв’язок між обсягом і динамікою інвестицій у інтелектуальний капітал та 

прибутковістю діяльності інноваційно активних підприємств. 

14. Розвиток відносин інтелектуальної власності в Україні характеризується 

скороченням обсягу заявок та кількості чинних патентів на винаходи та корисні 
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моделі, зменшенням кількості наукових кадрів та інноваційно активних підприємств, 

зниженням обсягу інвестицій в інтелектуальний капітал. Виявлені тенденції 

суперечать економічним імперативам розвитку інтелектуальної власності і, водночас, 

свідчать про недостатнє залучення результатів інтелектуальної діяльності до сфери 

суспільного виробництва. Основними факторами, які перешкоджають ефективній 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні, є відсутність 

належних фіскальних стимулів для суб’єктів інтелектуальної діяльності та 

інноваційно активних підприємств; недостатня ефективність інституційно-

організаційного забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності; значна 

кількість порушень прав інтелектуальної власності, що знижує комерційну 

привабливість інвестицій в інтелектуальний капітал; відсутність ефективних 

трансмісійних та фінансово-економічних механізмів комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності. За цих умов розбудова ефективної національної 

системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності створить передумови 

для комплексної інноваційної модернізації вітчизняної економіки та реалізації 

акумульованого інтелектуального потенціалу у сфері суспільного відтворення.  

 15. Пріоритетними напрямами розвитку національної системи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні є: внесення змін до 

спеціального законодавства в цілях усунення юридичних колізій та його 

гармонізації з нормами права ЄС у сфері захисту інтелектуальної власності; 

формування дієвої дворівневої державної системи охорони інтелектуальної 

власності; запровадження фіскальних преференцій пільгового характеру для 

суб’єктів господарювання, які здійснюють комерціалізацію об’єктів інтелектуальної 

власності, активно впроваджують у виробництво інновації та інвестують кошти в 

інтелектуальний капітал; підвищення ефективності санкціонуючої підсистеми 

шляхом внесення змін до адміністративно-деліктного законодавства в частині 

підвищення стягнень за порушення прав інтелектуальної власності, 

удосконалення механізмів цивільно-правового та кримінально-правового захисту 

інтелектуальної власності; створення належних інституційно-організаційних 

засад для розвитку венчурного фінансування та банківського кредитування 
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суб’єктів інноваційної діяльності, а також ринку корпоративних цінних паперів, 

емітованих інноваційно активними підприємствами; запровадження 

обов’язкового страхування професійної відповідальності фахівців, які 

здійснюють експертизу і професійну оцінку об’єктів інтелектуальної власності; 

запровадження фіскальних преференцій для компаній, що надають послуги у 

галузі добровільного страхування об’єктів інтелектуальної власності; формування 

інституційно-організаційного забезпечення і належна фінансова підтримка 

розвитку spin-off компаній на принципах державно-приватного партнерства, що 

розширить можливості наукових установ і дослідницьких університетів у сфері 

комерціалізації результатів творчої інтелектуальної діяльності. 

Актуальність і гострота проблеми підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки у глобальному економічному середовищі свідчать про 

об’єктивну необхідність реалізації в Україні економічних імперативів розвитку 

інтелектуальної власності з метою оперативного і безперешкодного залучення 

результатів інтелектуальної діяльності до господарського обороту та трансформації 

у капітал підприємств реального сектору економіки. Формування в Україні 

ефективної національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності стимулює інвестиції в інтелектуальну діяльність та забезпечить надійний 

базис для комплексної інноваційної модернізації вітчизняної економіки. 
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Додаток В.1 

Ґенеза державного регулювання та правової охорони інтелектуальної 

власності в країнах Європи та США   

Країна 
Особливості ґенези державного регулювання та правової охорони 

інтелектуальної власності в країні 

Міста-

держави 

Італії 

У 1416 р. у Республіці Венеція видано найперший в історії привілей на винахід 
терміном на 5 років Франциску Петрі. Згодом у 1421 р. Республікою Флоренція 
видано патентну грамоту Філіппо Брунелескі терміном на 3 роки на винайдену 
ним конструкцію човна для транспортування мармурових блоків [17, р. 106].  
У 1474 р. у Республіці Венеція приймається перший в історії законодавчий акт, 

що врегульовує відносини інтелектуальної власності – Декрет про охорону 
промислових пристроїв, який згодом отримав назву Венеціанського статуту. 
Зазначеним декретом встановлювалося, що кожен винахідник після реєстрації 
свого винаходу у Генеральній раді з добробуту отримував виключні права на 
його використання терміном на 10 років [2, c. 53-54]. Після ухвалення 
Венеціанського статуту винахідницька активність значно зросла. З 1474 р. по 
1788 р. у Республіці Венеція було видано 2000 патентних грамот [18, р. 160]. 
Перший привілей у галузі книгодрукування був виданий Республікою Венеція 

книговидавцю німецького походження Йоханесу зі Шпаєру в 1469 р. терміном 
на 5 років. Згодом, у 1545 р. у Венеції було прийнято декрет, у якому автора поряд 
із видавцем було визнано суб’єктом авторського права [16, p. 21-22]. 

Німеччина 

Першу патентну грамоту на винахід у Німеччині було видано в 1484 р. [19, p. 
122]. Як і в Італії, патентні грамоти в видавалися переважно на нові технічні 
досягнення. Для отримання грамоти винахіднику потрібно було подати заявку до 
Ради привілеїв, створеної при Палаті імператорських радників. Феодальна 
роздробленість Німеччини поряд із наслідками тридцятирічної війни 1618-1648 
рр. негативно вплинули на розвиток системи державного регулювання відносин 
інтелектуальної власності. Тому перший повноцінний патентний закон було 
прийнято лише через 6 років після об’єднання Німеччини в 1877 р. [2, с. 55-56].  
У Німеччині перший привілей у галузі авторського права був виданий Верхов-

ним судом Священної Римської Імперії у 1501 р. «Кельтському союзу Рейна» і 
передбачав надання виключних прав на друк збірки творів поетеси Гросвіти з 
Ґандершайму [20, p. 332]. У 1531 р. у Базелі було ухвалено Статут книговидавців, 
який надавав їм правову охорону тривалістю 3 роки. У прийнятій у 1794 р. 
Прусській Книзі статутів вперше на території Німеччини було встановлено 
заборону на друкування творів без дозволу їх автора. Прусський Закон про 
авторське право, ухвалений в 1837 р., встановлював захист авторських прав 
протягом життя автора та 30 років після його смерті [21]. Після об’єднання 
Німеччини у 1871 р. було прийнято Закон про авторське право на музичні та 
літературні твори (1901 р.), який узгоджувався із нормами Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів (1886 р.) [2, с. 20].  

Франція 

Першу патентну грамоту видано у 1551 р. італійцю Т. Мутіо на технологію 
виробництва скляного посуду терміном на 10 років [22, p. 34]. Для отримання 
патентної грамоти винахіднику потрібно було подати заявку до Академії наук, що 
проводила примітивну експертизу винаходу. Академія виконувала зазначені 
функції до 1789 р. Ще в 1762 р. у Франції було прийнято Декларацію про наділення 
винахідників привілеями, проте основою французької системи захисту прав 
винахідників вважається затверджений у 1791 р. патентний закон [23, p. 17]. 
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Продовження дод. В.1 

Франція 

Прийнятий у 1844 р. новий патентний закон, що залишався чинним до 1968 р., 
значно спростив та здешевив процедуру видачі патентів, завдяки чому щорічна 
кількість патентних заявок суттєво зросла [24, p. 175]. 
Перший привілей у галузі авторського права було надано у 1507 р. композитору 

та поету Елою де Амервалю на його поєму «Le livre de la deablerie» [25, p. 142]. У 
1665 р. при Людовику XIV приймається Декрет про привілеї на друк книг, а у 1676 
р. – Декрет про заборону копіювання скульптур [22, p. 8, 123].  
У 1701 р. Людовиком XIV схвалюється Декрет про торгівлю книгами. Крім 

того, в 1744 р. Людовиком XV було введено у дію Кодекс про торгівлю книгами  
[2, c. 21-24]. За часів правління революційного уряду у Франції було прийнято 
Декрет про право на постановку і виконання драматичних і музичних творі 1791 
р. та Декрет про право власності авторів літературних творів, композиторів і 
живописців 1793 р., який встановлював захист майнових авторських прав 
протягом життя автора та 10 років після його смерті [26, p. 34].  

Англія 

Перший привілей в Англії було видано в 1331 р. королем Едвардом ІІІ Джону 
Кемпу – виробнику вовняної тканини з Фландрії. Привілей був не виключним, 
тобто надавався не лише Джону Кемпу, а і будь-якому іншому мешканцю Флан-
дрії, який оселиться зі своєю родиною в Англії та започаткує тут виробництво 
вовняної тканини. Як результат, протягом перших 5 років від дати видачі приві-
лею понад 70 родин виробників вовняної тканини мігрували з Фландрії до Англії 
[27, p. 25]. Практика надання невиключних (колективних) привілеїв іноземцям з 
метою залученням нових технологій швидко набула розвитку. У 1336 р. було 
надано привілей двом ткачам з Голландії, у 1368 р. – трьом годинникарям з 
Голландії, у 1452 – групі шахтарів з Богемії [28, p. 142-143].  
Перший індивідуальний привілей в Англії було видано в 1449 р. Генріхом VI 

майстру з Фландрії Джону Ютінамському терміном на 20 років. У 1552 р. 
подібний привілей отримав Генрі Сміт терміном на 20 років [29, p. 1-2]. Практика 
видачі патентних грамот для стимулювання розвитку промисловості 
сформувалася ще за правління королеви Марії І та Філіпа ІІ і була закріплена у 
першому та другому статутах 1555 р. [30, p. 121]. Проте системного характеру 
видача патентних грамот набула за правління королеви Єлизавети І, яка протягом 
свого правління видала 51 патентну грамоту [28, p. 145-146]. 

США 

Вперше на території США патентну грамоту було видано Судом Массачусетсу 
в 1641 р. Семюелу Вінслоу на технологію виробництва солі терміном на 10 років 
[38, p. 125-126]. З проголошенням США незалежності, окремі штати почали 
приймати локальні законодавчі акти, які встановлювали умови та механізм 
охорони прав творців інтелектуального продукту. У 1784 р. в Південній Кароліні 
було прийнято закон «Про заохочення мистецтва та науки», який передбачав 
надання виключних прав авторам винаходів та авторам літературних творів 
терміном на 14 років після проходження ними процедури реєстрації [45, p. 28]. 
Перший  привілей у галузі авторського права було надано Судом Массачусетсу 

в 1672 р. Джону Ашеру. У 1783 р. в Коннектикуті було прийнято закон «Про 
заохочення літератури та таланту», який передбачав надання виключних прав 
авторам літературних творів терміном на 14 років [42, p. 338-340]. 
У 1790 р. в США було прийнято перший закон у галузі авторського права 

(Copyright Act), згідно з нормами якого автори книг, географічних карт, креслень, 
таблиць та графіків після проходження процедури реєстрації наділялися 
виключними правами терміном на 14 років. Закон базувався на британському 
Статуті Королеви Анни і мав з ним багато спільного [43, p. 91-92]. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [2; 16-30; 38; 42-45].  
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Додаток В.2 

Етапи розвитку правової охорони інтелектуальної власності 

Етап Рік Країна 
Характер змін у системі регулювання відносин 

інтелектуальної власності 

І 

VI cт. 
до н.е. 

Стародавня 
Греція 

Запровадження захисту майнових прав винахідників нових 
рецептів страв терміном на один рік 

IV cт. 
до н.е. 

Стародавня 
Греція 

Запровадження захисту немайнових прав авторів відомих 
літературних наукових і драматичних творів  

ІІ 

1331 Англія Надання першого у історії невиключного привілею  
1416 Італія Видача першої в історії патентної грамоти на винахід  
1449 Англія Надання першого індивідуального привілею  
1469 Італія Надання першого у історії привілею у галузі авторського права  

1484 Німеччина 
Надання перших патентних грамот на винаходи Імператором 
Священної Римської Імперії Фрідріхом ІІІ  

1501 Німеччина Надання першого імператорського привілею на друк твору 
1507 Франція Надання першого привілею у галузі авторського права  
1518 Англія Надання першого привілею у галузі авторського права  
1551 Франція Видача першої патентної грамоти терміном на 10 років  
1641 США Видача першої патентної грамоти терміном на 10 років  
1672 США Надання першого привілею у галузі авторського права  

ІІІ 

1474 Італія Ухвалення Венеціанського статуту  

1545 Італія Прийняття Декрету у галузі охорони прав авторів 
літературних творів та видавців  

1624 Англія Ухвалення Статуту про монополії, який врегульовував 
питання охорони прав винахідників  

ІІІ 

1709 Англія Ухвалення Статуту Королеви Анни, що запроваджував 
механізм реєстрації та захисту прав авторів творів  

1783 США Прийняття закону «Про заохочення літератури та таланту», 
що урегульовував питання охорони авторського права 

1790 США Прийняття закону «Про заохочення науково-технічного 
розвитку», який врегульовував права винахідників  

1791 Франція Прийняття першого патентного закону, що запроваджував 
механізм охорони прав винахідників  

1793 Франція 
Прийняття Декрету «Про право власності авторів 
літературних творів, композиторів і живописців» 

IV  

1831 США  Прийняття Закону «Про авторське право» 

1836 США Прийняття патентного закону, що запроваджував дієву 
систему охорони прав промислової власності  

1837 Німеччина Прийняття Закону «Про авторське право»  

1842 Англія Прийняття закону «Про авторське право», що узагальнював 
існуючу практику охорони прав авторів 

1844 Франція Прийняття закону, що узагальнював існуючу практику 
охорони прав винахідників та спрощував їх реєстрацію  

1852 Англія 
Прийняття першого патентного закону, що сформував 
основу британського патентного права в ХІХ ст.  

1866 Франція Прийняття Закону «Про авторське право», що узагальнював 
існуючу практику охорони прав авторів 

1877 Німеччина Прийняття першого патентного закону, яким 
запроваджувався захист прав винахідників  

 
Джерело: власна розробка автора.  
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Додаток В.3 

Концептуальний каркас римського речового права 

Категорія Зміст та характеристика 

Правомоч-

ності 

Спочатку у римському праві було відсутнє визначення власності. Для 
позначення належності речі певному суб’єкту використовувалися схожі за 
змістом поняття: «власне майно», «хазяїн речі», «моя річ», словосполучення 
«власник речі у повному праві» [52, c. 191]. Згодом для ідентифікації права 
власності почала використовуватися складна система правомочностей, серед 
яких потрібно виокремити наступні [53, c. 40]: володіння (лат. jus possidendi), 
тобто правомочність фізичного панування над відповідним об’єктом (річчю); 
господарське використання речі (лат. jus utendi) за її функціональним 
призначенням у власній діяльності; привласнення результатів та доходів від 
використання речі (лат. jus fruendi); розпорядження (лат. jus abutendi), що 
включала в себе право розпоряджатися сутністю речі, тобто змінювати її або 
знищувати (лат. jus disponendi), а також право відчужувати річ на користь третіх 
осіб (лат. jus alienandi); витребування речі у будь-якого законного або 
незаконного фактичного володільця (лат. jus vindicandi); перешкоджання 
незаконному використанню речі (лат. jus prohibendi). Варто відзначити, що 
наведений вище перелік праомочностей не є вичерпним, адже у Римській 
імперії право власності вважалося абсолютним і включало в себе усі права, які 
тільки можуть виникнути у власника щодо належного йому об’єкта.  
З іншого боку, право власності могло обмежуватися як за законом, так і за 

рішенням власника. Обмеження прав власності зобов’язували власника у 
певних випадках утримуватися від певних дій (лат. in non faciendo) або, 
навпаки, не перешкоджати діям третіх осіб (лат. in patiendo) [54, c. 28]. 

Власність 

Домініум 

Пропрієтас 

Термін власність в римському праві почав використовуватися для позначення 
системи правомочностей. Вперше даний термін зустрічається у Інституціях Гая 
(ІІ ст. н.е.). Спочатку поняття права власності використовувалося одночасно із 
такими категоріями, як домініум (лат. dominium) та пропріетас (лат. proprietas). 
Проте вже в ІІІ ст. н.е. на основі синтезу різних юридичних конструкцій 
сформувався і отримав розповсюдження інститут права власності. Завершення 
процесу формування уніфікованого розуміння права власності засвідчує текст 
Дигестів Юстиніана (530-533 рр. н.е.), де право власності визначається як 
абсолютне за рівнем захисту, вільне від обмежень та виключно правове 
панування суб’єкта над річчю [52, c. 192].   
Фактично, категорія домініуму, розкриваючи функціональні характеристики 

інституту власності, являла собою відповідним чином оформлене нероздільне 
право легального панування над річчю. У свою чергу, пропріетас являв собою 
чисте і не підкріплене іншими правомочностями право на належність речі 
суб’єкту, здобуте на основі встановлення фізичного панування над нею у 
юридично визначений спосіб. Пропріетас мав суто юридичний характер і не 
передбачав існування у суб’єкта таких правомочностей як «jus utendi» та «jus 
fruendi». Тобто відповідна річ лише юридично належала суб’єкту права 
пропріетас, а фактично нею володіла та її використовувала інша особа [55, c. 
81-83]. Домініум засновувався на легальному пануванні над річчю і виникав у 
результаті виконання спеціальних формальних процедур (зокрема манципації), 
а пропріетас базувався на простій передачі частини провомочностей суб’єкту. 
Також домініум становив нероздільне право, у той час як право пропріетас 
могло належати кільком особам одночасно. 
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Продовження дод. В.3 

Види 

власності 

В межах римського права власність мала неоднорідний характер, що 
зумовлювало існування різних її видів [52, c. 196-199]: 

− квіритську власність, суб’єктами якої були лише римські громадяни, а 
об’єктом – рухоме та нерухоме майно, що розташовувалося на італійській 
землі. Набуття права власності відбувалося лише у формальний спосіб; 

− преторську (бонітарну) власність, що мала ідентичні з квіритською об’єкти, 
проте набуття права власності відбувалося у неформальний спосіб; 

− власність перегринів, суб’єктами якої були лише іноземці. Набуття права 
власності відбувалося у неформальний спосіб; 

− провінційну власність, суб’єктами якої були як римські громадяни, так й 
іноземці, а об’єктом землі провінцій Римської імперії.  
Окреме місце серед видів власності займала спільна власність (лат. 

communion або condominium), яка виникала у випадку створення приватних або 
публічних товариств, а також дарування або успадкування речі кількома 
особами одночасно. Користуватися і розпоряджатися річчю, що знаходилася у 
спільній власності, можна було лише за згодою співвласників [56, с. 106]. 

Форми на-

буття 

власності 

Набуття права власності відбувалося із застосуванням первинних та похідних 
форм. Первинні були пов’язані з набуттям прав на щойно створену річ або річ, 
яка нікому не належала, а саме: заволодіння річчю, яка не мала власника (лат. 
occupatio); створення нової речі або переробка існуючої речі (лат. specificatio); 
поєднання речей (лат. accesio); привласнення через набувальну давність (лат. 
usucapio) [57, c. 329-331]. Похідні форми базувалися на правонаступництві і 
включали в себе: манципацію (лат. mancipatio) – формальну процедуру 
переходу права власності від однієї особи до іншої; традицію (лат. traditiо) – 
неформальну процедуру переходу права власності від однієї особи до іншої 
шляхом безпосередньої передачі речі набувачеві на основі договору купівлі-
продажу, дарування чи міни; ад’юдикацію (лат. adiudicatio) – формальну 
процедуру переходу права власності від однієї особи до іншої на підставі 
рішення суду переважно з використанням фіктивного позову [57, c. 332]. 

Способи 

захисту 

права 

власності 

Захист прав власності в Римській імперії відбувався з використанням кількох 
базових видів судових позовів: віндикаційного; негаторного; прогібіторного. 
[58, c. 246-247]. Крім того, поряд із трьома базовими видами позовів, для 
захисту прав власності могли застосовуватися кондикційні позови та фіктивні 
позови. Кондикційний позов (лат. res condictio) належить до зобов’язальних 
способів захисту прав власності і спрямований на повернення особою набутого 
без належних правових підстав майна та прав на нього. Важливо зазначити, що 
на противагу віндикаційному позову позивачем у цьому випадку може 
виступати не лише власник, а і суб’єкт, якого було позбавлено обмежених 
речових прав. Крім того, на відміну від віндикаційного позову, за умов якого 
власнику має бути повернута лише його річ, при кондикційному позові 
потерпілому мають бути повернуті права, а також майно і цінності, що були 
здобуті ним у результаті безпідставного збагачення [59, c. 97-98].  
Фіктивний позов (лат. in iure cessio) або позов претора Публіція (лат. actio in 

rem Publiciana) використовувався для захисту інтересів бонітарного власника, 
який набув прав на річ на підставах традиції. Для пред´явлення позову особа 
мала добросовісно і на законних підставах володіти річчю протягом терміну 
набувальної давності. Після завершення судового процесу позивач на підставі 
рішення суду набував права квіритської власності [58, c. 247-248]. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [52-59]. 
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Додаток В.4 

Володіння та обмежені речові права у Римському праві 

Категорія Зміст та характеристика 

Володіння 

Володіння (лат. possessio) розглядалося як фактичне панування суб’єкта над 
річчю, що доповнюється можливістю безпосереднього контролю за нею та 
зумовлюється бажанням суб’єкта відноситься до речі як до своєї. Володіння 
припинялося з втратою будь-якої з підстав, тобто у разі матеріальної втрати речі 
або припинення наміру особи відноситься до речі як до своєї [52, c. 171-172].  
Володіння розглядалося як усталене відношення особи до речі. Відповідно, 
відсутність фізичного контакту володільця з річчю не впливала на володіння. 
Крім того, титул володіння надавався заставоутримувачам; особам, що 
володіють річчю до вимоги (лат. precariores); емфітевтам; суперфіціаріям [57, 
c. 310-311]. У юридичному сенсі зміст власності розкривається формулою «я 
маю право на річ», у той час як володіння – формулою «я маю річ» [60, c. 85]. 

Емфітевзис 

Емфітевзис (лат. emphyteusis) – спадкове та відчужуване право 
використання чужої земельної ділянки для сільськогосподарських потреб. 
Емфітевзис передбачав надання користувачу (емфітевту) земельної ділянки на 
певний строк та за відповідну плату у натуральній або грошовій формі. Слід 
відзначити, що емфітевт міг використовувати земельну ділянку лише для 
сільськогосподарського виробництва і, водночас, не мав права здійснювати на 
ній забудову або використовувати її для інших потреб [52, c. 346]. 

Суперфіцій 

Суперфіцій (лат. superficies) являв собою спадкове та відчужуване право 
використання чужої земельної ділянки для здійснення будівництва житлових 
та інших споруд. Суперфіцій мав довгостроковий, а у більшості випадків 
безстроковий характер [61, c. 139-140]. Суперфіціарій зобов’язувався 
використовувати ділянку відповідно до її призначення, утримувати розміщені 
на ній споруди, а після закінчення строку землекористування – повернути 
земельну ділянку її власнику у належному стані [57, c. 347]. 

Сервітут 

Сервітут (лат. servitutis) визначався як право користування чужою річчю, що 
надавало можливість здобувати і вилучати корисні властивості речі, обумовлені 
її господарським призначенням у цивільному обороті. Предметом сервітуту 
могла виступати земельна ділянка, нерухоме майно або неспоживані речі [52, c. 
219]. Сервітут був неподільним та невідчужуваним від особи або речі, за якою 
він закріплювався. Також  переважна  частина сервітутів були безстроковими і 
припинялися лише у визначених випадках. Найбільш поширеними видами 
сервітутів були узуфрукт (лат. usufructus) та узус (usus), що надавалися 
безстроково і зазвичай на безоплатній основі. Узуфрукт надавав право 
користування чужою річчю, а також отримання плодів від неї [60, c. 109-110]. 

Заставне 

право 

Зазначене право було похідним від основного зобов’язання, для 
забезпечення виконання якого воно встановлювалось. Заставне право мало 
три основних форми: фідуція (лат. fiducia), що передбачала перехід заставного 
майна у власність кредитора до повного виконання боржником зобов’язань; 
пігнус (лат. pignus), що передбачав передачу майна у володіння кредитора, 
який набував права продати об’єкт застави з метою забезпеченню виконання 
зобов’язання боржника; іпотека (лат. hypotheca), згідно з умовами якої 
заставне майно не передавалося заставодержателю і продовжувало 
перебувати у власності і у володінні боржника [62, c. 334-335]. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [52; 57; 60-62]. 
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Додаток В.5 

Погляди філософів та представників класичної політекономії на власність  

П.І.Б. Зміст та характеристика поглядів 

Прудон  
П.-Ж. 

Негативно ставився як до власності загалом, так і до приватної власності 
зокрема. Він стверджував, що будь-яка приватна власність є узурпацією, яка 
надає людині право розпоряджатися суспільним майном. Тому він визнавав 
необхідність існування лише дрібної приватної власності, що слугує 
задоволенню життєво необхідних потреб людини [15, с. 106-107].  

Кант І. 

 

Розглядав теорію власності як складову розробленої ним концепції метафізики 
права. На його думку, право власності, тобто за його словами – «сильне право на 
річ», існувало ще до виникнення інституту держави, оскільки базувалося на 
законах чистого практичного розуму, які містяться в чистих апріорних поняттях 
та ідеях. І. Кант також вважав, що правовий захист потрібно надавати авторам 
літературних творів, оскільки вони безпосередньо втілюють думки і 
особистість автора. Водночас, твори образотворчого мистецтва, на думку І. 
Канта, є повністю відокремленими від особистості автора і тому не потребують 
правового захисту [68, с. 25-27]. 

Гегель Г. 

Визначав право власності як основу законодавства та основоположне право 
людини. Вчений вважав, що лише через привласнення річ отримує своє 
визначення і набуває своєї сутнісної мети. Гегель стверджував, що власність є 
системою трьох елементів – оволодіння річчю, користування та відчуження 
(розпорядження) [15, c. 103-104]. До об’єктів власності, які і Кант, Гегель 
відносив не лише речі, а і знання, науки, таланти, що стають власністю лише 
через опосередкування людського духу, який може надати їм зовнішнього 
існування та відчужувати їх на користь інших людей [69, с. 102-103].  

Дідро Д. 

Обґрунтовував необхідність захисту прав суб’єктів інтелектуальної 
діяльності, зокрема авторів літературних творів, оскільки нові знання та ідеї, 
що є продуктом творчої праці, стимулюють розвиток науки і освіти та 
увічнюють їх автора в історії, роблячи його безсмертним. Крім того, на думку 
Д. Дідро, між автором та його твором існує тісний і нерозривний зв’язок, адже 
автор вкладає частину своєї особистості у власне творіння [70, p. 118-120]. Тому 
посягання на твір є втручанням в особисту правову сферу творця і порушенням 
його прав. Схожі думки висловлювали також відомі літератори XVIII ст. 
Е. Юнг та Г. Лессінг [71, p. 60-62].  

Фіхте Й. 

Стверджував, що права автора літературного твору потребують 
обов’язкового законодавчого врегулювання, а права художників та скульпторів 
виходячи із ідеї справедливості заслуговують лише факультативного захисту 
на основі надання привілеїв. Необхідність захисту прав авторів творів 
образотворчого мистецтва заперечував і Г. Гегель, адже на його думку витвір 
мистецтва, який втілює ідеї автора, завжди настільки індивідуальний, що його 
не можливо у повній мірі скопіювати [72, c.198, 203, 211]. 

Кене Ф. 

Розглядав власність в контексті розробленої ним теорії природнього 
порядку. На його думку, право власності є природнім правом людини на річ, 
здобуту працею без порушення прав інших людей. Він обґрунтовував 
суспільний характер відносин власності, стверджуючи, що особа може 
користуватися певною річчю лише за умови визнання та дотримання членами 
суспільства цього права. Розглядав гарантування, забезпечення і захист права 
приватної власності як базис економічного устрою суспільства [15, с. 97]. 
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Продовження дод. В.5 

Кондорсе Н. 

Виступав проти надання суб’єктам інтелектуальної діяльності виключних 
прав на результати їх творчої праці. Вважав, що нові знання мають виключно 
об’єктивний характер, належать суспільству та існують незалежно від волі та 
свідомості творців інтелектуального продукту. Тому охорона прав 
інтелектуальної власності лише стримує науково-технічний прогрес та 
розвиток мистецтва і надає окремим індивідам монопольні права на шкоду 
іншим членам суспільства [71, p. 61]. 

Сміт А. 

Визнавав основоположну роль приватної власності у забезпеченні 
конкуренції та розвитку ринкової економіки. Він підкреслював трудову 
природу приватної власності, а також стверджував, що відносини власності 
визначають класовий поділ суспільства та механізм розподілу доходів. Адам 
Сміт, як і інші представники класичної політекономії (Д.Рікардо, Дж.С. Міль, 
Ж.-Б.Сей), наголошував на пріоритетності інтересів приватних власників та 
необхідності захисту державою права приватної власності як основи 
економічної свободи та конкуренції [73, с. 286, 296].  

Рікардо Д. 

Розділяв погляди А. Сміта на роль приватної власності в суспільстві, проте 
джерелом її виникнення вважав обмеженість та рідкісність економічних благ 
[74, c. 265]. Ф. Бастіа розглядав приватну власність як джерело економічної 
гармонії в суспільстві, а також відносив до її об’єктів нематеріальні блага – 
ідеї та здібності людини [15, c. 99-100]. Дж.С. Мілль підтримував ідею А. 
Сміта про визначальне значення відносин власності у формуванні механізму 
розподілу доходів у суспільстві і, разом з тим, наголошував на необхідності 
закріплення права власності на рівні суспільних інститутів та ефективного 
законодавчого регулювання відносин власності [74, c. 267-268]. 

Маркс К. 

Вперше чітко розмежував економічний та юридичний зміст власності, а 
також охарактеризував її роль у суспільному виробництві. Розглядаючи 
власність в економічній площині, він визначав її як виробничі відносини з 
приводу привласнення засобів виробництва та його результатів. Водночас, 
юридичний зміст власності К. Маркс вбачав у вольовому відношенні людини 
до речі як до власної, що є законодавчо забезпеченим та визнаним іншими 
членами суспільства [15, c. 107]. Вчений розглядав відносини власності як 
складову виробничих відносин, які утворюють базис суспільного устрою. 
На його думку, форма власності обумовлювала відповідний спосіб та 

механізм поєднання робітника із засобами виробництва і, у такий спосіб, 
визначала специфіку суспільної формації. Як зазначав К. Маркс, базисом 
суспільства є певний спосіб виробництва, що є системою економічних 
(виробничих) відносин, які у свою чергу є формою розвитку продуктивних 
сил. При цьому, відносини власності становлять ядро способу виробництва, 
визначають його специфіку і впливаючи на суспільний устрій [75, с. 6-7].  
Таким чином, К. Маркс розглядав відносини власності як важливий фактор 

еволюції економічних систем, що зумовлюється ступенем розвитку 
продуктивних сил і характером суспільного поділу праці. При цьому, він 
засуджував приватну власність, вважаючи її основою неперервної  
експлуатації робітничого класу, заперечував її природній характер, 
зазначаючи, що вона властива лише окремим етапам суспільного розвитку, а 
також обґрунтовував необхідність побудови комуністичного суспільства, 
базисом якого стане суспільна власність. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [15; 68-75]. 

 



523 

 

Додаток В.6 

Етапи розвитку теорії власності  

Етап 
Часовий 
період 

Характер змін у системі наукових уявлень про зміст, 
специфіку, джерела та форми власності 

І 
V ст. до н.е. 

–  
IV ст. до н.е. 

Формування в працях давньогрецьких філософів (Сократа, 
Ксенофонта, Платона, Аристотеля) розуміння власності як 
невід’ємної складової системи господарювання, що має трудовий 
характер та задовольняє життєві потреби людини, слугуючи 
передумовою нормального функціонування суспільства.  

ІІ ІІІ ст. до н.е. 
– ІІІ ст. н.е. 

Утвердження права власності у якості базового цивільно-правового та 
суспільного інституту. Формування комплексного праворозуміння 
власності та її нерозривного зв’язку з інститутом державності. 
Створення системи охорони прав власності, визначення складу 
правомочностей законодавче закріплення видів та ознак власності, а 
також форм привласнення та способів захисту права власності.  

ІІІ ІІІ ст.  
– ХІV ст.  

Формування теологічної концепції власності у працях відомих 
богословів та представників духовенства Тертулліана, Кіпріана 
Карфагенського, Августина Аврелія, Григорія Богослова. Визнання 
Церквою необхідності дрібної приватної власності, що здобута 
фізичною працею та слугує задоволенню особистих потреб людини, і, 
водночас, засудження великої приватної власності, яка є джерелом 
конфліктів і розбрату між людьми, а також джерело гріха. 

IV XVІ ст. 
– ХVIII ст. 

Систематизація і узагальнення основних положень теорії власності у 
працях філософів Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Вольтера, К. 
Гельвеція, І. Канта. Зазначені дослідники розмежували суспільну і 
приватну власність, надаючи перевагу останній і наголошуючи на її 
недоторканості. Обстоювали трудову природу приватної власності, а 
також обґрунтовували її суспільний характер. Дж. Локк вважав працю 
найважливішим засобом привласнення, за допомогою якого людина 
відмежовує певні блага від спільного надбання.  

V 
XVІII ст. 
– ХIX ст. 

Дослідження економічної природи власності представниками 
класичної політичної економії Ф. Кене, А. Смітом, Д. Рікардо та ін. 
Вчені обґрунтовували важливу роль приватної власності у 
забезпеченні економічного зростання, реалізації класового поділу 
суспільства та механізму розподілу доходів. К. Маркс вважав 
відносини власності ядром способу виробництва, що безпосередньо 
впливає на форму суспільного устрою, визначає спосіб та механізм 
поєднання робітника із засобами виробництва. 

VI 
XX ст. – до 
цього часу 

Реконструкція класичної теорії власності представниками неоінсти-
туціоналізму. Р. Коуз, О. Вільямсон та ін. розглядають власність як 
врегульовані інституціями відносини, а право власності – як пучок 
правомочностей. А. Оноре, С. Пейович та ін. пропонують різні 
підходи до аналізу правомочностей в структурі права власності. Крім 
того, вони  доводять, що за відсутності інституційного регулювання, 
реалізація відносин власності супроводжується значними транзак-
ційними витратами, що, у свою чергу, негативно позначається на 
алокації ресурсів і структурі виробництва.  

 

Джерело: власна розробка автора. 
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Додаток Д.1 

Сутність та ознаки різних об’єктів інтелектуальної власності  

Група Сутність та ознаки об’єкта інтелектуальної власності  

Об’єкти 

авторського 

права 

Авторське право являє собою систему цивільно-правових норм, що 
регулюють соціально-економічні відносини, які виникають з приводу 
створення, привласнення і використання творів науки, літератури і мистецтва, 
а також закріплюють виключні особисті немайнові та майнові прав авторів на 
результати власної літературно-мистецької діяльності [15, с. 211].  
Об’єктами авторського права є літературні письмові твори, усні твори, 

комп’ютерні програми, бази даних, музичні, похідні, складені та інші твори, що 
характеризуються оригінальністю, мають творчий характер та виражені у 
об’єктивній, незалежній від волі та свідомості автора формі [111].  
Об’єкти авторського права володіють комплексом родових ознак, що 

дозволяють виділити їх в окрему групу, а саме: вони належать до результатів 
літературно-мистецької діяльності; характеризуються оригінальністю і об’єктною 
виразністю; виступають об’єктом майнових і особистих немайнових прав; 
майнові права охороняються протягом життя автора і 70 років після його смерті; 
реєстрація авторського права має факультативний характер [111; 112, с. 54-55]. 

Об’єкти 

суміжних 

прав 

Суміжні права – це похідні від авторського права, нерозривно пов’язані із 
результатами літературно-мистецької діяльності виключні права виконавців, 
виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення розпоряджатися 
результатами їх творчої діяльності [113, с. 158]. 
До родових ознак об’єктів суміжних права, що дозволяють виділити їх в 

окрему групу, належать наступні: похідний характер суміжних прав відносно 
об’єктів авторського права; об’єкти суміжних прав є результатами творчої 
діяльності, що пов’язана із відтворенням і розповсюдженням творів авторів 
переважно із застосуванням технологій звуко- та відеозапису, а також 
трансляції в ефір аудіовізуальної інформації; можливість державної реєстрації 
суміжних прав не передбачена законодавством України; суміжні права, окрім 
прав виконавців, мають яскраво виражений майновий характер; суміжні права 
охороняються протягом 50 років з дати першої фіксації виконання, фоно- та 
відеограми, трансляції в ефір програми мовлення [111; 15, с. 237-238]. 

Об’єкти 

патентного 

права 

Патентне право являє собою систему цивільно-правових норм, що регулюють 
соціально-економічні відносини у сфері привласнення та використання 
результатів науково-технічної діяльності, а також закріплюють виключні 
особисті немайнові та майнові права винахідників, авторів корисних моделей 
та промислових зразків на результати їх творчої праці [114, c. 45]. 
Винахід та корисна модель є результатами діяльності людини у галузі техніки, 
характеризуються новизною та промисловою придатністю й існують у формі 
продукту або процесу. На противагу корисній моделі, винахід є неочевидним 
для фахівця у відповідній галузі діяльності і безпосередньо не випливає із 
існуючого рівня техніки, тобто має винахідницький рівень[115]. 
Водночас, промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у 

галузі художнього конструювання, який характеризується новизною, визначає 
зовнішній вигляд певного промислового виробу і призначений для задоволення 
естетичних та ергономічних потреб споживача. Тобто у ньому гармонійно 
поєднуються художні та конструктивні елементи [116, с. 59].  
Серед родових ознак об’єктів патентного права варто виокремити наступні: 

вони  належать  до  результатів  науково-технічної  інтелектуальної  діяльності  
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Продовження дод. Д.1 

Об’єкти 

патентного 

права 

людини; вони виступають об’єктом як майнових, так і особистих немайнових 
прав; майнові права на об’єкти патентного права охороняються державою 
протягом відносно короткого терміну, який становить 20 років для винаходів, 
10 років – для корисних моделей, 15 років – для промислових зразків;  
обов’язковою умовою виникнення прав інтелектуальної власності на зазначені 
об’єкти є отримання патенту, що видається за результатами кваліфікаційної 
та/або формальної експертизи; об’єкти патентного права мають 
характеризуватися промисловою придатністю та новизною; вони є об’єктом 
майнових та особистих немайнових прав [115]. 

Засоби 

індивідуалі-

зації 

Засоби індивідуалізації є результатами творчої діяльності, що виконують ро-
зрізнювальну функцію та використовуються учасниками цивільного обороту з 
метою диференціації продукції, індивідуалізації особи у господарському 
обороті, а також ідентифікації місця походження товару. До них належать 
товарні знаки, комерційні найменування та географічні зазначення [117, с. 130].  
Товарний знак є позначенням або комбінацію позначень, що має розріз-

нювальну здатність та диференціює товари і послуги одних виробників від 
інших товарів і послуг, які перебувають у цивільному обороті [118]. 
Комерційне найменування є позначенням або комбінацію позначень (слів, 

літер, цифр), що має розрізнювальну здатність та диференціює суб’єкта 
підприємницької діяльності у господарському обороті [119, c. 123].  
Географічне зазначення являє собою назву географічного місця, що 

вживається для позначення товару, який походить із зазначеного регіону та має 
особливі властивості, зумовлені характерними для даного географічного місця 
природними умовами або традиціями виробництва, що може доповнюватися 
словесним або зображувальним позначенням, яке прямо чи опосередковано 
вказує на відповідне географічне місце походження товару [120]. 
Засоби індивідуалізації володіють комплексом родових ознак, що дозволяють 

виділити їх в окрему групу, а саме: вони є результатами не інтелектуальної, а 
радше творчої діяльності, оскільки їх вартість визначається не інтелектуальною 
працею творця, мистецьким або технічним рівнем продукту, а діловою 
репутацією  підприємства  або  певного  географічного регіону;  права на засоби 
індивідуалізації мають виключно майновий характер; майнові права на засоби 
індивідуалізації охороняються державою безстроково; у переважній частині 
випадків обов’язковою умовою виникнення прав інтелектуальної власності на 
зазначені об’єкти є отримання свідоцтва, що видається за результатами 
кваліфікаційної та/або формальної експертизи; засоби індивідуалізації мають 
характеризуватися новизною та розрізнювальною здатністю, а також 
відповідати публічному порядку та нормам моралі [99; 118; 121, с. 98]. 

Уречевлені 

об’єкти 

До родових ознак уречевлених об’єктів належать наступні: вони обов’язково 
об’єктивуються і втілюються в речах і явищах матеріального світу; вони 
виступають об’єктом як майнових, так і особистих немайнових прав; майнові 
права на зазначені об’єкти охороняються державою протягом відносно 
короткого терміну, який становить 10 років для компонувань інтегральних 
мікросхем, 20 років – для порід тварин, 30 років – для сортів рослин; 
обов’язковою умовою виникнення прав інтелектуальної власності на 
уречевлені об’єкти є отримання свідоцтва або патенту, що видається за 
результатами кваліфікаційної та формальної експертизи; дані об’єкти мають 
характеризуватися новизною або оригінальністю. 
Сорти рослин і породи тварин є результатами цілеспрямованої селекційної  
діяльності,  що  є  новими,  відмінними, однорідними і стабільними [122; 123].  



526 

 

Продовження дод. Д.1 

Уречевлені 

об’єкти 

Сорт рослин визначається як окрема група рослин (клон, лінія, гібрид 
першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних 
таксонів (рід, вид, різновидність), що за проявом ознак, породжених певним 
генотипом чи комбінацією генотипів, є новим, відмінним, однорідним і 
стабільним [122]. Порода тварин являє собою групу племінних тварин (породу, 
породний тип, лінію, родину), що за показниками продуктивності перевищує 
попередні типи тварин і має генетично обумовлені стабільні характеристики 
(властивості та ознаки), які відрізняють її від інших сукупностей особин цього 
виду тварин і стійко передаються потомству [123; 124, с. 145]. При цьому, 
тварини, що входять до складу породи, мають становити достатньо велику 
чисельність, мати спільність походження і консолідовані породні ознаки (тип, 
екстер’єр, продуктивність), а порода повинна характеризуватися заводською 
структурою, консолідованістю і, водночас, варіабельністю за господарськими 
корисними ознаками та придатністю до певної технології утримання [125]. 
Компонування інтегральної мікросхеми являє собою зафіксоване на 

матеріальному носії оригінальне просторово-геометричне розміщення 
сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними, які 
неподільно сформовані в одному об’ємі або на поверхні матеріалу. Умовою 
виникнення прав інтелектуальної власності на зазначений об’єкт є отримання 
свідоцтва, що видається за результатами науково-технічної експертизи [126]. 

Інкорпо-

ральні 

об’єкти 

Серед важливих родових ознак інкорпоральних об’єктів потрібно визначити 
наступні: вони мають характеризуватися новизною, бути невідомими та 
недоступними для фахівців у відповідній сфері діяльності, формалізованими, 
важливими  для  суспільства  та  корисними  у  сфері  господарської  діяльності; 
права інтелектуальної власності на зазначені об’єкти переважно мають 
виключно майновий характер, охороняються державою безстроково і не 
передбачають здійснення жодних формальностей [105, c. 7]. 
Науковим відкриттям є встановленням невідомих раніше, але об’єктивно 

існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які 
вносять докорінні зміни у рівень його наукового пізнання [99]. 
Раціоналізаторська пропозиція являє собою визнане підприємством 

технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері діяльності, 
що є новим, корисним та передбачає створення або зміну конструкції виробів, 
засобів виробництва, технології виробництва або складу матеріалів, тобто 
стосується певного матеріального об’єкту (продукту) або процесу [127, с. 47].  
До комерційної таємниці належать відомості технічного, організаційного, 

економічного, виробничого та іншого характеру, що є секретними, тобто в 
цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та 
недоступними для фахівців у відповідній сфері діяльності, а також мають 
комерційну цінність та були предметом адекватних існуючим обставинам 
заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно 
контролює зазначену інформацію [99]. Як і у випадку раціоналізаторської 
пропозиції, права інтелектуальної власності на комерційну таємницю мають 
виключно майновий характер і охороняються державою безстроково. 
Ноу-хау є сукупністю знань технічного, технологічного, організаційного, 

виробничого, фінансово-економічного, комерційного чи іншого характеру, що 
отримані завдяки досвіду і випробуванням технології та її складових, які є 
секретними, формалізованими, мають практичну і комерційну цінність, є 
важливими та корисними для технологічного процесу [128; 129, с. 59-60]. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [15; 99; 105; 111-129]. 
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Додаток Д.2 

Основні групи суб’єктів відносин інтелектуальної власності  

Група Характеристика суб’єкта інтелектуальної власності  

І 

Творці, що безпосередньо беруть участь у створенні інтелектуального продукту в 
процесі літературно-мистецької або науково-технічної діяльності і завдяки цьому 
першопочатково наділяються виключними майновими та особистими немайновими 
правами інтелектуальної власності на результати своєї творчої праці. До них 
належать автори творів, комп’ютерних програм і баз даних, виконавці, винахідники, 
розробники корисних моделей, промислових зразків, компонувань інтегральних 
мікросхем, тощо [136, c. 224]. 

ІІ 

Первинні правонабувачі, що першопочатково наділяються виключними 
майновими правами інтелектуальної власності унаслідок проходження процедури 
реєстрації та отримання відповідного свідоцтва або автоматично у відповідності до 
норм законодавства. До них відносяться суб’єкти прав на засоби індивідуалізації, 
виробники фонограм і відеограм, організації мовлення, суб’єкти прав 
інтелектуальної власності на комерційну таємницю, ноу-хау, раціоналізаторську 
пропозицію, що зазвичай належать до суб’єктів підприємницької діяльності і у 
прямому сенсі не беруть участі у створенні відповідних об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

ІІІ 

Роботодавці, тобто юридичні та фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької 
діяльності, використовують найману працю фізичних осіб на підставі укладених 
трудових договорів та несуть обов’язки зі сплати їм заробітної плати і, завдяки 
цьому, набувають майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у 
зв’язку з виконанням трудового договору [99; 137]. До них належать власники 
майнових прав на службові твори, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
компонування інтегральних мікросхем тощо [138, с. 58].  
Варто відзначити, що умовами набуття роботодавцем прав на службові об’єкти 

інтелектуальної власності є наявність укладеного у письмовій формі трудового 
договору із творцем інтелектуального продукту. 
При цьому, договором, службовим завданням або посадовою інструкцією має 

бути прямо передбачено трудовий обов’язок працівника створити інтелектуальний 
продукт [138, с. 59]. Крім того, у трудовому договорі має бути визначено розмір, 
строки і порядок виплати працівнику винагороди за створення інтелектуального 
продукту, а сам працівника повинен займатися розробкою об’єкту інтелектуальної 
власності у робочий час з використанням матеріально-технічного забезпечення і 
виробничих знань роботодавця [15, c. 151]. 

IV 

Правонаступники, тобто юридичні і фізичні особи, що набувають прав 
інтелектуальної власності в результаті їх передачі правопопередником на умовах 
договору, за законом або за заповітом. Правонаступництво має похідний характер, 
оскільки передбачає просту зміну суб’єктів правовідносин, які вже існували до 
правонаступництва і продовжать реалізовуватися після нього у зміненому 
суб’єктному складі. За формою воно може бути універсальним, коли сукупність 
прав і обов’язків як єдине ціле і одним актом переходить від однієї до іншої особи, 
або сингулярним, коли до правонаступника переходять лише окремі права і 
обов’язки на основі окремого акту волевиявлення [139, с. 133]. Потрібно відмітити, 
що правонаступництво у сфері інтелектуальної власності завжди є конститутивним, 
тобто передбачає перехід лише частини виключних прав інтелектуальної власності, 
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Продовження дод. Д.2 

IV 

оскільки особисті немайнові права є невідчужуваними від творця інтелектуального 
продукту. До правонаступників відносяться спадкоємці за законом і за заповітом, 
суб’єкти ліцензійного договору, договору про створення за замовленням і 
використання об’єкта інтелектуальної власності, договору про передання 
виключних майнових прав інтелектуальної власності, авторського договору, 
франчайзингового договору та ін. 

V 

Посередники, тобто фізичні та юридичні особи, що надають іншим суб’єктам 
інтелектуальної власності консультативні, фідуціарні послуги, послуги у сфері 
оцінки майнових прав інтелектуальної власності, трансферу технологій, управління 
майновими правами та захисту прав інтелектуальної власності. До них відносяться 
патентні повірені, професійні оцінювачі, менеджери з трансферу технологій та 
організації колективного управління. На наш погляд, найбільш важливу роль у 
відносинах інтелектуальної власності серед розглянутих вище посередників 
відіграють патентні повірені та організації колективного управління [136, c. 225].  
Функції патентних повірених виконують фізичні особи, що володіють фаховими 

знаннями, мають відповідне свідоцтво та надають іншим учасникам відносин 
інтелектуальної власності допомогу і послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, а також представляють їх інтереси у органах державної 
влади, судових органах, кредитних установах та у відносинах з іншими фізичними 
та юридичними особами [140]. У свою чергу, організації колективного управління 
є громадськими об’єднаннями зі статусом юридичної особи, що не мають на меті 
отримання прибутку, засновані виключно правовласниками, діяльність яких 
спрямована на колективне управління майновими правами на об’єкти авторського 
права та суміжних прав [141]. 

VI 

Регулятори – уповноважені органи державної влади, державні підприємства, 
установи, а також саморегулівні організації, що реалізують визначені законом 
повноваження у сфері регулювання відносин інтелектуальної власності та охорони 
прав їх учасників. Зазначені суб’єкти виконують інституціоналізовані функції у 
сфері інтелектуальної власності, забезпечуючи механізм санкціонування, 
структуруючи та упорядковуючи повторювані взаємодії між суб’єктами соціально-
економічних відносин, які виникають з приводу привласнення та комерціалізації 
результатів інтелектуальної діяльності.  
Регулюючи відносини інтелектуальної власності, забезпечуючи захист особистих 

немайнових прав і майнових інтересів їх учасників, зазначені суб’єкти відіграють 
важливу роль у зниженні транзакційних витрат та скороченні негативних 
екстерналій на ринку інтелектуальної власності. До даної групи належать 
уповноважені органи державної влади (в Україні зазначені функції виконує 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі), державні установи і організації (в 
Україні до них належить ДП «Український інститут інтелектуальної власності»), а 
також саморегулівні організації, що самостійно встановлюють норми і стандарти у 
сфері інтелектуальної власності без втручання держави та регулюють відносини 
між їх учасниками. В Україні до категорії саморегулівних організацій можна 
віднести Всеукраїнську асоціацію патентних повірених, Українську асоціацію 
власників товарних знаків та ін. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [15; 99; 136-141]. 
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Додаток Д.3 

Види цивільної дієздатності  

Вид Сутність та характеристика  

Повна 

Цивільну дієздатність має особа, що усвідомлює значення своїх дій та може 
керувати ними. Цивільною дієздатністю є здатність своїми діями набувати для 
себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 
створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести 
відповідальність за їх невиконання [142, c. 119-120].  
Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років. У разі 

реєстрації шлюбу особи, яка не досягла 18 років, вона набуває повної цивільної 
дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Крім того, повна цивільна 
дієздатність може бути надана особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим 
договором, або неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини 
[99]. При цьому, надання повної цивільної дієздатності провадиться за 
рішенням органу опіки та піклування за заявою особи за письмовою згодою 
батьків або піклувальника. 

Часткова 

Фізична особа, що не досягла 14 років, володіє частковою дієздатністю. 
Вона має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (які 
задовольняють побутові потреби особи, відповідають її фізичному і 
соціальному розвитку, а також стосуються предмета, який має невисоку 
вартість); здійснювати особисті немайнові права на результати 
інтелектуальної діяльності. Особи у віці від 14 до 18 років володіють 
неповною дієздатністю. Вони наділяються правом вчиняти дрібні побутові 
правочини, самостійно розпоряджатися своїм заробітком, самостійно 
здійснювати права на результати інтелектуальної діяльності, бути учасником 
юридичних осіб [99]. Інші правочини можуть вчинятися особами із неповною 
дієздатністю лише за згодою батьків або піклувальника.  

Обмежена 

Суд може обмежити цивільну дієздатність особи, якщо вона страждає на 
психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати 
значення своїх дій або керувати ними; якщо вона зловживає спиртними 
напоями, наркотичними засобами, азартними іграми і тим ставить себе у 
скрутне матеріальне становище. Над особою з обмеженою дієздатністю 
встановлюється піклування. Зазначена особа зберігає право самостійно 
вчиняти дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права 
на результати інтелектуальної діяльності. Інші правочини можуть вчинятися 
лише за згодою піклувальника [143, c. 126]. Над недієздатною особою також 
встановлюється опіка. При цьому особа не має права вчиняти будь-які 
правочини. За неї і від її імені їх може вчиняти опікун. Слід зазначити, що 
навіть недієздатні особи, зберігають право здійснювати особисті немайнові 
права на результати інтелектуальної діяльності. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [99; 142-143]. 

 

 



530 

 

Додаток Д.4 

Характеристика первинних суб’єктів права інтелектуальної власності 

у розрізі його основних об’єктів    

Об’єкт Характеристика суб’єкта 

Об’єкт 

авторського 

права 

У відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
первинним суб’єктом авторського права є автор твору – фізична особа, яка 
своєю творчою працею створила твір [111]. За відсутності доказів іншого 
автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як 
автор на оригіналі або примірнику твору. При цьому, авторське право виникає 
з моменту створення твору, а для виникнення і здійснення авторського права 
не вимагається реєстрація твору, спеціальне його оформлення або виконання 
інших формальностей.  
Щодо складених та похідних творів первинними суб’єктами є упорядники, 

перекладачі, автори адаптації та анотацій тощо. Упоряднику складеного твору 
належить авторське право на здійснений підбір і розташування творів, що є 
результатом творчої праці. Упорядник користується авторським правом за 
умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до 
складеного твору. Автору похідного твору належить авторське право на 
здійснений переклад, адаптацію, аранжування або іншу переробку твору. При 
цьому, автор похідного твору користується авторським правом на переклад, 
адаптацію або аранжування за умови дотримання прав автора, твір якого 
зазнав переробки [111].  

Об’єкт 

суміжних 

прав 

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, 
виробник відеограми, організація мовлення. Суміжне право виникає внаслідок 
факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, 
оприлюднення передачі мовлення. Виникнення і здійснення суміжних прав не 
вимагає здійснення реєстрації або виконання будь-яких формальностей. За 
відсутності доказів іншого, власником суміжних прав вважається особа, ім’я 
якої зазначено на фонограмі, відеограмі та їх примірниках. При цьому, 
виробником фонограми та відеограми можуть бути як фізичні, так і юридичні 
особи. Виробником передач мовлення може бути лише юридична особа, що має 
ліцензію на даний вид діяльності [111].  

Об’єкт 

патентного 

права 

Відповідно до положень Законів України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» та «Про охорону прав на промислові зразки» первинним 
суб’єктом права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та 
промисловий зразок є винахідник або автор промислового зразка, тобто фізичні 
особи, інтелектуальною, творчою діяльністю яких створено відповідний об’єкт 
патентного права. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну 
модель або промисловий зразок виникають з дати, наступної за датою їх 
державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до 
закону. Свідченням державної реєстрації є патент, а обсяг правової охорони 
визначається формулою винаходу (корисної моделі) або сукупністю суттєвих 
ознак промислового зразка. Слід зазначити, що патент за бажанням автора 
(заявника) може бути видано на ім’я особи (юридичної або фізичної), на 
користь якої автор поступається своїми виключними правами [115; 144].   

 
 



531 

 

Продовження дод. Д.4 

Засіб 

індивідуа-

лізації 

Згідно зі Ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг» первинними суб’єктами права інтелектуальної власності на товарний 
знак можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання осіб та їх 
правонаступники. Майнові права інтелектуальної власності на товарний знак 
виникають з дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Набуття права 
власності на товарний знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони 
при цьому визначається наведеним у свідоцтві зображенням знаку та переліком 
товарів щодо яких він використовується. Важливо врахувати, що набуття права 
інтелектуальної власності на загальновідомий товарний знак не вимагає 
реєстрації. Правова охорона надається знакам, які не суперечать публічному 
порядку, принципам гуманності і моралі, а також мають відповідну 
розрізнювальну здатність [118]. 
У відповідності до положень Cт.159 Господарського кодексу України 

первинними суб’єктами права на комерційне найменування є фізичні та 
юридичні особи суб’єкти підприємницької діяльності [145]. Майнові права 
інтелектуальної власності на комерційне найменування виникають з моменту 
першого його використання та охороняються без обов’язкової реєстрації чи 
виконання будь-яких формальностей, навіть за умови, що комерційне 
найменування є частиною товарного знаку. Правова охорона надається 
комерційним найменуванням, які мають розрізнювальну здатність та не 
вводять в оману споживачів. Права на комерційне найменування можуть 
відчужуватися лише разом з цілісним майновим комплексом суб’єкта 
господарювання, якому воно належить [99]. 
Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» до 

категорії первинних суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне 
зазначення відносить фізичних та юридичних осіб суб’єктів підприємницької 
діяльності, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі 
властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані 
з цим географічним місцем; а також асоціації споживачів та установи, що 
мають безпосереднє відношення до виробництва відповідної продукції [120]. 
Майнові права на кваліфіковане географічне зазначення виникають з дати, 
наступної за датою його державної реєстрації. 
Правова охорона надається кваліфікованим географічним зазначенням, які: 

мають розрізнювальну здатність; не вводять в оману споживачів; не 
суперечать публічному порядку, принципам гуманності та моралі; є назвою 
географічного місця, з якого товар походить; вживаються як назва товару або 
складова назви. При цьому, у географічному місці повинні бути наявні 
характерні умови, що надають товару певних особливих якостей, а сам товар 
або його основна складова мають вироблятися у відповідному географічному 
місці. Обсяг правової охорони визначається характеристиками, що 
зафіксовані у свідоцтві про державну реєстрацію товару та межами 
географічного місця. Права на географічне зазначення можуть передаватися 
лише разом з цілісним майновим комплексом суб’єкта господарювання, якому 
воно належить згідно з нормами законодавства. 

Наукове 

відкриття 

Первинним суб’єктом права на наукове відкриття є його автор – фізична 
особа, що своєю інтелектуальною працею встановила невідомі раніше, але 
об’єктивно існуючі закономірності, властивості або явища матеріального світу. 
Законом захищаються лише немайнові права автора відкриття. Право на 
наукове відкриття може засвідчуватися дипломом, виникає з моменту 
здійснення відкриття і не вимагає виконання будь-яких формальностей [99]. 
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Продовження дод. Д.4 

Раціоналіза-

торська 

пропозиція 

Згідно зі Ст.483 Цивільного кодексу України первинними суб’єктами права 
на раціоналізаторську пропозицію визнаються автор (фізична особа) та 
юридична особа, якій ця пропозиція подана [99]. Обсяг правової охорони 
раціоналізаторської пропозиції визначається її описом, а також кресленнями, 
якщо вони подані. На жаль, вітчизняне законодавство належним чином не 
врегульовує питання щодо моменту виникнення права інтелектуальної 
власності на даний об’єкт, проте можна зробити припущення, що ним є момент 
визнання юридичною особою раціоналізаторської пропозиції. 

Компону-

вання 

інтегральних 

мікросхем 

Первинним суб’єктом права на компонування інтегральних мікросхем 
визнається автор, тобто фізична особа, що створила зазначений об’єкт своєю 
творчою працею. Майнові права інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми виникають з дати, наступної за датою їх державної 
реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. 
Свідченням державної реєстрації є свідоцтво, умовою реєстрації компонування 
інтегральної мікросхеми є його оригінальність, а обсяг правової охорони 
визначається зображенням компонування інтегральної мікросхеми на 
відповідному матеріальному носії [99; 126]. 

Селекційні 

досягнення 

До складу первинних суб’єктів права інтелектуальної власності на сорти 
рослин та породи тварин відносяться їх автори – фізичні особи, що створили їх 
своєю творчою інтелектуальною діяльністю. Майнові права інтелектуальної 
власності на сорти рослин або породи тварин засвідчуються патентом і 
виникають з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови 
підтримання чинності цих прав. Слід зазначити, що право на поширення сорту 
рослин або породи тварин додатково має бути засвідчене свідоцтвом про 
державну реєстрацію [146, с. 77-78].  

Комерційна 

таємниця 

Первинним суб’єктом права інтелектуальної власності на комерційну 
таємницю є фізична або юридична особа суб’єкт підприємницької діяльності, 
яка визначила законно належну їй секретну та комерційно цінну інформацію як 
комерційну таємницю і здійснила заходи щодо збереження її секретності [99]. 
Майнові права на комерційну таємницю виникають з моменту визнання 
суб’єктом інформації секретною та комерційно цінною та охороняються без 
виконання будь-яких додаткових формальностей. За відсутності відповідних 
норм у вітчизняному законодавстві, можна припустити, що подібний режим 
охорони прав інтелектуальної власності має застосовуватися і щодо ноу-хау. 

Службовий 

твір або 

винахід 

Відповідно до Ст. 429 Цивільного кодексу України особисті немайнові права 
інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. Майнові 
права на зазначений об’єкт належать спільно працівникові та роботодавцю, 
якщо інше не встановлено договором [99]. Таким чином, первинним суб’єктом 
права інтелектуальної власності щодо службового твору є як фізична особа 
(працівник), так і юридична особа (роботодавець).  
Згідно зі Ст. 430 Цивільного кодексу України ідентичний розподіл прав між 

учасниками відносин інтелектуальної власності здійснюється і щодо об’єктів 
створених на замовлення [99]. Таким чином, до складу первинних суб’єктів 
права інтелектуальної власності на об’єкт, що створений на замовлення, 
відносяться як фізична особа (виконавець), так і юридична або фізична особа 
(замовник). При цьому, у випадках, передбачених законом, окремі особисті 
немайнові права інтелектуальної власності можуть належати замовнику. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [99; 111; 115; 118; 120; 126; 144-146]. 
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Додаток Е.1 

Характеристика окремих теорій інтелектуальної власності 

Назва 

теорії 
Зміст та характеристика теорії 

Договірна 

теорія 

Автором теорії вважається англієць Лорд Елдон. У 1800 р. він у власному 
виступі зазначає, що винахідник отримуючи патент укладає з державою 
певний договір на відповідний термін, згідно з яким він зобов’язується 
розкрити суспільству сутність винаходу і за яким до нього переходять 
виключні права на цей винахід. Від такої угоди виграє і суспільство і 
винахідник. Останній на певний термін стає монополістом, що дозволяє йому 
компенсувати витрати на розробку винаходу і отримати прибуток. 
Суспільство у свою чергу отримує можливість використовувати винахід після 
закінчення терміну дії патенту [151, c. 16]. Варто відмітити, що у той час, як 
пропрієтарна теорія мала свої витоки у теорії природного права Дж. Локка, 
договірна теорія базувалася на вченні Ж.-Ж. Руссо про суспільний договір.  
Беручи до уваги свободу договору, що є складовою інституту договірного 

права, зазначена теорія передбачала можливість відмови держави від укладання 
договору із творцем інтелектуального продукту, що надавало охороні 
інтелектуальної власності факультативного характеру, як і у випадку із 
наданням привілеїв у XV ст. – XVIII ст. [152, c. 114]. Не зважаючи на цей факт, 
договірна теорія мала багатьох прихильників, які вважали, що подібна практика 
стимулюватиме науково-технічний прогрес, оскільки винахідних буде 
вимушений після закінчення терміну дії договору (патенту) далі займатися 
інтелектуальною діяльністю і створювати нові інтелектуальні продукти.  
Зокрема, А. Ренуар зазначав, що договір держави із винахідником 

встановлює на користь останнього штучну монополію, що дозволяє творцю 
компенсувати витрати, пов’язані із інтелектуальною діяльністю. Італійський 
дослідник Р. Брускаллі також притримувався даної теорії та стверджував, що 
договір встановлює на користь винахідника право власності на його 
інтелектуальний продукт [153, с. 599-600].  

Теорія 

особистих 

прав 

Теорія сформована К. Шмідтом та О. Гірке. У своїй праці К. Шмідт стверджує, 
що основа авторського права полягає в тому, що твір силою творчої праці автора 
стає як би частиною його особистості. Гідність автора порушується, коли 
результат його діяльності незаконно відчужується від нього. Отже, право 
інтелектуальної власності є особливою формою захисту індивідуальності в усіх 
її проявах, тобто захисту особистих немайнових прав людини [153, с. 110].  
О. Гірке у свою чергу зазначав, що існує категорія прав, які пов’язані із 

інтелектуальною діяльністю і надають своїм суб’єктам владу над частиною 
сфери їх власної особи. Він запропонував називати їх особистими правами. На 
його думку, вони суттєво відрізнялися від права на особу і були основою для 
виникнення як публічних, так і цивільних прав. Категорію особистих прав він 
розглядав як самостійний комплекс юридичних інститутів, що займає особливе 
місце в системі права. Межі між загальним правом на особу і спеціальними 
особистими правами, на його думку, були нечіткими, оскільки окремі особисті 
права захищені нормами публічного права: недоторканість житла, таємниця 
листування, свобода совісті тощо. Загальною ознакою особистих прав є те, що 
вони становлять частину сфери людської особистості і належать до немайнових 
прав, хоча й можуть формувати майнові права [154, с. 47].  
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Продовження дод. Е.1 

Теорія 

особистих 

прав 

Серед видів особистих прав О. Гірке виокремлював: право на своє власне тіло 
і життя; право на свободу; право на честь; право на особливе становище в 
суспільстві (дворянство); право економічної діяльності, зокрема привілеї, які 
розширюють сферу особистості суб’єкта за рахунок загальної економічної 
свободи; право на фірму і на товарні знаки; право на авторські та науково-
технічні твори [154, с. 48]. При цьому, патентне право дослідник розглядав як 
виключне право творця винаходу розпоряджатися його оприлюдненням і 
промисловим використанням. Винахід О. Гірке відносив до об’єктів особистих 
прав на тих підставах, що він складає частину особистої сфери творця. 

Імматері-

альна 

теорія 

Розроблена І. Колером у 1874 р. та опублікована у 1878 р. У своїх 
дослідженнях останній дійшов висновку, що власність є продуктом праці, яка 
створює тісний зв’язок між суб’єктом і річчю, в яку він шляхом праці як би 
вкладає частину своєї власної особистості. Праця настільки сильно сполучає 
суб’єкта із матеріальним об’єктом його праці, що посягання на об’єкт стає 
посяганням на особу. Так само творчість сполучає творця і створене ним 
нематеріальне благо настільки сильно, що всяке посягання на це благо стає 
посяганням на особисту правову сферу творця. Отже, правомочність, що 
створюється патентним правом, є відображенням тієї влади, яка належить 
творцеві по відношенню до свого творіння від природи [153, с. 608]. 
На думку її автора, патентне та авторське право мають розглядатися як 

частина цивільного права, що спрямована на захист інтересів творця 
інтелектуального продукту. Поряд із аналізом змісту патентного права, І. Колер 
в рамках імматеріальної теорії розглядає авторське право і обстоює ідею про те, 
що воно є не лише негативним правом по відношенню до третіх осіб, а й 
позитивним правом творця щодо результату власної інтелектуальної 
діяльності. При цьому, авторське право складається як з майнових, так і 
немайнових особистих прав. На думку дослідника, авторське право є таким же 
священним природнім правом, як і право власності [153, с. 608].  

Деліктна 

теорія 

Розроблена Д. Джоллі у 1852 р. На думку її автора, поза законом авторського 
права не існує. При цьому, сам закон спрямований на захист прав автора від 
посягань третіх осіб. Таким чином, авторське право не може розглядатися як 
повноцінний інститут цивільного права, а є лише деліктом. Зміст авторського 
права має негативний характер, що має на меті боротьбу із деліктами. 
Спеціальні закони, на думку Д. Джоллі, встановили лише делікт і не створили 
жодної цивільної правомочності [155, p. 16]. Послідовником Джоллі був К. 
Гербер, який у 1872 р. опублікував свою працю «Юридичні нариси», де 
наголошував на тому, що поза позитивними нормами, будь-хто міг би вільно 
передруковувати книгу за свій рахунок, не порушуючи цим прав автора, а лише 
зашкодивши його інтересам. Тому, на думку Гербера, право автора ґрунтується 
виключно на правових нормах, що забороняють контрафакцію [153, с. 113].  

Рентна 

теорія 

Розроблена у 1867 р. А. Шаффле. У своїх працях дослідник зазначає, що 
авторське право є штучно створеною монополією, яка забезпечує авторові 
ренту, тобто додатковий прибуток від надання у користування рідкісного 
ресурсу. На думку А. Шаффле, інтелектуальна діяльність не може 
оплачуватися згідно зі звичайними системами оплати праці. Тому результати 
інтелектуальної діяльності мають винагороджуватися за рахунок створення 
штучної монополії і надання автору виключних прав, що уможливлять 
отримання додаткового прибутку від комерціалізації твору [155, p. 12].  
При цьому, як вважає А. Шаффле, на противагу авторському праву, права 

винахідника   не   потрібують   додаткового   захисту.   Він   не   заперечує,   що 
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Продовження дод. Е.1 

Рентна 

теорія 

винахідник володіє інтелектуальним капіталом і заслуговує на винагороду. 
Проте, на його думку, винаходи мають природну рентабельність, тобто 
конкуренти винахідника не можуть негайно ж після появи винаходу на ринку 
і з меншими витратами відтворювати останнє і, таким чином, позбавляти 
винахідника ренти. Саме тому права винахідника не потрібно захищати 
штучними монополіями [153, с. 117]. 

Аналогіс-

тична 

теорія 

Теорія є результатом еволюції пропрієтарної концепції і отримала розвиток 
на початку ХІХ ст. у працях Й. Фіхте та Л. Грістенгерга. Зокрема, Й. Фіхте 
вказував на те, що порушник прав автора твору має відповідати перед 
останнім за загальними началами римського права. Таким чином, 
представники даної теорії обґрунтовували необхідність рецепції принципів 
охорони майнових прав, що були розроблені у межах римського речового 
права, у систему права інтелектуальної власності [156, с. 312]. 

Теорія вічної 

промислової 

власності 

Теорія розроблена Ж. Жобаром, який виклав її у понад 48 наукових працях з 
1829 р. по 1852 р. [155, p. 9]. Як він зазначає, економічна свобода несе у собі 
загрозу для суспільства і держави, тому економічні відносини мають 
супроводжуватися відповідною правовою регламентацією з боку держави. 
Законами, які, на його думку, позбавлять суспільство від недоліків вільної 
конкуренції будуть ті, які встановлять незмінне і обов’язкове товарне клеймо 
для підприємців, а також повну і вічну власність на результати інтелектуальної 
діяльності – для винахідників та авторів [157, p. 263]. Дослідник вважав, що 
власність на твори розуму аналогічна з власністю на землю, тому закон має 
карати смертю порушників даного права. Крім того, інтелектуальна власність 
має обкладатися прогресивним щорічним податком, який становитиме важливе 
джерело доходів державного бюджету [153, c. 121]. 

Теорія 

інтелекту-

альних прав 

Запропонована в 1908 р. бельгійським юристом Е. Пікаром. Зазначена теорія 
базується на припущенні, що право інтелектуальної власності є природним, 
оскільки зумовлюються працею, яка належить до головної форми привласнення 
будь-якого блага. Таким чином, особа, що своєю інтелектуальною діяльністю 
створила твір має отримувати виключні права на нього, як на результат власної 
творчої праці [107, c. 12]. Водночас, на думку Е. Пікара, право інтелектуальної 
власності не може бути віднесене до речових, особистих або зобов’язальних 
прав. Він стверджує, що авторське, патентне право, право на засоби 
індивідуалізації утворюють нову групу інтелектуальних немайнових і майнових 
прав, що протиставляються категорії речових прав власності [152, с. 113].  

Теорія 

клієнтели 

Розроблена у 1935 р. П. Руб’є, який намагається інтерпретувати принципи 
патентного права на основі конструкції клієнтели, як форми соціальної 
залежності в Стародавньому Римі, що являла собою взаємні правові, соціальні і 
економічні зобов'язання між плебеями і патриціями. Клієнти супроводжували 
свого патрона, підтримували його на виборах, а патрон зобов’язувався захищати 
своїх клієнтів у разі судових розглядів, або викупляти членів їх сімей, що 
потрапили в залежність, підтримувати їх мінімальні життєві потреби. 
На думку П. Руб’є, право інтелектуальної власності складається перш за все 

із комплексу майнових та немайнових прав на певне коло клієнтів 
(споживачів) інтелектуального продукту [152, c. 114]. Тобто дослідник 
намагався ототожнити право інтелектуальної власності із правом на ділову 
репутацію та клієнтський капітал. На нашу думку, ця концепція якщо і може 
бути застосована на практиці, то лише стосовно окремих засобів 
індивідуалізації, а саме товарних знаків та фірмового найменування. 

 

Джерело: розроблено автором з використанням [107; 151-157]. 
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Додаток Е.2 

Підходи сучасних дослідників до розуміння сутності 

інтелектуальної власності 

П.І.Б. Зміст підходу до розуміння сутності інтелектуальної власності 

Претнар Б. 

Розглядає інтелектуальну власність як комплексне поняття, що становить 
сферу права, яка включає набуття, використання і захист приватних юридичних 
прав у різних сферах наукової та літературно-мистецької інтелектуальної 
діяльності з метою їх економічної реалізації в конкурентній підприємницькій 
діяльності і отримання прибутку [108, s. 19-20]. 

Чухно А.А. 

Визначає інтелектуальну власність як особливу форму власності, що 
створюється інтелектуальною працею та є ідеальним творінням, яке базується на 
матеріальних носіях. На думку науковця, особливістю відносин інтелектуальної 
власності є те, що вони є наслідком творчої діяльності людини. При цьому, саме 
елементи творчості як базові складові інтелектуальної праці визначають індиві-
дуальний характер усіх об’єктів інтелектуальної власності. Адже «інтелекту-
альна праця за своїм характером є суто індивідуальною працею, втіленням 
індивідуальних особливостей людини, її здібностей і таланту» [174, c. 316]. 

Цибульов 

П.М. 

Під інтелектуальною власністю розуміє закріплені законом права на результати 
інтелектуальної діяльності людини у виробничій, науковій, літературній і 
художній сфері, що мають нематеріальний характер. За його словами, одна з 
основних властивостей інтелектуальної власності полягає в тому, що вона 
повинна приносити матеріальну чи іншу користь людині. Це може бути 
додатковий прибуток, отриманий від використання інтелектуальної власності у 
сфері матеріального виробництва, ринкові бар’єри для конкурентів, додаткові 
конкурентні переваги, а також духовний розвиток громадян [175, c. 8-9]. 

Сергеєв О.П. 

Визначає інтелектуальну власність як сукупність виключних прав як 
особистого немайнового, так і майнового характеру на результати інтелекту-
альної творчої діяльності, а також на інші прирівняні до них об'єкти, конкретний 
перелік яких встановлюється законодавством відповідної країни з урахуванням 
прийнятих нею міжнародних зобов’язань. Крім того, науковець наголошує на 
тому, що, незважаючи на значну специфіку, інтелектуальна власність є 
важливою складовою сучасного інституту права власності, яка врегульовує 
майнові та немайнові права творців інтелектуального продукту [107, c. 19]. 
Слід відзначити, що підхід до розуміння інтелектуальної власності як 

сукупності прав на результати інтелектуальної діяльності у науковій та 
мистецькій сфері поряд із Сергеєвим О.П. поділяють й інші науковці, серед яких 
Олехнович Г.І., Прахов Б.Г., Гребенкін С.С. та ін. [176, c. 23; 177, c. 72; 178, c. 10]. 

Полуяктова 

О.В. 

Визначає інтелектуальну власність як узагальнююче, складне багатомірне 
економіко-правове поняттям, що включає в себе різноманітні за своєю 
функціональною належністю об’єкти і тому може розглядатися лише у 
сукупності підходів на перетині різних наук [179, с. 250]. 

Ульянов Р.В. 

Трактує інтелектуальну власність як складну систему економічних відносин 
між членами суспільства, що виникають з приводу привласнення та відчуження 
нематеріальних факторів і результатів інтелектуального виробництва [180, с. 7]. 
Подібне визначення також формулює Зайцев М.Л., що визначає інтелектуальну 
власність як особливу форму власності, яка відображає відносини привласнення 
результатів інтелектуальної праці, право власності на які належить авторам, що 
їх створили [181, с. 216]. 
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Продовження дод. Е.2 

Пічкурова 

З.В. 

Інтелектуальна власність визначається як сукупність відносин щодо володіння, 
користування та розпорядження результатами інтелектуальної діяльності 
людини в галузі науки, технології, літературно-мистецької діяльності. Водночас, 
розглядаючи економічний зміст інтелектуальної власності, дослідниця визначає 
її як сукупність результатів інтелектуальної діяльності людини, що здатні 
приносити економічну вигоду, і щодо використання яких виникають відносини 
володіння та розпорядження [181, с. 217]. 

Ляшенко 

Г.П. 

Трактує інтелектуальну власність як сукупність виключних прав як особистого 
(морального), так і майнового характеру на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності. При цьому, об’єкти інтелектуальної власності вона розглядає як 
нематеріально виражений результат інтелектуальної діяльності, зафіксований на 
матеріальному носії, що надає його автору або іншій особі право інтелектуальної 
власності на нього [182, c. 25-26]. 

Рибалкін В.О. 

Лазня І.В. 

Розглядають інтелектуальну власність як відносини належності, володіння, 
розпорядження та використання (в їх юридичному та економічному змісті) 
продуктів інтелектуальної діяльності людини [183, с. 56-57].   

Каніщенко 

Л.О. 

Хрустальова 

В.В. 

Визначають інтелектуальну власність як систему економічних відносин щодо 
володіння, користування та розпорядження ідеальними об’єктами, які 
виражені в об’єктивованих загальнолюдських надбаннях та новаціях, 
втілених у науково-технічній, літературній та мистецькій творчості суб’єктів, 
що їх індивідуалізують [184, с. 59]. 

Семенова 

В.Г. 

Розуміє сутність інтелектуальної власності як відносини правового 
(юридичного) та економічного характеру щодо створення, використання та 
комерціалізації результатів творчої діяльності [185, c. 75]. 

Лернер П. 

Полторак О. 

Визначають інтелектуальну власність як нематеріальний продукт 
інтелектуальної діяльності людини, який становить інтелектуальні активи, 
захищені законодавством [186, с. 14]. 

Каміл Ідріс 

Колишній директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності 
визначає інтелектуальну власність як потужний інструмент економічного 
зростання та основу добробуту нації, що існує у формі результатів 
інтелектуальної діяльності у літературно-мистецькій та науково-технічній 
сферах. На його думку, інтелектуальна власність являє собою ідеї, винаходи, 
технології, твори мистецтва, які є нематеріальними за змістом, проте 
набувають реальної цінності у процесі їх уречевлення в матеріальній формі, 
яка приносить користь у сьому людству [187, p. 4-5].  

 

Джерело: розроблено автором з використанням [107-108; 174-187]. 
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Додаток Ж.1 

Функції ринку об’єктів інтелектуальної власності 

№ Назва Зміст функції 

1. 
Функція 
ціноутво-
рення 

Ринок об’єктів інтелектуальної власності забезпечує упорядковану 
інституціями взаємодію економічних суб’єктів з приводу купівлі-
продажу майнових прав на об‘єкти інтелектуальної власності і у та-
кий спосіб сприяє встановленню ринкової вартості, що зрівноважує 
попит та пропозицію і узгоджує економічні інтереси різних груп уча-
сників господарського обороту результатів інтелектуальної діяльності. 

2. Інформаційна 
функція 

Формування ринкової ціни на об’єкти інтелектуальної власності у ре-
зультаті взаємодії попиту і пропозиції, створює передумови для про-
гнозування майбутньої кон’юнктури ринку об’єктів інтелектуальної 
власності і дозволяє його учасникам відповідним чином корегувати 
власні господарські плани і приймати ефективні рішення в умовах 
асиметрії інформації та обмеженої раціональності. Крім того, інфор-
мація щодо ринкових цін та динаміки ринкової кон‘юнктури може 
слугувати для учасників ринку надійною основою для прийняття рі-
шень про доцільність реалізації тих чи інших проектів у сфері коме-
рціалізації результатів науково-технічних розробок, а також для оці-
нки перспектив інвестування коштів у об‘єкти інтелектуальної 
власності та використання їх у якості інтелектуального капіталу.   

3. 
Відтворю-
вальна 
функція 

За рахунок поєднання сфер цивільного обороту результатів інтелек-
туальної діяльності та суспільного виробництва, ринок об’єктів інте-
лектуальної власності сприяє розширеному відтворенню інтелектуа-
льного капіталу, забезпечуючи суб’єктам господарювання можли-
вість безперешкодного доступу до нових об’єктів капіталовкладень – 
інтелектуальних продуктів та інноваційних технологій, що у процесі 
інвестування набувають форми нематеріальних активів підприємс-
тва, впроваджуються у виробництво та генерують додатковий прибу-
ток, який стає джерелом фінансування інвестицій у розширення інте-
лектуального капіталу. Крім того, ефективний ринок об’єктів інтеле-
ктуальної власності інтенсифікує кругообіг інтелектуального капі-
талу та прискорює його перехід із грошової у продуктивну форму. 

4. Селекційна 
функція 

Конкуренція між учасниками ринку за найбільш сприятливі умови 
набуття та реалізації майнових прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності сприяє відбору найбільш затребуваних промисловістю та спо-
живачами інноваційних технологій і продуктів, а також очищенню 
ринкового середовища від неконкурентоздатних суб’єктів господа-
рювання, що не здатні організувати ефективну комерціалізацію інте-
лектуального продукту та швидко впровадити його у господарський 
оборот. Завдяки цьому, на ринку відбувається постійний приплив 
нових об’єктів інтелектуальної власності та малих інноваційних 
компаній, зацікавлених у їх ефективній комерціалізації. 

5. Інноваційна 
функція 

Транзакції щодо передачі або надання у використання виключних 
майнових прав на результати творчої інтелектуальної діяльності, що 
відбуваються на ринку об’єктів інтелектуальної власності, забезпе-
чують   швидке   розповсюдження   інновацій   в   межах   економічної  
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5. Інноваційна 
функція 

системи та їх впровадження у виробництво у формі інтелектуального 
капіталу. У свою чергу, внаслідок інноваційної модернізації 
виробництва, підприємства отримують можливість використовувати 
нові технології для зниження собівартості та підвищення якісних 
характеристик продукції, а споживачі – на новому якісному рівні 
задовольняти власні економічні потреби у процесі споживання 
інноваційної продукції, що у підсумку зумовлює підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки у глобальному 
економічному середовищі [200, c. 54-55]. 

6. Функція 
стимулювання 

За рахунок системи формальних і неформальних інституцій та розви-
неної інфраструктури ринок об’єктів інтелектуальної власності сут-
тєво знижує для своїх учасників транзакційні витрати, що пов’язані з 
захистом від опортуністичної поведінки, а також пошуком інформа-
ції, необхідної для прийняття управлінських рішень у галузі комерці-
алізації інтелектуальної власності, і у такий спосіб стимулює госпо-
дарський оборот результатів інтелектуальної діяльності. Крім того, 
зазначений ринок сприяє розвитку науково-технічної та інноваційної 
діяльності, суттєво розширюючи можливості творців інтелектуаль-
ного продукту у галузі реалізації належних їх майнових прав інтеле-
ктуальної власності, продажу результатів власної творчої праці та пе-
рерозподілу на свою користь частини доданої вартості, генерованої у 
результаті успішної комерціалізації інтелектуальної власності. 

7. Функція 
розподілу 

Ринок об’єктів інтелектуальної власності забезпечує в межах еконо-
мічної системи оперативний перерозподіл майнових прав інтелекту-
альної власності між економічними суб’єктами, що супроводжується 
низькими транзакційними витратами. Завдяки цьому, фінансові ресу-
рси, вивільнені на окремих стадіях відтворювального процесу у реа-
льному секторі економіки, спрямовуються у сферу науково-технічної 
діяльності, суб’єкти якої відчувають потребу у грошових коштах для 
створення нових інноваційних технологій та продуктів, а результати 
інтелектуальної діяльності переходять у власність підприємств, що 
зацікавлені у інвестуванні коштів в інтелектуальний капітал та здійс-
нюють безпосередню комерціалізацію інтелектуальної власності у 
процесі виробництва та реалізації інноваційної продукції. Завдяки ро-
зподільній функції ринку, відбувається прогресивне корегування 
структури суспільного виробництва у напрямку зростання частки ви-
сокотехнологічних галузей промисловості у структурі доданої варто-
сті та розвитку четвертинного сектору економіки. Поряд із цим, інно-
ваційно активні підприємства, які створюють за допомогою залуче-
ного на ринку інтелектуального капіталу високотехнологічну і нау-
коємну продукцію, підвищують інноваційний потенціал та забезпе-
чують конкурентоспроможність країни на глобальних ринках. 

8. Координа-
ційна функція 

Ринок упорядковує, структурує, координує і узгоджує взаємодії 
економічних суб’єктів щодо купівлі-продажу майнових прав 
інтелектуальної власності, прискорює знаходження для кожного з 
учасників господарського обороту результатів інтелектуальної 
діяльності відповідного контрагента угоди, сприяючи оперативному 
встановленню  стійких  зв’язків  між економічними  суб’єктами, що в  
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8. Координа-
ційна функція 

іншому випадку було б пов’язане зі значними ризиками та витратами 
часу і коштів. Крім того, наявність усталених правил і норм поведінки 
зменшує невизначеність для учасників ринку, а також підвищує 
рівень їх інформованості щодо можливої поведінки контрагентів. 

9. Функція 
фінансування 

Сприяючи налагодженню стійких економічних зв’язків між 
інноваційно активними промисловими підприємствами та суб’єктами 
інтелектуальної діяльності, ринок забезпечує останнім доступ до 
широкого переліку альтернативних джерел фінансування науково-
технічних розробок стимулюючи у такий спосіб інвестиційну 
активність суб’єктів господарювання, прискорюючи процес 
комерціалізації інтелектуальної власності, перетворення результатів 
інтелектуальної діяльності у нові інноваційні технології, товари та 
послуги, а також капіталізації вільних фінансових ресурсів шляхом їх 
трансформації в інтелектуальний капітал промислових підприємств. 

10. Функція 
регулювання 

Ринок об’єктів інтелектуальної власності забезпечує здійснення на 
постійній і впорядкованій основі врегульованих формальними та 
неформальними інституціями транзакцій між суб’єктами 
господарювання і власниками майнових прав інтелектуальної 
власності. Врегульовуючи економічні відносини інтелектуальної 
власності, ринок формує стійкі стимули і мотивації, що спрямовують 
діяльність економічних суб’єктів у суспільно необхідне русло і 
сприяють узгодженню приватних та суспільних інтересів у рамках 
комерціалізації інтелектуальної власності. Таким чином, здійснюючи 
регулювання ринку об’єктів інтелектуальної власності, держава 
отримує можливість опосередковано впливати на відтворення 
інтелектуального капіталу в економіці і у такий спосіб забезпечувати 
стійке соціально-економічне зростання країни на засадах неперервної 
інноваційної модернізації суспільного виробництва. 

11. Інтеграційна 
функція 

Ринок об’єднує усіх учасників цивільного і господарського обороту 
об’єктів інтелектуальної власності, а саме: суб’єктів науково-
технічної та літературно-мистецької діяльності, інвесторів і 
власників капіталу, інноваційно активних промислових підприємств 
та фінансових посередників, сприяючи узгодженню їх економічних 
інтересів та формуванню єдиного економічного простору в рамках 
якого вони ефективно взаємодіють з приводу купівлі та продажу 
майнових прав інтелектуальної власності 

 

    Джерело: власна розробка автора. 
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Додаток З.1 

Основні групи споживачів інтелектуального продукту 

№ Назва Специфіка групи 

1. Новатори 

Займають не більше 2,5% у структурі споживання будь-якої 
інноваційної продукції. Вони схильні до ризику, зазвичай є 
заможними, мають високий рівень доходів та соціальний статус, 
цікавляться новими технологіями та стають споживачами 
інноваційної продукції ще до початку її масового виведення на ринок. 

2. Перші 
послідовники 

Частка перших послідовників у структурі споживання становить 
13,5%. За основними ознаками вони дуже нагадують новаторів, 
відкриті до змін проте є значно менш схильними до ризику. Саме 
тому вони створюють попит на продукцію вже після її виведення на 
ринок і отримання достовірної інформації про переваги та технічні 
характеристики товару. Слід зазначити, що саме ця група забезпечує 
важливий демонстраційний ефект, схиляючи інших учасників ринку 
до споживання інноваційної продукції. 

3. Рання 
більшість 

Представники ранньої більшості впродовж життєвого циклу товару 
разом із наступною групою забезпечують до 70% попиту на 
інноваційну продукцію. Вони належать до середнього класу, мають 
достатній рівень доходів, проте приймають рішення про придбання 
продукції лише на стадії розширення ринку збуту, коли з’являється 
практичний досвід щодо її використання іншими споживачами, який 
підтверджує високі якісні характеристики товару і його здатність 
задовольняти нові потреби споживача. 

4. Пізня 
більшість 

Представники пізньої більшості зазвичай мають низький соціальний 
статус та обмежені фінансові можливості. Вони із обережністю 
ставляться до інноваційної продукції і приймають рішення про її 
придбання лише на стадії зрілості, коли ціна на товар починає 
поступово знижуватися у результаті насичення ринку. Крім того, 
вони не люблять виділятися з поміж більшості. Тому коли 
інноваційний товар стає продуктом масового споживання, 
представники даної групи починають схилятися до ідеї придбання 
продукції, щоб залишатися у тренді та не відставати від більшості. 

5. Ретрогради 

Ретрогради забезпечують 14% від загального обсягу споживання на 
ринку інноваційної продукції. Вони мають низький соціальний статус 
та рівень доходів, є дуже консервативними, надзвичайно повільно 
адаптуються до науково-технічного прогресу і не схильні надавати 
перевагу новим технологіям. Завдяки цьому, вони приймають 
рішення щодо придбання інноваційної продукції лише тоді, коли 
вона виводиться з ринку і продається зі значними знижками. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [209]. 
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Додаток З.2 

Стратегії ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності 

№ Назва Зміст стратегії 

1. Зняття вершків 

Полягає у встановленні високої ціни на нову продукцію, 
що вперше виводиться на ринок, з поступовим зниженням 
ціни у процесі переходу товару на пізні стадії життєвого 
циклу. Стратегія передбачає відсутність прямої конку-
ренції, дозволяє максимізувати прибуток від реалізації 
продукції та поступово охопити усі категорії покупців.    

2. Преміальних цін  

Полягає у встановленні та підтримці високої ціни  на 
продукцію, що характеризується високою якістю та 
унікальним набором характеристик. Стратегія передбачає 
існування обмеженого кола лояльних покупців, які демон-
струють стабільний попит  на продукцію.    

3. Освоєння ринку 

Полягає у встановленні низької ціни на нову продукцію, 
що вперше виводиться на ринок, з повільним підвищен-
ням ціни у процесі переходу товару на пізні стадії життє-
вого циклу. Стратегія передбачає високу конкуренцію та 
цінову еластичність попиту і зорієнтована на здобуття 
довгострокових переваг над іншими учасниками ринку, 
розширення ринку збуту за рахунок конкурентів та 
скорочення витрат унаслідок ефекту масштабу.  

4. 
Глибокого 
проникнення  
на ринок 

Полягає у встановленні та підтримці ціни на нову про-
дукцію на рівні, близькому до мінімально допустимого, з 
метою ринкової експансії, утримання значної частини 
ринку збуту, досягнення ефекту масштабу та формування 
відповідних ринкових бар’єрів. Стратегія передбачає 
високу місткість ринку та цінову еластичність попиту і 
націлена на максимізацію обсягу реалізації продукції у 
довгостроковій перспективі.    

5. Нейтральна 

Полягає у реалізації продукції належної якості за 
середньою для ринка ціною з метою тримання 
нормального прибутку і уникнення жорсткої конкуренції 
з іншими учасниками ринку, що може загрожувати вироб-
нику втратою частини ринку збуту продукції.  

6. 
Диференційованого 
ціноутворення 

Полягає у встановленні різних цін на одну і ту ж саму 
продукцію залежно від часу, території продажу, кількості 
придбаних одиниць товару і категорії покупців. Стратегія 
передбачає обмежену інформаційну функцію ринку та 
існування інших чинників, які уможливлюють цінову 
дискримінацію та перерозподіл на користь продавця 
значної частини надлишку споживача.  
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Продовження дод. З.2 

7. Конкурентного 
ціноутворення 

Полягає у встановленні ціни на продукції з врахуванням 
конкурентної позиції на ринку, типу ринкової структури 
та поточної ринкової кон’юнктури з метою максимальної 
реалізації потенціалу підприємства і як найповнішого 
використання можливостей ринку з метою досягнення 
стратегічних переваг перед іншими його учасниками. 
Стратегія може передбачати реалізацію тактики цінового 
лідерства, активної цінової та нецінової конкуренції, а 
також слідування за лідером в цілях збереження або 
розширення ринку збуту продукції. 

8.  
Асортиментного 
ціноутворення 

Полягає у встановленні зниженої ціни на набір 
комплементарних продуктів з метою активного нарощу-
вання обсягів реалізації або встановлення різних цін на 
схожі за характеристиками продукти за рахунок дифе-
ренціації їх якості з метою одночасного задоволення 
потреб різних груп покупців. Стратегія передбачає високу 
неоднорідність груп споживачів, які пред’являють попит 
на продукцію і, одночасно, демонструють різну цінову 
еластичність та різні вподобання щодо якості продукції.       

9. 
Підвищеної 
ціннісної 
значимості 

Полягає у реалізації нової продукції з високими якісними 
характеристиками за середньою для ринка ціною з 
поступовим її підвищенням зі зростанням популярності 
бренду та збільшенням кількості лояльних споживачів 
продукції. Стратегія передбачає високу конкуренцію та 
цінову еластичність попиту, а також значні витрати на 
просування продукції та підвищення вартості бренду.  

10. 
Сигналізування 
ціною  

Полягає у встановленні ціни на продукцію на рівні, 
нижчому ніж у конкурентів, з відповідним зниженням її 
собівартості за рахунок якості. Стратегія передбачає 
однорідність продукції, високу асиметрію інформації і 
цінову еластичність попиту, за яких покупці активно 
реагують на цінові сигнали і не беруть до уваги питання 
якості продукції. Зазначена стратегія націлена передусім 
на збільшення частки ринку за рахунок конкурентів.     

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [215, c. 30-45]. 
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Додаток З.3 

Методи ціноутворення на ринку об’єктів інтелектуальної власності 

№ Назва Зміст методу 

1. Повних 
витрат 

Метод полягає у визначенні ціни продукту на основі даних про 
постійні, змінні витрати та очікувану норму прибутку. Розрахована за 
даним методом ціна дозволяє компенсувати витрати основних 
факторів виробництва, включно із підприємницькими здібностями. 
Водночас, зазначена методика не враховує кон’юнктуру ринку, 
очікування та еластичність попиту покупців, що може негативно 
вплинути на обсяг реалізації продукції. 

2. Нормативних 
витрат 

Метод передбачає визначення ціни на основі встановлених за резуль-
татами ретельних попередніх розрахунків стандартизованих реаль-
них прямих матеріальних витрат, витрат праці та загальновиробни-
чих витрат на одиницю продукції в розрізі статей облікової 
калькуляції. Даний метод дозволяє спростити механізм формування 
ціни за рахунок уніфікації витрат та врахування у процесі 
ціноутворення не реального, а оптимального рівня затрат факторів 
виробництва, що забезпечить конкурентоспроможність продукції на 
ринку та стимулюватиме підприємство до зниження її собівартості. 

3. Мінімальних 
витрат 

У відповідності до даного методу ціна продукції встановлюється на 
максимально низькому рівні, який гарантує відшкодування прямих 
витрат на її виробництва і, одночасно, дозволяє здійснити швидку 
ринкову експансію та суттєво підвищити обсяги реалізації продукції 
за рахунок конкурентів в умовах високої цінової еластичності попиту 
або підтримувати на високому рівні обсяги реалізації на стадії 
насичення ринку продукцією [216, c. 210]. 

4. Аналізу без-
збитковості 

Даний метод за наявності надійної інформації щодо обсягів реалізації 
продукції дозволяє визначити нижню межу ціни, що забезпечуватиме 
відшкодування прямих постійних та змінних витрат на її виробниц-
тво і гарантуватиме беззбиткову діяльність суб’єкта господарювання. 
Крім того, ця методика дає можливість оцінити вплив ефекту масшта-
бу на собівартість продукції і врахувати його у процесі ціноутворення.  

5. 
Прибутку на 
вкладений 
капітал 

Метод полягає у визначенні ціни продукту на основі даних щодо ре-
альних витрат на його виробництво та очікуваної суб’єктом господа-
рювання норми прибутку на інвестований капітал. При цьому, норма 
прибутку може значним чином відрізнятися від середнього для ринка 
значення та враховувати ризики, які супроводжують операційний 
цикл господарської діяльності та ступінь унікальності економічних 
ресурсів, що були залучені до процесу виробництва продукції. 

6. Граничних 
витрат 

Метод передбачає встановлення ціни на продукцію з врахуванням 
фактичних змінних витрат на її виробництво, збільшених на суму гра-
ничного прибутку, який покриває постійні витрати в розрахунку на 
одиницю товару та гарантує очікуваний суб’єктом господарювання 
рівень рентабельності. Даний метод дозволяє максимізувати у корот-
костроковій перспективі прибуток від операційної діяльності. 
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Продовження дод. З.3 

7. Преміальної 
націнки 

Метод застосовується за відсутності прямої конкуренції на ринку і 
полягає у встановленні високої ціни на новий продукт, який 
характеризується високою якістю та унікальним набором 
характеристик, що забезпечують стабільний попит серед покупців та 
дозволяють максимізувати прибуток у короткостроковій перспективі. 

8. Цінової 
експансії 

Метод, передбачає встановлення низької ціни на нову продукцію, що 
вперше виводиться на ринок, за умов високої конкуренції та цінової 
еластичності попиту. Зазначений метод націлений на здобуття 
підприємством довгострокових переваг над іншими учасниками 
ринку, розширення ринку збуту за рахунок конкурентів та 
скорочення витрат унаслідок ефекту масштабу. 

9. Слідування 
за лідером 

Метод базується на визначенні ціни продукту на рівні, близькому до 
ціни основного конкурента, який займає найбільшу частку ринку, з 
врахуванням типу ринкової структури та поточної ринкової 
кон’юнктури з метою максимальної реалізації потенціалу 
підприємства і як найповнішого використання можливостей ринку 
для досягнення стратегічних переваг перед іншими його учасниками 
в сфері якості, собівартості або інших характеристик продукції. 

10. Стабільної 
ціни 

Метод передбачає встановлення фіксованої ціни на товар належної 
якості на середньому для ринку рівні, який практично не змінюється 
із часом. Зазначений метод застосується за умов стабільної ринкової 
кон’юнктури, практично незмінного складу учасників ринку, низької 
еластичності попиту та незмінних вподобань споживачів з метою 
отримання нормального прибутку і уникнення жорсткої конкуренції 
з іншими учасниками ринку [216, c. 213]. 

11. Спадної ціни 

Метод полягає у встановленні ціни на нову продукцію на рівні, 
вищому за середній для відповідного ринку, з поступовим зниженням 
ціни в міру насичення ринку та переходу товару на пізні стадії 
життєвого циклу. Розглянутий метод дозволяє максимізувати 
прибуток від реалізації продукції у довгостроковій перспективі та 
поступово охопити усі категорії покупців на ринку.    

12. Гнучкої ціни 

Метод застосовується в умовах високої волатильності ринку та шви-
дкої динаміки ринкової кон’юнктури, мінливих уподобань спожива-
чів, значного впливу сезонності на обсяг і структуру попиту та базу-
ється на постійному перегляді ціни товару з метою адаптації до пото-
чного стану ринку та потреб споживачів. Зазначений метод, передба-
чає запровадження системи знижок залежно від сезону, кількості чи 
вартості придбаної продукції, за оплату товару готівкою або достро-
кове здійснення платежу тощо, а також дозволяє досягти стабільних 
обсягів реалізації, які супроводжуються нестабільним прибутком. 

13. Цінової 
дискримінації 

Цінова дискримінація полягає у встановленні різних цін на один і той 
же продукт за незмінних витрат на його виробництво залежно від 
категорії покупців, рівня їх доходів, часу, території продажу, 
кількості придбаних одиниць товару. Зазначений метод може 
ефективно використовуватися за умов асиметрії інформації на ринку 
та існування інших чинників, які уможливлюють перерозподіл на 
користь продавця значної частини надлишку споживача. 
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Продовження дод. З.3 

14. Психоло-
гічної ціни 

Метод базується на врахуванні поведінкових факторів та визначенні 
ціни продукту у відповідності до рівня цінності, який асоціюється з 
товаром у свідомості споживача. Передбачає ретельне вивчення 
вподобань покупців та поведінкових факторів, які впливають на 
споживчий вибір, і за сприятливих умов може гарантувати 
максимізацію прибутку у короткостроковій перспективі. При цьому, 
для підвищення цінності продукту може застосовувати увесь 
інструментарій маркетингової політики, не зважаючи на те, що він 
пов’язаний зі значними витратами на просування продукції на ринку. 

15. 
Цінового 
позиціо-
нування 

Передбачає встановлення ціни на продукт на основі ґрунтовного 
вивчення ринку, його сегментації та чіткого визначення за 
допомогою ціноутворення позиції товару у обраному сегменті ринку. 
Даний метод дозволяє максимізувати обсяг реалізації і прибуток в 
умовах високої неоднорідності груп споживачів, які пред’являють 
попит на продукцію і, одночасно, демонструють різну цінову 
еластичність та різні вподобання щодо якості продукції. 

16. Питомих 
показників 

Метод використовується для визначення ціни нового продукту на 
основі інформації про ціну і ключові характеристики вже наявного на 
ринку товару схожої якості з подібними споживчими властивостями 
і кількісними параметрами. При цьому, з ключових характеристик 
продукту обирається один параметр, який найбільшою мірою 
впливає на його ціну, а ціна нового продукту визначається шляхом 
ділення ціни наявного на ринку товару на кількісне значення 
обраного параметра з наступним множенням отриманого результату 
на кількісне значення ідентичного параметру нового продукту. 
Недоліками даного методу є повне ігнорування у процесі 
ціноутворення стану і динаміки ринкової кон’юнктури,  еластичності 
попиту і пропозиції, інших характеристик продукту, а також 
альтернативних способів його використання [217, c. 264]. 

17. Регресійного 
аналізу 

Один з найбільш сучасних параметричних методів ціноутворення, 
який полягає у побудові та оцінці економетричних моделей шляхом 
регресійного аналізу часових рядів або просторових даних, що 
дозволяє зі значним рівнем достовірності встановити кількісний 
зв’язок між ціною продукту та техніко-економічними показниками 
операційної діяльності, ключовими характеристиками товару або 
факторами зовнішнього економічного середовища. 

18. Бальний або 
рейтинговий 

Метод має спільні риси із методом питомих показників і передбачає 
визначення ціни нового продукту на основі інформації про ціну і 
ключові характеристики вже наявного на ринку товару схожої якості 
з подібними властивостями. Зазначений метод базується на 
послідовній інтегральній оцінці фахівцем з використанням системи 
балів ключових характеристик наявного на ринку товару та нового 
продукту зі схожими параметрами. У відповідності до даної 
методики спочатку відбувається вибір базового товару, а також 
ідентифікація ключових характеристик, що визначають його техніко-
економічний рівень та споживчі якості. Потім розробляється шкала 
для оцінювання характеристик товару у балах, а також визначається 
вартість  одного  балу у грошових  одиницях.  На заключній  стадії по  
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18. Бальний або 
рейтинговий 

кожній із ключових характеристик фахівцем нараховуються бали, які 
згодом підсумовуються, множаться на вартість одного балу у 
грошових одиницях та трансформуються у ціну продукту. 
Метод є надзвичайно ефективним у випадку визначення ціни на 
новий продукт за наявності на ринку товарів, з аналогічними або 
схожими споживчими характеристиками, що не підлягають прямій 
кількісній оцінці. Він має кілька модифікацій, які дозволяють 
визначити ціну продукту з врахуванням значущості різних 
характеристик продукту для споживача, а також параметрів наявних 
на ринку конкуруючих товарів. До недоліків даного методу варто 
віднести значну залежність отриманих результатів від досвіду, 
кваліфікації, відповідального та об’єктивного ставлення фахівця до 
процесу визначення ціни. [217, c. 268-270]. 

19. Експертної 
оцінки 

Метод дозволяє визначити ціну нового продукту, який не має прямих 
аналогів на ринку та характеризується унікальним набором 
споживчих характеристик. Згідно з зазначеною методикою спочатку 
здійснюється ідентифікація ключових характеристик, що визначають 
техніко-економічний рівень та споживчі якості продукту, а також 
розробляється шкала для оцінювання даних характеристик за 10-
бальною системою. Потім група експертів послідовно оцінює 
відібрані характеристики продукту, підраховуються сумарні бали, 
виставлені кожним експертом, та визначається результуючий 
середній бал, який  трансформується у ціну товару шляхом множення 
на спеціальний коефіцієнт та собівартість товару. 

20. Ковзної ціни 

Метод зазвичай застосовується для продуктів з тривалим циклом 
виробництва, впродовж якого можуть суттєво змінюватися ключові 
параметри внутрішнього та зовнішнього середовища. У відповідності 
до даного методу ціна продукту розділяється на базову (фіксовану) і 
змінну складову. Базова ціна визначається на початку операційного 
циклу виробництва і не підлягає перегляду, а змінна – періодично 
коригується з урахуванням змін у витратах виробництва та факторів 
зовнішнього середовища (макроекономічної ситуації, кон’юнктури 
ринку тощо). Застосування даного методу дозволяє суб’єкту 
господарювання ефективно управляти ризиками і захистити себе від 
негативних наслідків ймовірних несприятливих змін у економічному 
середовищі. При цьому, ступінь захисту визначається питомою вагою 
змінної складової у загальній ціні товару. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [216; 217]. 
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Додаток З.4 

Методи розрахунку ставки дисконтування та ставки капіталізації  

№ Зміст методу 

Методи розрахунку ставки дисконтування 

1. 

Кумулятивний метод (англ. Build-Up method) 

*	 = ,- + ./ + ., + .0 + .1 

де: r – ставка дисконтування; 
 if – безризикова процентна ставка (річна номінальна дохідність 

короткострокових державних цінних паперів);  
   ps – премія за ризик, пов’язаний із розміром підприємства; 
  pi – премія за галузевий ризик; 
  pc – премія за ризик, що безпосередньо пов’язаний із підприємством; 
  pa – премія за ризик, що безпосередньо пов’язаний із самим активом. 

2. 

Метод оцінки капітальних активів (англ. CAPM) 

*	 = ,- + 2 ∗ 3,4 − ,-5 

де:  im – очікувана ринкова дохідність; 
  β  – спеціальний коефіцієнт, що характеризує ризикованість активу та 

визначається його чутливістю до коливань ринкової кон’юнктури; 
  (im - if) – характеризує галузевий (ринковий) ризик. 

3. 

Метод середньозваженої вартості капіталу (англ. WACC) 

*	 = 67 ∗
8

8 + 9 + 6: ∗
9

8 + 9 ∗ �; − <� 
де:  ke – вартість власного капіталу (розраховується з використанням моделі 

CAPM, показника рентабельності власного капіталу тощо);  
   E – ринкова оцінка власного капіталу підприємства; 
 ke – вартість боргового капіталу (розраховується на основі даних про 

номінальну дохідність розміщених підприємством облігацій тощо); 
   D – ринкова оцінка боргового капіталу підприємства; 
   t  – ставка податку на прибуток підприємства. 

4. 

Методом середньозваженої рентабельності активів (англ. WARA) 

*	 = => ∗
>
? + =@ ∗

@
? + =A ∗ A? + =B ∗

B
? 

де: Ri – рентабельність основних засобів (F), нематеріальних активів (I),  
оборотного капіталу (W), гудвілу (G) підприємства;  

F,I,W,G – ринкова вартість основних засобів,  нематеріальних активів,  
оборотного капіталу і гудвілу підприємства; 

 A   – ринкова вартість активів підприємства. 
Метод розрахунок ставки капіталізації 

1. 

6	 = * − CD= 

де: k  – ставка капіталізації; 
 PLR – очікувані довгострокові темпи приросту доходу від господарського 

обороту і комерціалізації активу. 

   Джерело: розроблено автором з використанням [219; 220, p. 67, 315-324]. 
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Додаток К.2 

Заявки на реєстрацію ОПВ за національною процедурою у 2016 р., тис. од. 

 
Назва країни Винаходи 

Корисні 
моделі 

Проми-
слові 
зразки 

Товарні 
знаки 

Загальна 
кількість 
заявок 

% до 
заг. 
к-сті 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Австралія 28,39 1,86 7,28 135,07 172,60 1,100 
2 Австрія 2,32 0,68 2,14 23,23 28,36 0,181 
3 Азербайджан 0,16 0,02 0,64 11,58 12,41 0,079 
4 Аргентина 3,81 0,21 1,65 71,06 76,73 0,489 
5 Бангладеш 0,34 - 1,46 12,38 14,18 0,090 
6 Білорусь 0,52 0,42 0,55 18,76 20,25 0,129 
7 Болгарія 0,24 0,46 0,93 18,17 19,79 0,126 
8 Болівія  0,25 0,03 0,06 7,92 8,26 0,053 
9 Боснія і Герцеговина 0,07 - 1,11 10,54 11,72 0,075 
10 Бразилія 28,01 2,94 6,03 166,37 203,34 1,296 
11 В’єтнам 5,23 0,48 3,39 82,04 91,14 0,581 
12 Велика Британія 22,06 - 10,03 142,15 174,24 1,110 
13 Вірменія 0,13 0,03 0,44 9,13 9,73 0,062 
14 Гана 0,03 0,00 0,57 5,52 6,12 0,039 
15 Гватемала 0,27 0,01 0,39 - 0,67 0,004 
16 Гондурас 0,20 0,01 0,04 7,55 7,79 0,050 
17 Гонконг  14,09 0,76 4,94 71,72 91,51 0,583 
18 Греція  0,65 0,02 1,11 2,36 4,14 0,026 
19 Грузія 0,27 0,07 0,66 9,43 10,42 0,066 
20 Данія 1,85 0,14 0,41 11,15 13,55 0,086 
21 Домініканська Респ. 0,27 0,02 0,07 13,01 13,38 0,085 
22 Еквадор 0,37 0,04 0,14 15,89 16,44 0,105 
23 Естонія 0,03 0,06 0,29 4,41 4,79 0,031 
24 Єгипет  2,15 - 2,66 35,12 39,93 0,255 
25 Ємен 0,03 0,00 0,05 4,40 4,48 0,029 
26 Йорданія 0,28 - 0,10 7,35 7,73 0,049 
27 Ізраїль 6,42 - 1,87 18,82 27,10 0,173 
28 Індія 45,06 - 10,67 313,62 369,35 2,354 
29 Індонезія 8,54 0,54 3,89 63,72 76,69 0,489 
30 Іран  15,63 - 15,98 190,76 222,37 1,417 
31 Ірландія 0,29 - 0,18 7,00 7,47 0,048 
32 Ісландія 0,04 - 0,31 9,07 9,43 0,060 
33 Іспанія 2,92 2,44 18,32 79,80 103,47 0,659 
34 Італія 9,82 2,20 27,09 94,04 133,15 0,849 
35 Казахстан 1,22 0,72 0,24 22,92 25,10 0,160 
36 Камбоджа  0,07 0,01 0,07 4,10 4,24 0,027 
37 Канада 34,75 - 6,17 153,72 194,64 1,241 
38 Кенія  0,20 0,14 0,10 10,87 11,31 0,072 
39 Киргизстан 0,09 0,02 0,46 6,36 6,93 0,044 
40 Китай 1338,50 1475,98 650,34 3 697,92 7162,74 45,652 
41 Колумбія 2,20 0,27 0,53 42,74 45,74 0,292 
42 Коста-Ріка 0,51 0,02 0,06 14,17 14,76 0,094 
43 Латвія 0,11 - 0,24 5,30 5,65 0,036 
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Продовження дод. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 Литва 0,15 - 0,42 6,77 7,35 0,047 
45 Мадагаскар 0,04 - 0,17 6,05 6,26 0,040 
46 Макао  0,05 0,02 0,22 11,51 11,79 0,075 
47 Малайзія 7,24 0,16 1,43 39,11 47,93 0,305 
48 Марокко 1,30 - 6,14 29,05 36,49 0,233 
49 Мексика 17,41 0,71 4,30 141,73 164,15 1,046 
50 Мозамбік 0,04 0,01 0,03 5,34 5,42 0,035 
51 Молдова 0,16 0,16 0,90 11,07 12,28 0,078 
52 Монако 0,01 - 1,22 9,25 10,48 0,067 
53 Монголія 0,22 0,21 0,82 12,04 13,29 0,085 
54 Непал 0,04 - 0,03 5,08 5,15 0,033 
55 Нідерланди  2,60 - - - 2,60 0,017 
56 Німеччина 67,90 14,03 56,19 209,98 348,10 2,219 
57 Нова Зеландія 6,39 - 1,36 45,83 53,57 0,341 
58 Норвегія 2,06 - 3,93 43,13 49,12 0,313 
59 ОАЕ 1,57 0,01 3,98 18,78 24,34 0,155 
60 Пакистан 0,84 - 0,56 36,13 37,52 0,239 
61 Панама 0,42 0,01 0,05 12,61 13,09 0,083 
62 Перу 1,16 0,25 0,30 30,71 32,42 0,207 
63 Південна Африка 9,71 - 2,19 37,98 49,88 0,318 
64 Південна Корея 208,83 7,77 69,12 231,98 517,70 3,300 
65 Польща  4,40 1,15 0,14 46,39 52,07 0,332 
66 Португалія 0,75 0,12 2,29 30,47 33,63 0,214 
67 Російська Федерація 41,59 11,11 6,57 251,55 310,81 1,981 
68 Руанда  0,13 0,00 0,07 2,38 2,58 0,016 
69 Румунія 1,06 0,05 1,34 24,98 27,43 0,175 
70 Сальвадор 0,18 0,01 0,04 10,62 10,84 0,069 
71 Саудівська Аравія  3,27 - 0,94 18,25 22,46 0,143 
72 Сербія 0,21 0,06 1,40 16,41 18,08 0,115 
73 Сирія 0,11 - 0,21 10,47 10,80 0,069 
74 Сінгапур 10,98 - 4,34 45,33 60,65 0,387 
75 Словаччина 0,24 0,36 0,48 14,17 15,25 0,097 
76 Судан 0,29 - 0,38 4,77 5,44 0,035 
77 США 605,57 - 44,97 545,59 1196,13 7,623 
78 Тайланд - 2,57 4,86 56,13 63,56 0,405 
79 Туніс 0,58 - 1,51 11,67 13,76 0,088 
80 Туреччина 6,85 3,53 46,31 227,16 283,85 1,809 
81 Угорщина 0,67 0,30 0,99 13,24 15,20 0,097 
82 Узбекистан 0,56 0,16 0,47 12,22 13,40 0,085 
83 Україна 4,10 9,58 8,79 69,61 92,08 0,587 
84 Уругвай  0,56 0,05 0,06 9,46 10,13 0,065 
85 Філіппіни 3,42 1,19 1,57 47,95 54,13 0,345 
86 Фінляндія  1,37 0,45 0,45 10,41 12,67 0,081 
87 Франція 16,22 0,47 14,75 274,20 305,64 1,948 
88 Хорватія 0,19 0,08 1,13 8,33 9,74 0,062 
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Продовження дод. К.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

89 Чеська Республіка 0,84 1,26 1,10 24,41 27,62 0,176 
90 Чилі 2,91 0,11 0,40 45,37 48,79 0,311 
91 Швейцарія 1,77 - 11,13 89,67 102,57 0,654 
92 Швеція 2,38 - 0,75 20,73 23,86 0,152 
93 Шрі Ланка 0,57 - 0,38 10,83 11,78 0,075 
94 Ямайка 0,08 - 0,18 5,35 5,61 0,036 
95 Японія 318,38 6,48 31,01 451,32 807,19 5,145 
 Увесь світ 3127,9 1553,3 1240,6 9768,2 15690,0 100,00 

 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 

Додаток К.3 

Заявки на реєстрацію ОПВ за міжнародною процедурою у 2016 р. 

 
Назва країни 

Угода про 
патентну 

кооперацію 

Мадридська 
система 

Гаазька 
система 

Загальна 
кількість 
заявок 

% до 
заг. 
к-сті 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Австралія 1 836 2 060 6 3902 1,279 
2 Австрія 1 422 1 095 371 2888 0,947 
3 Аргентина 46 2 - 48 0,016 
4 Барбадос 114 3 - 117 0,038 
5 Беліз 4 20 - 24 0,008 
6 Бельгія 1 219 696 158 2073 0,679 
7 Білорусь 14 143 - 157 0,051 
8 Болгарія 58 248 38 344 0,113 
9 Боснія і Герцеговина 4 22 3 29 0,010 
10 Бразилія 567 1 - 568 0,186 
11 В’єтнам 10 100 15 125 0,041 
12 Велика Британія 5 501 3 012 330 8843 2,898 
13 Вірменія 9 18 1 28 0,009 
14 Греція 111 113 21 245 0,080 
15 Грузія 13 30 2 45 0,015 
16 Данія 1 354 600 344 2298 0,753 
17 Естонія 24 50 26 100 0,033 
18 Єгипет 43 19 - 62 0,020 
19 Ізраїль 1 838 281 8 2127 0,697 
20 Індія 1 528 175 - 1703 0,558 
21 Іран 63 39 - 102 0,033 
22 Ірландія 441 181 4 626 0,205 
23 Ісландія 56 38 1 95 0,031 
24 Іспанія 1 506 1 327 238 3071 1,007 
25 Італія 3 362 3 079 1 125 7566 2,480 
26 Казахстан 21 90 - 111 0,036 
27 Канада 2 332 65 5 2402 0,787 
28 Китай 43 094 3 820 96 47010 15,407 
29 Кіпр 37 162 298 497 0,163 
30 Колумбія 100 39 - 139 0,046 
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Продовження дод. К.3 

1 2 3 4 5 6 7 

31 Латвія 24 98 3 125 0,041 
32 Литва 28 114 9 151 0,049 
33 Ліхтенштейн 249 90 61 400 0,131 
34 Люксембург 431 466 151 1048 0,343 
35 Македонія 3 62 3 68 0,022 
36 Малайзія 189 4 1 194 0,064 
37 Мальта 87 53 3 143 0,047 
38 Марокко 35 111 15 161 0,053 
39 Мексика 289 74 - 363 0,119 
40 Монако 13 74 30 117 0,038 
41 Нідерланди 4 676 1 492 1 317 7485 2,453 
42 Німеччина 18 305 7 544 3 917 29766 9,756 
43 Нова Зеландія 308 409 3 720 0,236 
44 Норвегія 653 300 143 1096 0,359 
45 ОАЕ 81 19 - 100 0,033 
46 Панама 60 8 - 68 0,022 
47 Перу 24 - - 24 0,008 
48 Південна Африка 287 4 1 292 0,096 
49 Польща 344 447 173 964 0,316 
50 Португалія 184 220 35 439 0,144 
51 Республіка Корея 15 552 941 1 882 18375 6,022 
52 Республіка Молдова 10 47 7 64 0,021 
53 Російська Федерація 896 1 178 5 2079 0,681 
54 Румунія 44 97 8 149 0,049 
55 Саудівська Аравія 295 - - 295 0,097 
56 Сербія 15 240 76 331 0,108 
57 Сінгапур 864 490 22 1376 0,451 
58 Словаччина 55 121 12 188 0,062 
59 Словенія 69 169 85 323 0,106 
60 США 56 590 7 730 1 410 65730 21,543 
61 Тайланд 155 6 - 161 0,053 
62 Тринідад і Тобаго 38 - - 38 0,012 
63 Туніс 6 27 - 33 0,011 
64 Туреччина 1 065 1 281 577 2923 0,958 
65 Угорщина 178 138 3 319 0,105 
66 Україна 162 409 97 668 0,219 
67 Філіппіни 29 28 - 57 0,019 
68 Фінляндія 1 525 537 42 2104 0,690 
69 Франція 8 210 4 124 1 212 13546 4,440 
70 Хорватія 39 139 64 242 0,079 
71 Чеська Республіка 199 322 143 664 0,218 
72 Чилі 197 2 - 199 0,065 
73 Швейцарія 4 366 3 068 2 555 9989 3,274 
74 Швеція 3 720 695 492 4907 1,608 
75 Японія 45 214 2 412 860 48486 15,891 
 Увесь світ 232 904 53 493 18 716 305 113 100,00 

 

Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 
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Додаток К.4 

Рейтинг транснаціональних корпорацій за кількістю заявок 

на реєстрацію ОПВ за міжнародною процедурою у 2016 р. 

Рейтинг Назва корпорації 
Кількість 
поданих 
заявок 

Кількість поданих заявок на реєстрацію винаходів 

1 ZTE (Китай) 4 123 
2 Huawei Technologies (Китай) 3 692 
3 Qualcomm (США) 2 466 
4 Mitsubishi Electric (Японія) 2 053 
5 LG Electronics (Південна Корея) 1 888 
6 Hewlett-Packard (США) 1 742 
7 Intel (США) 1 692 
8 BOE Technology (Китай) 1 673 
9 Samsung Electronics (Південна Корея) 1 672 

10 Sony (Японія) 1 665 

Кількість поданих заявок на реєстрацію промислових зразків 

1 Fonkel Meubelmarketing (Нідерланди) 953 
2 Samsung Electronics Co., Ltd. (Південна Корея) 862 
3 LG Electronics Inc. (Південна Корея) 728 
4 Swatch AG (Швейцарія) 383 
5 The Procter & Gamble Company (США) 348 
6 Volkswagen Aktiengesellschaft (Німеччина) 337 
7 Renault s.a.s. (Франція) 289 
8 Microsoft Corporation (США) 256 
9 WENKO-WENSELAAR GmbH & Co. (Німеччина) 211 

10 Kronoplus Limited (Кіпр) 169 

Кількість поданих заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг 

1 L'Oréal, Société Anonyme (Франція) 150 
2 Glaxo Group Limited (Велика Британія) 141 

3 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
(Німеччина) 117 

4 Lidl Stiftung & Co. KG (Німеччина) 112 
5 Novartis AG (Швейцарія) 94 
6 Philips Electronics N.V. (Нідерланди) 85 

7 Boehringer Ingelheim International GmbH 
(Німеччина) 83 

8 Biofarma (Франція) 75 
9 Daimler AG (Німеччина) 70 

10 Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцарія) 67 
 

  Джерело: розроблено автором за даними ВОІВ [226]. 
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Додаток Л.1 

Процесний і структурний підходи до розуміння сутності 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

№ Дослідники 
Авторське визначення сутності комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності  

Процесний підхід 

1. Бертон Дж. 

процес створення та впровадження об’єктів інтелектуальної власно-
сті у ринковий оборот, що забезпечує прибуток їх творцю і, одноча-
сно, наділяє підприємство конкурентними перевагами та виключ-
ними правами у сфері виробництва інноваційної продукції високою 
часткою доданої вартості [237, p. 254-255].  

2. Йенг Д. 

процес залучення об’єктів інтелектуальної власності до господарської 
діяльності, що дозволяє творцю інтелектуального продукту отримати 
гідну винагороду та компенсувати витрати інтелектуальної діяльно-
сті, а також сприяє поширенню інновацій, підвищує ефективність ви-
робництва та стимулює соціально-економічне зростання [238, p. 72]. 

3. 

Маккой Е.,  
Бадінелі Р.,  
Коебел Т.,  
Табет В. 

процес прийняття рішень та здійснення відповідних заходів щодо 
впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво з на-
ступним створенням конкурентоспроможної інноваційної продукції 
та виведенням її на ринок [239, p. 225].  

4. Вовна І.М. 
процес перетворення результатів науково-технічної діяльності в товар з 
їх ефективною реалізацією в промислових масштабах [240, c. 45]. 

5. 

Карпенко 
А.В., 
Кононенко 
Ю.С. 

взаємовигідний для всіх учасників ринку стратегічний процес транс-
формації результатів науково-технічної діяльності від стадії ідеї до 
інновації та товару для ринку з метою отримання прибутку, який за-
безпечує конкурентоспроможність і можливість виходу на новий на-
уково-технічний рівень [241, c. 199]. 

6. Кобринська 
С.А. 

процес трансформації результатів НДДКР, що зберігають свою рин-
кову актуальність, в товар з метою отримання доходу від їх продажу, 
ліцензування або самостійного використання [242, c. 106]. 

7. 
Логутова Т.Г., 
Лєнцов І.А., 
Годяцька А.В. 

процес залучення об’єктів інтелектуальної власності в економічний 
обіг та їх активного використання у господарській діяльності підпри-
ємства [243, c. 21]. 

8. Мазур І.І. 
спосіб перетворення об’єкта інтелектуальної власності у товар, вті-
лення його у виробництво й отримання від цього комерційного ре-
зультату [244, c. 6]. 

9. Прохоров 
А.Н. 

процес виділення коштів на створення об’єктів інтелектуальної влас-
ності та поетапного контролю за їх витрачанням, включаючи оцінку 
та передачу завершених і освоєних у промислових масштабах резуль-
татів інтелектуальної діяльності [245, c. 66]. 

10. Ступнікер 
Г.Л.  

процес активної реалізації технологічного капіталу як складової 
інтелектуального капіталу підприємства з метою підвищення при-
бутку та забезпечення зростання його капіталізації [246, с. 163]. 

11. Цибульов 
П.М. 

безперервний процес створення, передачі та використання результа-
тів інтелектуальної діяльності у промисловості, що дає можливість 
створювати нові робочі місця, збільшувати випуск інноваційної про-
дукції і отримувати від цього додатковий прибуток [247, с. 47, 54].  
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Структурний підхід 

1. Келлер Г. 

комплекс заходів щодо захисту, вартісної оцінки та управління 
об’єктами інтелектуальної власності, спрямованих на збільшення їх 
вартості та впровадження у обіг, що забезпечує створення інновацій-
ної продукції та стимулює економічне зростання [248, p. 18]. 

2. 

Крамаренко 
Р.М., 
Кардаков 
О.Ю. 

система послідовних дій, скерованих на отримання доданої вартості 
на відповідних рівнях її ідентифікації в якості ідей, сформованих та 
унормованих пропозицій, готових продуктів, промислових зразків, 
принципово нових технічних рішень, творів мистецтва тощо [249]. 

3. Шушакова І.К. 

набір певних дій та відносин в процесі перетворення результатів 
наукових досліджень на товар, що забезпечує їх залучення в 
економічний оборот та використання у господарській діяльності 
підприємства, результатом чого є можливість отримання додаткового 
прибутку або іншої економічної вигоди [250, c. 135]. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [237-250]. 
 

Додаток Л.2 

Економічні функції комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

№ Назва та зміст функції 

1. 

Функція стимулювання. На мікрорівні її зміст полягає у тому, що комерціалізація 
фактично передбачає трансформацію майнових прав інтелектуальної власності у по-
тік доходів, які покривають витрати на проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, слугують винагородою за творчу інтелектуальну працю, а 
також стимулюють індивіда до подальшої плідної науково-технічної або літературно-
мистецької діяльності. Крім того, впровадження у господарську діяльність об’єктів 
інтелектуальної власності забезпечує підприємствам можливість технологічного оно-
влення виробництва, а також отримання економічного прибутку шляхом створення і 
реалізації інноваційної продукції з новими споживчими характеристиками та висо-
кою часткою доданої вартості, яка відповідає запитам ринку і здатна задовольняти 
нові потреби споживачів, що надає компаніям додаткові переваги над конкурентами 
на сучасних глобалізованих товарних ринках.  
На макрорівні інвестиції у інтелектуальний капітал, спричинені комерціалізацією, 
здійснюють потужний мультиплікативний ефект на обсяг ВВП за рахунок вторинних 
інвестиційних витрат на комплементарні активи та кваліфіковану робочу силу, а 
також похідних споживчих витрат, зумовлених зростанням доходів населення, що у 
підсумку дозволяє подолати рецесивний розрив, стимулювати зайнятість у 
третинному та вторинному секторах та наблизити ВВП до рівня повної зайнятості. 

2. 

Функція капіталізації, що передбачає перетворення результатів інтелектуальної 
діяльності у процесі комерціалізації в інтелектуальний капітал підприємств реального 
сектору економіки, який залучається до сфери суспільного відтворення у якості 
основоположного фактору виробництва, підвищує продуктивність господарської 
діяльності та забезпечує високу норму віддачі інвестицій. 
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3. 

Функція фінансування, яка передбачає, що за рахунок специфічних фінансово-еконо-
мічних механізмів, таких як сек’юритизація активів, венчурне фінансування, крау-
дфандинг, у процесі комерціалізації відбувається акумулювання та залучення коштів 
інвесторів, вивільнених на окремих стадіях відтворювального процесу, у сферу гос-
подарського обороту об’єктів інтелектуальної власності, що формує основне джерело 
фінансування інвестицій у інтелектуальний капітал. Крім того, отримуваний у резуль-
таті комерціалізації фінансовий результат також утворює важливе джерело фінансо-
вого забезпечення відтворювальних процесів у суспільному виробництві. Зокрема, 
дохід від комерціалізації може бути використаний підприємством для інвестицій у 
власний інтелектуальний капітал, для оновлення основних засобів, для преміювання 
персоналу, що брав участь у створенні інтелектуального продукту тощо. 

4. 

Відтворювальна функція. Ефективна комерціалізація об’єктів інтелектуальної 
власності, що завершується їх трансформацією у інтелектуальний капітал та 
впровадженням у виробництво інноваційної продукції, фактично замикає увесь 
процес господарського обороту інтелектуального продукту і забезпечує неперервне 
відтворення інтелектуального капіталу, оскільки саме у результаті комерціалізації 
частина генерованої інтелектуальним капіталом доданої вартості акумулюється 
підприємствами через продаж інноваційної продукції на ринку та використовується 
для фінансування наступних інвестицій у результати інтелектуальної діяльності. 

5. 

Інформаційна функція. Активна участь суб’єктів господарювання у процесах коме-
рціалізації засвідчує їх високий інноваційний потенціал, підвищує їх ділову репута-
цію, а також сприяє позиціонуванню підприємств у економічному середовищі в яко-
сті інноваційних лідерів і виробників високотехнологічної продукції, що знаходяться 
на вістрі науково-технічного прогресу, реалізують товари і послуги, які відповідають 
найвищим стандартам якості та новітнім запитам споживачів. Зростання довіри 
контрагентів і споживачів до інноваційно активних компаній дозволяє останнім 
збільшувати обсяги реалізації продукції з нижчими витратами на маркетинговий 
супровід та просування товару; розширювати коло лояльних клієнтів; підвищувати 
рентабельність активів та загальну ефективність операційної діяльності; посилювати 
конкурентні позиції на ринку. Крім того, активізація інноваційної діяльності 
підприємств та зростання частки інтелектуального зазвичай супроводжується підви-
щенням курсу акцій та відповідним нарощуванням їх ринкової капіталізації.  

6. 

Розподільна функція. У процесі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
фінансовий результат від їх впровадження у суспільне виробництво перерозподіля-
ється між усіма учасниками господарського обороту інтелектуального продукту: 
суб’єкт інтелектуальної діяльності отримує дохід у формі роялті або паушального 
платежу за ліцензійним договором або договором про передання виключних майно-
вих прав; інвестор отримує відсоток на вкладений капітал; держава – отримує подат-
кові надходження до бюджету; підприємства, що інвестували кошти у інтелектуаль-
ний капітал, отримують економічний прибуток за рахунок виробництва інноваційної 
продукції з високою часткою доданої вартості, що може бути реінвестований у нові 
перспективні інноваційні проекти. Завдяки цьому відбувається комплексна реалізація 
економічних інтересів усіх суб’єктів відносин інтелектуальної власності у сфері сус-
пільного виробництва, а також забезпечується їх зацікавленість у продовженні 
співпраці в галузі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. 

7. 
Стабілізаційна функція, що пов’язана із позитивним впливом налагодженої 
практики комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності на стійкість та 
волатильність   ринку   об’єктів   інтелектуальної   власності.   Ефективний   механізм 
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7. 

комерціалізації запобігає виникненню диспропорцій між попитом і пропозицією на 
ринку об’єктів інтелектуальної власності шляхом формування стійких зв’язків між 
галузями науково-технічної діяльності та суспільного виробництва і залучення до 
сфери господарського обороту інтелектуального продукту інноваційно активних 
підприємств, які володіють відповідними ресурсами, досвідом та господарським 
потенціалом для забезпечення оперативного впровадження у виробництво об’єктів 
інтелектуальної власності з найнижчими витратами та максимальним комерційним 
результатом. Зазначені підприємства приймають на себе ризики комерціалізації, 
ефективно відслідковують, передбачають і швидко адаптуються до змін ринкової 
кон’юнктури, забезпечують стабілізацію ринку об’єктів інтелектуальної власності та 
згладжують шоки попиту і пропозиції на ньому. 

8. 

Трансформаційна функція, яка зумовлюється тим, що активне впровадження 
результатів інтелектуальної діяльності у господарський оборот у процесі 
комерціалізації зумовлює прогресивні зміни у структурі всієї економіки: 
модифікується структура продуктивних сил суспільства, трансформується структура 
відносин власності, змінюється галузева структура економіки і, як результат, 
формуються передумови для інноваційної модернізації виробництва та переходу 
економіки на постіндустріальну стадію цивілізаційного розвитку. 

   Джерело: власна розробка автора.  

Додаток Л.3 

Погляди науковців на роль знань і людського капіталу у  

суспільному відтворенні   

№ Дослідники Зміст економічних поглядів 

1. Петті В. 
Розглядав працівників з їхніми здібностями та навичками як важливу 
складову багатство нації [78, с. 179]. 

2. Сміт А. 

Стверджував, що знання робітника перетворюються на складову ба-
гатства нації оскільки полегшують працю і підвищують її продукти-
вність, що позитивно впливає на результативність виробництва. На 
його думку, знання потребують додаткових витрат, але водночас в 
процесі виробництва приносять і додатковий дохід [265, с. 171]. 

3. Мілль Дж.С. 
Вважав, що набуті працівником здібності та знання, які використо-
вуються в процесі праці, відносяться до категорії капіталу [266, c. 139]. 

4. Сеніор Н.В. 

Зазначав, що майстерність працівника та його особисті здібності в 
результаті продуктивного використання у виробництві перетворю-
ються на капітал. Причому витрати на отримання знань та 
підвищення майстерності він трактував як інвестиції з метою 
отримання додаткового доходу у майбутньому [267, p. 68-69]. 

5. Сен-Сімон А. 

Стверджував, що із подальшим розвитком соціально-економічних 
відносин знання, здобуті науками, мистецтвами і ремеслами, будуть 
відігравати визначальну роль у суспільстві, а основною метою 
людини стане примноження і поглиблення знань [78, с. 345]. 

6. Рікардо Д. 
Відмінності у рівні розвитку економік різних країн зумовлюються 
різним рівнем освіти і кваліфікації робочої сили [268, с. 455]. 
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7. Сей Ж.-Б. 

Важлива роль у економіці належить працівникам науки, освіти, 
інших сфер послуг, які своєю працею хоча й не створюють 
матеріальних благ, але створюють «корисність», яка володіє цінністю 
і може бути об’єктом обміну. Самі працівники при цьому становлять 
нагромаджений капітал [269, с. 43, 59]. 

8. Бастіа Ф. 

Людська праця, навички та досвід робітника нарівні з капіталом 
забезпечують створення цінності у процесі виробництва. При цьому, 
нематеріальне виробництво робить важливий внесок у підвищення 
добробуту нації, а товари та послуги за певних умов можуть володіти 
однаковою цінністю. Держава має підтримувати розвиток 
нематеріального виробництва, оскільки це забезпечить зростання 
зайнятості та національного продукту [270, c. 32]. 

9. Мак-Куллох 
Дж.Р. 

До складу капіталу потрібно відносити не працю або робочу силу, а 
самих працівників із тими знаннями та навичками, якими вони 
володіють. Адже відокремити їх від носіїв неможливо, тому знання 
беруть участь у виробництві опосередковано через працівників. 
Замість того, щоб трактувати капітал як результат промислового 
виробництва, здається, не існує жодних ґрунтовних міркувань, згідно 
з якими капіталом не може вважатися сам працівник. Багато фактів 
свідчать про те, що саме людина зі своїми здібностями і знаннями є 
складовою національного багатства [271, p. 57, 67]. 

10. Маркс К. 

Праця відіграє вирішальну роль у створенні нової вартості у процесі 
виробництва. Складна, кваліфікована праця має вищу цінність у по-
рівнянні з суспільно-необхідною працею, що визначається її здатні-
стю продукувати більшу новостворену вартість. Відповідно, голов-
ним багатством країни є людина та її здібності. В умовах комуністи-
чної формації праця не буде експлуатуватися капіталом і набуде 
більш творчого характеру, буде сприяти розширеному відтворенню 
робочої сили і реалізації потреб працівника [272, с. 139-140]. 

11. Маршал А. 

Визначав людські знання і навички як важливий фактор виробництва 
поряд із підприємницьким здібностями, промисловим та фінансовим 
капіталом. Освіта працівника, набуті ним здібності є інструментом 
прискореного розвитку та одним із факторів конкурентоспроможно-
сті суб’єкта господарювання. Для позначення даного елемента капі-
талу він використовував поняття «особистий капітал» [273, c. 208]. 

12. Вальрас Л. 

Вважав, що до капіталу необхідно відносити усіх працездатних 
членів суспільства. Цінність людини як носія знань, навичок та 
здібностей визначалася ним подібно до інших факторів виробництва, 
тобто їх граничною продуктивністю, яка обумовлювалася здатністю 
працівника створювати граничний продукт [274, р. 40, 214-216]. 

13. Друкер П. 

Головним фактором виробництва у постіндустріальному суспільстві 
є саме знання, а не земля чи уречевлений капітал. Знання є ключовим 
економічним ресурсом і важливим джерелом конкурентних переваг, 
тому головне завдання менеджменту полягає у підвищенні 
ефективності виробництва на основі їх використання [275, p. 55-57]. 

14. Маклеод Г. 
Працівник з його знаннями та здібностями складає частину капіталу 
підприємства. При цьому, капіталом є лише ті здібності, які можуть 
бути продуктивно використані у виробництві [276, p. 134, 205]. 
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15. Тейлор Ф.  

 Професійно підготовлений, кваліфікований персонал забезпечує 
ефективну організацію виробництва і підвищення продуктивності 
праці. Головну частину капіталу компанії утворюють накопичені її 
співробітниками знання, а також її організаційна структура та 
інтелектуальна власність [277, с. 94-95]. 

16. Барнард Ч. 
Знанням належить визначальна роль в системі організації і 
управління економічною діяльністю, що є соціальною системою 
координації діяльності людей [278, c. 10-12, 217]. 

17. Фрідмен М. 

До національного багатства належить людський капітал, що є одним 
із факторів попиту на гроші. Інвестиції у людський капітал відіграють 
важливу роль у забезпеченні економічного зростання, тому держава 
має субсидіювати або надавати преференції для підвищення 
кваліфікації працівників [279, p. 134-136; 280, р. 288, 292-293]. 

18. Фішер І. 

Людський капітал не може бути відчуженим від працівника і 
складається з природних здібностей, отриманої кваліфікації, набутих 
навичок, які є втіленням здатності людини генерувати додатковий 
дохід за рахунок власних знань [281, р. 51-52, 68]. 

19. Кузнєц С. 

Людський капітал – це самозростаюча вартість, що приносить 
додаткові вигоди підприємству і державі. Він є результатом освіти, 
набуття нового досвіду та самовдосконалення, який забезпечує 
вирішення важливих соціальних та економічних проблем. До його 
складових відноситься соціальна компетентність, адаптація до 
інновацій, творчі здібності та моральні якості [282, р. 391-392]. 

20. Беккер Г.С. 

Визначав людський капітал як втілені у працівнику освітній рівень, 
кваліфікація та фізичні здібності, що є результатом інвестицій в лю-
дину. Обґрунтовував необхідність та високу прибутковість інвести-
цій у людський капітал [283, р. 9-10].  Підкреслював визначальну 
роль фахової освіти, спеціальних знань і навичок, що формують тру-
довий потенціал підприємства. Стверджував, що вони перетворю-
ються на капітал лише тоді, коли починають використовуватися у 
якості фактора виробництва і приносять дохід [283, р. 22-30].  

21. Денісон Е. 

Визначав людський капітал як сформований або розвинений у ре-
зультаті додаткових інвестицій, накопичений людиною запас знань, 
навичок та інших продуктивних якостей, які використовуються в еко-
номічній діяльності та сприяють підвищенню продуктивності праці. 
Обґрунтовував високу прибутковість інвестицій у людський капітал. 
За його оцінками, які ґрунтувалися на вивченні статистичних даних 
щодо економіки США, вкладення в людський капітал забезпечують у 
5-6 разів вищу рентабельність у порівнянні з інвестиціями в устат-
кування, нерухомість та інші основні засоби [284, p. 127, 267-269]. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [265-284]. 
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Додаток Л.4 

Підходи вітчизняних та іноземних дослідників до розуміння 

сутності інтелектуального капіталу   

№ Дослідники Зміст економічних поглядів 

1. Базилевич 
В.Д. 

Накопичена у процесі інтелектуальної діяльності сукупність знань, 
досвіду, навичок, здібностей, що мають економічну цінність і вико-
ристовуються у процесі виробництва та обміну з метою отримання 
доходу, а також системи відносин з приводу використання інтелекту-
альних ресурсів з метою отримання додаткового доходу [15, с. 66].  

2. Геєць В.М. 

Збірне поняття для визначення нематеріальних цінностей, що 
об’єктивно підвищують ринкову вартість компанії, тобто люди та 
знання, якими вони володіють, а також їх навички і все те, що допо-
магає ефективно їх використовувати у економічній сфері [297, с. 192]. 

3. 
Гапоненко 
О.Л., 
Орлова Т.М.  

Знання, інформація, досвід, організаційні можливості, інформаційні 
канали, які можна використовувати і конвертувати у вартість, що 
забезпечує конкурентоспроможність організації [298, с. 93-94]. 

4. Грішнова 
О.А. 

Сукупність здібностей, особистих рис і мотивацій працівників, 
здобутки підприємства у сфері ефективної організації роботи 
персоналу та інші нематеріальні активи, що сприяють зростанню 
прибутку і ефективності діяльності підприємства [299, с. 16].  

5. Осецький 
В.Л. 

Система формальних і неформальних соціальних інститутів, які 
представляють внутрішню організаційну структуру інно-ваційної 
економіки, що встановлює інституційні механізми реалізації 
економічних і соціальних цілей [300, c. 70]. 

6. Радіонова 
І.Ф. 

Діалектична єдність запасу, тобто особливої форми національного 
багатства, та процесу – змінюваної під впливом певних чинників 
економічної субстанції [301, c. 61].   

7. 
Задорожний 
Г.В.,  
Бервено О.В. 

Сукупність активів, що охоплюють знання, інтелектуальні здібності 
працівників, нематеріальні активи організацій, знаряддя 
інтелектуальної діяльності, які використовуються для досягнення 
цілей господарства і культури [302, с. 208]. 

8. Крупка Я.Д., 
Хвищун І.П. 

Сукупність знань, навичок, вмінь всіх працівників підприємства, які 
представлені інтелектуальними ресурсами та охоплюють 
інтелектуальні людські, структурні та ринкові засоби підприємства, у 
тому числі нематеріальні активи, які формують конкурентні переваги 
підприємства [303, с. 330]. 

9. Іноземцев 
В.Л. 

Колективний «мозок» підприємства, який акумулює наукові і буденні 
знання працівників, інтелектуальну власність і досвід, комунікації та 
організаційну структуру, інформаційні мережі та імідж компанії, що 
беруть участь у процесі виробництва [304, с. 322].  

10. Леонтьєв Б.Б. 

Інтелектуальні активи, тобто об’єкти інтелектуальної власності, 
здібності і навички персоналу, накопичені бази знань, відносини з 
контрагентами, що прискорюють приріст прибутку за рахунок 
формування і реалізації системи знань, забезпечують його ефективну 
господарську діяльність і формують систему капітальних стійких 
інтелектуальних переваг компанії на ринку [305, с. 101]. 
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11. Цибульов 
П.М. 

Знання, що можуть бути перетворені на прибуток та оцінені й 
існують у формі людського, структурного капіталу та прав на об’єкти 
інтелектуальної власності [306, с. 52-53]. 

12. Бутнік-Сівер-
ський О.Б. 

Інтелектуальний продукт, який має вартісну оцінку, об’єктивований 
та ідентифікований, може бути відокремлений від підприємства та 
утримується суб’єктом господарювання з метою ймовірності 
одержання прибутку та генерування додаткової вартості [307, с. 26]. 

13. 
Андрощук 
Г.О. 

У вузькому розумінні становить активи підприємства, що є сукупні-
стю знань персоналу і результатом їх втілення в інших нематеріаль-
них активах. У широкому розумінні до даної категорії варто 
відносити усю сукупність інтелектуальних активів, що підлягають 
оцінці, ідентифікації, відчуженню та відповідають іншим критеріям 
визнання подібних активів у бухгалтерському обліку [308, с. 65-66]. 

14. Чухно А.А. 

Сукупність невіддільних від людини знань, а також об’єктивних умов 
застосування цих знань для підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності компанії. В його структурі слід виділяти людський та 
технологічний капітал, який є сукупністю науково-технічних та 
управлінських структур [309, c. 282].  

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [15; 297-309]. 

Додаток Л.5 

Особливості амортизаційної, податкової та облікової політики  

у галузі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

Зміст і специфіка реалізації політики 

Амортизаційна політика 

Нарахування амортизації для об’єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних 
активів суб’єкта господарювання здійснюється протягом строку його корисного 
використання, який встановлюється підприємством при зарахуванні цього активу на 
баланс. Об’єктом амортизації є різниця між первісною чи переоціненою вартістю об’єкта 
інтелектуальної власності та його ліквідаційною вартістю. Ліквідаційна вартість 
відповідного нематеріального активу, як правило прирівнюється до нуля крім визначених 
випадків, зокрема, коли очікується продаж активу чи існує його активний ринок [315]. 
Для нарахування амортизації підприємство може застосовувати строки корисного 
використання активів, встановлені податковим законодавством, або визначати ці строки 
самостійно. В останньому разі фінансовий результат підприємства в цілях оподаткування 
буде підлягати коригуванню. При самостійному визначенні підприємством строку 
корисного використання враховуються такі фактори: очікуваний спосіб використання 
об’єкта інтелектуальної власності; строк корисного використання подібних об’єктів; 
стабільність галузі та зміни ринкового попиту; термін дії патенту, свідоцтва або іншого 
охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності тощо. Строк корисного 
використання нематеріального активу встановлюється як найменший із періодів, 
визначених згідно з цими факторами. Якщо не можна визначити період, протягом якого 
актив буде забезпечувати економічні вигоди, він визнається таким, що має невизначений 
строк корисного використання, і не підлягає амортизації [315].  
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Метод амортизації об’єкта інтелектуальної власності компанія обирає самостійно, беручи 
до уваги його моральний знос, динаміку ринкової кон’юнктури та умови отримання від 
його використання комерційного ефекту. Якщо такі умови визначити неможливо, то має 
використовуватися прямолінійний метод. Крім прямолінійного підприємство може 
застосовувати такі методи: зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивний, виробничий. Для нарахування амортизації можуть 
також застосовуватись норми, передбачені податковим законодавством. У цьому випадку 
фінансовий результат підприємства в цілях оподаткування не буде підлягати коригуванню. 

Податкова політика 
Життєвий цикл об’єкта інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів суб’єкта 
господарювання включає його впровадження у господарський оборот, використання у ви-
робництві та реалізації продукції та вибуття зі складу активів. Основними податками, які 
сплачують задіяні у процесі комерціалізації суб’єкти господарювання є податок на прибу-
ток та податок на додану вартість. Податок на прибуток є прямим податком у якому 
об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається згідно ПКУ шляхом коригування 
фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, 
які виникають відповідно до положень Кодексу. Базою оподаткування є грошове вира-
ження прибутку, а основна ставка податку становить 18% [137].  
Податок на додану вартість є непрямим податком, який сплачують при придбанні продук-
ції її покупці. Проте перераховується до бюджету цей податок суб’єктами господарювання, 
які реалізують продукцію. Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість проду-
кції з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. Основна ставка податку на до-
дану вартість становить 20% від бази оподаткування. Оскільки підприємства в своїй 
діяльності виступають як постачальниками, так і покупцями продукції, крім податкового 
зобов’язання у них формується також і податковий кредит, тобто сума податку сплачена 
при придбанні матеріалів та інших активів, які необхідні для ведення господарської 
діяльності. Сума податку, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету або 
бюджетному відшкодуванню, визначається різницею між сумами податкового 
зобов’язання та податкового кредиту відповідного податкового періоду [316, с. 117]. 

Облікова політика 
Бухгалтерський облік щодо кожного об’єкта інтелектуальної власності у складі нематеріа-
льних активів підприємства ведеться у відповідності до П(С)БО 8 за такими групами: права 
на комерційні позначення, права на об’єкти промислової власності, авторське та суміжні з 
ним права. Окрім об’єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів також 
обліковуються права користування природними ресурсами, права користування майном та 
інші нематеріальні активи. Об’єкти інтелектуальної власності, які прямо не згадуються у 
зазначених вище групах можуть бути включені до групи інших активів [315].  
Міністерством фінансів України затверджені типові форми первинного обліку об’єктів 
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Важливо відзначити, що 
умовою обліку об’єктів інтелектуальної власності є наявність документальних підтвер-
джень таких прав, а саме: охоронних документів і свідоцтв про реєстрацію права, договорів 
про передачу майнових прав, ліцензій, установчих документів тощо. Підприємство може 
здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату складання балансу тих об‘єктів 
інтелектуальної власності, щодо яких існує активний ринок. При цьому, об’єкти, які вже 
зазнали переоцінки, повинні регулярно переоцінюватися для того, щоб їх залишкова вар-
тість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [137; 315-316]. 
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Додаток Л.6 

Підходи до управління стратегічними ресурсами підприємства 

№ Назва та зміст підходу 

1. 

Функціональний підхід передбачає аналіз потреб підприємства з позицій сукупності 
функцій, які треба реалізувати для їх задоволення. Після ідентифікації функцій ви-
значається декілька альтернативних об’єктів для їх виконання. В результаті аналізу 
обирається об’єкт, що забезпечує мінімізацію сукупних витрат в розрахунку на оди-
ницю його фінансового результату. Управління здійснюється за наступною логічною 
послідовністю: потреби – функції – показники результативності використання 
об’єкта – модифікація структури системи управління – реалізація управлінських рі-
шень. Зазначений підхід ґрунтується на диференціації бізнес-процесів підприємства 
за їх функціями (закупівельна логістика, виробництво, збутова логістика тощо). 
Недоліком підходу є недостатнє врахування проблеми узгодження різних функцій в 
рамках підприємства, як цілісного господарського комплексу [317, c. 147]. 

2. 

Процесний підхід передбачає комплексний аналіз взаємопов’язаних функцій і їх по-
єднання в рамках бізнес-процесів компанії. Процес розглядається як сукупність взає-
мопов’язаних видів діяльності, що у відповідності до певної технології трансформує 
входи процесу на виходи, що мають цінність для споживача. Управління процесами 
передбачає планування показників процесів зверху до низу та звітність у зворотному 
напрямку. Зазначений підхід виділяє три групи процесів: трансфункціональні про-
цеси, що охоплюють декілька функціональних підрозділів організації; інтерфункціо-
нальні процеси та підпроцеси, які реалізуються в рамках одного функціонального під-
розділу; операції (функції) базового рівня декомпозиції процесів, що зазвичай реалі-
зуються одним працівником [318, c. 233].  

3. 

Ситуаційний підхід передбачає аналіз підприємства у контексті впливу на нього си-
туацій – сукупності конкретних обставин, які визначають умови функціонування під-
приємства протягом конкретного періоду часу та впливають на організацію його гос-
подарської діяльності. У відповідності до зазначеного підходу, система управління 
підприємством має бути організована таким чином, щоб вона була в змозі оперативно 
реагувати на ситуації і ліквідувати їх негативний вплив, використовуючи при цьому 
ті переваги, які надає підприємству конкретна ситуація. Завдання ситуаційного під-
ходу полягає у встановленні зв’язку між конкретними прийомами й концепціями 
управління з одного боку, і конкретними ситуаціями – з іншого [318, c. 233]. 

4. 

Системний підхід передбачає аналіз суб’єкта господарювання як цілісного компле-
ксу взаємозв’язаних елементів – підрозділів, функцій, підсистем та процесів. При 
цьому, організація розглядається як відкрита система, що активно взаємодіє із оточу-
ючим середовищем і на яку впливає ціла низка екзогенних чинників. Відкрита сис-
тема повинна постійно адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі з метою за-
безпечення ефективного функціонування. У розвитку відкритих систем розрізняють 
два етапи – стаціонарний етап та кризовий етап, що характеризується порушенням 
внутрішньої рівноваги. Кризовий стан зумовлює зниження ефективності функціону-
вання системи. Із кризового стану система може вийти лише в один із двох якісно 
нових рівноважних станів: деструктивний, коли у системі знижується рівень впоряд-
кованості; конструктивний, коли система переходить у якісно новий стійкий стан із 
більш високим рівнем організації [317, с. 150]. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [317; 318]. 
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Додаток Л.7 

Принципи об’єктно-орієнтованого підходу до управління  

комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності 

№ Назва та зміст підходу 

1. 
дотримання пріоритету стратегічних цілей інноваційного розвитку підприємства і 
розширеного відтворення інтелектуального капіталу над функціями управління 

2. 
застосування комплексних підходів до оцінки об’єктів інтелектуальної власності з 
метою визначення їх ринкової вартості 

3. 
чітка ієрархія системи управління об’єктами інтелектуальної власності у поєднанні із 
розподілом повноважень та відповідальності серед уповноважених підрозділів 

4. 
підтримка постійного зворотного зв’язку між системою управління і процесами 
комерціалізації з постійним коригуванням оперативних та стратегічних планів у 
відповідності до існуючих господарських ситуацій і кон’юнктури ринку 

5. 
постійний, всеохоплюючий і ефективний захист прав інтелектуальної власності в 
рамках спеціально створеної системи інтелектуальної безпеки  

6. 
врахування специфіки різних груп об’єктів інтелектуальної власності під час аналізу, 
оцінки, обліку, планування та реалізації заходів щодо їх комерціалізації  

7. 
активне залучення інтелектуального капіталу до створення доданої вартості на всіх 
стадіях операційного циклу господарської діяльності 

8. 
постійна орієнтація під час планування комерціалізації на потреби ринку, запити 
споживачів, а також нові можливості та перспективи, що пов’язані із використанням 
у господарській діяльності інтелектуального капіталу; 

9. 
підтримка гнучкості системи управління комерціалізацією, що передбачає 
безперервний моніторинг та адаптацію до змін у зовнішньому середовищі 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [318, c. 234-235]. 

Додаток М.1 

Функції фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності  

№ Назва та зміст підходу 

1. 

Функція нагромадження. Забезпечення акумулювання вільних фінансових ресурсів 
шляхом стимулювання інвестиційної активності економічних суб’єктів, трансформа-
ції заощаджень у інвестиційні ресурси, які вкладаються у об’єкти інтелектуальної 
власності, капіталізуються та використовуються у процесі комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності. Акумуляція переважно реалізується у формі залучення 
коштів розрізнених власників капіталу на фінансовому ринку [338, c. 29]. 

2. 

Алокаційна функція. Формування сприятливих умов для оперативного перерозподілу 
в межах економічної системи фінансових ресурсів з низькими транзакційними 
витратами. Фінансові ресурси, вивільнені на окремих стадіях відтворювального 
процесу у реальному секторі економіки, спрямовуються у сферу інноваційної 
діяльності, суб’єкти якої відчувають потребу у грошових коштах для здійснення 
капіталовкладень у об’єкти інтелектуальної власності. При цьому, відбувається 
зворотній перерозподіл на користь власників капіталу частини доданої вартості, 
генерованої у результаті успішної комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 
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Продовження дод. М.1 

3. 

Функція стимулювання. Забезпечення суб’єктам господарювання альтернативних 
можливостей фінансування власного розширеного відтворення, а для власників капі-
талу - нових можливостей інвестування заощаджених фінансових ресурсів. Перш за 
все це стосується суб’єктів господарювання, що здійснюють впровадження іннова-
ційних технологій у виробництво на основі комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності. Підприємства, які орієнтуються на інтенсивне використання інтелектуаль-
ного капіталу, відзначаються значним інноваційним потенціалом. У зв’язку із цим, 
фінансово-економічні механізми забезпечують мобілізацію коштів для фінансування 
інвестицій у прибуткові і, водночас, високо ризиковані проекти [339, c. 72].  

4. 

Функція трансформації. Забезпечення прогресивних змін в якісних характеристиках 
грошових потоків, що перерозподіляються у рамках суспільного відтворення на 
користь суб’єктів комерціалізації інтелектуальної власності. Зокрема, у процесі 
фінансування відбувається акумуляція коштів великої кількості територіально 
розосереджених дрібних власників капіталу з порівняно низьким рівнем ризику, що 
супроводжується їх консолідацією та вкладанням у високоризикові проекти у галузі 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, які мають високий потенціал 
дохідності [599, c. 30]. У зв’язку з цим можна виділити наступні структурні складові 
даної функції: трансформацію ризиків; обсягів; просторову трансформацію. 

5. 

Селекційна функція. Венчурні фонди, бізнес-янголи, комерційні банки та інші 
категорії професійних інвесторів, що вкладають кошти у проекти, пов’язані з 
комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності, за рахунок використання 
ефективних методів управління інвестиційним портфелем, знань та накопиченого 
досвіду мають можливість достовірно оцінити інноваційний і комерційний потенціал 
проектів і, відповідно, ідентифікувати найбільш прибуткові і одночасно найменш 
ризиковані напрямки вкладання коштів. Завдяки цьому, у процесі фінансування 
відбувається відбір інвестиційно привабливих та потенційно високоприбуткових 
інноваційних ідей, а економічне середовище звільняється від нежиттєздатних 
проектів, що стимулює конкуренцію на ринку та змушує суб’єктів господарювання 
постійно удосконалювати належний їм інтелектуальний капітал [339, c. 72]. 

6. 

Функція управління ризиками. За рахунок використання селекції проектів, 
диверсифікації інвестиційного портфеля, хеджування та страхування ризиків в 
рамках фінансового забезпечення процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності вдається суттєво знизити рівень ризиків, які супроводжують їх 
господарський оборот, а також захистити майнові інтереси суб’єктів інтелектуальної 
власності шляхом мінімізації негативного впливу несприятливих подій на фінансові 
результати впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво 
інноваційної продукції [340, c. 80-81].  

7. 

Контрольна функція. Залучення коштів на постійній основі в обмін на частку у 
капіталі підприємства не лише уможливлює доступ суб’єкта господарювання до 
ділових зв’язків, знань і досвіду у галузі управління бізнес-процесами з метою 
підвищення внутрішньої норми доходу, а й забезпечує ефективний контроль 
власником капіталу усіх стадій господарського обороту об’єктів інтелектуальної 
власності у складі активів інноваційного підприємства. Крім того, інвестором 
здійснюється постійний моніторинг і контроль управлінських рішень, що дозволяє 
гарантувати ефективне використання залученого капіталу, а також стабільну і 
рентабельну діяльність інноваційно активного підприємства [339, c. 76]. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [338-340]. 
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Додаток Н.1 

Інституційні засади кримінально- та адміністративно-правового  

порядку захисту прав інтелектуальної власності в Україні 

Кримінально-правовий порядок захисту прав інтелектуальної власності  
Згідно з Ч.1 Ст.176 Кримінального кодексу України, незаконне відтворення, розповсю-

дження об’єктів авторського і суміжних прав, їх незаконне розповсюдження на носіях ін-
формації, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від 
двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними робо-
тами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та 
знищенням всіх примірників творів, знарядь і матеріалів, які спеціально використовува-
лись для їх виготовлення [412]. Матеріальна шкода вважається завданою в значному роз-
мірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум дохо-
дів громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неопо-
датковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо 
її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
Слід зазначити, що в нормах адміністративного та кримінального права у частині 
кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встано-
влюється на рівні податкової соціальної пільги, яка у свою чергу до грудня 2018 р. буде 
становити 50% від розміру місячного прожиткового мінімуму. 

Згідно з Ч.1 Ст.177 Кримінального кодексу України, незаконне використання 
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, 
сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше 
умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному 
розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той 
самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, 
які спеціально використовувались для її виготовлення [412].  

Відповідно до Ч.1 Ст.229 Кримінального кодексу України, незаконне використання 
знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення похо-
дження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріа-
льної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної про-
дукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення [412].  

Кримінальним кодексом України також передбачено відповідальність за незаконне 
заволодіння, використання або розголошення комерційної таємниці. Зокрема, згідно зі 
Ст.231 умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, з метою розголошення чи використання, а також безпосереднє незаконне 
використання, якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності, 
караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [412]. Також Ст.232 ККУ передбачено штраф від однієї тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років за умисне розголошення комерційної таємниці 
без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або 
службовою діяльністю, з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди суб’єкту 
господарювання, який володів правами інтелектуальної власності на таємницю. 
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Адміністративно-правовий порядок захисту прав інтелектуальної власності 
Згідно з нормами Ст.164-3 незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього офо-

рмлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, 
самовільне використання його імені –тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до 
сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва і сировини чи без такої [413]. Отримання, використання, розголо-
шення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди репутації або майну підприємця 
тягне за собою накладення штрафу від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів. 

Крім того, Ст.164-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає 
штраф від двадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією фільмо-
копій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат 
за демонстрування або розповсюдження фільмів без державного посвідчення. За виготов-
лення фільмокопій без державного посвідчення з метою демонстрування, продажу та пе-
редачі в прокат передбачено штраф від шістдесяти до дев’яноста неоподатковуваних міні-
мумів з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих 
від їх незаконного демонстрування або розповсюдження [413]. 

Згідно із нормами Ст.164-7 Кодексу про адміністративні правопорушення розповсю-
дження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвід-
ченням тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п’яти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отрима-
них від їх демонстрування або продажу. У відповідності до положень Ст.164-9, розповсюд-
ження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 
баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані марками, що 
не відповідають вимогам, тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників [413]. 

Кодекс України Про адміністративні правопорушення також встановлює 
відповідальність за порушення порядку припинення порушень авторського права і 
суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Стаття 164-17 до даної категорії 
адміністративних правопорушень відносить: невчинення власником веб-сайту або 
постачальником послуг хостингу передбачених законодавством дій що унеможливлюють 
доступ користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права і суміжних прав; 
ненадання або несвоєчасне надання відповіді на заяву суб’єкта авторського права або 
суміжних прав власником вебсайту або постачальником послуг хостингу; наведення 
завідомо недостовірних відомостей у відповіді на заяву; нерозміщення власниками веб-
сайтів та постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах і в публічних базах 
даних достовірної інформації про себе. Зазначені порушення тягнуть за собою накладення 
штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів [413]. 

З метою уникнення несумлінної поведінки заявників Ст.164-18 Кодексу також  
встановлено відповідальність за наведення особою завідомо недостовірної інформації 
щодо наявності права інтелектуальної власності у заяві про припинення порушень 
авторського права або суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Передбачені 
зазначеною статтею санкції включають накладення штрафу від тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [412; 413]. 
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Додаток П.1 

Підходи до розуміння взаємозв’язку інтелектуальної власності  

із загальним цивільно-правовим інститутом власності  

№ Зміст підходу 

1. 

Підхід репрезентують праці Дозорцева В.А., Суханова Є.О., Андреєва Ю.М., що підк-
реслюючи виключний характер права на результати інтелектуальної діяльності одно-
часно заперечують можливість віднесення його до інституту власності [162, с. 36; 439, 
с. 269-270; 440 с. 17]. На їх думку вживання терміну «інтелектуальна власність» є да-
ниною традиціям і походить від невірного розуміння змісту цивільно-правових 
відносин, які виникають щодо продуктів творчої інтелектуальної праці, оскільки за-
вдяки нематеріальній природі інтелектуального продукту до нього важко застосову-
вати принципи правового регулювання, які базуються на речовому праві власності. 

2. 

Прихильниками підходу є Алексєєв С.С., Базилевич В.Д. та Сергєєв О.П., які 
обґрунтовують правомірність віднесення прав на результати інтелектуальної 
діяльності до права власності, а також наголошують на виключній природі особистих 
немайнових та майнових прав творця інтелектуального продукту, що визначає їх 
особливе місце в структурі права власності та специфіку їх реалізації у цивільно-
правових відносинах [190, с. 67; 15, с. 136-137; 107, с. 13].  

3. 

Підхід представлений у працях Підопригори О.А., Підопригори О.О., а також Мельник 
О.М., які розвиваючи пропрієтарну теорію розглядають інтелектуальну власність як 
об’єктивно необхідну складову інституту власності в рамках цивільного права, а також 
заперечують необхідність законодавчого закріплення виключного характеру права 
інтелектуальної власності, оскільки, на їх думку, зазначена характерна особливість 
інтелектуальної власності не може слугувати підставою для виокремлення її в окремий 
цивільно-правовий інститут [441, с. 192; 442, с. 11; 443, с. 61]. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [15; 107; 162; 190; 439-443]. 
 

Додаток Р.1 

Концептуальний каркас неоінституціональної економічної теорії  

№ Зміст концепції 

1. 

Транзакційні витрати. Транзакцію можна визначити як обумовлену правилами і 
механізмами, що забезпечують їх виконання, взаємодію між економічними суб’єктами 
з приводу передачі за згодою сторін прав власності на певні економічні блага [445, с. 
116]. Відповідно, транзакційні витрати є своєрідним вираженням вартості складних 
процесів координації і перерозподілу економічних ресурсів у межах інституційного 
середовища. Роналд Коуз розглядає транзакційні витрати як витрати пошуку і обробки 
інформації, проведення перемовин та укладання угод між економічними суб’єктами, а 
також здійснення контролю і примусу до виконання умов контракту у випадку 
опортуністичної поведінки контрагента [446, c. 12]. 

2. 

Обмежена раціональність. Концепція базується на припущенні, що прагнення 
людини до максимізації корисності обмежується впливом не лише зовнішніх, а й 
об’єктивних внутрішніх по відношенню до індивіда факторів, таких як когнітивні 
здібності [447, c. 24]. Із застосуванням даного поняття до групи обмежених ресурсів 
починають відноситися інтелектуальні можливості людини, її здатність сприймати й  
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2. 

обробляти інформацію, а також приймати на її основі раціональні рішення. Відповідно, 
у межах неоінституціональної теорії економічні суб’єкти не намагаються досягти абсо-
лютного оптимуму, а лише прагнуть максимізувати власну корисність, враховуючи ро-
змір транзакційних витрат, доступність інформації та свої пізнавальні можливості. 

3. 

Опортуністична поведінка.  Її можна охарактеризувати як переслідування економіч-
ним суб’єктом власних інтересів, що супроводжується проявами віроломства, хитрості, 
підступності, нехтуванням нормами моралі та порушенням прийнятих на себе зо-
бов’язань перед контрагентом. Поділяється на прелімінарну, яка охоплює період по-
шуку контрагента та підготовки до укладання контракту, і постконтрактну, яка реалі-
зується після укладання угоди [448, c. 99]. Згідно з методологією неоінституціоналізму, 
економічний агент буде прагнути поводитися опортуністично і намагатися максимізу-
вати корисність свідомо порушуючи умови угоди, якщо це гарантуватиме йому значні 
прибутки і, одночасно, не буде загрожувати жорсткими санкціями. 

4. 

Інституції. представники неоінституціоналізму підкреслюють роль формальних і не-
формальних правил в системі регулювання діяльності економічних суб’єктів [449, c. 7]. 
Поняття інституцій було запозичене економістами із соціальних наук, зокрема, із соці-
ології, політичної філософії та соціальної психології [450, c. 21]. У рамках економічної 
науки дану категорію одним із перших використав Торстейн Веблен, який розглядав 
інституції як основоположну духовну позицію, розповсюджені уявлення про спосіб 
життя індивіда в суспільстві, а також сукупність діючих у визначений час правил, які 
регулюють певні сфери діяльності членів суспільства [451, с. 201-202]. Нині в рамках 
інституційної теорії можна виділити три підходи до аналізу сутності інституцій.  
Перший підхід ґрунтується на ототожненні інституцій з організаціями або дослідженні 
даних категорій в якості різних аспектів одного явища. Зокрема, Г. Шмоллер демонст-
рує дуалістичний підхід до розуміння інституцій, ототожнюючи їх із етичними нор-
мами, моральними принципами і законами, що формують стереотипи поведінки, і, 
водночас, відносить до інституцій панівні форми господарювання, тобто підприємства, 
організації та ринки [452, c. 121-125]. Дж. Коммонс визначає інституції як колективну 
діяльність з контролю індивідуальної діяльності і відносить до них звичаї, традиції, 
торгові асоціації, профспілки, корпорації тощо [453, p. 69].  
На думку О. Вільямсона до інституцій належать як формальні та неформальні правила, 
що визначають контекст економічних відносин, так і організації, які беруть 
безпосередню участь в управлінні контрактними взаємодіями економічних агентів, 
об’єднують їх та формують механізм координації їх діяльності [454, c. 23, 28]. Л. Цукер, 
до основних форм інституцій, поряд із правилами та нормами, відносить організації, 
що структурують і упорядковують повторювані взаємодії економічних суб’єктів та 
визначають їх статус у системі економічних відносин [455, р. 1, 40]. Скотт Р. серед 
інституцій виокремлює культурні традиції, формальні норми та соціальні структури, 
до яких відносить організації, корпорації та профспілки, що врегульовують діяльність 
економічних агентів, а також є носіями правил поведінки [456, р. 53-54]. 
Прихильники другого підходу, повністю відокремлюють інституції від організацій. 
Д. Норт розглядає їх як формальні і неформальні правила, а також механізми 
санкціонування, що забезпечують їх дотримання, які обмежують та структурують 
повторювані взаємодії між економічними суб’єктами [457, c. 17-18]. При цьому, 
інституції встановлюють правила гри, а організації грають за ними. 
Веслі Мітчелл до інституцій відносить пануючі у суспільстві стандартизовані форма-
льні і неформальні норми та звичаї, що формують і регулюють доступ до обмежених 
ресурсів, а також визначають принципи їх використання [450, c. 22].  
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Продовження дод. Р.1 

4. 

Шастітко А.Є. серед інституцій виокремлює санкціоновані суспільством формальні та 
неформальні норми і правила, що виконують функцію обмежень у ситуації невизначе-
ності та неповної раціональності, упорядковуючи та координуючи діяльність учасників 
ринку. При цьому, організації здійснюють діяльність у визначених правилами межах 
та беруть участь у врегульованих інституціями транзакціях [458, c. 90].  
Третій підхід, який отримав розвиток у працях Дж. Ходжсона, Б. Шаванса і О. Фаворо, 
базується на своєрідному синтезі двох попередніх методологічних підходів до розу-
міння сутності інституцій. Зокрема, Дж. Ходжсон розглядає інституції як складну сис-
тему формальних норм, неформальних правил, та особливих інституційних організа-
цій, які за рахунок розробки, підтримки та санкціонування традицій та легальних обме-
жень формують у учасників ринку стійкі матриці поведінки [459, c. 11-12, 37]. Подібної 
точки зору притримується О. Фаворо, який відносить до інституцій комплекс форма-
льних і неформальних правил та окремі види організацій (органи державної влади, са-
моврядні організації, профспілки), що здійснюють неприбуткову діяльність, а також 
забезпечують механізм регулювання та санкціонування суспільно-економічних відно-
син [460, c. 91]. Б. Шаванс також виокремлює серед інституцій не лише правові норми, 
контракти, соціальні звичаї, а й державні органи влади, асоціації підприємців, профспі-
лки і міжнародні організації, які безпосередньо впливають на формування, поширення 
та інституційне закріплення правил і норм серед учасників ринку [461, c. 14-18]. 

    Джерело: розроблено автором з використанням [445-461]. 

Додаток Р.2 

Функції інституцій, що регулюють відносини інтелектуальної власності  

№ Зміст функції 

1. Інституційно закріплюють виключні права інтелектуальної власності [467, p. 223]; 
2. Формалізують і упорядковують транзакції на ринку об’єктів інтелектуальної власності; 

3. 
Знижують рівень транзакційних витрат, що пов’язані із розпорядженням правами та 
комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності;  

4. Структурують й унормовують господарський оборот об’єктів інтелектуальної власності; 

5. 
Стимулюють перерозподіл і оптимальне розміщення інтелектуального капіталу в ме-
жах економіки, а також його оперативне залучення до сфери суспільного виробництва; 

6. 
Регулюють повторювані взаємодії економічних суб’єктів у сфері господарського 
обороту інтелектуального продукту, які виникають з приводу привласнення, 
розпорядження та комерціалізації результатів інтелектуальної творчої праці людини; 

7. 

Формують ефективний механізм санкціонування у сфері відносин інтелектуальної 
власності, який шляхом створення додаткових витрат для порушників забезпечує 
дотримання правил усіма учасниками цивільного обороту об’єктів інтелектуальної 
власності, а також стримує їх від опортуністичної поведінки [468, c. 139]; 

8. 
Підвищують стійкість ринку об’єктів інтелектуальної власності до негативних впливів, 
що можуть призводити до зростання невизначеності ринкового середовища; 

9. 
Визначають загальні рамки взаємодії суб’єктів інтелектуальної власності в 
економічному середовищі, сприяючи їх ринковій координації та створюючи основу для 
середньо- та довгострокового планування господарської діяльності [469, c. 37];  

10. 
Створюють передумови для інтенсивного розвитку ринку і розширення 
господарського обороту об’єктів інтелектуальної власності. 

 

    Джерело: розроблено автором на основі [467-469]. 
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Додаток Р.3 

Етапи розвитку правового регулювання відносин інтелектуальної 

власності на території України впродовж XVIII ст. – XX ст.  

№ Етапи розвитку 

Еволюція авторського права 

1. 

У 1771 р. при Катерині ІІ перший привілей на видання іноземних літературних творів 
іноземною мовою було надано німецькому книговидавцю Йогану Міхаелю Гартунгу. 
Перші норми авторського права у Російській імперії були представлені у прийнятому 
в 1828 р. Статуті «Про Цензуру». Статутом встановлювалися виключні майнові права 
авторів на публікацію та продаж своїх літературних творів, які захищалися законом 
протягом життя автора та 25 років після його смерті [107, c. 33-34]. 

2. 

В 1877 р. норми авторського права були перенесені із Статуту «Про цензуру» до 
Законів Цивільних. Нарешті, в 1911 р. приймається Положення «Про авторське право», 
прогресивний для того часу нормативний акт містив норми, які у повній мірі 
регламентували відносини у галузі авторського права: визначався об’єкт авторського 
права; розкривалися виключні немайнові та майнові авторські права, зокрема право на 
переклад; встановлювалася кримінальна відповідальність за плагіат (штраф до 500 
карбованців або позбавлення волі на строк до 3 міс.) [498, c. 103].  

3. 

Після Жовтневої революції і встановлення радянської влади в 1917 р. Декретом «Про 
визнання наукових, літературних, музичних і художніх творів державним надбанням» 
(1918 р.) було передбачено право держави визнати суспільним надбанням будь-який 
твір [499, c. 83].  У 1925 р. було прийнято Декрет «Про основи авторського права», який 
встановлював виключні немайнові та майнові права авторів на їх твори терміном до 25 
років з дати першого їх опублікування. Право на переклад закріплювалося за 
перекладачем, а публічне виконання оприлюдненого твору могло здійснюватися без 
дозволу автора але з виплатою йому винагороди [500, c. 46].  

4. 

У 1929 р. в Українській РСР було прийнято постанову «Про авторське право», згідно з 
яким авторське право належало авторові довічно, щодо кінематографічних творів цей 
термін обмежувався 10 роками [501, c. 8-9]. Цього ж року було прийнято постанову 
«Про мінімальні ставки авторського гонорару та норму тиражу» [502, c. 8]. 

5. 

У 1961 р. основні норми у галузі радянського авторського права були закріплені у 
Основах цивільного законодавства СРСР та союзних республік. У прийнятому в 1963 р. 
Цивільному кодексі УРСР четвертий розділ було присвячено авторському праву [503, 
c. 87]. Відповідно до норм кодексу особі, яка використала чужий твір для створення 
нового твору належить авторське право на створений нею твір. Авторське право діяло 
протягом усього життя автора і 25 років після його смерті.  

6. 

У 1973 р., коли СРСР став учасником Всесвітньої конвенції про авторське право, 
кодекс УРСР було адаптовано до норм конвенції. Крім того, у 1973 р. було створено 
Всесоюзне агентство з авторських прав на основі реорганізації заснованого у 1933 р. 
Всесоюзного управління по охороні авторських прав. Всесоюзне агентство 
забезпечувало стягнення авторського гонорару за публічне виконання творів, видачу 
гонорарів письменникам та надання їм юридичної допомоги [504].  

7. 

Прийняті в 1991 р. перед самим розпадом СРСР Основи цивільного законодавства 
СРСР і союзних республік, внесли прогресивні зміни у радянське авторське право: 
запроваджувалося вільне використання творів на радіо і телебаченні, вільне публічне 
виконання творів; було продовжено термін дії авторського права до 50 років після 
смерті автора; регламентовано умови виникнення і використання суміжних прав [505]. 
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Продовження дод. Р.3 

Еволюція права промислової власності 

1. 
У 1749 р. видають перші патентні грамоти французькому фабриканту Антону Гамбету 
на заснування в Україні шовкового заводу, а також купцям Сухарєву та Беляєву на 
відкриття заводу по виготовленню фарб [506, c. 30]. 

2. 

У 1801 р. вийшов Указ «Про заохочення тих, хто зробив винаходи та відкриття для 
вдосконалення землеробства, торгівлі та промислів» [507, c. 39]. Першим спеціалізо-
ваним нормативним актом, що регламентував охорону промислової власності, став ма-
ніфест «Про привілеї на різні винаходи та відкриття в художествах і ремеслах» 1812 р.  

3. 

У листопаді 1833 р. приймається нове Положення про привілеї, яким запроваджується 
попередній розгляд заявки, регламентується охорона удосконалень (корисних 
моделей), вводиться поняття формули винаходу. У липні 1864 р. приймається 
Положення про право власності на фабричні зображення та моделі [107, c. 41].  

4. 

Утвердження облігаторного принципу надання привілеїв відбулося у березні 1870 р., 
коли було прийнято Указ «Про зміну порядку діловодства у сфері видачі привілеїв на 
нові відкриття та винаходи» [506, c. 34]. У травні 1896 р. було введено у дію нове 
Положення про привілеї на винаходи і удосконалення, яке встановлювало вичерпний 
перелік критеріїв їх охороноздатності та термін охорони прав (15 років) [107, c. 42].  

5. 

Після утвердження радянської влади у червні 1919 р. декретом Раднаркому було 
прийнято Положення про винаходи, згідно з яким держава забезпечувала охорону 
немайнових прав винахідників і гарантувала їм виплату одноразової винагороди. У 
1924 р. було прийняте Положення про патенти на винаходи, що ознаменувало 
повернення до принципів охорони прав винахідників, що були закладені Положеннями 
1870 р. та 1896 р. [508, c. 68-69]. У жовтні 1924 р. було введено у дію Постанову про 
промислові зразки (зображення і моделі), а у 1926 р. – Постанову про товарні знаки, які 
передбачали заявочну процедуру реєстрації прав інтелектуальної власності [509, c. 22].  

6. 

У квітні 1959 р. затверджуються нове Положення про відкриття, винаходи і 
раціоналізаторські пропозиції, а у 1962 р. – Положення про товарні знаки, які 
передбачають право пріоритету заявника та унормовують процес розпорядження 
майновими правами на зазначені об’єкти.  

7. 

Внаслідок приєднання СРСР до Паризької конвенції у 1965 р. приймається Постанова 
про промислові зразки, яка відновлює заявочну процедуру реєстрації прав на дані 
об’єкти інтелектуальної власності з терміном охорони в 10 років [107, c. 45].  
У серпні 1973 р. приймається нова редакція Положення про відкриття, винаходи та 
раціоналізаторські пропозиції, а у 1974 р. – нова редакція Положення про товарні знаки, 
що регламентувало увесь комплекс організаційних, майнових та немайнових відносин, 
що виникають у процесі реєстрації, правової охорони та використання зазначені 
об’єкти, а також уточнювали порядок реєстрації та видачі охоронних документів 

8. 

З метою наближення радянського законодавства до міжнародних стандартів охорони 
прав на об’єкти промислової власності у липні 1981 р. затверджується нове 
Положення про промислові зразки, яке передбачає збільшення до 10 років базового 
терміну охорони майнових прав на промислові зразки та розширення правової 
охорони на художнє рішення зовнішнього вигляду товарів легкої промисловості. 
Нарешті, напередодні виходу України зі складу СРСР у 1991 р. приймаються 
прогресивні за своїм змістом закони «Про винаходи в СРСР» та «Про промислові 
зразки», а також розробляються проект закону «Про патентний суд СРСР» та 
Положення про патентних повірених [107, c. 46]. 

 

    Джерело: розроблено автором на основі [107; 498-509]. 
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Додаток С.1 

Стратегічні цілі та функції Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності  
 

№ Зміст цілей та функцій 

Стратегічні цілі  
1. збалансований розвиток міжнародної нормативно-правової бази у галузі охорони ІВ; 

2. 
надання високоякісних послуг в рамках існуючих глобальних систем охорони різних 
об’єктів інтелектуальної власності; 

3. сприяння усебічному використанню об’єктів ІВ в інтересах розвитку людства; 

4. 
координація зусиль держав-учасників спрямованих на всебічний розвиток глобальної 
інфраструктури інтелектуальної власності; 

5. 
формування та розвиток всесвітнього джерела довідкової інформації та аналітичних 
даних в галузі інтелектуальної власності; 

6. 
заохочення і підтримка міжнародного співробітництва, спрямованого на ефективний 
захист прав ІВ, а також забезпечення поваги до інтелектуальної власності; 

7. 
вирішення питань у галузі правової охорони інтелектуальної власності у контексті 
глобальних стратегічних завдань; 

8. 
забезпечення комунікації та налагодження оперативних зв’язків між ВОІВ, державами-
членами та усіма зацікавленими сторонами; 

9. 
виконання комплексу адміністративних та фінансових функцій, пов’язаних із 
реалізацією усіх заходів та програм ВОІВ. 

Функції  

1. 
Стимулююча функція. ВОІВ сприяє розробці заходів, спрямованих на удосконалення 
глобальної системи охорони інтелектуальної власності в усьому світі та гармонізації 
законодавства держав-членів у цій галузі; 

2. 

Адміністративна функція. ВОІВ здійснює адміністрування Паризького союзу, 
спеціальних союзів, утворених у відповідності до положень Паризької конвенції, а 
також Бернського союзу. Крім того, ВОІВ може приймати на себе адміністративні 
функції щодо реалізації будь-яких інших міжнародних договорів, покликаних сприяти 
всебічній охороні інтелектуальної власності або брати участь у їх адмініструванні 
поряд із іншими міжнародними інституціями; 

3. 
Координаційна функція. ВОІВ сприяє укладенню міжнародних договорів у сфері 
охорони інтелектуальної власності, покликаних сприяти захисту інтересів усіх 
учасників цивільного обороту її об’єктів; 

4. 
Організаційна функція. ВОІВ співпрацює із державами, що подають запити на 
юридичну та технічну допомогу у галузі розбудови національної системи охорони 
інтелектуальної власності та підвищення ефективності її функціонування; 

5. 
Інформаційна функція. ВОІВ збирає, обробляє, зберігає та поширює інформацію, що 
пов’язана зі сферою охорони прав інтелектуальної власності, а також здійснює та 
заохочує дослідження у зазначеній сфері і оприлюднює результати таких досліджень; 

6. 

Інфраструктурна функція. ВОІВ забезпечує діяльність служб, що реалізують важливі 
функції у галузі міжнародної охорони прав інтелектуальної власності, здійснює 
міжнародну реєстрацію окремих об’єктів інтелектуальної власності і оприлюднює 
відомості про них. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [97; 568]. 
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Додаток Т.1 

Макроекономічні показники країн світу з розвинутим ринком 

об’єктів інтелектуальної власності за 2016 р.  

№ Країна 
Внесок ІВ  
у ВВП, 

млн. євро*  

Реальний ВВП  
Реальний ВВП  

на душу населення  

Обсяг, 
млрд. дол. 

Місце у 
рейтингу 

Обсяг, 
дол. 

Місце у 
рейтингу 

1. США 6607412 16920 1 52364 11 

2. Німеччина 1229202 3781 4 45845 19 

3. Велика Британія 867882 2757 6 42039 22 

4. Франція 840920 2810 5 42015 23 

5. Італія 715131 2080 9 34318 28 

6. Іспанія 427445 1464 12 31505 30 

7. Нідерланди 229497 890 18 52267 12 

8. Швеція 164955 560 22 56473 7 

9. Бельгія 155771 515 24 45469 20 

10. Польща 143721 572 21 15066 50 
11. Австрія 128325 420 28 48106 16 

12. Данія 108316 348 33 60670 6 

13. Ірландія 94658 332 35 69974 4 

14. Фінляндія 87867 252 42 45983 18 
 

     * дані за 2014 р., для США – у млн. дол.  

 Джерело: розроблено автором за даними [630; 641; 642]. 

Додаток Т.2 

Показники розвитку інтелектуальної власності та інтенсивності  

використання інтелектуального капіталу станом на 01.01.2017 р.  

№ Компанія GDP IR PT MD TG HX 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Австралія 1349,3 0,821 28,39 0,001 0,0746 4,572 
2 Австрія 422,0 1,198 2,32 0,002 0,0462 15,500 
3 Албанія 13,5 0,003 0,03 0,001 0,0756 0,008 
4 Алжир 196,0 0,017 0,67 0,011 0,1443 0,005 
5 Антигуа 1,3 0,004 0,01 0,001 0,0004 0,001 
6 Аргентина 447,5 0,169 3,81 0,003 0,0348 1,301 
7 Багами 10,3 0,002 0,04 2,060 0,0020 0,001 
8 Беліз 1,6 0,003 0,04 0,143 0,0079 0,001 
9 Бельгія 516,8 3,436 1,17 0,015 0,0174 38,068 

10 Білорусь 60,5 0,028 0,52 1,095 0,0548 0,606 
11 Болгарія 56,8 0,050 0,24 0,022 0,0023 1,274 
12 Боснія і Герцеговина 18,9 0,013 0,07 0,696 0,0746 0,093 
13 Бразилія 2260,1 0,651 28,01 0,020 0,2008 9,775 
14 Велика Британія 2768,2 20,556 22,06 1,281 1,0081 68,280 
15 В’єтнам 164,1 0,211 5,23 0,327 0,3295 43,602 
16 Гайана 2,9 0,003 0,02 0,113 0,0086 0,001 
17 Гватемала 51,4 0,015 0,27 7,544 0,0488 0,243 
18 Гондурас 19,5 0,004 0,20 0,001 0,0421 0,033 
19 Греція 244,3 0,078 0,65 0,030 0,0062 1,189 
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Продовження дод. Т.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Грузія 15,2 0,001 0,27 0,537 0,0714 0,020 
21 Данія 351,5 2,429 1,85 0,162 0,0058 9,308 
22 Домініканська Респ. 73,7 0,011 0,27 0,322 0,0282 0,212 
23 Еквадор 85,4 0,005 0,37 0,600 0,0540 0,104 
24 Естонія 24,2 0,011 0,03 0,019 0,0010 0,978 
25 Єгипет 260,8 0,006 2,15 0,003 0,1563 0,052 
26 Ємен 20,8 0,003 0,03 0,004 0,0389 0,003 
27 Зімбабве 17,2 0,002 0,01 0,100 0,0598 0,014 
28 Йорданія 30,8 0,022 0,28 3,079 0,1547 0,085 
29 Ізраїль 289,2 1,265 6,42 0,031 0,0081 10,279 
30 Індія 2482,4 0,525 45,06 0,138 0,3526 13,336 
31 Індонезія 1037,9 0,047 8,54 0,038 0,3878 3,947 
32 Ірак 213,0 0,041 0,44 0,001 0,0864 0,002 
33 Іран 540,6 0,029 15,63 0,175 0,0871 0,245 
34 Ірландія 334,3 8,323 0,29 0,039 0,0218 36,441 
35 Ісландія 16,8 0,193 0,04 0,001 0,0032 0,136 
36 Іспанія 1466,1 1,920 2,92 0,169 1,0083 14,202 
37 Італія 2086,0 3,392 9,82 0,181 0,8510 27,906 
38 Казахстан 188,3 0,001 1,22 2,412 0,0383 2,058 
39 Камбоджа 17,0 0,002 0,07 0,001 0,1257 0,040 
40 Канада 1828,0 4,009 34,75 0,248 1,8550 23,974 
41 Кенія 55,4 0,066 0,20 0,082 0,2160 0,046 
42 Киргизія 6,3 0,003 0,09 0,090 0,0608 0,063 
43 Китай 9505,2 1,161 1338,50 0,065 0,4786 496,007 
44 Кіпр 24,8 0,002 0,00 0,001 0,0107 0,030 
45 Колумбія 366,9 0,046 2,20 0,002 0,1605 0,740 
46 Коста-Ріка 46,6 0,005 0,51 3,820 0,0247 0,942 
47 Латвія 28,8 0,006 0,11 0,011 0,0004 0,914 
48 Литва 45,7 0,028 0,15 0,098 0,0008 1,809 
49 Ліван 42,6 0,016 0,30 0,005 0,0873 0,033 
50 Люксембург 62,6 2,223 0,44 0,001 0,0003 0,774 
51 Маврикія 12,4 0,002 0,04 0,004 0,0144 0,001 
52 Мадагаскар 10,4 0,003 0,04 0,114 0,0614 0,006 
53  Македонія 10,9 0,008 0,02 0,695 0,0256 0,077 
54 Малаві 8,7 0,002 0,01 0,466 0,0977 0,027 
55 Малайзія 344,3 0,115 7,24 0,003 0,0354 55,588 
56 Мальта 11,9 0,521 0,00 0,002 0,0017 0,578 
57 Марокко 114,7 0,005 1,30 0,002 0,2536 0,592 
58 Мексика 1258,6 0,007 17,41 0,053 0,1144 46,810 
59 Мозамбік 14,8 0,004 0,04 0,021 0,1579 0,012 
60 Молдова 7,4 0,006 0,16 0,220 0,0747 0,014 
61 Монголія 11,8 0,002 0,22 0,009 0,0845 0,035 
62 Намібія 14,9 0,002 0,02 0,111 0,0370 0,024 
63 Нідерланди 898,0 27,148 2,60 0,071 0,9321 53,045 
64 Німеччина 3801,9 18,152 67,90 4,124 1,1005 189,646 
65 Нова Зеландія 176,1 0,334 6,39 0,001 0,0042 0,599 
66 Норвегія 473,2 0,480 2,06 1,492 0,0194 3,914 
67 Панама 44,8 0,004 0,42 0,409 0,0181 0,575 
68 Перу 193,7 0,009 1,16 0,300 0,1326 0,165 
69 Південна Африка 421,3 0,109 9,71 0,121 0,1153 1,906 
70 Південна Корея 1305,9 6,936 208,83 0,447 1,1843 118,365 
71 Польща 573,3 0,444 4,40 0,118 0,0041 13,319 
72 Португалія 232,4 0,095 0,75 0,028 0,1942 2,241 
73 Російська Федерація 1654,4 0,548 41,59 0,047 0,0006 6,640 
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Продовження дод. Т.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

74 Румунія 201,7 0,070 1,06 0,941 0,0082 4,298 
75 Сальвадор 21,6 0,056 0,18 0,044 0,0290 0,002 
76 Самоа 0,7 0,002 0,01 0,097 0,0231 0,004 
77 Сербія 41,3 0,042 0,21 1,178 0,0863 0,309 
78 Сінгапур 299,2 7,292 10,98 0,101 0,1105 126,260 
79 Словаччина 104,8 0,031 0,24 0,240 0,0043 6,889 
80 Словенія 50,5 0,078 0,03 0,490 0,0008 1,534 
81 Суринам 4,5 0,001 0,01 0,004 0,0038 0,009 
82 США 16972,3 124,734 605,57 0,409 2,0174 153,509 
83 Таїланд 407,0 0,069 0,01 3,068 0,0765 34,721 
84 Тринідад і Тобаго 21,5 0,002 0,14 0,062 0,0001 0,005 
85 Туніс 48,7 0,023 0,58 0,006 0,1671 0,673 
86 Туреччина 1122,5 0,098 6,85 0,576 0,1866 2,183 
87 Угорщина 147,5 1,794 0,67 0,001 0,0091 12,444 
88 Узбекистан 62,5 0,009 0,56 7,730 0,0379 0,001 
89 Україна 124,2 0,073 4,10 0,027 0,3484 0,992 
90 Уругвай 48,4 0,033 0,56 3,012 0,0121 0,149 
91 Філіппіни 284,3 0,009 3,42 0,008 0,1626 26,140 
92 Фінляндія 255,2 3,028 1,37 0,017 0,0039 3,329 
93 Франція 2813,9 15,527 16,22 0,050 1,2810 103,840 
94 Хорватія 61,4 0,052 0,19 0,039 0,0073 1,056 
95 Чехія 231,0 0,445 0,84 0,139 0,0821 20,501 
96 Чилі 267,9 0,038 2,91 0,001 0,0458 0,629 
97 Чорногорія 4,7 0,001 0,01 0,074 0,0089 0,003 
98 Швейцарія 644,2 21,583 1,77 0,001 0,0059 54,887 
99 Швеція 557,6 7,630 2,38 1,327 0,7024 14,955 

100 Японія 6052,7 39,136 318,38 0,281 1,1043 92,883 
 

    Джерело: розроблено автором за даними [224; 226; 641; 644; 645]. 

Додаток Т.3 

Показники діяльності інноваційних компаній у 2018 р. 

№ Компанія PC PY GI № Компанія PC PY GI 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Amazon.com, Inc. 177,87 135,99 37,7% 19 Sanofi 43,47 41,68 2,2% 
2 Alphabet Inc. 110,86 90,27 19,0% 20 Siemens 98,16 94,13 4,0% 
3 Volkswagen 277,00 260,89 8,2% 21 Oracle Corporation 37,73 37,05 4,7% 
4 Samsung Electronics 224,27 188,97 7,2% 22 Cisco Systems, Inc. 48,01 49,25 2,0% 
5 Intel Corporation 62,76 59,39 5,2% 23 GlaxoSmithKline plc 40,80 37,70 2,4% 
6 Microsoft Corporation 89,95 85,32 3,4% 24 Celgene Corporation 13,00 11,23 28,0% 
7 Apple Inc. 229,23 215,64 27,9% 25 Bayerische Motoren 118,49 113,07 4,3% 
8 Roche Holding AG 57,20 54,01 2,0% 26 Nokia Corporation 27,79 28,39 0,7% 
9 Johnson & Johnson 76,45 71,89 6,6% 27 Exor N.V. 171,18 167,13 15,1% 

10 Merck & Co., Inc. 40,12 39,81 4,6% 28 International Business 79,14 79,92 -1,7% 
11 Toyota Motor 259,85 267,44 5,7% 29 QUALCOMM 22,29 23,55 6,9% 
12 Novartis AG 50,14 49,39 -0,2% 30 AstraZeneca PLC 22,47 23,00 0,6% 
13 Ford Motor Company 156,78 151,80 7,8% 31 Bayer 42,04 41,96 8,4% 
14 Facebook, Inc. 40,65 27,64 40,8% 32 Eli Lilly and 22,87 21,22 0,0% 
15 Pfizer Inc. 52,55 52,82 0,5% 33 AbbVie Inc. 28,22 25,64 12,4% 
16 General Motors 145,59 149,18 -0,2% 34 Bristol-Myers Squibb 20,78 19,43 4,3% 
17 Daimler AG 197,32 184,03 2,7% 35 General Electric 121,25 120,27 1,2% 
18 Honda Motor Co., 131,81 137,48 6,1% 36 Telefonaktiebolaget 24,59 27,20 2,9% 
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Продовження дод. Т.3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

37 Nissan Motor Co., 110,35 114,77 1,4% 91 Micron Technology, 20,32 12,40 14,7% 
38 Sony Corporation 71,59 76,32 -0,6% 92 NVIDIA Corporation 6,91 5,01 9,4% 
39 Panasonic 69,15 71,12 -2,2% 93 Applied Materials, 14,54 10,83 7,5% 
40 DENSO Corporation 42,63 42,60 5,9% 94 Nestlé S.A. 92,47 92,13 4,1% 
41 SAP SE 28,17 26,49 8,2% 95 Shire plc 15,16 11,40 12,8% 
42 Fiat Chrysler 133,03 133,14 6,8% 96 VMware, Inc. 5,95 7,09 10,4% 
43 Gilead Sciences, Inc. 26,11 30,39 16,2% 97 Aisin Seiki Co., Ltd. 33,54 30,54 6,3% 
44 Continental 52,85 48,69 11,4% 98 SAIC Motor 132,09 114,85 15,8% 
45 Alibaba Group 25,23 16,12 43,4% 99 salesforce.com, inc. 8,39 6,67 30,9% 
46 Amgen Inc. 22,85 22,99 1,1% 100 China Railway 104,66 96,72 9,6% 
47 Airbus SE 80,17 79,95 -3,3% 101 CRRC Corporation 32,37 35,27 27,7% 
48 Broadcom Inc. 17,64 13,24 57,9% 102 FUJIFILM Holdings 21,86 23,17 -0,2% 
49 LG Electronics Inc. 57,47 51,83 2,0% 103 Otsuka Holdings Co., 11,01 10,61 -1,8% 
50 The Boeing Company 93,39 94,57 -0,7% 104 Sumitomo Chemical 18,40 19,79 5,8% 
51 Hitachi, Ltd. 86,27 94,48 -0,5% 105 NXP Semiconductors 9,26 9,50 19,9% 
52 Renault SA 70,57 61,53 6,2% 106 Snap Inc. 0,82 0,40 2,4% 
53 Takeda 16,31 17,02 0,3% 107 Texas Instruments 14,96 13,37 -4,3% 
54 Canon Inc. 36,22 30,20 2,2% 108 AT&T Inc. 160,55 163,79 3,3% 
55 Toshiba Corporation 46,23 48,94 -0,3% 109 Fujitsu Limited 42,46 44,62 -7,2% 
56 Hon Hai Precision 158,66 146,93 12,4% 110 Hewlett Packard 28,87 30,28 -6,9% 
57 Taiwan 32,95 31,95 14,9% 111 ASML Holding N.V. 10,87 8,16 24,3% 
58 Peugeot S.A. 78,30 64,88 15,0% 112 Expedia Group, Inc. 10,06 8,77 23,4% 
59 Tencent Holdings 36,54 23,35 33,1% 113 Tesla, Inc. 11,76 7,00 38,1% 
60 MERCK 18,40 18,04 7,2% 114 Deere & Company 29,07 26,55 -0,9% 
61 Western Digital 19,09 12,99 8,8% 115 ABB Ltd 34,31 33,83 -1,4% 
62 United Technologies 59,84 57,24 0,1% 116 Valeo SA 22,27 19,84 6,1% 
63 BASF SE 77,42 69,10 1,7% 117 Incyte Corporation 1,54 1,11 44,5% 
64 Novo Nordisk A/S 18,01 18,03 5,2% 118 Vertex 2,49 1,70 10,4% 
65 Biogen Inc. 12,27 11,45 11,0% 119 Electronic Arts Inc. 4,85 4,40 2,7% 
66 Medtronic plc 29,71 28,83 7,7% 120 China 71,03 62,70 29,8% 
67 Abbott Laboratories 27,39 20,85 7,7% 121 Eisai Co., Ltd. 5,08 5,16 3,0% 
68 Daiichi Sankyo 8,99 9,29 5,1% 122 Suzuki Motor 29,84 29,95 3,2% 
69 Hyundai Motor 90,22 87,67 5,6% 123 Mitsubishi Chemical 31,79 36,00 0,6% 
70 Koninklijke Philips 21,35 20,92 -0,7% 124 Midea Group Co., 36,99 24,44 38,0% 
71 DowDuPont Inc. 62,48 48,16 4,3% 125 SoftBank Group Corp. 83,81 86,19 24,3% 
72 Allergan plc 15,94 14,57 39,2% 126 Mazda Motor 30,27 32,08 8,6% 
73 SK hynix, Inc. 28,19 16,10 15,1% 127 Lenovo Group 43,03 44,91 15,3% 
74 Astellas Pharma Inc. 12,35 12,93 6,8% 128 Ctrip.com 4,12 2,96 55,0% 
75 Regeneron 5,87 4,86 27,1% 129 UCB SA 5,37 4,98 4,2% 
76 Nippon Telegraph and 107,25 108,67 -4,5% 130 Seagate Technology 10,77 11,16 1,7% 
77 ZTE Corporation 16,72 15,56 8,0% 131 Adobe Systems 7,30 5,85 10,5% 
78 Baidu, Inc. 13,03 10,84 41,2% 132 eBay Inc. 9,57 8,98 -4,9% 
79 Mitsubishi Electric 39,91 41,38 4,1% 133 PayPal Holdings, Inc. 13,09 10,84 12,4% 
80 AB Volvo (publ) 40,89 36,88 1,7% 134 Lockheed Martin 51,05 47,25 14,3% 
81 MediaTek Inc. 8,03 9,29 20,4% 135 Deutsche Telekom 92,79 90,35 4,8% 
82 Caterpillar Inc. 45,46 38,54 -5,0% 136 HP Inc. 52,06 48,24 -18,9% 
83 China State 162,00 147,50 20,5% 137 Lam Research 8,01 5,89 11,7% 
84 PetroChina Company 309,82 248,50 -3,1% 138 Power Construction 40,89 36,68 46,7% 
85 The Procter & 65,30 70,75 -0,8% 139 Metallurgical 37,50 33,74 28,3% 
86 3M Company 31,66 30,11 2,5% 140 Advanced Micro 5,33 4,27 -3,0% 
87 Teva Pharmaceutical 22,39 21,90 6,4% 141 Safran SA 20,51 19,96 7,4% 
88 Leonardo S.p.a. 13,84 14,41 -4,2% 142 Subaru Corporation 31,32 30,43 19,8% 
89 China Railway Group 106,56 98,88 13,4% 143 LG Display Co., Ltd. 26,01 24,81 9,1% 
90 Honeywell 40,53 39,30 -0,1% 144 Danaher Corporation 18,33 16,88 -0,2% 
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Продовження дод. Т.3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

145 Renesas Electronics 6,93 5,58 -1,5% 198 Ferrari N.V. 4,10 3,73 8,8% 
146 Schneider Electric 29,71 29,37 2,5% 199 Schlumberger Limited 30,44 27,81 -7,4% 
147 Sumitomo Electric 26,50 27,62 4,5% 200 Stryker Corporation 12,44 11,33 10,8% 
148 Unilever N.V. 64,50 63,30 -2,1% 201 Mylan N.V. 11,91 11,08 14,3% 
149 Mitsubishi Heavy 36,85 38,10 -0,9% 202 NetApp, Inc. 5,52 5,55 -2,8% 
150 Rolls-Royce Holdings 22,04 20,21 -2,0% 203 BOE Technology 14,42 10,59 23,3% 
151 Activision Blizzard, 7,02 6,61 12,1% 204 Becton, Dickinson 12,09 12,48 10,4% 
152 Exxon Mobil 238,88 201,63 0,4% 205 Compagnie Générale 

des Établissements 
26,37 25,10 0,6% 

153 NAVER Corporation 4,38 3,77 1,7% 206 Autodesk, Inc. 2,03 2,50 4,7% 
154 Altaba Inc. 5,17 4,97 2,8% 207 Cummins Inc. 20,43 17,51 0,7% 
155 STMicroelectronics 8,35 6,97 -15,3% 208 BYD Company 16,28 15,90 29,2% 
156 L'Oréal S.A. 31,25 29,92 2,1% 209 Weichai Power Co., 23,29 14,32 19,5% 
157 Netflix, Inc. 11,69 8,83 26,2% 210 Autoliv, Inc. 10,38 10,07 10,2% 
158 Infineon Technologies 8,35 7,65 14,3% 211 PepsiCo, Inc. 63,53 62,80 6,0% 
159 Ricoh Company, Ltd. 19,10 20,80 4,4% 212 Raytheon Company 25,35 24,12 0,8% 
160 Telecom Italia S.p.A. 23,81 22,84 2,7% 213 Konica Minolta, Inc. 9,06 9,71 1,5% 
161 Telefónica, S.A. 63,49 63,52 -4,2% 214 Kia Motors 50,11 49,34 -5,2% 
162 JD.com, Inc. 55,69 39,70 59,9% 215 HELLA GmbH & Co. 7,14 6,56 10,4% 
163 NEC Corporation 25,09 26,56 -6,6% 216 Marvell Technology 2,30 2,60 -7,5% 
164 Schaeffler AG 16,84 16,02 7,4% 217 Shanghai 21,84 20,54 79,3% 
165 Intuit Inc. 5,18 4,69 10,1% 218 Accenture plc 34,85 32,88 4,7% 
166 Boston Scientific 9,05 8,39 2,4% 219 Thomson Reuters 11,33 11,17 0,2% 
167 China Petroleum & 362,61 296,62 1,9% 220 Komatsu Ltd. 16,98 17,47 3,9% 
168 Juniper Networks, Inc. 5,03 4,99 -2,3% 221 Dassault Systèmes SE 3,88 3,67 9,4% 
169 Synopsys, Inc. 2,72 2,42 11,0% 222 Nippon Steel & 43,62 46,21 4,0% 
170 TDK Corporation 11,09 10,85 13,9% 223 Micro Focus 1,38 1,25 57,4% 
171 Analog Devices, Inc. 5,11 3,42 13,6% 224 Qingdao Haier Co., 24,48 18,31 20,2% 
172 Thales S.A. 18,97 17,87 3,1% 225 CA, Inc. 4,04 4,03 1,6% 
173 CNH Industrial N.V. 25,74 23,30 -3,3% 226 Korea Electric Power 55,54 55,94 -1,7% 
174 Symantec Corporation 4,02 3,60 -1,1% 227 NetEase, Inc. 8,31 5,87 43,1% 
175 Liberty Expedia 10,29 1,58 2,5% 228 Fresenius SE & Co. 40,69 35,39 12,8% 
176 Sharp Corporation 19,31 23,18 -6,1% 229 BAIC Motor 20,62 17,86 114,4
177 Royal Dutch Shell plc 305,18 233,59 -6,7% 230 TE Connectivity Ltd. 13,11 12,24 -0,9% 
178 Tokyo Electron 7,53 6,25 5,8% 231 Electricité de France 83,61 85,50 0,7% 
179 TOTAL S.A. 149,10 127,93 -2,5% 232 Ono Pharmaceutical 2,30 1,51 8,7% 
180 Isuzu Motors Limited 18,39 18,14 9,6% 233 CSL Limited 6,12 5,46 12,0% 
181 Workday, Inc. 1,57 1,16 54,7% 234 Hyundai Mobis 32,90 35,82 14,6% 
182 Telstra Corporation 20,34 19,80 5,4% 235 Xilinx, Inc. 2,35 2,21 6,1% 
183 Thermo Fisher 20,92 18,27 18,7% 236 Northrop Grumman 25,80 24,51 4,2% 
184 BT Group plc 33,77 26,69 -5,3% 237 Twitter, Inc. 2,44 2,53 38,7% 
185 Murata Manufacturing 10,69 11,40 14,1% 238 Textron Inc. 14,20 13,79 1,7% 
186 Bridgestone 32,35 29,63 3,8% 239 Automatic Data 11,67 10,94 3,9% 
187 Aptiv PLC 12,88 12,27 -6,0% 240 Toray Industries, Inc. 19,08 19,81 4,4% 
188 Yamaha Motor Co., 14,83 13,34 7,3% 241 Toyota Industries 15,77 20,99 11,0% 
189 Alexion 3,55 3,08 31,6% 242 Baxter International 10,56 10,16 -11,8% 
190 Corning Incorporated 10,12 9,39 2,3% 243 BioMarin 1,31 1,12 15,1% 
191 Ubisoft Entertainment 1,80 1,72 9,7% 244 Cerner Corporation 5,04 4,71 15,0% 
192 Olympus Corporation 7,04 7,58 7,1% 245 Nintendo Co., Ltd. 4,61 4,75 3,7% 
193 Orange S.A. 49,35 49,13 -2,9% 246 Whirlpool 21,25 20,72 1,5% 
194 LG Chem, Ltd. 24,06 19,34 18,2% 247 ON Semiconductor 5,54 3,91 10,1% 
195 Baoshan Iron & Steel 44,49 37,87 7,0% 248 Eaton Corporation plc 20,40 19,75 5,9% 
196 Asahi Kasei 17,73 18,28 3,8% 249 Red Hat, Inc. 2,41 2,05 17,1% 
197 Cadence Design 1,94 1,82 12,1% 250 Henkel AG & Co. 24,05 22,47 3,1%      

     Джерело: розроблено автором на основі [646]. 



580 

 

Додаток Т.4 

Результати регресійного аналізу моделей 
 

Залежна змінна: GDP  Модель №1 

Метод: Найменших квадратів   

Кількість спостережень: 100 (просторові дані)   

Метод оцінки коваріаційної матриці: MacKinnon-White (HC2)  

Незалежна змінна      Коефіцієнт      Ст. помилка     t-Статистика Ймовірність 

IR 73.38393 12.05788 6.085972 0.0000 

PT 8.304264 1.627378 5.102848 0.0000 

MD 477.6780 100.5177 4.752176 0.0000 

TG 226.5035 78.18146 2.897151 0.0049 

HX 8.585289 3.779403 2.271599 0.0048 

Скоригований  
Коеф. детермінації 0.954070 

    Ст. відхилення 
    залеж. змінної 2285.997 

Коеф. детермінації 0.951653     Сер. знач. залеж. змінної 881.2510 

Ст. помилка регресії  502.6449    Akaike критерій  15.33739 

Сума квадратів залишків 19201541    Schwarz критерій 15.48519 

Стат. Дурбіна-Ватсона        1.900238    Hannan-Quinn критерій. 15.39669 

    

   Джерело: розроблено автором з використанням програмного пакета EViews 10.  
 

Залежна змінна: PC  Модель №2 

Метод: Найменших квадратів   

Кількість спостережень: 250 (просторові дані)   

Метод оцінки коваріаційної матриці: MacKinnon-White (HC2)  

Незалежна змінна      Коефіцієнт      Ст. помилка  t-Статистика Ймовірність 

C -0.642947 0.186765 -3.442539 0.0006 

GI 1.964694 0.673002 2.919299 0.0036 

PY 1.102660 0.004264 258.5862 0.0000 

Скоригований  
Коеф. детермінації 0.986384 

    Ст. відхилення 
    залеж. змінної 36.33627 

Коеф. детермінації 0.986356     Сер. знач. залеж. змінної 17.86950 

Ст. помилка регресії  4.244417    Akaike критерій  5.732245 

Сума квадратів залишків 17024.24    Schwarz критерій 5.747607 

Стат. Дурбіна-Ватсона      1.924223    Hannan-Quinn критерій. 5.738099 

F-Статистика       34230.32    Ймовірність 0.000000 

 

   Джерело: розроблено автором з використанням програмного пакета EViews 10.



 
 

 

Додаток Т.5 

Значення відібраних для аналізу показників індексу глобальної конкурентоспроможності за 2017-2018 рр.  

№ Країна IPP IPB ETII FLEM EAL VCA FDITT QSRI CSRD UICRD GPATP PСTPM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Австралія 17 12 94 14 15 40 27 10 25 33 71 22 
2 Австрія 11 20 120 28 26 46 46 17 19 19 67 11 
3 Азербайджан 37 63 29 60 57 22 29 48 30 34 14 79 
4 Албанія 113 69 123 137 94 103 34 118 57 69 25 74 
5 Алжир 92 92 90 113 111 78 114 99 104 125 94 95 
6 Арабські Емірати 21 6 1 18 9 7 4 30 22 25 1 43 
7 Аргентина 89 98 134 106 116 120 119 37 88 81 104 69 
8 Бангладеш 124 126 50 68 85 107 110 117 113 130 92 114 
9 Бахрейн 29 25 2 51 22 23 36 73 56 45 22 54 
10 Бельгія 8 22 101 16 25 20 18 6 9 9 44 16 
11 Болгарія 125 87 58 67 63 45 47 59 44 74 66 47 
12 Ботсвана 65 50 26 52 75 68 91 92 91 82 30 119 
13 Бразилія 63 107 136 72 87 105 53 77 62 70 118 53 
14 Бруней 55 32 23 130 89 67 103 86 92 86 41 48 
15 Бутан 42 38 54 50 60 48 113 103 58 92 28 119 
16 Великобританія 7 17 19 3 37 12 7 2 14 6 24 18 
17 Вєтнам 99 109 64 53 69 38 89 90 46 62 40 91 
18 Вірменія 75 61 60 115 65 76 90 88 71 88 80 57 
19 Гватемала 83 80 39 105 29 60 64 94 70 71 126 106 
20 Гондурас 81 93 127 132 47 79 65 120 102 101 112 119 
21 Гонконг 9 9 3 2 13 11 10 28 27 15 16 15 
22 Греція 61 65 137 134 135 134 112 65 87 129 131 37 
23 Грузія 95 30 14 131 46 80 94 127 122 116 78 70 
24 Данія 24 7 110 46 40 47 33 16 16 21 39 8 
25 Еквадор 108 97 133 86 101 119 120 98 112 102 113 86 
26 Естонія 25 16 31 36 27 24 43 21 38 40 54 26 
27 Єгипет 132 57 63 41 66 74 75 121 103 117 61 73 
28 Йорданія 40 42 105 43 28 29 56 58 64 64 53 78 
29 Ізраїль 10 23 30 19 20 2 6 3 3 3 11 6 
30 Індія 52 51 24 39 35 13 59 35 23 26 8 63 
31 Індонезія 46 75 38 30 33 19 44 40 29 30 12 97 
32 Іран 107 83 68 92 125 83 74 55 66 94 50 84 
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Продовження дод. Т.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
33 Ірландія 12 14 25 54 99 54 1 19 20 13 60 19 
34 Ісландія 23 4 36 34 30 33 73 23 24 22 43 17 
35 Іспанія 45 41 88 65 79 37 31 38 53 67 86 25 
36 Італія 50 52 135 79 120 127 95 31 35 43 95 24 
37 Казахстан 77 73 69 108 98 102 93 78 95 75 73 68 
38 Камбоджа 130 113 56 125 74 65 54 114 82 96 83 104 
39 Канада 16 19 49 11 19 25 20 9 31 24 68 20 
40 Катар 22 11 4 12 7 5 24 20 13 12 3 34 
41 Кенія 58 94 71 32 58 59 41 45 36 32 21 90 
42 Китай 49 49 27 31 34 10 49 36 21 28 10 30 
43 Кіпр 47 47 13 120 123 110 79 50 96 72 88 31 
44 Колумбія 74 96 131 77 61 73 77 64 89 53 81 62 
45 Коста Ріка 33 55 102 116 92 98 19 33 50 50 115 56 
46 Кувейт 80 70 10 49 38 30 121 97 116 108 84 85 
47 Лаос 85 62 57 80 76 51 88 89 48 55 58 94 
48 Латвія 68 54 118 87 93 101 80 51 73 100 119 35 
49 Литва 62 37 99 81 52 62 32 39 37 37 101 32 
50 Люксембург 3 5 7 24 17 14 3 25 11 18 9 14 
51 Маврикія 51 48 8 33 44 53 67 82 49 93 59 60 
52 Малайзія 26 39 21 23 21 9 13 24 15 11 4 40 
53 Мальта 30 43 16 29 39 52 17 53 40 38 29 27 
54 Марокко 53 78 44 45 77 90 52 111 93 105 75 64 
55 Мексика 67 105 87 64 78 56 26 46 77 49 90 58 
56 Молдавія 100 111 91 127 108 125 98 115 135 121 130 72 
57 Намібія 43 60 42 56 68 71 76 87 63 83 65 96 
58 Непал 101 117 53 42 72 75 126 125 125 115 108 116 
59 Нідерланди 6 13 11 13 42 21 9 4 8 5 19 9 
60 Нікарагуа 121 114 89 111 73 123 71 135 133 123 129 109 
61 Німеччина 20 29 22 8 10 6 11 11 4 7 6 7 
62 Нова Зеландія 5 2 17 10 1 16 22 15 26 17 31 21 
63 Норвегія 19 10 75 9 11 17 23 18 18 20 18 13 
64 Оман 35 33 9 35 24 34 87 104 106 51 38 82 
65 Панама 38 74 15 40 14 26 8 72 59 79 51 67 
66 Перу 105 89 65 69 48 61 62 105 123 107 116 77 
67 Південна Африка 36 91 59 25 62 66 60 42 32 29 57 49 
68 Північна Корея 54 45 47 47 90 64 55 32 28 27 32 5 
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Продовження дод. Т.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
69 Польща 72 40 97 71 43 72 37 49 60 89 89 41 
70 Португалія 32 35 109 94 82 55 15 22 39 36 46 33 
71 Росія 93 76 104 90 110 89 109 41 54 42 63 46 
72 Руанда 28 21 34 70 55 44 45 68 67 57 7 117 
73 Румунія 44 66 121 119 119 126 86 57 110 97 133 51 
74 Саудівська Аравія 34 31 32 37 64 31 39 54 45 46 15 44 
75 Сербія 116 71 98 110 86 95 101 47 107 95 105 50 
76 Сінгапур 4 3 5 6 3 4 2 12 17 8 5 12 
77 Словакія 60 79 70 74 23 49 16 71 65 77 79 36 
78 Словенія 39 36 113 93 106 63 83 29 33 44 121 23 
79 США 14 34 18 1 2 1 5 5 2 2 2 10 
80 Тавань 27 24 37 5 6 18 35 26 10 16 34 21 
81 Таджикістан 64 58 84 102 50 42 97 63 74 31 26 119 
82 Таіланд 106 72 40 20 31 27 40 56 43 39 56 66 
83 Тринідад і Тобаго 88 95 33 62 67 113 68 83 124 113 127 75 
84 Туніс 78 88 61 57 104 100 85 96 100 106 122 71 
85 Турція 94 53 72 55 51 82 61 100 69 66 64 39 
86 Угорщина 73 59 41 85 41 43 48 34 85 68 109 28 
87 Україна 119 106 129 114 103 118 118 60 76 73 96 52 
88 Уругвай 41 28 103 118 49 77 38 61 105 80 107 61 
89 Філіпіни 71 118 83 38 54 70 63 75 51 59 91 83 
90 Фінляндія 2 1 35 21 4 3 42 8 7 4 20 4 
91 Франція 15 26 124 22 53 35 28 7 12 35 42 15 
92 Хорватія 84 77 125 99 97 117 111 66 97 118 134 42 
93 Чехія 31 46 48 63 32 36 30 27 34 41 97 29 
94 Чилі 56 27 76 17 16 41 21 43 99 58 110 45 
95 Чорногорія 98 67 46 73 84 69 72 76 83 91 74 55 
96 Швейцарія 1 8 6 4 18 15 12 1 1 1 37 3 
97 Швеція 13 18 66 7 12 8 14 13 6 10 17 2 
98 Шрі Ланка 66 86 55 44 56 57 99 79 41 54 70 76 
99 Ямайка 57 68 96 26 96 97 51 52 61 60 93 81 
100 Японія 18 15 45 15 8 28 25 14 5 23 23 1 

 

 Джерело: розроблено автором на основі [647]. 
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Додаток Т.6 

Перелік показників індексу глобальної конкурентоспроможності 

№ 
Технічне 

позначення 
показника 

Номер 
показника 
в структурі 

індексу  

Повна назва показника 

1. IPP 1.02 Ефективність охорони та захисту прав ІВ  
2. IPB 1.05 Загальний рівень корупції в країні  

3. ETII 6.04 Рівень податкового навантаження на прибуток інноваційно 
активних підприємств 

4. FLEM 8.03 Можливості підприємств у сфері залучення фінансових 
ресурсів шляхом випуску акцій 

5. EAL 8.04 Доступність боргового капіталу 
6. VCA 8.05 Доступність джерел венчурного капіталу 

7. FDITT 9.03 Участь країни у трансфері технологій та залученні прямих 
іноземних інвестицій 

8. QSRI 12.02 Рівень розвитку мережі наукових установ та дослідницьких 
університетів 

9. CSRD 12.03 Витрати підприємств на НДДКР 

10. UICRD 12.04 Наявність стійких зв’язків між науковою сферою та 
підприємствами реального сектору економіки 

11. GPATP 12.05 Державна підтримка інноваційного розвитку  
12. PCTPM 12.07 Кількість заявок РСТ на 1 млн. населення  

 

Джерело: розроблено автором за даними [647]. 
Додаток Т.7 
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Рис. Т.7. Кластерний аналізу країн за показниками розвитку ІВ 

Джерело: розроблено автором з використанням ПЗ Statistica 10. 
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Додаток У.1 

Пільги спрямовані на стимулювання розвитку окремих видів  

економічної діяльності та галузей економіки України 

№ Зміст пільги 

1. 

63 пільги запроваджені у відповідності до положень міждержавних угод про співробі-
тництво у галузі науки, техніки, промисловості, охорони навколишнього середовища 
та національної безпеки, а саме: 22 пільги щодо звільнення від усіх прямих податків та 
зборів (11020025-11020318); 30 пільг з податку на додану вартість (14060049-14060193; 
14060288-14060393; 14060454-14060455; 14060496-14060497; 14060523-14060536); 8 
пільг по акцизному податку (14020012-14020016; 14030012-14030019); 

2. 
10 пільг для податкового стимулювання розвитку хімічної промисловості, а саме: 2 
пільги з податку на прибуток (11020372, 11020373); 8 пільг по акцизному податку 
(14020041-14020043, 14020045, 14020046, 14030031, 14030033, 14030035); 

3. 
5 пільг спрямованих на розвиток альтернативної енергетики, а саме: 2 пільги з ПДВ  
(14060457, 14060535); 3 пільги по акцизному податку (14020054, 14020059, 14030038); 

4. 
5 пільг по акцизному податку для підтримки вітчизняної тютюнової промисловості 
(14020055, 14020057, 14020058, 14030029, 14030037); 

5. 
4 пільги спрямовані на розвиток підприємств літакобудівної промисловості, а саме: 
пільга з податку на прибуток (код пільги за довідником – 11020365); пільга по платі за 
землю (18010586); 2 пільги з податку на додану вартість (14060530, 14060531); 

6. 
3 пільги запроваджені для підтримки підприємств космічної галузі, а саме: пільга по 
платі за землю (18010573); 2 пільги з податку на додану вартість (14060397, 14060458); 

7. 
3 пільги спрямовані на податкове стимулювання підприємств галузі кінематографії, а 
саме: пільга з податку на прибуток (11020383); 2 пільги з ПДВ (14060463, 14060532);   

8. 
2 пільги зорієнтовані на підтримку торгівлі енергоносіями (вугіллям та газом), а саме: 
пільга з ПДВ (14060521); пільга по акцизному податку (14020035); 

9. 
2 пільги з ПДВ призначені для стимулювання дослідницької діяльності наукових 
установ, організацій та вищих навчальних закладів (14060432, 14060433); 

10. пільга з ПДВ для підтримки вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі (14060435); 
11. пільга з податку за землю, для стимулювання селекційної діяльності (18010507); 

12. 
пільга з податку на прибуток для стимулювання розвитку інститутів спільного 
інвестування включно з венчурними фондами (11020303) та пільга з податку на додану 
вартість для підтримки вітчизняних виробників програмного забезпечення (14060435). 

 

    Джерело: розроблено автором за даними [666]. 

Додаток Ф.1 

Показники виконання державного бюджету України в 2007-2017 рр. 

Рік 
Доходи, 

млн. грн. 

Видатки, 

млн. грн. 

Кредитування, 

млн. грн. 

Дефіцит бюджету 

млн. грн. у % до ВВП 

2007 165939,1 174254,3 3100,6 -11415,8 -1,58 
2008 231686,3 241454,5 2732,5 -12500,7 -1,32 
2009 209700,3 242437,2 2780,3 -35517,2 -3,89 
2010 240615,2 303588,7 1292,0 -64265,5 -5,94 
2011 314616,9 333459,5 4715,0 -23557,6 -1,79 
2012 346054,0 395681,5 3817,7 -53445,2 -3,79 
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Продовження дод. Ф.1 

 

    Джерело: розроблено автором на основі [672]. 

Додаток Ф.2 

Методи ризик-менеджменту комерціалізації інтелектуальної власності 

№ Зміст методу 

1. 

ухилення від ризиків, що передбачає ретельний аналіз факторів, що можуть негативно 
позначитися на фінансових результатах діяльності підприємства та свідому відмову від 
здійснення ризикових операцій у сфері комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності та пов’язаних з ними потенційних доходів; 

2. 

зниження ризиків, що передбачає їх диверсифікацію, тобто зниження їх концентрації 
за певними напрямками діяльності шляхом перерозподілу ризиків за обсягами, часом 
та ймовірністю між різними фінансово-господарськими операціями; або нормування, 
тобто визначення та чітке дотримання відповідних фінансових нормативів, що 
дозволяє суб’єкту господарювання знизити ймовірність настання несприятливих подій 
та виникнення значних непередбачуваних збитків; 

3. 

поглинання ризиків, коли суб’єкт господарювання, усвідомлюючи можливі негативні 
наслідки, бере на себе відповідальність щодо запобігання та ліквідації потенційних 
руйнівних наслідків ризиків шляхом повного або часткового покриття 
непередбачуваних витрат, зумовлених настанням несприятливих подій, коштами 
спеціально створеного за рахунок власних фінансових ресурсів резервного фонду; 

4. 

трансфер ризиків, що передбачає їх передачу на договірній основі контрагенту у 
рамках процедури хеджування, тобто здійснення операцій з деривативами з метою 
нейтралізації цінових ризиків на певному ринку (товарному, валютному, кредитному); 
або страхування, тобто захисту майнових інтересів суб’єкта від дії негативних 
наслідків, зумовлених настанням несприятливих страхових подій, за рахунок грошових 
фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій [369, c. 16]. 

5. 

хеджування, що займає особливе місце в системі інструментів ризик-менеджменту 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності і передбачає використання 
деривативів у операціях на строковому ринку з метою захисту від несприятливої зміни 
цін на окремі категорії оборотних активів, необхідних для повноцінного впровадження 
інтелектуального капіталу у виробництво інноваційної продукції або успішного 
виведення продукції на ринок. Оскільки під час проведення операцій хеджування 
ситуація на ринку може змінюватись, то у результаті суб’єкт комерціалізації може не 
лише уникнути втрат, але й отримати певну вигоду [686, c. 34-35]. 
Розрізняють довге та коротке хеджування. При цьому, учасниками хеджування часто 
виступають як реальні власники активів, що прагнуть застрахувати себе від 
несприятливих цінових змін на реальному ринку, так і фінансові посередники, що 
прагнуть отримати спекулятивний прибуток від різниці в цінах купівлі-продажу різних 
контрактів на строковому ринку [687, c. 90]. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [369; 686; 687]. 

2013 339180,3 403403,2 484,7 -64707,6 -4,45 
2014 357084,2 430217,8 4919,3 -78052,8 -4,98 
2015 534694,8 576911,4 2950,9 -45167,5 -2,28 
2016 616274,8 684743,4 1661,6 -70130,2 -2,94 
2017 793265,0 839243,7 1870,9 -47849,6 -1,60 
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Додаток Ф.3 

Порівняння характеристик стартапів та spin-off компаній  

№ Порівняльна характеристика 

1. 

Spin-off компанії – це створені на базі науково-дослідних установ шляхом виділення 
інноваційні підприємства, засновані з метою комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності та людського капіталу материнської установи. Водночас, стартапи є 
компаніями, які створюються з метою комерціалізації певної інноваційної ідеї. 

2. 

Головною перевагою spin-off компаній перед стартапами є наявність стійких 
економічних зв’язків з материнською дослідною установою, яка в обмін на частку у 
капіталі підприємства інвестує у нього власний людський, процесний капітал, а також 
матеріальні та нематеріальні активи у формі об’єктів інтелектуальної власності. Крім 
того, науково-дослідна установа забезпечує супровід підприємства протягом перших 
років діяльності, надає консультації, менторську підтримку, а також доступ до власних 
приміщень, лабораторій та техніки для проведення подальших дослідних робіт. 

3. 

Недоліком spin-off компаній порівняно зі стартапами є доволі висока частка, яку 
зберігає за собою материнська організація, у капіталі новоствореного підприємства. У 
той час, як бізнес-янголи та венчурні фонди інвестують кошти у стартапи на ранніх 
стадіях розвитку в обмін на частку у капіталі підприємств у розмірі 10-20%, частка 
науково-дослідних установ у капіталі spin-off компаній зазвичай є не меншою за 40%. 

4. 
Завдяки досвіду науково-дослідних установ у сфері комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності, а також ретельному відбору бізнес-планів ще на підготовчій 
стадії, spin-off компанії демонструють о більшу життєздатність порівняно зі стартапами. 

 

    Джерело: власна розробка автора. 

Додаток Ф.4 

Основні види та типи spin-off компаній  

№ Характеристика компанії  

 Види spin-off компаній 

1. 
Орієнтовані на активи (англ. asset-based). Персонал цих підприємств складають наймані 
працівники, жодним чином не пов’язані з материнською науково-дослідною установою. 

2. 
Орієнтовані на людський капітал (англ. human capital-based), персонал яких формується 
за рахунок працівників науково-дослідної установи, які за власним бажанням переходять 
на роботу до новоствореної spin-off компанії.  

3. 

Гібридні, персонал яких складається як з найманих працівників, так і з співробітників 
материнської науково-дослідної установи, які у вільний від основної роботи час працюють 
у spin-off компанії на умовах неповного робочого дня. В США та країнах ЄС в основному 
переважає саме цей вид компаній разом з орієнтованими на активи підприємствами. Адже 
зважаючи на значну кількість компаній, які створюються за участі провідних світових 
наукових центрів, у них просто не вистачило б співробітників, щоб забезпечити 
формування персоналу spin-off компаній і, водночас, зберегти свій науковий потенціал. 

 Типи spin-off компаній 

1. 
Спонсоровані, що володіють об’єктами інтелектуальної власності, які належали 
материнській науково-дослідній установі. Неспонсоровані, що отримують супровід, а 
також організаційну та технічну підтримку від материнської установи. 

 

    Джерело: розроблено автором з використанням [690]. 


