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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. 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 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, 
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. 
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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, 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 діяльності.  

Для досягнення визначеної мети було передбачено постановку та вирішення 
таких завдань дослідження: 

— 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; 
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— 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 пріоритетні напрями розвитку 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. 

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 
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конкурентоспроможність суб’єктів господарювання було покладено методи 
кластерного аналізу, головних компонент та економетричного моделювання 
(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 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 
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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 
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, 
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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); 

— 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 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.; 
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— 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 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-
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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).   

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 
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 



10
 

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.).  

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 
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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 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 
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. 
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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.   

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано стан її 
наукової розробки, окреслено зв’язок роботи з науковими програмами, визначено 
об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 
практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок автора й 
дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи. 

Перший розділ дисертації – «Теоретико-методологічні засади дослідження 
інтелектуальної власності» – присвячений висвітленню історичних умов ґенези та 
основних етапів розвитку інтелектуальної власності, дослідженню особливостей 
становлення наукових уявлень про зміст та характер інтелектуальної власності, 
аналізу архітектоніки інтелектуальної власності, а також методологічних засад 
сучасної теорії інтелектуальної власності.  

На основі ретроспективного аналізу формування та еволюції інтелектуальної 
власності дисертантом виявлено та 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 та ін. 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 
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. 
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Комплексне дослідження економіко-правової природи та характеристик 
інтелектуальної власності дозволило з’ясувати її архітектоніку та виокремити у її 
структурі чотири базових сегменти (рис. 1).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Архітектоніка інтелектуальної власності 
Джерело: власна розробка автора. 

 

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 
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 залежно від методології дослідження сутності інтелектуальної власності, 

Архітектоніка інтелектуальної власності 

Структура відносин
інтелектуальної 

власності 

Відносини 
привласнення  

Структура права 
інтелектуальної 

власності 

Об’єктна структу-
ра інтелектуальної 

власності 

Суб’єктна структу-
ра інтелектуальної 

власності 

Відносини 
комерціалізації 

Об’єкти авторського 
права 

Творці інтелекту-
ального продукту  

Посередники і 
довірені особи   

Залежно від еконо-
мічного змісту: 

 

- немайнові права; 
- майнові права. 

Відносини 
використання  

Відносини 
розпорядження 

Відносини 
володіння 

Залежно від мети 
регулювання: 

 

- позитивне право; 
- деліктне право. 

Залежно від 
характеру права: 

 

- об’єктивне право; 
- суб’єктивне право.

Об’єкти суміжних 
прав 

Об’єкти патентного 
права 

Засоби 
індивідуалізації  

Нетрадиційні 
об’єкти ІВ 

Первинні 
правонабувачі   

 

Правонаступники  

Органи державної 
влади   



14
 

розуміння необхідності її правової охорони та ролі у системі суспільних відносин 
(рис. 2). Систематизовано підходи вітчизняних та іноземних науковців до 
визначення сутності інтелектуальної власності, а саме: нормативний, соціально-
інституційний, об’єктно-орієнтований, економіко-функціональний, комплексний. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Класифікація теорій інтелектуальної власності 
Джерело: власна розробка автора. 

 

Доведено, що наявні теоретичні підходи не дозволяють повністю розкрити 
природу та сутнісні характеристики інтелектуальної власності. Розроблено 
концепцію інтелектуальної власності, засновану на міждисциплінарному підході з 
використанням методологічних здобутків неоінституціоналізму, що дозволило 
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. 

У другому розділі – «Ринок об’єктів інтелектуальної власності та глобальні 
тренди його розвитку» – визначено сутність, функції, структуру ринку об’єктів 
інтелектуальної власності, проаналізовано специфіку ціноутворення на ньому, а 
також охарактеризовано сучасний стан, особливості та глобальні тренди розвитку 
ринку об’єктів інтелектуальної власності.  

На основі критичного аналізу підходів до розуміння сутності ринку об’єктів 
інтелектуальної власності запропоновано авторське визначення цієї економічної 
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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.   

Охарактеризовано структуру ринку об’єктів інтелектуальної власності (рис. 3). 
Визначено його макроекономічні функції та місце у системі господарського обороту 
результатів інтелектуальної діяльності. Обґрунтовано, що зазначений ринок виступає 
сполучною ланкою між системою цивільного обороту результатів інтелектуальної 
діяльності та сферою суспільного виробництва, 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.  

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, який базується на методах 
прямої капіталізації доходу або дисконтування грошових потоків, надає можливість 
у повній мірі врахувати потенціал комерціалізації інтелектуального продукту та 
визначити верхню межу його ринкової ціни, витратні методи дозволяють визначити 
нижню межу ринкової ціни інтелектуального продукту, що забезпечуватиме 
нормальний прибуток його власнику, а ринкові методи надають можливість 
визначити оптимальний рівень ціни, який узгоджуватиметься із попитом та 
пропозицією і відповідатиме поточній кон’юнктурі ринку. 
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 
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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 (табл. 1). Зокрема, середньорічний обсяг транзакцій на 
національному ринку становить не більше 1% від загальної кількості зареєстрованих 
в Україні об’єктів інтелектуальної власності. 

Таблиця 1 
Динаміка реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в Україні 

 

Кількість реєстрацій 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Винаходи 3 405 3 635 3 319 3 014 2 813 2 590 2 469 

Корисні моделі 9 951 10 137 9 196 8 153 9 044 9 442 8 620 
Промислові зразки 1 541 2 010 2 464 2 521 2 469 2 390 2 297 
Знаки для товарів і послуг 15 459 14 981 14 698 12 388 13 618 15 248 15 877
Джерело: розроблено автором за даними Укрпатенту.  
 
У третьому розділі – «Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності» – 

досліджено сутність, форми, фінансово-економічні механізми та значення 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у відтворенні інтелектуального 
капіталу, а також здійснено системний аналіз інтелектуальної безпеки як важливої 
складової комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в умовах глобалізації. 

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 та ін.), 
роль (загальноекономічна, фінансово-економічна, соціально-економічна) та основні 
функції (відтворювальну, розподільну, трансформаційну, капіталізації та ін.) 
комерціалізації у системі господарського обороту результатів інтелектуальної 
діяльності. Доведено, що у процесі комерціалізації відбувається відтворення 
інтелектуального капіталу шляхом безпосереднього залучення об’єктів 
інтелектуальної власності до виробництва інноваційної продукції, отримання 
економічного прибутку та його реінвестування у подальшу інноваційну діяльність. 

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано об’єктно-орієнтований 
підхід до управління процесом комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та 
виокремлено його основні етапи (набуття прав на результат інтелектуальної 
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діяльності, вартісна оцінка, вибір форми комерціалізації,  впровадження у 
господарський оборот, екстрагування доданої вартості та ін.). 

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 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 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Класифікація фінансово-економічних механізмів комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності 
Джерело: власна розробка автора. 
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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 джерела носять допоміжний 
характер та, поєднуючись на принципах синергії з венчурним чи борговим 
капіталом, 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 
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. Охарактеризовано 
форми (юрисдикційна, неюрисдикційна), способи (судовий, позасудовий) і порядок 
захисту інтелектуальної власності (цивільний, адміністративний, кримінальний). 

У четвертому розділі – «Інституційні домінанти розвитку інтелектуальної 
власності в глобальному економічному середовищі» – розкрито зміст основних 
суперечностей розвитку інтелектуальної власності в сучасному глобальному 
економічному середовищі, проаналізовано структуру та специфіку інституційно-
організаційного забезпечення реалізації та розвитку інтелектуальної власності в 
системі суспільного відтворення як на глобальному, так і на національному рівні. 

Обґрунтовано, що зростання частки галузей, які базуються на інтенсивному 
використанні об’єктів інтелектуальної власності у структурі ВВП провідних країн 
світу, супроводжується ускладненням економічних відносин, що виникають у 
процесі привласнення і відчуження результатів інтелектуальної діяльності. 
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Зазначені обставини не лише обумовлюють визначальну роль інтелектуальної 
власності у сучасній системі суспільного відтворення, а й спричиняють появу 
складних за своїм характером суперечностей, які виникають у сфері господарського 
обороту результатів інтелектуальної діяльності. Серед основних суперечностей 
розвитку інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі 
виокремлено такі: 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 
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 категоріального апарату неоінституційної 
економічної теорії (концепцій обмеженої раціональності, опортуністичної поведінки, 
організації, транзакційних витрат та ін.), а також теоретичних підходів до розуміння 
сутності інституцій дисертантом розроблено авторське визначення цієї категорії та 
охарактеризовано роль інституцій у забезпеченні реалізації та розвитку відносин 
інтелектуальної власності (рис. 5). Досліджено основні складові системи 
інституційного упорядкування відносин інтелектуальної власності, а саме: 
формальні інституції; неформальні інституції; механізм санкціонування; організації, 
що виконують інституціоналізовані функції.  

Здійснено ретроспективний аналіз процесу формування і розвитку 
інституційного забезпечення реалізації відносин інтелектуальної власності на 
українських землях впродовж XVIII ст. – першої половини ХХ ст.  
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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 
неформальних інституцій у ефективні адаптивні неформальні правила, що будуть 
підсилювати регулюючий вплив формальних інституцій і сприяти ефективному 
санкціонуванню прав інтелектуальної власності. 

У дисертації 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 ВОІВ у забезпеченні захисту прав 
та врахування інтересів суб’єктів інтелектуальної діяльності.  

Дослідження ґенези вітчизняної системи публічного адміністрування відносин 
інтелектуальної власності протягом 1991-2018 рр. дозволило визначити п’ять етапів 
розвитку національної системи 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 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.  

Таким чином, 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. 

У п’ятому розділі – «Розвиток інтелектуальної власності як основа 
інноваційної модернізації національної економіки» – досліджено економічні 
імперативи розвитку інтелектуальної власності в глобальному економічному 
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середовищі, охарактеризовано тенденції та проблеми розвитку інтелектуальної 
власності в Україні, а також обґрунтовано пріоритетні напрями формування 
національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

У дисертації виявлено та проаналізовано економічні імперативи розвитку 
інтелектуальної власності, які визначають пріоритетне значення інтелектуального 
капіталу в сучасній системі суспільного відтворення та створюють передумови для 
інноваційного розвитку економіки на засадах комерціалізації інтелектуальної 
власності, а саме: домінантний імператив, який визначає зміст та загальну логіку 
усього механізму комерціалізації інтелектуальної власності та постає драйвером 
соціально-економічного зростання за рахунок реалізації механізму мультиплікації та 
акселерації інтелектуальної власності в межах системи суспільного відтворення; 
асцендентні економічні імперативи (ресурсний, інфраструктурний та фінансовий), 
які формують сприятливі умови для розвитку 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 та побудовано 
економетричну модель, яка формалізувала зв’язок між такими змінними: реальний 
ВВП (GDP, млрд. дол.) в якості залежної змінної; надходження від міжнародного 
трансферу майнових прав інтелектуальної власності (IR, млрд. дол.); кількість заявок 
на реєстрацію винаходів за національною процедурою (PT, тис. шт.); кількість заявок 
на реєстрацію знаків для товарів і послуг за міжнародною процедурою (MD, тис. 
шт.); грантова підтримка трансферу технологій (TG, млрд. дол.); надходження від 
експорту високотехнологічної продукції (HX, млрд. дол.). Для оцінки параметрів 
моделі методом найменших квадратів було використано вибірку зі 100 країн світу у 
розрізі зазначених вище показників, розрахованих станом на початок 2017 р. 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.                 (1) 
 

Інтерпретація результатів економетричного моделювання засвідчує суттєвий 
мультиплікативний вплив показників розвитку інтелектуальної власності на 
соціально-економічний розвиток країни, зокрема зростання надходжень від 
міжнародного трансферу майнових прав інтелектуальної власності на 1 млрд дол. 
зумовлює приріст ВВП країни на 73,4 млрд дол., а зростання кількості заявок на 
реєстрацію винаходів на 1 тис. шт. забезпечує приріст ВВП на 8,3 млрд дол.  
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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 
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 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 у 
інтелектуальний капітал; відсутність ефективних трансмісійних та фінансово-
економічних механізмів комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності.  

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 
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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).  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 
нове вирішення наукової проблеми розробки теоретико-методологічних засад 
дослідження закономірностей, 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 
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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, 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 інтелектуальної діяльності та виділити в 
окремі групи таких важливих суб’єктів як посередники та регулятори, що виконують 
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 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 
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 
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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 
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 внутрішньокорпоративних 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 
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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. 
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 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 
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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 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 
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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 
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 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 
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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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АНОТАЦІЯ 
Вірченко В. В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному 

економічному середовищі. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 
науки України, Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі проаналізовано передумови ґенези, теоретичні витоки 
дослідження та основні структурно-функціональні характеристики інтелектуальної 
власності. Обґрунтовано новий методологічний підхід до дослідження сутності 
інтелектуальної власності. Комплексно охарактеризовано структуру, функції, 
особливості функціонування, сучасний стан і глобальні тренди розвитку ринку 
об’єктів інтелектуальної власності. Досліджено зміст, завдання, форми та значення 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у системі відтворення 
інтелектуального капіталу. Визначено концептуальні засади інтелектуальної безпеки 
суб’єктів господарювання. Охарактеризовано суперечності, досліджено інституційно-
організаційне забезпечення та обґрунтовано економічні імперативи розвитку 
інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі. Досліджено 
проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано пріоритетні 
напрями розбудови національної системи комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності як основи інноваційної модернізації економіки України. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, глобальне економічне середовище, 
комерціалізація, інтелектуальний капітал, господарський оборот, інтелектуальна 
безпека, ринок, економічні імперативи.  
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мысли. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Министерство образования и науки Украины, Киев, 2019. 

В диссертационной работе проанализированы предпосылки генезиса, 
теоретические истоки исследования и структурно-функциональные характеристики 
интеллектуальной собственности. Обоснован новый методологический подход к 
исследованию сущности интеллектуальной собственности. Охарактеризованы 
структура, функции, особенности функционирования, современное состояние и 
глобальные тренды развития рынка объектов интеллектуальной собственности. 
Исследованы сущность, цели, основные формы и роль коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности в системе воспроизводства интеллектуального 
капитала. Определены концептуальные основы интеллектуальной безопасности 
субъектов хозяйствования. Исследованы противоречия, институционально-
организационные основы и экономические императивы развития интеллектуальной 
собственности в глобальной экономической среде. Охарактеризованы проблемы 
развития интеллектуальной собственности в Украине. Обоснованы приоритетные 
направления развития системы коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности как основы инновационной модернизации национальной экономики. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, глобальная экономиче-
ская среда, коммерциализация, интеллектуальный капитал, хозяйственный оборот, 
интеллектуальная безопасность, рынок, экономические императивы. 

 
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 іn 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.  

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 XV cent. – XVII cent. and definition of the main stages of evolution 
of intellectual property in global economic environment. There has been improved 
foundations of structural and functional analysis of intellectual property regarding 
definition of main segments of its internal architectonics. The new concept of intellectual 
property, which is based on cross-disciplinary approach with application of 
methodological tools of new institutionalism is developed that allows to characterize the 
nature of intellectual property, discover its peculiarities and determine its place in the 
modern system of public reproduction. 

The intellectual property market is investigated as the supreme form of development 
of economic turnover of intellectual product, which reduces transactional costs of 
commercialization of intellectual property and integrates fields of intellectual activity and 
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social production. Author proved that on key parameters it belongs to the markets of 
monopolistic competition. 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, comparative analysis of forms of 
commercialization, peculiarities of accounting and taxation of economic transactions with 
intellectual property rights. 

The complex analysis of the innovative, conventional and complementary financial 
mechanisms allows to develop practical recommendations concerning the stimulation of 
innovation modernization and enhancement of competitiveness of national economy 
through development of national system of intellectual property commercialization. 

Conceptual framework of intellectual security of the enterprise in global economic 
environment is formulated including analysis of principles of implementation, objectives 
and functions of intellectual security under commercialization process, macro- and 
microeconomic instruments of intellectual security and also strategies of intellectual 
security (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. 

Basic elements of system of institutional regulation of intellectual property relations 
are investigated including formal institutions comprising international treaties, legal acts 
and informal rules, which structure interactions of participants of intellectual property 
market. Author proved existence of institutional gap in Ukraine, which is related to 
predominance of the substituting informal institutions that provides incentives for 
economic actors to infringement of the existing formal regulations. 

Economic imperatives of development of intellectual property in the global economic 
environment are defined including dominant imperative which determines the substance 
and general logic of all mechanisms of commercialization of intellectual property and turn 
them into the core driver of sustainable social and economic development; ascendant 
economic imperatives (resource, infrastructure and financial) which create favourable 
conditions for development of intellectual property relations.  

Key trends and major problems of development of intellectual property in Ukraine 
are investigated. The priorities of development of national system of commercialization of 
intellectual property as core precondition of innovative modernization of Ukrainian 
economy are defined including definition of its main segments comprising institutional 
regulation, organizational and economic support; definition of the course of actions 
concerning implementation of fiscal preferences for innovative companies that involved in 
commercialization of intellectual property; definition of the course of actions regarding 
improvement of legal and state regulation of the intellectual property relations; analysis of 
institutional and organizational foundations of development of innovation infrastructure, 
spin-off companies and intellectual property insurance 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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