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Annotation 
The main normativety-legal and 

programmatical documents in the sphere of 
providing of the innovation development of the 
Ukrainian economy are analyzed; the role of 
the law objects of intellectual property in the 
forming of the innovation development model 
is indentified, the necessity of the state regula-
tion of these spheres is grounded. 

Анотація 
Проаналізовано основні нормативно-пра-

вові та програмні документи у сфері забез-
печення інноваційного розвитку економіки 
України. Визначено роль об’єктів права ін-
телектуальної власності та ринку інтелекту-
альної власності у побудові інноваційної 
моделі розвитку. Обґрунтовано необхідність 
державного регулювання вищезазначених 
сфер. 

Ключові слова 
Інновація, інноваційна модель розвитку, 

інтелектуальна власність, об’єкти права ін-
телектуальної власності, ринок інтелектуа-
льної власності, державне регулювання. 

І. Вступ 
Потенціал економічного зростання будь-

якої країни безпосередньо залежить від рів-
ня розвитку науки й техніки, оскільки без 
використання винахідництва, новаторства, 

творчої інтелектуальної діяльності немож-
ливо уявити технічний прогрес і розвиток 
продуктивних сил. Останнім часом у зв’язку 
з пожвавленням інноваційних процесів і під-
вищенням рівня інформатизації суспільства 
роль інтелектуальної складової виробничих 
ресурсів суттєво підвищується. Україна при 
цьому не стала винятком. 

Взагалі можна казати про існування ба-
гатофакторної моделі розвитку економіки, 
кожна складова якої негативно чи позитивно 
впливає на забезпечення сталого розвитку 
та конкурентоспроможності економіки тієї чи 
іншої країни. Але загальновизнаною тенде-
нцією при переході до постіндустріального 
етапу цивілізаційного розвитку можна вва-
жати підвищення інформатизації й інтелек-
туалізації виробничих процесів, широке ви-
користання нематеріальних факторів виро-
бництва та інтелектуального капіталу, а та-
кож однієї з найважливіших його складо-
вих – об’єктів права інтелектуальної влас-
ності. 

Слід зауважити, що сучасний стан вітчи-
зняної економіки, на нашу думку, крім зага-
льновизнаних причин, зумовлений, зокрема, 
відсутністю “економічного діалогу” між ви-
робниками інноваційних продуктів у вигляді 
об’єктів інтелектуальної власності та спожи-
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вачами такої продукції, нерозвинутістю рин-
ку інтелектуальної власності як одного з 
найважливіших способів перерозподілу ре-
зультатів інтелектуальної, творчої праці лю-
дини чи групи людей у вигляді прав на 
об’єкти інтелектуальної власності. 

У зв’язку з підвищенням ролі інтелектуаль-
ної власності в суспільному житті та економіці 
нашої держави стають актуальними наукові 
дослідження у галузі пошуку шляхів віднов-
лення та забезпечення розвитку економіки, 
зокрема, промисловості на інноваційній осно-
ві, а також у сфері економічних відносин інте-
лектуальної власності, що виникають у ході 
інноваційних процесів і впровадження іннова-
ційних продуктів і продукції, у т. ч. розробки 
теоретико-методичних основ формування рин-
ку інтелектуальної власності, особливо його 
складової для об’єктів промислової власності, 
реалізації стратегії залучення об’єктів інтелек-
туальної власності в економічний обіг з метою 
забезпечення інноваційного розвитку та під-
вищення національної конкурентоспромож-
ності. 

Відносини інтелектуальної власності до-
сліджувалися у працях вітчизняних (О.Б. Бут-
ник-Сіверський, П.П. Крайнєв, О.О. Підоп-
ригора, О.Д. Святоцький) та зарубіжних 
(І.А. Блізнець, К.Б. Леонтьєв, В.А. Дроздов, 
С. Кінселл та ін.) учених. Різні економічні й 
правові аспекти використання інтелектуаль-
ної власності викладені в працях Г.В. Бром-
берга, Т.В. Волкової, В.І. Мухопада, Л.Н. Лин-
ника, Е.П. Скорнякова та інших. Різноманітні 
проблеми, пов’язані з інноваціями та інтеле-
ктуальною власністю, використанням інте-
лектуальної власності в інноваційній моделі 
розвитку, розглядали Г.А. Андрощук, 
В.І. Полохало, А.Н. Анісімов, Н.З. Мазур, 
С.А. Судариков, М.Н. Болдрін та інші дослі-
дники. 

Різним аспектам інноваційного розвитку 
присвячений ряд нормативно-правових та 
програмних документів державного рівня, 
що будуть у подальшому проаналізовані. 
Але, незважаючи на досить велику кількість 
наукових досліджень щодо державного ре-
гулювання ринку інтелектуальної власності, 
на сьогодні не вироблено системного підхо-
ду до аналізу державної політики в цьому 
напрямі. Тому ці питання є актуальними для 
подальшого дослідження. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є визначення теоретико-

правових засад державного регулювання 
ринку інтелектуальної власності в Україні. 

ІІІ. Результати 
Останнім часом науковці відзначають, 

що на сучасному етапі свого розвитку Укра-
їна, на жаль, бере участь у міжнародному 
поділі праці як постачальник сировини та 
споживач готової продукції. Так, наприклад, 
у [1] автори зауважують, що в Україні закрі-

плено структуру товарного експорту, яка не 
відповідає національним пріоритетам та 
має характерні ознаки господарства сиро-
винного типу. 

У [14], зокрема, зазначено, що такі факто-
ри, як відсутність суттєвих інновацій та онов-
лення технологій; повільність покращення 
технологічної структури промислового виро-
бництва; високий рівень зношеності основ-
них засобів, який становить 50–70%; регре-
сивність структури інвестиційної діяльності в 
промисловості, свідчать про посилення тех-
нологічної несумісності української економіки 
з розвинутими країнами, що консервує за 
Україною в міжнародному поділі праці роль 
постачальника продукції первинної обробки, 
які могли б стати рушіями економічного зрос-
тання на підґрунті якісного поліпшення кон-
курентоспроможності економіки. 

У зв’язку з цим одним із найактуальніших 
завдань держави виступає адаптація вітчи-
зняної економіки та системи державного 
регулювання економічних процесів до світо-
вої господарської системи через оволодіння 
сучасними чинниками відновлення націона-
льної конкурентоспроможності на інновацій-
ні основі, з обов’язковим використанням усіх 
переваг, що надаються світовою системою 
інтелектуальної власності. При цьому об’єк-
тивно існуюча потреба українського суспіль-
ства у зміцненні й розвиткові ринкового типу 
господарювання в умовах глобальної конку-
ренції на ринках товарів і послуг визначає 
єдино можливий шлях розвитку на основі 
досягнень сучасної науки та техніки, що бі-
льшістю держав визнається одним із ключо-
вих напрямів подальшого розвитку, – інно-
ваційним. 

Як уже було згадано, інноваційний шлях 
розвитку для нашої держави закріплено у 
багатьох програмних та нормативно-
правових документах. Так, основні дефініції 
інноваційної діяльності та правові, економі-
чні й організаційні засади державного регу-
лювання інноваційної діяльності в Україні 
визначає Закон України “Про інноваційну 
діяльність” [3]. Згідно з цим Законом, голов-
ною метою державної інноваційної політики 
є створення соціально-економічних, органі-
заційних і правових умов для ефективного 
відтворення, розвитку та використання нау-
ково-технічного потенціалу країни, забезпе-
чення впровадження сучасних екологічно 
чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощад-
них технологій, виробництва та реалізації 
нових видів конкурентоспроможної продукції 
[3]. 

Окремі положення інноваційної діяльності 
висвітлені, зокрема, у Законах України “Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків”, “Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні” [4; 5]. 
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В Україні 17 червня 2009 р. схвалено 
Концепцію розвитку національної інновацій-
ної системи [12], що визначає основні заса-
ди формування та реалізації збалансованої 
державної політики з питань забезпечення 
розвитку національної інноваційної системи, 
спрямованої на підвищення конкурентосп-
роможності національної економіки. 

На створення протягом 2009–2013 рр. в 
Україні інноваційної інфраструктури, здатної 
забезпечити ефективне використання вітчи-
зняного науково-технічного потенціалу, під-
вищення рівня інноваційності та конкурен-
тоспроможності національної економіки 
спрямована Державна цільова економічна 
програма “Створення в Україні інноваційної 
інфраструктури на 2009–2013 роки” [8]. 

Питання формування правових, економі-
чних і організаційних умов для розвитку та 
ефективного функціонування системи інфо-
рмаційно-аналітичного забезпечення реалі-
зації державної інноваційної політики та мо-
ніторингу стану інноваційного розвитку еко-
номіки як основи реалізації такої державної 
політики регламентуються Державною ці-
льовою програмою розвитку системи інфо-
рмаційно-аналітичного забезпечення реалі-
зації державної інноваційної політики та мо-
ніторингу стану інноваційного розвитку еко-
номіки [9]. 

Зараз триває активне обговорення прое-
кту стратегії національної модернізації 
“Україна – 2020: Стратегія національної мо-
дернізації”, спрямованої на формування 
конкурентоспроможної і водночас адапто-
ваної до зовнішніх збурень національної 
економіки. Результатом реалізації Стратегії 
має стати кардинальне підвищення ефекти-
вності використання людського, виробничо-
го та природного потенціалу, забезпечення 
підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, досягнення стабільного 
сталого розвитку та підвищення добробуту 
громадян України [10]. 

Питання інноваційного розвитку неодно-
разово знаходили відображення у послан-
нях Президента України до Верховної Ради 
та були розглянуті під час парламентських 
слухань. Проте аналіз вищезгаданих основ-
них програмних та нормативно-правових 
документів, що спрямовані на активізацію 
інноваційних процесів в Україні та забезпе-
чення сталого розвитку економіки на цій ос-
нові, переконливо доводить, що питання 
створення та використання інновацій, інно-
ваційного розвитку й інтелектуальної влас-
ності розглядаються на державному рівні як 
відокремлені один від одного явища. Слід 
визнати, що у програмних документах, які 
регламентують питання інноваційного роз-
витку України, згадується важливість забез-
печення правової охорони об’єктів інтелек-
туальної власності. Але розробники програ-

много та нормативно-правового забезпе-
чення інноваційної діяльності не враховують 
той факт, що включення інноваційних роз-
робок, проектів, продуктів тощо у господар-
ській обіг відбувається лише після набуття 
та закріплення прав інтелектуальної влас-
ності та шляхом подальшого їх перерозпо-
ділу на ринку інтелектуальної власності. 

Така тенденція зумовлена недостатнім 
усвідомленням важливості питань інтелек-
туальної власності під час побудови іннова-
ційної моделі розвитку економіки в Україні, 
насамперед щодо розпорядження та вико-
ристання майнових прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності. 

Вважаємо, що забезпечення конкуренто-
спроможності вітчизняних товарів та еконо-
міки в цілому, сталого економічного розвит-
ку, а також вирішення проблеми виходу з 
фінансової кризи нашої держави неможливі 
без розвитку системи та ринку інтелектуа-
льної власності. Дійсно, об’єктивовані фор-
ми наукового, культурного, інтелектуально-
го, професійного і духовного потенціалу су-
спільства у вигляді наукових досягнень та 
інноваційних інтелектуальних продуктів 
стають сьогодні рушійною силою економіч-
ного зростання, підвищення конкурентосп-
роможності національного виробництва у 
всіх галузях економіки, що зумовлює зрос-
тання ролі інтелектуальної власності в соці-
ально-економічному розвиткові сучасного 
суспільства. 

У рекомендації парламентських слухань 
“Національна інноваційна система України: 
проблеми формування та реалізації” зазна-
чено, що, незважаючи на той факт, що базо-
ве законодавство, необхідне для формуван-
ня та розвитку в Україні національної іннова-
ційної системи, певною мірою вже створено, 
але його практичне застосування стримуєть-
ся недостатньою інфраструктурою, нерозви-
нутістю системи інноваційного менеджменту, 
захисту прав інтелектуальної власності. Віт-
чизняні винахідники і розробники не можуть 
реалізувати в Україні економічний потенціал 
багатьох своїх розробок [7]. 

У ході парламентських слухань “Стра-
тегія інноваційного розвитку України на 
2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 
викликів”, що відбулися 17 червня 2009 р. 
В.І. Полохало зазначив: “Світовий досвід 
переконливо доводить, що перехід до інно-
ваційної економіки можливий лише за умови 
ефективного використання, інтелектуально-
го потенціалу нації, розвитку інституту інте-
лектуальної власності, широкомасштабного 
впровадження в господарський обіг резуль-
татів творчої праці” [13]. 

Зважаючи на дедалі більшу інноваційну 
спрямованість світового господарства, то-
варне виробництво у процесі свого розвитку 
ускладнюється, що виявляється у появі но-



Держава та регіони 

 16 

вих суб’єктів та об’єктів, у тому числі у нових 
продуктів – об’єктів товарних відносин. Та-
кими продуктами постають результати інте-
лектуальної праці, об’єктивовані у певній 
матеріальній формі та персоніфіковані че-
рез набуття ними статусу об’єкта права ін-
телектуальної власності. Адже сьогодні ін-
телектуальна власність розглядається вже 
не як побічний продукт, одержуваний у ре-
зультаті розробок нового виду виробу, а як 
серйозна зброя в конкурентній боротьбі. 
Тому вітчизняним виробникам дуже важли-
во не втратити можливість законним шля-
хом монополізувати відповідні сектори то-
варного ринку [6]. 

В умовах становлення економіки знань 
визначна роль ринка інтелектуальної влас-
ності великою мірою зумовлюється тим, що 
об’єкти інтелектуальної власності стали са-
мостійними та вагомими факторами вироб-
ництва, без яких практично неможливо уя-
вити собі виробництво матеріальних і духо-
вних благ. 

Слід зауважити, що через ринок інтелек-
туальної власності економічно реалізується 
та включається у господарський обіг та час-
тина результатів наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності, що охороняється 
як об’єкт прав інтелектуальної власності. 
Інакше кажучи, введення об’єктів інтелекту-
альної власності у господарський обіг шля-
хом їх використання, застосування та поши-
рення стає можливим тільки після оформ-
лення прав на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності у встановленому законом по-
рядку, що дає змогу забезпечити пріоритет і 
захист інтересів правовласників від недо-
бросовісної конкуренції, надати правове за-
безпечення економічної передачі прав. Так, 
згідно із Законом України “Про інноваційну 
діяльність” [3], продукт визнається іннова-
ційним, зокрема, якщо він є реалізацією 
(впровадженням) об’єкта інтелектуальної 
власності (винаходу, корисної моделі, про-
мислового зразка, топографії інтегральної 
мікросхеми, селекційного досягнення тощо), 
на які виробник продукту має державні охо-
ронні документи (патенти, свідоцтва) чи 
одержані від власників цих об’єктів інтелек-
туальної власності ліцензії, або реалізацією 
(впровадженням) відкриттів. При цьому ви-
користаний об’єкт інтелектуальної власності 
має бути визначальним для конкретного 
продукту. 

Згідно із Законом України “Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій”, нематеріальним активом ви-
знаються об’єкти інтелектуальної власності, 
у тому числі промислової, а також інші ана-
логічні права, визнані в порядку, встановле-
ному законодавством, об’єктом права влас-
ності [2]. 

Таким чином, набуття технологією, інно-
ваційним продуктом та іншими результатами 
інтелектуальної творчої праці наших грома-
дян статусу об’єкта права інтелектуальної 
власності постає визначальним для подаль-
шого його включення в господарській обіг. 

Одним з найважливіших документів рег-
ламентації відносин у галузі інтелектуальної 
власності – Концепцією розвитку національ-
ної системи правової охорони інтелектуаль-
ної власності – визначено, що “.. найважли-
вішими аспектами державної політики щодо 
набуття, використання та захисту прав на 
об’єкти інтелектуальної власності є коорди-
наційна діяльність органів виконавчої вла-
ди, пов’язана із забезпеченням правової 
охорони новітніх вітчизняних технологій, у 
тому числі в іноземних державах, удоскона-
лення механізмів правового регулювання 
важливих питань стосовно комерційного 
використання об’єктів інтелектуальної дія-
льності, створення їх повністю або частково 
за рахунок коштів державного бюджету та 
державних цільових фондів” [11]. 

У цьому документі наголошується на не-
обхідності створення цивілізованого ринку 
об’єктів прав інтелектуальної власності та 
зазначається, що “.. внутрішній ринок 
об’єктів інтелектуальної власності перебу-
ває на новому етапі свого розвитку і потре-
бує підтримки, оскільки від його стану знач-
ною мірою залежить технічний рівень виро-
бництва та конкурентоспроможність вітчиз-
няних товарів. Ефективне функціонування 
такого ринку неможливе без запровадження 
системи оцінювання та обліку інтелектуаль-
ної власності” [11]. 

До чинників, що гальмують формування 
в Україні сучасного і масштабного ринку ін-
новаційної продукції, інфраструктури інно-
ваційної діяльності, належать такі: 

 недоліки у правозастосуванні законода-
вчої бази в частині захисту прав інтеле-
ктуальної власності, що призвели до 
суттєвих втрат державою науково-
технічного потенціалу, зокрема спеціа-
льної наукової, проектно-конструктор-
ської, проектно-дослідної документації 
під час приватизаційних процесів; 

 неурегульованість питань оцінювання 
об’єктів інтелектуальної власності; 

 контроль українського ринку високих 
технологій іноземними фондами і не-
урядовими організаціями, які представ-
ляють інтереси передусім військових ві-
домств і транснаціональних компаній; 
при цьому наукові розробки переходять 
у власність іноземної сторони і комерці-
алізуються без будь-якого відшкодуван-
ня українській державі [7]. 

Ринок інтелектуальної власності є части-
ною економічної системи України, йому при-
таманні такі особливі характеристики: 
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1) задовольняти потреби промисловості 
в якісно нових продуктах інтелектуальної 
діяльності людини через їх перерозподіл; 

2) забезпечення інноваційної спрямова-
ності вітчизняної економіки; 

3) він є системою, за допомогою якої від-
бувається трансферт технологій. 

В умовах зростання інтелектуальної ін-
новаційної складової виробничих процесів 
та необхідності реалізації інноваційної стра-
тегії створення, капіталізація, розпоряджен-
ня та управління нематеріальними активами 
через ринок інтелектуальної власності дасть 
змогу модернізувати вітчизняну промисло-
вість на інноваційній основі та забезпечити 
стале зростання економічних показників. 
Базовою передумовою виступає розвиток 
ринку інтелектуальної власності, що являє 
собою систему економічних та організацій-
но-правових відносин між суб’єктами ринку 
із приводу створення, персоніфікації, впро-
вадження, поширення й споживання специ-
фічного товару – майнових прав на об’єкти 
прав інтелектуальної власності. 

IV. Висновки 
Таким чином, серед передумов ефектив-

ного функціонування ринку інтелектуальної 
власності слід виділити необхідність засто-
сування ефективного та обґрунтованого ме-
ханізму державного регулювання процесів 
та відносин, що відбуваються на ринку, за 
допомогою побудови відповідної ринкової 
інфраструктурної та інституціональної бази, 
а також шляхом нормативно-правового, ор-
ганізаційного, інформаційного, адміністра-
тивного забезпечення його розвитку. Відтак, 
абсолютно природним є посилення відпові-
дальності держави за подальше сприяння 
розвитку економіки на інноваційній основі, 
зокрема шляхом запровадження механізму 
ефективного державного регулювання роз-
витку ринку інтелектуальної власності, 
спрямованого на активізацію його розвитку, 
що має сприяти залученню результатів ін-
телектуальної діяльності в економічний обіг, 
стимулюванню впровадження у виробницт-
во нових технологій задля підвищення кон-
курентоспроможності української економіки 
на основі вироблення інноваційної та конку-
рентоспроможної продукції. 

Механізм державного регулювання ринку 
інтелектуальної власності при цьому можна 
визначити як регулювальний вплив суб’єкта 
регулювання, спрямований на регламенту-
вання господарських відносин, що виника-
ють між суб’єктами – учасниками ринку ін-
телектуальної власності у процесі виробни-
цтва, набуття прав, розпорядження майно-
вими правами на об’єкти права інтелектуа-
льної власності, спрямований на забезпе-
чення ефективного функціонування ринку, 
досягнення поставленої мети та 
розв’язання суперечностей за допомогою 

певних форм, методів і засобів державного 
регулювання. 

Слід також зазначити, що незалежно від 
зазначених вище форм, методів і засобів 
державного втручання у ринкові механізми 
ринку інтелектуальної власності, основною 
метою участі держави у господарському обі-
гу об’єктів інтелектуальної власності є роз-
виток інтелектуального потенціалу та під-
вищення конкурентоспроможності економіки 
України за рахунок повного введення в гос-
подарський обіг об’єктів інтелектуальної 
власності. 
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