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Постановка проблеми. Сучасний етап розви
тку суспільства характеризується посиленням уваги 
до інтелектуальної власності та можливостей її ко
мерціалізації. Різні напрями комерціалізації об'єктів 
інтелектуальної власності відкривають великі мож
ливості для розвитку, забезпечення конкуренто
спроможності та формування виробничо-економіч
ного потенціалу підприємств і економіки в цілому. 
Реалізація механізму комерціалізації інтелектуаль
ної власності забезпечується в умовах становлення 
ринку інтелектуальної власності та його відповідної 
інфраструктури. Водночас процес комерціалізації ін
телектуальної власності потребує відповідного дер
жавного регулювання для досягнення максимально
го задоволення інтересів усіх його учасників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі аспекти комерціалізації об'єктів інтелекту
альної власності та державного регулювання інте
лектуальної власності досить повно висвітлюються 
у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, серед 
яких В. Базилевич, О. Бутнік-Сіверський, М. Гон
чаренко, М. Ільченко, І. Невінчаний, В. Чеботарьов, 
Г. Черевко, А. Чухно та ін. Однак, питання державно
го регулювання процесу комерціалізації інтелекту
альної власності в Україні потребує більш глибоко
го вивчення, що формує актуальність дослідження. 
Реалізація ролі інтелектуальної власності в забез
печенні сталого економічного розвитку неможлива 
без вирішення ряду організаційних, економічних та 
управлінських проблем ефективного її використання 
шляхом комерціалізації.

Формулювання цілей статті. Метою даного до
слідження є визначення основних проблем у сфері 
державного регулювання комерціалізації об'єктів 
інтелектуальної власності та обгрунтування можли
востей їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Нинішній етап 
розвитку світової економіки значною мірою харак
теризується інтенсивністю використання інтелек
туальних ресурсів, в якій провідне місце належить 
саме інтелектуальній власності. У будь-якій галузі

економічної діяльності створюються та використо
вуються нові результати творчої, розумової діяль
ності, які є власністю фізичних та юридичних осіб 
[4]. Використання інтелектуальної власності в рин
ковій економіці здійснюється на засадах її комерці
алізації, механізм якої забезпечує безперервний рух 
інтелектуального капіталу та отримання прибутку 
[1, с. 213].

Під комерціалізацією інтелектуальної власнос
ті В. Д. Базилевич розуміє відносини з приводу ви
користання інтелектуальної власності в ринковій 
економіці, які набувають інституційного оформлен
ня в угодах щодо прав на об'єкти інтелектуальної 
власності як специфічного товару, введеного в гос
подарський обіг [1, с. 406]. На думку Г.В. Черевка, 
комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності - 
це взаємовигідні дії всіх учасників процесу перетво
рення результатів інтелектуальної праці у ринковий 
товар [6, с. 253].

Отже, можна визначити, що комерціалізація 
об'єктів інтелектуальної власності – це процес реа
лізації майнових прав на результати інтелектуальної 
діяльності з метою отримання прибутку. Основна 
мета комерціалізації – довести конкретну ідею до ста
ну продукту, що може стати предметом інтересу для 
суб'єктів фінансування чи спільного виробництва.

Основними способами комерціалізації об'єктів 
права інтелектуальної власності є: використання 
об'єктів права інтелектуальної власності у власному 
виробництві; внесення прав на об'єкти права інте
лектуальної власності до статутного капіталу під
приємства; передача (продаж) прав на об'єкти права 
інтелектуальної власності [5, с. 28]. Виділяють такі 
форми комерціалізації результатів інтелектуаль
ної власності, як укладання ліцензійних договорів; 
франчайзинг; лізинг; інжиніринг; промислова коопе
рація і передача технологій в рамках спільних під
приємств; технічна допомога [2, с. 3].

Ринкові відносини важливі при відборі іннова
ційних продуктів, адекватних потребам суспільства, 
однак у багатьох випадках вони не здатні забезпечи
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ти перетворення результатів інноваційної діяльності 
на товар. У цих умовах важливим важелем комерці
алізації об’єктів інтелектуальної власності повинно 
стати ефективне державне регулювання [2, с. 1].

Державне регулювання комерціалізації інтелек
туальної власності, за визначенням І. Невінчаного, - 
це комплекс дій та заходів, що запроваджуються дер
жавою через відповідні органи та нормативне регу
лювання і державні цільові програми, з метою визна
чення основних економічних процесів для отримання 
доходів від приватних і державних об’єктів інтелек
туальної власності. Таке регулювання фактично пе
редбачає стимулювання створення прав на немате
ріальні активи, які відповідатимуть інтересам всіх 
зацікавлених груп економічних суб’єктів. Такі дії та 
заходи формують державну стимулюючу регулятор
ну політику організаційно-економічних відносин з 
приводу інтелектуальної власності [4].

Державне регулювання комерціалізації інтелек
туальної власності – це цілеспрямована діяльність 
держави зі створення правових, організаційно-еко
номічних і фінансових передумов, необхідних для 
ефективного функціонування ринку інтелектуальної 
власності. Тобто цей процес передбачає сукупність 
механізмів з боку держави щодо сприяння інтелекту
альній діяльності, підтримки інноваційного підпри
ємництва та утворення ринкового середовища у сфе
рі інтелектуальної власності. При цьому держава має 
втручатися лише в передумови та побічні наслідки 
функціонування ринку інтелектуальних продуктів.

Державне регулювання комерціалізації інтелек
туальної власності здійснюється на основі законів: 
«Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяль
ність», «Про наукову і науково-технічну експерти
зу», «Про спеціальний режим інвестиційної та ін
новаційної діяльності технологічних парків», «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Укра
їні». Однак, законодавчі акти не завжди є однознач
ними в питаннях регулювання договірних відносин 
учасників процесу комерціалізації інтелектуальної 
власності, що й гальмує цей процес.

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні сформо
вано ефективно діючу державну систему правової 
охорони інтелектуальної власності та створено від
повідну систему органів державного регулювання 
відносин у сфері інтелектуальної власності. Проте 
механізм державного регулювання комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності має певні недо
ліки, а саме:

- відсутність науково-обгрунтованої концепції 
державного регулювання комерціалізації інтелекту
альної власності;

- невизначеність стратегічних рішень щодо розви
тку національної економіки на основі її інтелектуалі
зації та узгодженої стратегії й тактики їх досягнення;

- недосконалість системи моніторингу 
кон’юнктури ринку інтелектуальної власності;

- нескоординованість дій центральних органів 
виконавчої влади в частині комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності;

- відсутність системного підходу щодо визначен
ня пріоритетів державного регулювання комерціалі
зації інтелектуальної власності;

- відсутність висококваліфікованих спеціалістів 
з питань комерціалізації інтелектуальної власності.

Основною проблемою комерціалізації вітчизня
них потенційно конкурентоспроможних винаходів 
є недостатнє фінансування. Значна частина резуль
татів вітчизняних досліджень та розробок винахід
ників реалізуються за кордоном, що зумовлено не
досконалістю державної політики щодо підтримки 
винахідників і впровадження інтелектуальної влас
ності у господарський обіг.

Важливою передумовою ефективності держав
ного регулювання комерціалізації інтелектуальної 
власності є врахування в діях держави умов конкрет
ної країни: частка державного сектора, структура 
економіки, технічний рівень виробництва, природні 
та політичні умови. Врахування цих умов вимагає 
від кожної держави індивідуального підходу до ви
значення межі та методів свого втручання в комерці
алізацію інтелектуальної власності.

Національна програма розвитку інтелектуаль
ної власності має закласти основи функціонування 
ринкових відносин у галузі регулювання інновацій 
відповідно до потреб сучасного ринку та пов'язати 
пронеси маркетингу, фінансування, розробки, ко
мерційного застосування інтелектуальної власності 
[4]. Отже, до цілей державного регулювання комер
ціалізації інтелектуальної власності можна віднести: 
насичення ринку інтелектуальної власності; підви
щення конкурентоспроможності товарів кінцевого 
використання; задоволення інтересів усіх учасників 
процесу комерціалізації.

Щодо методів державного регулювання, то варто 
погодитись із думкою І. Невінчаного, який виділяє 
методи прямої та непрямої дії, за допомогою яких 
держава бере участь у регулюванні процесу комер
ціалізації інтелектуальної власності. Пряма дія при
пускає використання адміністративних методів, а не
пряма - економічних. Найпоширенішими прямими 
методами державного регулювання по відношенню 
до інтелектуальної власності є державне, економічне 
прогнозування та бюджетно-податкове регулювання. 
Непрямі методи з державного регулювання, у тому 
числі й інтелектуальної власності, традиційно: не 
пов'язані із створенням додаткових матеріальних 
стимулів для їх реалізації; базуються на силі й ав
торитеті державної влади; включають заходи забо
рони, дозволу і примусу; передбачають організацію 
управління підприємствами, державного сектору 
економіки, державної власності [4].

Особливу увагу слід звернути на розробку право
вих і методичних основ використання в господар
ській діяльності об'єктів інтелектуальної власності, 
створених із залученням коштів державного бюдже
ту. Більшість дослідників схиляються до думки, що 
для покращення ситуації з передачею та комерціа
лізацією технологій, створених за державні кошти, 
за прикладом США, Великобританії, Росії та інших 
провідних країн світу, потрібна підтримка державою
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університетів, наукових установ і винахідників, що 
створюють нові технічні рішення і отримують охо
ронні документи на об'єкти права інтелектуальної 
власності. І при цьому, насамперед, варто законодав
чо визнати право ВНЗ і наукових установ на об'єкти 
права інтелектуальної власності [3].

Загальним для більшості розвинених країн є 
зростання ролі університетів і наукових організацій 
у розпорядженні правами на результати науково- 
технологічної діяльності. Основна тенденція по
лягає в тому, що для прискорення процесів залу
чення інтелектуальної власності у господарський 
оборот держава пішла на поступки прав на резуль
тати науково-технічної діяльності, що фінансу
ється з держбюджету, на користь виконавців робіт 
(університетів, державних НДІ, приватних фірм). 
Друга важлива тенденція – поширення державно- 
приватного партнерства на доконкурентній стадії. 
Такі партнерства використовують права інтелек
туальної власності як механізм для стимулювання 
фірм співпрацювати з державними дослідницькими 
структурами [2, с. 7].

Комерціалізації об'єктів інтелектуальної 
власності передують процеси створення таких 
об'єктів та оформлення прав на них, а в процесі 
комерціалізації нерідко виникає необхідність за
хисту прав на об'єкти інтелектуальної власнос
ті. Тому державне регулювання комерціалізації 
інтелектуальної власності слід розглядати як су
купність заходів, які стосуються активізації ви
нахідницької діяльності, правої охорони об'єктів 
інтелектуальної власності, власне процесу комер
ціалізації інтелектуальної власності та системи 
захисту прав на об'єкти інтелектуальної влас
ності. Ефективні системи правової охорони та за
хисту прав на об'єкти інтелектуальної власності 
забезпечать творцям гарантію відшкодування ви
трат на створення об'єктів інтелектуальної влас
ності та отримання доходу від них в майбутньому,

що стимулюватиме винахідників до подальшої 
інтелектуальної діяльності.

Одним із завдань державного регулювання ко
мерціалізації інтелектуальної власності в Україні є 
визначення і підтримка перспективних інноваційних 
галузей та створення об'єктів інтелектуальної влас
ності, які відповідають інтересам учасників процесу 
комерціалізації, споживачам кінцевого продукту та 
суспільству в цілому.

Висновки. Результати дослідження свідчать про 
відсутність послідовного та системного підходу до 
державного регулювання комерціалізації інтелек
туальної власності в Україні, що зумовлює значне 
відставання вітчизняної економіки від економіки 
розвинутих країн світу. Державне регулювання ко
мерціалізації інтелектуальної власності слід розгля
дати як сукупність заходів, які стосуються активізації 
винахідницької діяльності, правої охорони об'єктів 
інтелектуальної власності, власне процесу комерціа
лізації інтелектуальної власності та системи захисту 
прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Удосконалення системи державного регулюван
ня комерціалізації інтелектуальної власності перед
бачає визначення концептуальних засад державно
го регулювання, формування передумов розвитку 
сучасного ринку інтелектуальної власності, узго
дження нормативно-правових документів у сфері 
інтелектуальної власності та її комерціалізації, ство
рення системи підготовки кваліфікованих фахівців 
з комерціалізації інтелектуальної власності. Також 
потребують певного удосконалення механізми пра
вової охорони та захисту прав на об'єкти інтелекту
альної власності, як такі, що гарантують отримання 
доходів від комерціалізації інтелектуальної влас
ності. Подальші дослідження слід спрямувати на 
обґрунтування механізмів справедливого розподілу 
доходів від комерціалізації інтелектуальної власнос
ті між винахідником, власником прав, суб'єктом- 
виробником кінцевого продукту.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Довженко В.А.
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Уточнено содержание понятия «коммерциализация интеллектуальной собственности». Обоснован
но сущность и цель государственного регулирования коммерциализации интеллектуальной соб
ственности. Проанализированы проблемы нормативно-правового, организационного и финансового 
обеспечения государственного регулирования коммерциализации интеллектуальной собственности. 
Определенно основные направления совершенствования государственной политики в сфере ком
мерциализации объектов интеллектуальной собственности в Украине.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, коммерциализация интеллектуальной соб
ственности, государственное регулирование.
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STATE REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALIZATION

Dovzhenko VA.
PhD in Economics
Zhytomyr National Agroecological University

The paper specifies the maintenance of commercialization of intellectual property. Grounded essence and 
purpose government regulation of commercialization of intellectual property. Problems normatively legal, 
organizational and financial providing of government control of commercialization of intellectual property 
is analysed. The basic directions of perfection of public policy in the field of commercialization of objects 
of intellectual property in Ukraine are detennined.
Keywords: intellectual property, commercialization of intellectual property, government regulation.

29


