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Доповідь ставить за мету визначення причин невпев-
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ності в агропродовольчих системах.  
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Ідентифіковано суперечності розвитку відносин інте-

лектуальної власності у сфері агродосліджень, які є прихо-

ваними ознаками неефективності менеджменту агропродо-

вольчих систем, зокрема: 

1) розширення сфер використання прав інтелектуаль-

ної власності [1] проти посилення ризикогенності відносин 

інтелектуальної власності. Так, зростання «гетерогенності» 

[2] форм, видів та режимів інтелектуальної власності з 

огляду на варіативний характер «висоти», «довжини» і 

«глибини» прав інтелектуальної власності породжує про-

блему браку інформованості та практичного досвіду щодо 

питань, пов'язаних із захистом відповідних прав, а також 

мультиплікує ризики й асиметрію інформації; 

2) «проліферація» інтелектуальної власності у сфері 

агро- та біотехнології проти ефекту «антинадбання» (недо-

використання інтелектуальних ресурсів). Отримання пате-

нтів та інших реєстраційних документів, що засвідчують 

права інтелектуальної власності, теоретично, дозволяє 
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створити певну економічну концентрацію на ринку за ра-

хунок ефекту масштабу (оскільки постійні витрати на дос-

лідження є високими, а граничні витрати виробництва до-

даткових одиниць є низькими). Це значно полегшує новот-

ворення та примноження новацій за рахунок зниження 

конкуренції (своєрідна проліферація в економіці [3]). Вод-

ночас, у реальності патентування технологій все більше 

перетворюється з необхідних умов прямої комерціалізації 

інтелектуального продукту на стратегію блокування зусиль 

конкурентів та набуття переваг, що можуть допомогти до-

сягти панівного становища на ринку. Як наслідок, усклад-

нення доступу до більшості інструментів і процесів гене-

тичної трансформації, провоковане «патентними хащами» 

[4], що утворились внаслідок великої фрагментації прав на 

сільськогосподарські біотехнології, призводить до гальму-

вання біотехнологічних досліджень та виникнення ефекту 

недовикористання інтелектуальних ресурсів (парадокс не-

ефективного привілею в контексті риторики «антинадбан-

ня» [5]); 

3) поступова комодифікація біологічних і генетичних 

ресурсів проти розвитку соціальних ініціатив, спрямованих 

на подолання монопольної та олігопольної експансії у біо-

технологічному секторі. Спостерігається привласнення 

біологічних та генетичних ресурсів та перетворення їх на 

активи, здатні генерувати прибуток (комодіфікація [2]), 

наслідками чого є обмеження доступу до зародкової плаз-

ми рослин і дослідницьких інструментів; звуження прав 

селекціонерів шляхом введення «генетичної відстані; збі-

льшення масштабів приватного сектора насінництва; домі-

нування комерційних підприємств на ринках з високою 

доданою вартістю насіння сільськогосподарських культур 

(кукурудза, бавовна, соя, овочі); виникнення проблем «без-

госпних культур», які становлять інтерес для бідних фер-

мерів і споживачів в країнах, що розвиваються, проте не 
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здатні приносити миттєвий доход та ін. [4;6]. Водночас, 

усвідомлення глибини зв'язку між задоволенням основних 

потреб продовольства та сільським господарством робить 

комерціалізацію у цій сфері небажаною та сприяє прева-

люванню соціальних та екологічних факторів над економі-

чними у прийнятті господарських рішень. Як результат, 

зростає увага до етичних проблем, пов'язаних з традицій-

ними сільськогосподарськими практиками і доступом до 

основних продуктів харчування; набувають розвитку ініці-

ативи протидії монопольним ефектам біотехнології, подіб-

ні до моделей боротьби з софтверними компаніями на ос-

нові відкриття вихідних кодів (зокрема надання вільного 

доступу до технологій трансформації і маркування селек-

ції); поширюється використання гуманітарних та скорочу-

ється кількість ексклюзивних ліцензій на запатентовані 

винаходи; з’являються можливості видавати ліцензії на 

пільговій основі для користувачів, які працюють на благо 

бідних (програма Generation, США); запроваджуються со-

ціальні пільги, винятки та обмеження у правах інтелектуа-

льної власності в громадських інтересах (обов'язкове ліце-

нзування, звільнення для досліджень тощо) [4]; 

4) уніфікація норм права інтелектуальної власності 

проти ригідності глобальної системи інтелектуальної влас-

ності. Протягом останніх років, внаслідок просування по-

рядку денного інтелектуальної власності впливовими між-

народними організаціями, закріплюється тенденція до ро-

зширення глобальних рамок та інтернаціоналізації прав 

інтелектуальної власності, що знаходить прояв у процесах 

гармонізації законодавства [1]. Водночас, спостерігається 

недостатня гнучкість та складність адаптації базових ви-

мог глобальних угод у сфері інтелектуальної власності до 

швидких змін міжнародного ландшафту прав інтелектуа-

льної власності (необхідність одномоментно працювати в 

рамках системи двосторонніх, регіональних і багатосто-
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ронніх договорів [7]). Як наслідок, деякі міжнародні нор-

ми, з урахуванням особливостей політик продовольчої і 

біологічної безпеки та охорони здоров’я, виявляють себе 

недостатньо ефективними; 

5) посилення відповідальності і контролю за пору-

шеннями прав інтелектуальної власності проти прогресу 

«сірих» практик відтворення захищених сортів та біотех-

нологій. Спостерігається збільшення суспільних витрат, 

пов'язаних з системою захисту прав інтелектуальної влас-

ності, в тому числі відволікання інвестицій від питань сти-

мулювання продуктивності до проблем забезпечення охо-

рони, а також зростання судових витрат у випадках пору-

шення виключних прав. Спрямування додаткових фінансо-

вих активів, проте, не призводить до очікуваного ефекту 

внаслідок розвитку та урізноманітнення витончених «сі-

рих» (напівлегальних, прямо не заборонених законом, од-

нак неетичних) практик використання або відтворення за-

хищених сортів, винаходів тощо, створених з метою вийти 

із сфери впливу монополії права інтелектуальної власності 

(скринінг, зворотна інженерія, неофіційна дифузія насіння 

від фермера до фермера тощо) [4]. 

6) урізноманітнення діапазону інструментів регулю-

вання прав інтелектуальної власності проти конкуренції 

режимів прав інтелектуальної власності в сільському гос-

подарстві. Ускладнення конструкції інструментарію в рам-

ках систем прав інтелектуальної власності (патенти на ви-

находи і корисні моделі; сертифікати на сорти рослин; сві-

доцтва на товарні знаки і географічні вказівки; авторське 

право як обмеження доступу до сільськогосподарських 

наукових журналів, баз даних та програмного коду; торгові 

секрети тощо) супроводжується зростанням протиріч між 

окремими режимами (права селекціонерів та фермерів; 

несумісність патентного та авторського права з традиціями 

обміну старовинними сільськогосподарськими знаннями в 
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місцевих громадах та ін.) [4]. 

7) калібрування глобальної системи інтелектуальної 

власності на користь об'єднання зусиль і розвитку парт-

нерства проти диференціації національних політик у пи-

таннях біобезпеки та захисту прав інтелектуальної власно-

сті. Експерти вказують на ущільнення мережевих зв’язків 

та зростаючу інституціональну конвергенцію [2] в цілях 

об'єднання зусиль для забезпечення біотехнологічних дос-

ліджень внаслідок високої вартості виробництва біологіч-

них і генетичних ресурсів (створення світових банків та 

колекцій мутантів, бактеріальних штучних хромосом і т.д.) 

[8]. Водночас, умови міжнародного співробітництва не 

завжди є однаково вигідними для всіх учасників, внаслідок 

розбіжностей потенціалів макросистем (різниця потужнос-

тей державного і приватного сектору [7]), що зумовлює 

диференціацію витрат (операційні і трансакційні витрати, 

пов’язані з виконанням місій [1]) та вигід щодо стратегіч-

ного використання прав інтелектуальної власності, особ-

ливо для країн, що розвиваються. 

Відповідні суперечності є серйозними перепонами в 

питаннях розвитку агропродовольчих систем, що не мо-

жуть бути усунені за допомогою точкового централізова-

ного втручання. В сучасних умовах глобальний конфлікт 

інтересів стейкхолдерів може бути розв’язаний на основі 

системної імплементації методик і практик публічного 

управління інтелектуальними правами. 
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