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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні протягом останніх десяти років ство-

рюються умови для переходу національної еконо-
міки до моделі інтелектуально-інноваційного роз-
витку. При цьому важливим аспектом актуалізації
уваги на інноваційних процесах є дослідження
особливостей їх перебігу в аграрному секторі еко-
номіки, ефективне функціонування якого є гаран-
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тією продовольчої безпеки держави. У зв'язку із
зазначеним виникає нагальна потреба у науково-
му осмисленні ролі і значущості інституту інтелек-
туальної власності в аграрній економіці, дослід-
женні форм та об'єктно-суб'єктного складу інте-
лектуальної власності в АПК, виявленні специфі-
чних правових чинників та економічних стимулів
розвитку інтелектуальної власності у галузі.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання загальної теорії та практики іннова-
ційного менеджменту, розвитку інтелектуальної
власності свого часу досліджували такі зарубіжні
науковці, як І. Бенкс, Е. Волинець-Руссет, К. Кемп-
белл, М. Портер, Б. Санто, Б. Твісс, Р. Фостер,
Ф. Фукуяма, Й. Шумпетер, а також вітчизняні
вчені Г. Андрощук, Ю. Бажал, О. Бутнік-Сіверсь-
кий, В. Геєць, О. Святоцький, Г. Соловйов, М. Ту-
ган-Барановський. Пошуку шляхів інтелектуаль-
но-інноваційного розвитку аграрного сектора еко-
номіки України присвятили свої праці В. Андрій-
чук, П. Гайдуцький, О. Дацій, М. Кісіль, М. Кро-
пивко, В. Месель-Веселяк, П. Саблук, В. Юрчишин
та ін. Проте до цього часу практично немає нау-
кових робіт, в яких інтелектуальна власність роз-
глядалася б з позицій аналізу особливостей її ста-
новлення як соціально-правового інституту в аг-
рарній сфері, що є підставою акцентувати увагу на
науково-теоретичній та практичній значимості
проблеми та зумовлює вибір теми, актуальність і
цільову спрямованість дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета даної роботи полягає у виявленні харак-

теристик, проблем та перспектив становлення
інституту інтелектуальної власності в аграрному
секторі економіки України. Об'єктом досліджен-
ня є процес інституціоналізації інтелектуальної
власності в аграрній економіці.

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Потенціал аграрної науки України сьогодні

мобілізовано для вирішення першочергової задачі
— формування аграрного сектора, здатного бути
конкурентоспроможним в глобальній інтелекту-
альній економіці. Досягнення поставленої мети ви-
магає вирішення численних завдань, серед яких:
технологічне переоснащення господарств сектору;
створення сучасної системи інформаційного та
інфраструктурного забезпечення інноваційної
діяльності в аграрному секторі економіки; впро-
вадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій
виробництва, зберігання і переробки сільськогос-
подарської продукції; відтворення родючості
грунтів, запобігання всіх видів їх деградації, роз-
робка адаптивних технологій агроекосистем і аг-
роландшафтів; розвиток виробництва органічної
продукції сільського господарства; формування
організаційно-економічного механізму функціо-
нування АПК на інноваційній основі; удосконален-
ня системи підготовки кадрів, що забезпечують
комерціалізацію результатів наукових досліджень
[1] і т.д. Як наслідок, в аграрній економіці активно
зростає попит на інтелектуальні продукти.

У сучасних умовах продукти розумової праці
в аграрній сфері можуть приймати різноманітні
форми, зокрема нові сорти і гібриди сільськогос-
подарських рослин; породи тварин і кроси птиці;
нові види добрив та засобів захисту рослин; нові

технології обробітку сільськогосподарських куль-
тур, біологізації і екологізації землеробства, ви-
робництва і зберігання харчових продуктів; нео-
форми організації та мотивації праці, технічного
обслуговування, забезпечення ресурсами і управ-
ління в АПК; нові види агротехніки; програми для
ЕОМ; наукові відкриття; інноваційні концепції та
методи вироблення рішень, спрямовані на форму-
вання системи науково-технічного забезпечення
АПК, покращення умов праці, забезпечення спри-
ятливих екологічних умов, вирішення проблем
охорони здоров'я, освіти і культури жителів
сільських територій тощо (адаптовано [2]). Ство-
рення та обіг перелічених інтелектуальних про-
дуктів потребують соціально-правового закріп-
лення специфічних відносин у сфері інтелектуаль-
ної діяльності і виробництва нових знань та, тим
самим, сприяють інституціоналізації інтелектуаль-
ної власності в аграрній економіці.

У науковій літературі існують різні підходи до
визначення поняття "соціальний інститут", але всі
вони переважно зводяться до трактування соціаль-
них інститутів як історично сформованих, стійких
форм організації спільної діяльності людей. У кон-
тексті даного дослідження автор поділяє погля-
ди російського вченого Є. Константінової, відпо-
відно до яких інтелектуальна власність як соціаль-
ний інститут являє собою організовану сукупність
норм та досвіду людей, їх взаємовідносин, що ви-
никають у результаті виробництва інтелектуаль-
ного продукту (переклад з рос. [3]). Продовжую-
чи думку, можна стверджувати, що в аграрній еко-
номіці соціальний інститут інтелектуальної влас-
ності являє собою з точки зору форми — систему
організаційних структур та засобів, які сприяють
здійсненню інтелектуальної діяльності та захисту
інтелектуальної праці; та з точки зору змісту —
сукупність визнаних в суспільстві зразків поведі-
нки, які відповідно до соціальних норм забезпечу-
ють захист і визнання інтелектуального продукту
і праці.

Основна функція інституту інтелектуальної
власності у всі часи зводилась до регуляції відно-
син між суспільством і творцем інтелектуально-
го продукту, результатом якої були: для творця
— можливість самореалізуватися та отримати
матеріальну винагороду за творчу працю, пов'я-
зану з процесом впровадження інтелектуальної
власності, для суспільства — можливість скори-
статися новими знаннями, отриманими в обмін
на виняткові права творців, збільшуючи тим са-
мим свій інтелектуальний потенціал. Реалізую-
чи відповідну функцію в аграрному секторі еко-
номіки сьогодні, інститут інтелектуальної влас-
ності перетворюється на важливий інструмент
загальнонаціональної інноваційної політики,
який:

— перетворює об'єкти інтелектуальної влас-
ності на вагому складову активів суб'єктів госпо-
дарювання, індикатор їх досягнень у агропромис-
ловому виробництві;



20
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2014

— сприяє формуванню сучасних елементів
інфраструктури аграрного ринку інтелектуальних
продуктів (патентно-інформаційних систем, інсти-
туту патентних повірених), розвитку посередниць-
ких структур (організацій з колективного управлін-
ня майновими правами інтелектуальної власності,
патентних фондів), поширенню аудиту та механізмів
страхування інтелектуальної власності та ін.;

— активізує системні науково-технічні до-
слідження, міжсуб'єктну та міжгалузеву дифузію
інновацій, поглиблення кооперації між аграрною
освітою, наукою та агробізнесом на основі транс-
феру інтелектуальних продуктів, об'єднання ре-
сурсів і проведення спільних досліджень, розвит-
ку нових форм патентно-ліцензійної кооперації;

— формує передумови розбудови національ-
ної агроінноваційної системи на основі обміну
інтелектуальними продуктами між творцями, по-
середниками, кінцевими споживачами (адаптова-
но матеріали розд.11.1 [4]).

Процес інституціоналізації інтелектуальної
власності в аграрному секторі економіки (форму-
вання та розвитку системи інтелектуальної влас-
ності та перетворення її у соціальний інститут)
передбачає: по-перше, створення різних організа-
ційних форм інтелектуальної власності; по-друге
внутрішню диференціацію об'єктів права інтелек-
туальної власності; по-третє, формування систе-
ми цінностей і норм, що регулюють діяльність
суб'єктів інтелектуальної власності; і нарешті —
інтеграцію інтелектуальної власності в економіч-
ну, правову і соціальну системи агропромислово-
го комплексу. Підсумком інституціоналізації є
створення чіткої статусно-рольової структури,
яка тримається на: 1) декларованих в нормативних
актах державного та міждержавного рівня фор-
мальних правилах; 2) представлених традиціями,
звичаями, договорами, угодами, морально-етични-
ми кодексами, професійними установками тощо
неформальних обмеженнях; 3) механізмах приму-
су, що забезпечують виконання вищевказаних
формальних та неформальних правил (адаптова-
но переклад з англ. [5]).

У сучасному аграрному секторі України ство-
рений базовий фундамент для формування систе-
ми інтелектуальної власності. Прийнято значну
кількість державних нормативних актів у сфері
інтелектуальної власності, серед яких ключове
значення для суб'єктів аграрної економіки мають
Цивільний кодекс, закони України "Про авторсь-
ке право і суміжні права", "Про охорону прав на
винаходи та корисні моделі", "Про охорону прав
на промислові зразки", "Про охорону прав на сор-
ти рослин", "Про науково-технічну інформацію",
"Про захист від недобросовісної конкуренції",
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
та ін. Україна приєдналась до Паризької конвенції
з охорони промислової власності, Всесвітньої
Женевської конвенції про авторське право,
Міжнародної конвенції про охорону селекційних
досягнень, Угоди про торговельні аспекти прав

інтелектуальної власності та багатьох інших між-
народних конвенцій та договорів, що дозволило
нівелювати істотні відмінності вітчизняного зако-
нодавства від норм, поширених у правових систе-
мах розвинених країн, а також встановити стан-
дарти охорони інтелектуальної власності, міні-
мально необхідні для комерціалізації обігу резуль-
татів інтелектуальної діяльності.

Розбудовано організаційну структуру органів,
які прямо та опосередковано забезпечують
діяльність у сфері правової охорони і захисту прав
інтелектуальної власності в аграрному секторі
економіки України. Так, законодавча гілка влади
представлена Підкомітетом з питань інтелектуаль-
ної власності у складі Комітету з питань науки і
освіти у ВРУ. Структура судової гілки представ-
лена судами загальної юрисдикції. У 2000 р. сфор-
мована Судова палата Вищого господарського
суду України з розгляду справ у господарських
спорах, пов'язаних із захистом права на об'єкти
інтелектуальної власності, а також відповідні ко-
легії у складі місцевих та апеляційних господарсь-
ких судів. Структура органів виконавчої гілки вла-
ди представлена СБУ, МВС, Міністерством доходів
і зборів України, Антимонопольним комітетом
України, Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерством освіти і науки
України, Державним агентством з питань науки,
інновацій та інформації України, Міністерством
аграрної політики та продовольства України та
основним урядовим органом державного управл-
іння у сфері правової охорони прав об'єктів інте-
лектуальної власності — Державною службою
інтелектуальної власності. Питаннями розвитку
інституту інтелектуальної власності в Україні зай-
маються, також, численні громадські організації,
такі як Всеукраїнська асоціація патентних повіре-
них, Всеукраїнська асоціація інтелектуальної
власності; Товариство винахідників і раціоналіза-
торів України, Українська асоціація власників то-
варних знаків України тощо [6].

Інституційна основа сформованої системи гло-
бальної охорони інтелектуальної власності в аг-
рарній сфері представлена авторитетними міжна-
родними організаціями, найбільш впливовими се-
ред яких є Всесвітня організація інтелектуальної
власності, Євразійська патентна організація, Євро-
пейське патентне відомство, Паризький союз,
Союз з охорони селекційних досягнень, Інтерпол
та ін. Певний вплив на процеси інституціоналізації
здійснюють, також, міжнародні неурядові органі-
зації: Міжнародна асоціація з охорони промисло-
вої власності, Міжнародний альянс із захисту інте-
лектуальної власності, Азіатська асоціація патен-
тних повірених, Асоціація власників інтелектуаль-
ної власності, Ліцензійне товариство, Міжнарод-
на асоціація з розвитку навчання і досліджень у
сфері інтелектуальної власності, Міжнародна фе-
дерація винахідницьких асоціацій, Союз спец-
іалістів, що практикують у сфері промислової
власності та ін.
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Окрему увагу слід звернути на ряд сучасних
організацій, які здобули бедвілл маргіналів за ра-
хунок того, що дотримуються нетрадиційних по-
глядів на інтелектуальну власність та пересліду-
ють інтереси не власників виключних прав, а
індивідів, які користуються результатами інтелек-
туальної діяльності. До таких організацій можна
віднести міжнародний рух "Інтернаціонал піратсь-
ких партій", коаліцію Європейської партії зелених
та Європейського вільного альянсу, Фонд вільно-
го програмного забезпечення, американську неко-
мерційну організацію "Творчі громади" [7] та ба-
гато інших інституцій, створених світовими сусп-
ільними фондами, громадськими спілками, на-
вчальними та науковими центрами тощо.

Проведений інституціональний аналіз систе-
ми інтелектуальної власності, що сформувалась
в сучасному аграрному секторі України, дозво-
ляє зробити висновок, що, хоча система в цілому
здатна виконувати основні функції регулювання
відносин інтелектуальної власності, проте вона не
позбавлена серйозних недоліків. Підтверджен-
ням цієї тези є реальний стан розвитку інновац-
ійного процесу та непродуктивність взаємодії у
ланцюгу "аграрна наука — аграрна освіта — аг-
рарне виробництво". На підставі систематизації
джерел [4 (розділ 11.2); 8] та матеріалів власних
спостережень ми схильні умовно поділити ос-
новні проблеми інституціоналізації інтелектуаль-
ної власності в аграрній сфері України на на-
ступні три групи:

1. Проблеми регулювання відносин, що вини-
кають при створенні об'єктів інтелектуальної влас-
ності:

— структурна деформованість, інституційна
неповнота та незбалансованість технологічних,
економічних та соціально-ціннісних аспектів і ме-
ханізмів інноваційної діяльності в аграрному сек-
торі економіки;

— недосконалість специфікації прав власності
на результати науково-дослідних та дослідно-кон-
структорських робіт, що фінансуються за рахунок
державного бюджету або через державні закла-
ди;

— неузгодженість діяльності організацій ко-
лективного управління авторськими правами.

2. Проблеми, що стосуються комерціалізації
об'єктів права інтелектуальної власності:

— нерозвиненість інститутів, що забезпечують
передачу на комерційних засадах прав на об'єкти
інтелектуальної власності, трансфер технологій за
кордон, налагодження системи інноваційного
аудиту;

— відсутність ефективного інноваційного рин-
ку венчурного капіталу, сучасних форм коопе-
рації інноваційного бізнесу (агротехнополісів, аг-
ротехнопарків);

— недосконалість механізму оцінки і передачі
прав на об'єкти інтелектуальної власності;

— бюрократизація форм управління інтелек-
туальною власністю.

3. Проблеми забезпечення надійної та ефек-
тивної охорони і захисту прав інтелектуальної
власності та економіко-правового стимулювання
розвитку інформаційних технологій:

— відсутність узгодженої цілісної системи
охорони та захисту прав інтелектуальної влас-
ності;

— недосконалість нормативно-правової систе-
ми регулювання інтелектуальної власності, фраг-
ментарність і декларативність інноваційного зако-
нодавства, його неузгодженість з інвестиційною,
фіскальною, монетарною та соціальною політи-
кою;

— низький рівень правової культури су-
спільства та нестача кваліфікованих фахівців у
сфері інтелектуальної власності.

З метою вирішення перерахованих проблем та
стимулювання інтелектуально-інноваційного роз-
витку аграрної економіки необхідна розробка
стратегії модернізації інституту інтелектуальної
власності, спрямованої на забезпечення формаль-
них і неформальних інституційних змін, які детер-
мінують технологічне та соціальне оновлення аг-
рарного виробництва [9, с. 116]. Пріоритетами
інституціональної модернізації інтелектуальної
власності в аграрному секторі відповідно до гло-
бальних тенденцій повинні стати:

— розвиток неформальних інститутів інтелек-
туальної власності;

— специфікація прав власності в аграрному
секторі економіки;

— перенос акцентів з питань правової охоро-
ни інтелектуальної власності на економічні та фор-
мування інституціональних підходів до оцінки
об'єктів інтелектуальної власності;

— внутрішня диверсифікація та якісне вдоско-
налення управління інтелектуальною власністю —
відповідно до швидких змін в об'єктах регулюван-
ня авторського права та промислової власності;

— зростаюча адаптація національних норма-
тивних документів до міжнародних норм регулю-
вання;

— якісне збільшення потужності та технічно-
го оснащення інфраструктури охорони інтелекту-
альної власності;

— переорієнтація цільових установок аграрної
науки на практичне застосування її результатів,
узгодження інтересів наукової спільноти, держа-
ви та бізнесу.

Індикаторами позитивних зрушень у вирі-
шенні ключових проблем та реалізації проектів
інституціональної модернізації інтелектуальної
власності в аграрній економіці можуть слугувати
наступні показники: зміцнення позицій України
у глобальному рейтингу інноваційної конкурен-
тоспроможності, позбавлення статусу "пріори-
тетної іноземної країни" у Списку 301 США, на-
ближення до орієнтирів інноваційного розвитку
за Лісабонською стратегією, реалізація цілей
Стратегії розвитку аграрного сектора України до
2020 року.
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ВИСНОВКИ
Ефективне функціонування, інноваційний роз-

виток та підвищення глобальної конкурентоспро-
можності аграрного сектора неможливі без подо-
лання суперечностей, що склалися в його інсти-
туційній системі. Пріоритетним напрямом сучас-
ної урядової політики повинно стати формування
власних інститутів аграрного сектора, серед яких
одне з ключових місць відводиться інституту інте-
лектуальної власності.

У сучасних умовах невирішеними проблемами
інституціоналізації інтелектуальної власності в аг-
рарному секторі України залишаються бюрократи-
зована система організації та фінансування дослі-
джень, розповсюдження результатів досліджень і
розробок через застарілі інституційні канали, не-
узгодженість інтересів наукової спільноти, держа-
ви та агробізнесу, пасивність недержавних установ
у сфері регулювання відносин інтелектуальної влас-
ності та ін. Тому вектори інституціональних пере-
творень інтелектуальної власності в аграрному сек-
торі України, орієнтуючись на відомі зразки інте-
лектуальних систем у світі, повинні бути спрямо-
вані на побудову ефективної системи захисту прав
власника інтелектуального продукту, правил роз-
робки та реалізації інноваційної політики на різних
рівнях ієрархії державного управління аграрним
сектором, інфраструктури ринку інтелектуальної
власності, що в кінцевому підсумку призведе до
формування ефективно функціонуючих суб'єктів у
агробізнесі. Перспективи подальших досліджень у
сфері інституційного аналізу інтелектуальної влас-
ності в першу чергу пов'язані з реалізацією можли-
востей застосування неоінституціонального інстру-
ментарію при вивченні проблем, пов'язаних із ство-
ренням і використанням об'єктів права інтелекту-
альної власності.
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