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В умовах сучасної трансформації світової економіки інтелектуальна власність є 
фундаментальним і міцним двигуном науково-технічного розвитку будь-якої держави, 
процеси управління якою потребують систематизації та наукової обґрунтованості. За цих 
обставин на основі узагальнення теоретичних підходів у статті, насамперед, було 
визначено економічну сутність поняття «розвиток» у загальному розумінні, сутність та 
зміст розвитку на рівні національної економіки, а також виявлено його особливості. 
Базуючись на інноваційній моделі розвитку економіки та моделі «економіки знань», у 
статті сформовані сутнісні характеристики (компоненти) науково-технічного розвитку 
національної економіки. 
Важливим питанням формування парадигмального підходу до управління інтелектуальною 
власністю є розкриття змісту та основних елементів системи науково-технічного 
розвитку економіки, яка запропонована автором у статті. Визначено, що результатом 
функціонування такої системи є отримання певних інноваційних продуктів на основі 
розробки, використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.  
У статті також запропонована компонентна база парадигмального підходу до управління 
інтелектуальною власністю на рівні національного господарства, яка представлена як 
система взаємопов’язаних базисів: теоретичного, емпіричного та методологічного. 
Комплексне управління складовими запропонованої компонентної бази дозволить грамотно 
та ефективно розробляти та запроваджувати управлінські рішення відносно формування 
та комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності на всіх рівнях управління. 
 
In the current transformation of the world economy, intellectual property is a fundamental and 
strong engine of scientific and technological development of any state, the management processes 
of which require systematization and scientific validity. In these circumstances, based on the 
generalization of theoretical approaches in the article, first of all, the economic essence of the 
concept of "development" in the general sense, the essence and content of development at the level 
of national economy from the standpoint of economic growth, sustainable development, innovation 
and scientific and technological progress. its features are also revealed. In the modern realities of 
the Ukrainian economy, it is proposed to focus simultaneously on the innovative model of national 



economy development, as well as the model of "knowledge economy". Based on the essence and 
content of the concept of "development", the considered features and models of development of the 
national economy, the article forms the essential characteristics (components) of scientific and 
technical development of the national economy. 
An important issue in the formation of a paradigmatic approach to intellectual property 
management is the disclosure of the content and basic elements of the system of scientific and 
technological development of the economy, which is proposed by the author in the article. Such a 
system aims to determine the role of intellectual property in shaping the results of changes and 
transformations that occur in the process of scientific and technological development. The article 
determines that the result of the functioning of the system of scientific and technical development of 
the national economy is the receipt of certain innovative products based on the development, use 
and commercialization of intellectual property. 
Based on the study of the system of scientific and technical development of the economy and 
generalization of the experience of leading scientists, it is determined that the paradigmatic 
approach to intellectual property management should be based on basic conceptual approaches to 
such management (systemic, process, effective and strategic). scientific and technical development. 
The component base of the paradigm approach proposed in the article is presented as a system of 
interconnected bases: theoretical, empirical and methodological, which have their components. 
Integrated management of such components will allow to competently and effectively develop and 
implement management decisions regarding the formation and commercialization of the results of 
intellectual activity at all levels of government. 
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Постановка проблеми. Сучасна структурна трансформація світової економіки пов’язана зі стрімким 

розвитком науково-технічного прогресу, який характеризується значним зростанням ролі високотехнологічних 
та науково-містких виробництв та технологій, розширенням процесів інтелектуалізації та цифровізації 
економічної діяльності та суспільства у цілому. За цих обставин розвиток національної економіки України 
повинен базуватися на систематичному накопиченні і вдосконаленні науково-технічних знань, досвіду та 
інтелектуальних ресурсів, створенні та впровадженні нових прогресивних елементів виробництва, науковій 
організації праці та управління. Усі ці процеси характеризують науково-технічний розвиток національної 
економіки, центральною ланкою якого є створення інновацій та інноваційних продуктів. Звідси, центральним 
елементом системи науково-технічного розвитку є процеси управлення інтелектуальною власністю, що 
виявляються у трансформації знань, інформаційно-знаннєвих ресурсів та інтелектуального капіталу в об’єкти 
інтелектуальної власності, використання та комерціалізація яких дозволяє отримати якісно новий стан 
економіки, підвищити рівень її економічного зростання та загального добробуту населення країни у 
довгостроковому періоді. Складність зазначених процесів потребує розробки та обґрунтування 
парадигмального підходу до управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку 
національної економіки, який дозволить комплексно досліджувати процеси формування та використання 
об’єктів інтелектуальної власності в процесі науково-технічних перетворень у країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладні питання управління інтелектуальною 
власністю знайшли відображення в дослідженнях таких учених: В.В. Дергачовой, М.Н. Дудкіної, П.М. 
Цибульова, В.П. Чеботарьова, В.Г. Зінова, Т. В. Павленко, В.В. Ярмоша, А. Ю. Шатракова, А. А. Мерисиянова, 
В. М. Алдошина, С. К. Колганова, В. Г. Семенової, Л.Б. Пижової, О.І. Савченко, К.Р. Чуксіної, М.М. 
Самойленко, Ю. Л. Борко та інших. Питання економічного розвитку національних економік на основі 
інноваційної моделі в умовах науково-технічного прогресу досліджували такі науковці: А.О. Князевич, О.В. 
Крайчук, О.М. Тридід, Л.Г. Мельник, Е.А. Афонін, Т.В. Куклінова, В.А. Гросул, О.М. Кулініч, О. Мосій, Т. 
Кужда, А.А. Антохов, Ю.Л. Рудь, В.Л. Дикань, В.В. Смирнов, Ю.А. Варфоломеева, К.Ю. Ягельська та інші. 

Проте одним з центральних і невирішених питань залишається визначення ролі інтелектуальної 
власності в системі науково-технічного розвитку національної економіки, обґрунтування особливостей та 
складових елементів управління інтелектуальною власністю в межах такої системи на основі парадигмального 
підходу. 



Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування змістовних складових парадигмального підходу 
до управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку на рівні національного 
господарства. 

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою, яка вимагає комплексного розв’язання не лише 
проблем випереджальної модернізації знань, прискореного формування людського капіталу в науково-
технічній, технологічній, економічній, фінансовій, екологічній та інших сферах національної економіки, а й 
відображає сам процес необоротності закономірних змін, які нагромаджуються у циклічній системі «наука – 
техніка – виробництво», є категорія «науково-технічний розвиток». Сьогодні це питання є досить актуальним, 
оскільки стосується розвитку країн в цілому, та їхніх основних секторів або сфер, в тому числі і сфери 
інтелектуальної власності, яка постійно знаходиться в процесі своєї трансформації (зміни), оскільки виступає 
об’єктивною умовою функціонування інноваційної економіки в системі науково-технічного розвитку всього 
суспільства. 

Дослідження сутності поняття «науково-технічний розвиток» надало змогу стверджувати, що 
однозначної думки науковців не існує. Тому стає доцільним, насамперед, розкриття економічної сутності 
поняття «розвиток» як у загальному розумінні, так і розвитку на рівні національної економіки, а також 
виявлення його особливостей. 

Трактування сутності розвитку за вітчизняною та зарубіжною науковою думкою наведено в табл. 1. 
Треба відмітити, що категорія розвитку має, по-перше, глибокий філософський зміст, який 

розкривається у процесах руху, зміни цілісних систем (економік), переходу від одного якісного стану до іншого, 
від старого до нового. Філософський погляд на сутність процесу розвитку полягає в тому, що розвиток являє 
собою особливу форму руху, яка характеризується трьома категоріями: кількості, якості і структури [5, с. 542; 15, 
с. 29]. Даний підхід в повному обсязі характеризує та відповідає основним законам діалектики. Кількісні зміни 
призводять до збільшення або зменшення числових значень складових частин цілого, що призводить на певних 
етапах перетворень до якісних змін відповідно до закону переходу кількісних змін в якісні [5, с. 542]. 

 
Таблиця 1. 

Трактування сутності розвитку за вітчизняною та зарубіжною науковою думкою 
Автор Визначення 

Шубравська Е.В. [1, с. 37] Процес переходу системи з одного стану в інший, що супроводжується зміною її якісних і 
кількісних характеристик 

Дунда С.П. [2, с. 73] Сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін економічної природи, що 
відбуваються у системі внаслідок протиріч у внутрішньому середовищі та впливів факторів 
зовнішнього середовища 

Забродский В. А [3, с. 52] Процес переходу системи у новий якісний стан за рахунок нагромадження кількісного 
потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є зростання її 
здатності чинити опір впливу факторів зовнішнього середовища та підвищення 
ефективності функціонування. 

Шумпетер Й. [4, с. 142] Зміна траєкторії руху, зсунення стану рівноваги, перехід економічної системи від заданого 
на певний момент часу центру рівноваги до іншого, постійна адаптація економіки до 
мінливого центру рівноваги, здійснення нових комбінацій факторів виробництва 

Сірко А.Ю. [5, с. 543] Перехід закономірних якісно-кількісних змін економічної системи в довгостроковому 
періоді, які відбувається з обмеженими економічними ресурсами під дією потреб та 
інтересів суспільства в довгостроковій перспективі 

Коротков Е.М. [6, с. 296] Сукупність змін, які ведуть до появи нової якості та зміцнення життєвості системи, її 
здатність чинити опір руйнівним силам зовнішнього середовища. 

Афанасьєв М.В., Рогожин 
В.Д., Рудика В.І. [7, с. 27] 

Об’єктивна зміна тільки якісних характеристик системи, зумовлена як фундаментальними 
законами природи (єдності та боротьби протилежностей, переходу кількості в якість, 
розвитку суспільства по спіралі та нагору), так і закономірностями функціонування 
конкретних систем (старіння устаткування, набуття досвіду і знань співробітниками, 
виснаження природних ресурсів), за якої формуються нові властивості системи. 

Василенко В.О. [8, с. 101] 

Це не разові перетворення з метою досягнення «найкращого» (а тому і споконвічного) 
стану системи, а процес, що не припиняється в часі, плин якого не завжди відбувається 
постійно і безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з подоланням різних по глибині й 
охопленню криз. 

Раєвнєва О.В. [9, с. 108] 
Унікальний процес трансформації відкритої системи в просторі і часі, який 
характеризується перманентною зміною глобальних цілей її існування шляхом формування 
нової дисипативної структури і переводом її в новий вектор функціонування. 

Пономаренко В.С., 
Тридід О.М., Кизим М.О. 
[10, с. 62; 11, с. 128-129] 

Процес кількісно–якісних змін у системі, ускладнення структури і складу, в результаті чого 
підвищується її опірність дестабілізуючому впливу зовнішнього середовища й 
ефективність функціонування. 

Мельник Л.Г. [12, c. 78] Незворотна, спрямована, закономірна зміна системи на основі реалізації внутрішньо 
притаманних їй механізмів самоорганізації 

Афонін Е.А. [13, c. 56] Процес та результат цілеспрямованої управлінської діяльності, орієнтованої на 
довгостроковий період в економічному середовищі, що змінюється. 

(складено автором на основі [1-14]) 
 



Наведені у табл. 1 визначення поняття «розвиток» надали змогу розглядати його у загальному розумінні 
з різних позицій: «…як сукупність якісно-кількісних змін, перетворень; як появу сукупності якісно нових 
властивостей, елементів; як здатність чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища; як довгострокова 
програма удосконалення та відновлення; як процес переходу від одного якісного стану до іншого; як процес 
трансформації у просторі та часі». 

Питання розвитку національної економіки, як динамічної складної соціально-економічної системи, що 
саморозвивається, розглядаються в теорії та практиці з позицій економічного зростання, сталого розвитку, 
інноваційного розвитку та науково-технічного прогресу. Однак ці позиції потребують деяких пояснень та 
уточнень. 

Так, економічне зростання розглядають як просте збільшення реального ВВП країни, яке відображає 
значно вужче коло економічних зв’язків і відносин, тобто економічне зростання характеризує кількісний аспект 
економічного розвитку. В той час як зміст розвитку передбачає зміну системи взагалі, перехід від одного 
якісного стану до іншого. Звідси економічний розвиток є не просто розширенням виробництва, а його якісним 
ускладненням, диференціацією продуктивних сил соціально-економічної системи, тобто національної економіки. 

В класичному розумінні сталий розвиток економіки передбачає об’єднання трьох складових: екологічної 
безпеки (збереження і відновлення природних екосистем, стабілізація та поліпшення якості навколишнього 
середовища, зниження викидів шкідливих речовин і т.д.), економічної стабільності (створення соціально й 
екологічно ефективної економіки, що забезпечує гідний рівень життя громадян, зростання конкурентоздатності 
продукції), соціального благополуччя (збільшення середньої тривалості життя населення, планування родини та 
раціоналізація особистого споживання, поліпшення середовища існування людини, розвиток соціальної 
активності громадян, забезпечення рівних можливостей в одержанні медичної допомоги, соціальний захист 
уразливих груп населення) [15, с. 26-27]. В такому розумінні концепція сталого розвитку дещо обмежує якісні 
зміни в економіці в частині економічної стабільності, оскільки вона означає здатність системи функціонувати, не 
змінюючи структуру та знаходитись у рівновазі, підтримувати сталість у часі. В той час як розвиток передбачає 
процеси руху систем, трансформацію їх частин або в цілому у просторі та часі.  

У сучасних умовах трансформації національних економік забезпечення соціально-економічного 
зростання та сталий розвиток держав, неможливим без активної інноваційної діяльності, впровадження 
досягнень фундаментальної науки, інформації і знань у всі сфери та галузі економіки, результатом діяльності 
яких є інновації. Стаючи потужним імпульсом прогресивних змін суспільних відносин та важливим фактором 
економічного розвитку країни, інновації дозволяють задовольнити потреби суспільства за рахунок створення 
нових товарів та послуг високої якості, підняти рівень життя населення тощо. 

Отже, інноваційний розвиток економіки являє собою процес застосування науково-обґрунтованої ідеї 
(новації) у різних сферах і галузях, зміна пріоритетів та цілей розвитку з переведенням їх на інноваційну модель, 
яка більш повно задовольняє постійно зростаючі вимоги споживачів на певному етапі соціально-економічного 
розвитку суспільства [16]. 

Базуючись на використанні різного роду інновацій, інноваційний розвиток економіки є головним 
джерелом науково-технічного та суспільного прогресу. Наука, освіта, знання, інформація, технології, інновації 
стають сьогодні визначальними сферами розвитку суспільства та держави. 

Рівень, темпи та соціально-економічні результати науково-технічного прогресу (НТП) визначають 
потенційні можливості розвитку та ефективності національних економік країн. НТП у широкому розумінні 
означає безперервний взаємозумовлений процес впровадження нової техніки і технології, засобів виробництва, 
кінцевої продукції та організації праці на основі новітніх досягнень науки і реалізації науково-технічних знань 
[17, с. 9]. Більшість держав, які сталий соціально-економічний розвиток власної країни пов’язують із здобутками 
науки і техніки, активним впровадженням інновацій, визначають пріоритетні напрями інноваційного розвитку 
держави саме на засадах науково-технічного прогресу. 

Розглянуті тлумачення поняття розвитку національної економіки надало можливість виділити певні його 
ключові властивості: незворотність, спрямованість, закономірність, суперечливий і нелінійний процес, 
впорядкованість, циклічність, інерційність, іманентність, довготривалість, динамізм, гнучкість та адаптація, 
удосконалення, відновлення та інноваційність. 

Наявність перших трьох властивостей незворотності, спрямованості та закономірності виділяє процеси 
розвитку серед інших змін. Так, незворотність виявляється в тому, що в результаті розвитку виникає новий 
якісний та кількісний стан об’єкта, який змінює свій склад та структуру. Спрямованість притаманна розвитку 
національної економіки, оскільки він є рухом, який має певну траєкторію змін – направленість. При відсутності 
спрямованості зміни не можуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерної для розвитку єдиної, 
внутрішньої взаємозалежної лінії [16]. Закономірність проявляється в тому, що процеси розвитку національної 
економіки ґрунтуються на проявах основних законів діалектики, а також характеризуються поступальними 
невипадковими змінами, які мають відповідну впорядкованість. 

Також, розвиток є суперечливим і нелінійним процесом, який включає періоди зростання і спаду 
(життєвий цикл) національної економіки, які виявляються у властивості циклічності [18, с. 237]. Розвитку 
національної економіки, як процесу змін, властива довготривалість та інерційність внаслідок наявності часового 
лагу між імпульсом розвитку та відповідними йому змінами. 



Властивості удосконалення або відновлення є результатом того, що розвиток національної економіки, 
насамперед, є сукупністю кількісних та якісних змін, які у будь-якому разі призводять до перетворень на основі 
запровадження інновацій та під впливом науково-технічного прогресу. 

Процес розвитку національної економіки базується на властивості гнучкості з метою адаптації до змін, 
що надає можливості подальшого переходу її у новий якісний стан. До того ж, розвиток має динамічну природу, 
оскільки є рухом, тому зміни, які відбуваються в економіці країни, повинні носити прогресивний характер у 
динаміці [16]. 

Таким чином, дослідження поняття «розвиток національної економіки» дозволило зробити висновок, що 
він характеризується глибоким змістом та сукупністю властивостей, а також базується на інноваційних процесах 
і науково-технічному прогресі. Це обумовлює необхідність трансформації моделей економічного розвитку 
національних економік держав, формування яких має на меті не лише досягнення певного рівня економічного 
зростання економіки, а також отримання якісно нового стану економіки, ефективного використання її ресурсів, 
підвищення загального добробуту населення на основі впровадження новітніх досягнень науки і техніки, 
накопичення та активного використання знань, інформації та інтелектуальних ресурсів. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному, в сучасних реаліях української економіки доцільно орієнтуватися 
одночасно на інноваційну модель розвитку національної економіки, а також модель «економіки знань» [18, с. 
239-241; 19, с. 41], які покладені в основу стратегії економічного розвитку України в цілому. 

Перша модель в якості ключового фактору економічного зростання визначає інновації й технології, а 
імперативом забезпечення розвитку є НТП. Важливими ресурсами виступають інвестиції в „людський” капітал і 
виробничі потужності. Домінуючим фактором економічного розвитку за моделлю «економіки знань» стають 
процеси накопичення і використання знань. У результаті запровадження знань разом з ефективним 
використанням природних ресурсів, капіталу і праці досягається перманентне зростання 
конкурентоспроможності національної економіки. Таким чином, формується національна система «економіки 
знань», де спеціалізовані і повсякденні знання стають джерелом економічного зростання, а інтелектуальний 
капітал під впливом НТП трансформується в інтелектуальну власність, яка є об’єктивною умовою 
функціонування інноваційної економіки в системі науково-технічного розвитку суспільства [18, с. 241]. 

Базуючись на сутності та змісті поняття «розвиток», розглянутих особливостях та моделях розвитку 
національної економіки, автором сформовані сутнісні характеристики (компоненти) науково-технічного 
розвитку національної економіки, представлені на рис. 1. 

В рамках даного дослідження науково-технічний розвиток пропонується розглядати як безперервний, 
взаємозумовлений процес кількісно-якісних змін, які характеризуються створенням нових і вдосконаленням 
застосовуваних технік та технологій, якісним перетворенням всіх елементів процесу виробництва і кінцевої 
продукції з використанням новітніх досягнень науки (наукових відкриттів, винаходів тощо), що призводить до 
досягнення певного рівня економічного зростання економіки, отримання якісно нового її стану, ефективного 
використання ресурсів, нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних знань, а також 
підвищення загального добробуту населення. 

Важливим питанням формування парадигмального підходу до управління інтелектуальною власністю є 
розкриття змісту та основних елементів системи науково-технічного розвитку економіки. Така система має за 
мету визначити роль інтелектуальної власності у формуванні результатів змін та перетворень, які відбуваються в 
процесі науково-технічного розвитку. 

Відповідно до системного підходу, система науково-технічного розвитку економіки містить наступні 
елементи: вхід, механізм науково-технічних перетворень та вихід. 

 



 
Рис. 1. Сутнісні характеристики (компоненти) науково-технічного розвитку 

 національної економіки 
Джерело: авторська розробка 

 
На вході системи акумулюються накопичений досвід у сфері науки і техніки та інформаційно-знаннєві 

(інтелектуальні) ресурси, які складають інтелектуальний потенціал суспільства.  
Механізм науково-технічних перетворень діє наступним чином. По-перше, реалізація інтелектуального 

потенціалу відбувається через еволюційні та трансформаційні зміни у науково-технічній сфері, оскільки НТП 
може розвиватись як на еволюційних, так і на революційних засадах. 

Еволюційні (поступові) зміни у науково-технічній сфері характеризують поступовий процес 
удосконалення існуючої техніки і технологій, організації виробництва і праці на основі реалізації нових 
наукових знань [16].  
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК – це безперервний, взаємозумовлений процес 
кількісно-якісних змін, які характеризуються створенням нових і вдосконаленням 
застосовуваних технік та технологій, якісним перетворенням всіх елементів процесу 
виробництва і кінцевої продукції з використанням новітніх досягнень науки (наукових 
відкриттів, винаходів тощо), що призводить до досягнення певного рівня економічного 
зростання економіки, отримання якісно нового її стану, ефективного використання 

ресурсів, нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних знань, а 
також підвищення загального добробуту населення.  



Трансформаційні зміни у науково-технічній сфері (науково-технічна революція) є стрибкоподібним 
процесом, які виступають найвищим ступенем НТП. Науково-технічна революція (НТР) характеризує 
радикальну якісну трансформацію розвитку суспільства на основі впровадження новітніх наукових відкриттів 
(винаходів), які чинять істотний вплив на зміну всіх елементів суспільного виробництва і характер трудової 
діяльності людей [16]. 

Треба зазначити, що сучасна науково-технічна революція значно відрізняється від попередніх в силу 
істотного впливу процесів інтелектуалізації та цифровізації економіки, та характеризується такими 
особливостями: 

– безпосередня трансформація науки в продуктивну силу суспільства;  
– прискорення часового періоду від розробки до впровадження результатів інтелектуальної праці; 
– якісне перетворення всіх елементів процесу виробництва; 
– скорочення циклу «наука – виробництво»;  
– конвергенція різних галузей науки з метою прискорення темпів науково-технічного прогресу; 
– під впливом цифрових технологій відбуваються радикальні зміни в організації та методах наукових 

досліджень, формах зайнятості в науці, механізми захисту та комерціалізації результатів інтелектуальної 
діяльності; 

– відбувається перехід до нової парадигми проведення досліджень: значущі наукові результати 
можуть бути отримані на основі інтелектуального аналізу величезних масивів даних в різних предметних 
областях; 

– цифровізація та інтелектуалізація робить науку більш відкритою, стимулюючи дослідників до 
адаптації практик відкритого доступу та спільної роботи через нові цифрові інструменти; 

– формування цифрових платформ для наукових досліджень дозволяє істотно скоротити часові і 
матеріальні витрати на проведення експериментів, збір і обробку інформації, забезпечити віддалений доступ до 
передової наукової інфраструктури; 

– активно розвиваються інклюзивні інновації та відкриті інноваційні екосистеми; 
– впроваджуються ефективні інструменти обліку, правової охорони і комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності в передових науково-технологічних областях (в частині оцінки патентоспроможності, 
виникнення авторських прав, реєстрації прав на програмні продукти, промислові зразки, режимів захисту 
інтелектуальних прав), які спираються в тому числі на нові можливості їх фіксації і введення в обіг (наприклад, 
блокчейн-технології); 

– цифрові технології дозволяють краще враховувати думку суспільства при прийнятті соціально 
значимих рішень у науці, залучати населення до процесів збору даних і постановку дослідницьких питань. 

По-друге, реалізація механізму науково-технічних перетворень здійснюються за допомогою методів та 
інструментів державного регулювання (організаційно-правові, економічні, соціально-психологічні) та 
комерційних методів впливу (ліцензування, інжиніринг, лізинг, промислова кооперація, франчайзинг). 

По-третє, здійснені та накопичені зміни науково-технічної сфери надалі формують інтелектуальний 
капітал, який трансформується в об’єкти інтелектуальної власності.  

На виході системи науково-технічного розвитку формуються результативні кількісні та якісні зміни на 
основі реалізації інтелектуальної власності, що призводить до економічного зростання та отримання якісно 
нового стану національної економіки, а також підвищення загального добробуту населення.  

Таким чином, можна констатувати, що результатом функціонування системи науково-технічного 
розвитку національної економіки є отримання певних інноваційних продуктів на основі розробки, використання 
та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.  

На основі вищевикладеного, парадигмальний підхід до управління інтелектуальною власністю повинен 
базуватися на основних концептуальних підходах до такого управління (системного, процесного, 
результативного і стратегічного) [20], а також враховувати особливості функціонування запропонованої системи 
науково-технічного розвитку.  

Компонентна база авторського парадигмального підходу до управління інтелектуальною власністю в 
системі науково-технічного розвитку на рівні національного господарства представлена як система 
взаємопов’язаних базисів: теоретичного, емпіричного та методологічного (рис.2). 

Теоретичний базис складається з головної ідеї, мети, принципів та концептуальних підходів до 
управління інтелектуальною власністю.  
Головна ідея запропонованого парадигмального підходу полягає в наступному: ґрунтовна організація 
безперервного та сталого функціонування сфери інтелектуальної власності виступає рушійним фактором 
науково-технічного розвитку національної економіки; у поєднанні з системою управління інформаційно-
знаннєвими ресурсами, інтелектуальним потенціалом та інтелектуальним капіталом забезпечує стратегічну 
стійкість економічної системи в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичний базис

Головна ідея: ґрунтовна 
організація безперервного та 
сталого функціонування сфери 
інтелектуальної власності 

виступає рушійним фактором 
науково-технічного розвитку 
національної економіки; у 

поєднанні з системою управління 
інформаційно-знаннєвими 
ресурсами, інтелектуальним 

потенціалом та інтелектуальним 
капіталом забезпечує стратегічну 
стійкість економічної системи в 
умовах динамічного зовнішнього 
та внутрішнього середовища 

Мета: розвиток теорії та 
методології управління 

інтелектуальною власністю, 
розробка методичного 
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Рис. 2. Компонентна база парадигмального підходу до управління інтелектуальною власністю в системі 

науково-технічного розвитку на рівні національного господарства 
Джерело: авторська розробка 

 
Мета полягає у розвитку теорії та методології управління інтелектуальною власністю, розробці 

методичного інструментарію вдосконалення процесів організації та комерціалізації результатів інтелектуальної 
власності в системі науково-технічного розвитку національної економіки.  

Враховуючи розглянуті особливості формування інтелектуальної власності в системі науково-
технічного розвитку, до принципів управління інтелектуальною власністю доцільно віднесені наступні: 

Основні категорії: інтелектуальна власність, 
постіндустріальна економіка, науково-
технічний розвиток, інформація, знання, 

інформаційно-знаннєві ресурси, 
інтелектуальний капітал, інтелектуальний 
потенціал, модернізація, інтелектуальний 
розвиток, інтелектуалізація власності, 
інтелектуалізація економіки, модель, 

методологія 

Функції управління:  
класичні: планування, організація, 
мотивація, облік (аналіз), регулювання 
(контроль); 
специфічні: розвиток ІВ, використання ІВ, 
обмін результатами ІВ, захист прав ІВ 

Об’єкт: процеси 
забезпечення 
розвитку сфери 
інтелектуальної 
власності на рівні 
національного 
господарства 

Суб’єкт: державні органи 
управління на всіх рівнях 
управління  національного 
господарства; підприємства 
та організації різних форм 
власності; науково-дослідні 
установи; окремі винахідники 

та інші

Предмет: механізм та інструменти 
управління інтелектуальною власністю 
в системі науково-технічного розвитку 

національної економіки на основі 
використання інтелектуальних ресурсів 

Інструменти управління: закони, 
розпорядження, стратегії розвитку, 
нормативно-правове забезпечення, 

цільові програми розвитку 

Емпіричний базис

Методологічний базис

Фрактальна модель управління 
інтелектуальною власністю для 
ідентифікації ключових чинників 
впливу на процес формування та 

розвиток інтелектуальної 
діяльності та державному рівні 

Методи кількісної 
оцінки: визначення 
кількісних та якісних 
показників розвитку 
сфери інтелектуальної 

власності  

Модель визначення рівня 
інтелектуального розвитку 
економіки України та її 
регіонів на підставі 
визначень значень 
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інтегрованості, системності,  науковості, легітимності, синергійності, компетентності,  цілісності, зворотнього 
зв’язку, динамічності,  гнучкості, ефективності  

Емпіричний базис запропонованого підходу складають сукупності введених понять і тверджень, закони, 
розпорядження, стратегії розвитку, нормативно-правове забезпечення, цільові програми розвитку, а також 
суб’єкти, об’єкти, предмет та функції управління в сфері інтелектуальної власності.  

Згідно із запропонованим підходом змістовну частину методологічного базису управління 
інтелектуальною власністю складають загальні та специфічні методики та моделі, а саме:  

– методика кількісної оцінки, яка ґрунтуються на визначення кількісних та якісних показників 
розвитку сфери інтелектуальної власності (інтелектоактивність, винахідницька активність, технологічна 
активність, інвестиційна активність); 

– модель визначення рівня інтелектуального розвитку економіки України та її регіонів на підставі 
визначень значень складових компонент; 

– фрактальна модель управління інтелектуальною власністю, яка дозволяє ідентифікувати 
ключові чинники впливу на процес формування та розвиток інтелектуальної діяльності та державному рівні. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. В період 
структурної трансформації світової економіки інтелектуальна власність є фундаментальним і міцним 
інструментом створення сприятливого середовища для творчої активності та вільної конкуренції, як базових 
засад економічного, соціального й науково-технічного розвитку нашої держави. Створення та використання 
об’єктів інтелектуальної власності повинно носити систематизований та процесний характер і базуватися на 
науково-обґрунтованій концепції. Тому запропонований парадигмальний підхід до управління інтелектуальною 
власністю в системі науково-технічного розвитку дозволить грамотно та ефективно розробляти та 
запроваджувати управлінські рішення відносно формування та комерціалізації результатів інтелектуальної 
діяльності на всіх рівнях управління, а також буде сприяти рішенню цілої низки проблем та протиріч, що 
виникають внаслідок неоднаковості у напрямках і рівнях модернізації окремих регіонів, областей або сфер 
економічної діяльності, обумовлені соціально-економічним станом економіки та суспільства у цілому. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є розробка змістовних компонентів та напрямів 
стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України. 
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