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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті розкрито характерні особливості та економічний зміст категорії “інфраструктура
ринку інтелектуальної власності”. Аргументовано, що складовими інфраструктури ринку
інтелектуальної власності є ринок об’єктів права інтелектуальної власності, ринок індивідуальних
та колективних проектів, ринок готової до споживання інтелектуальної продукції/послуги. При
цьому ринок інтелектуальної власності є економічним інститутом, ефективна дія якого базується
на високому рівні роботи інституту узгодження та реалізації економічних інтересів між
продавцями й покупцями з допомогою дієвого механізму інститутів ліцензійного договору, ринкових
цін, комерційної франшизи. Представлено авторське бачення матричної структури
інституціоналізації ринку інтелектуальної власності в Україні в розрізі типів інститутів за
соціально-економічною орієнтацією, а саме через регулюючі інститути ринку інтелектуальної
власності, інститути обмежень, санкцій та примусу, інститути розвитку інтелектуальної
власності, неформальні інститути, формальні інститути, організації та установи.
Ключові слова: інфраструктура; ринок інтелектуальної власності; винаходи; комерційні
зразки; інститути розвитку інтелектуальної власності; регулюючі інститути ринку
інтелектуальної власності.
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ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В статье раскрыто характерные особенности и экономическое содержание категории
"инфраструктура рынка интеллектуальной собственности". Аргументировано, что
составляющими инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности является рынок
объектов права интеллектуальной собственности, рынок индивидуальных и коллективных
проектов, рынок готовой к употреблению интеллектуальной продукции / услуги. При этом
рынок интеллектуальной собственности является экономическим институтом,
эффективное действие которого базируется на высоком уровне работы института
согласования и реализации экономических интересов между продавцами и покупателями с
помощью действенного механизма институтов лицензионного договора, рыночных цен,
коммерческой франшизы. Представлено авторское видение матричной структуры
институционализации рынка интеллектуальной собственности в Украине в разрезе типов
институтов по социально-экономической ориентации, а именно через регулирующие
институты рынка интеллектуальной собственности, институты ограничений, санкций и
принуждения, институты развития интеллектуальной собственности, неформальные
институты, формальные институты, организации и учреждения.
Ключевые слова: инфраструктура; рынок интеллектуальной собственности;
изобретения; коммерческие образцы; институты развития интеллектуальной
собственности; регулирующие институты рынка интеллектуальной собственности.
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INTELLECTUAL PROPERTY MARKET INFRASTRUCTURE
The article reveals the characteristic features and economic content of the category "intellectual property market infrastructure". It is argued that the components of the infrastructure of the
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intellectual property market are the market of intellectual property rights, the market for individual and collective projects, and the market for ready-to-use intellectual products / services. At the
same time, the intellectual property market is an economic institution, the effective operation of
which is based on the high level of the institute's coordination and implementation of economic
interests between sellers and buyers using an effective mechanism of licensing agreement institutions, market prices, and commercial franchises. The author's vision of the matrix structure of the
institutionalization of the intellectual property market in Ukraine is presented in the context of the
types of institutions for socio-economic orientation, namely through the regulatory institutions of
the intellectual property market, institutions of restrictions, sanctions and enforcement, institutions
for the development of intellectual property, informal institutions, formal institutions, organizations
and offices.
Keywords: infrastructure; intellectual property market; inventions, commercial designs; intellectual property development institutions; regulatory institutions of the intellectual property market.
Peer-reviewed, approved and placed: 06.09.2019.

Постановка проблеми. В Україні досі залишається не сформованою
інфраструктура ринку інтелектуальної власності, про що свідчать відсутність
реальних даних про його місткість, обсяги попиту і пропозиції, майданчики
купівлі-продажу прав, неконтрольована «патентна міграція». Відносини, що
складаються на ринку інтелектуальної власності, набувають інституційного
оформлення, що формується з правил та норм регулювання, функціонування
спеціальних установ та діяльності конкретних посередників.
Практика інституціонального забезпечення сфери інтелектуальної
власності в Україні свідчить про наявність істотних недоліків у реалізації
української моделі державного регулювання інтелектуальної власності. Хоча
наша держава приєдналася до міжнародних конвенцій та угод у сфері захисту
прав інтелектуальної власності, набула членства в ряді міжнародних
організацій, розроблено 10 спеціальних законів, 9 кодексів, 18 міжнародних
угод, проте надійної системи захисту прав інтелектуальної власності на
сьогодні не створено [1, с. 84].
Проблематика інтелектуальної власності актуальна в практичному та
правовому аспектах, та економічний аналіз, на нашу думку, набуває
особливої гостроти в умовах системної та комплексної модернізації і повної
цифровізації економіки України. Вважаємо, що понятійно-категоріальному
аналізу економічної сутності інфраструктури ринку інтелектуальної
власності та питанню ефективного функціонування ринку інтелектуальної
власності приділено мало уваги. До того ж переконані, що суперечність
привласнення інтелектуальної власності виявляється у суперечностях
інтересів різних господарюючих суб’єктів, які вважають, що зміст
інтелектуального продукту як ідеальне його визначення є загальною
власністю чи приватною власністю. За своєю природою такі продукти
можливі лише на основі засвоєння наявних знань, що формувалися протягом
всього розвитку людства, а тому вони повинні бути доступними для
загального користування. Але, з одного боку, особа, що виробила нове
знання, претендує на винагороду; а з іншого боку, не усі можуть
використовувати ідеальний зміст нового знання через свій низький освітній
рівень. У науковій літературі ведеться дискусія з цього приводу.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Із дослідженням загальних
аспектів економічного змісту інфраструктури ринку інтелектуальної
власності, механізмів комерціалізації інтелектуальної власності та основними
напрямами інтелектуальної власності як товару в сучасних умовах розвитку
економіки, значенням інтелектуальної власності в стратегії цифровізації
економіки сучасної України пов’язані імена Г. Андрощука [3], І. Бубенка [16],
В. Бабича [13], О. Васильєва [19], О. Дем’яненко [3], І. Жиляєв [3], Л.
Курилова [20], О. Манжури [18], Л. Олейнікової [2], О. Ясюкевича [4] та ін.
Так у наукових працях О. Ясюкевича значне місце посідає проблематика
інтелектуальної власності і необхідність держаного регулювання та ринок
промислової власності в Україні. Знанні вітчизняні вченні В. Геєць, Л.
Федулова об’єктивно фокусують свої наукові дослідження в полі перспектив
та подальших шляхів розвитку українського ринку прав інтелектуальної
власності. Але, разом з тим, значна кількість питань щодо розуміння
інфраструктури ринку загалом і конкретно інтелектуальної власності зокрема,
завдання інфраструктури ринку інтелектуальної власності, взаємодія
інститутів інфраструктури ринку інтелектуальної власності з визначенням їх
функцій, зміст та характеристика складових ринку інтелектуальної власності
України, що мають місце у сфері інтелектуальної діяльності залишається
розкритими не в повній мірі [4].
Метою данного дослідження і пізнання економічного змісту категорій
“інфраструктура” та “інфраструктура ринку інтелектуальної власності”. Завданнями статті поставлено наступні:
- здійснення аналізу взаємодії інститутів інфраструктури ринку інтелектуальної власності з визначенням їх функцій;
- характеристика відносин власності в економічному та правовому
аспекті, в діалектичному взаємозв’язку юридичної реальності та економічних
взаємовідносин крізь призму матричної структури інституціоналізації ринку
інтелектуальної власності в Україні;
- розкриття деяких завдань інфраструктури ринку інтелектуальної власності;
- обґрунтування змісту типів інститутів за соціально-економічною орієнтацією в розрізів регулюючих інститутів ринку інтелектуальної власності,
інститутів обмежень, санкцій та примусу, інститутів розвитку інтелектуальної
власності;
- представлення неформальних інститутів, формальних інститутів, організацій та установ крізь призму інтелектуального продукту.
Основні результати дослідження. Інтелектуальна діяльність людини спрямована на отримання конкретного результату, яким може виступати отримання нового способу, технології, засобу маркетингового просування, індивідуалізації товару. Економічна ефективність визначається можливістю результату інтелектуальної діяльності до комерціалізації. В зв’язку з цим інтелектуальна власність виступає специфічним товаром з особливими властивостями,
врахування яких дозволить отримувати власникам прав додаткові прибутки
шляхом комерціалізації [2]. У 2017 р. Уряд України представив Національну
доповідь “Цілі Сталого Розвитку: Україна”, у якій визначалися базові
показники для їх досягнення. Однак нині існує безліч концепцій, які
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ґрунтуються на оціночних показниках комунальних послуг, як-от: енергетика,
водопостачання, поводження з відходами, транспорт, та ускладнюють
довгострокове планування інфраструктури “розумної” громади. У Європейській стратегії інтелектуального, сталого та інклюзивного розвитку до 2020
року задекларовано реалізацію цілей як спільний інтерес на основі трьох
взаємодоповнюючих пріоритетів економічної політики: розумного зростання:
розвиток економіки на основі знань та інновацій; сталого розвитку: сприяння
більш ресурсозберігаючій, зеленій та конкурентоспроможній економіці;
інклюзивного зростання: стимулювання економіки зайнятості населення,
забезпечення соціальної і територіальної єдності.
У білій книзі "Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України" [3],
зокрема, наголошено на необхідності "використання досвіду розвинених
країн щодо законодавчого забезпечення розвитку інфраструктури впровадження винаходів та технологій (ринків об’єктів права промислової власності)",
але не слід забувати, що об’єкти права інтелектуальної власності можуть бути
впроваджені і як результат власних досліджень та наукових розробок
підприємства, а не лише через ринок інтелектуальної власності. Вважаємо за
потребу перед розкриттям економічного змісту поняття “інфраструктури
ринку інтелектуального власності” представити розуміння категорії
“інфраструктура” в таблиці 1. Щодо ринку, то він виступає як сукупність форм
i організації спiвробiтництва людей, призначених для того, щоб звести з
комерційною метою разом продавців та покупців, а також надати можливість
першим продати, другим – купити товар [4, c. 65].

ɇɚɭɤɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ,
ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿ,
ɳɨ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ

Таблиця 1. Економічний зміст категорії “інфраструктура”, узагальнено
автором на основі джерел 5, с. 384; 6, с. 251; 7, с. 504; 8, с. 242; 9, с. 458-459

ȼɟɥɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ
ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ
ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ
Ʌ. ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ

ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ȼɟɥɢɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɫɥɨɜɧɢɤ

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ

ɹɤ “ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ”.
(ɡ ɥɚɬ. “infra” – “ɧɢɳɟ”, “ɩɿɞ” ɿ “structura” – “ɩɨɛɭɞɨɜɚ”,
“ɛɭɞɨɜɚ”, “ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ”) ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ, ɹɤ “ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛ ɿ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ”.
ɹɤ “ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɣ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɮɟɪɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ,
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ)”.
ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɮɟɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɬɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ.
ɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ
ɛɚɡɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɚɝɚɥɨɦ,
ɣ ɭ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɥɚɧɤɚɯ.
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Під інфраструктурою ринку інтелектуальної власності пропонуємо
розуміти сукупність соціально-економічних відносин та місце добровільних
угод, де продаж товарів відбувається лише в тому випадку, коли обидві сторони,
а саме покупець і продавець, знаходять компроміс через роботу інституту
узгодження, що проявляється в ціні на інтелектуальний продукт/послугу.
Мета з якою функціонує інфраструктура ринку інтелектуальної власності
є підвищення рівня та якості життя населення на основі системної
модернізації та структурної трансформації економіки, де базою є активізації
інтелектуальної діяльності й розвитку науково-технічного потенціалу.
Основні завдання, що ставляться перед інфраструктурою ринку інтелектуальної власності визначено на рис 1.
На сьогодні в економіці України використовується майже 4 тис. од. об’єктів
промислової власності, у т. ч. 1,8 тис. винаходів (майже 7 % від загальної
кількості чинних патентів), 2,4 тис. корисних моделей (6 %), 393 промислові
зразки (4 %). Відтак, більшість захищених охоронними документами об’єктів
патентного права у виробництві не використовуються і припиняють свій
життєвий цикл одразу після розробки і отримання правової охорони [12].
Поділяємо думку науковців, що на сьогодні український ринок
інтелектуальної власності потребує суттєвих змін і цьому є низка причин, а саме:
- так як винахідницька та патентна активність є основною передумовою
науково-технологічного обміну, то важливою для України є інтеграція у
міжнародний ринок патентів та винаходів, що дасть можливість не тільки
користуватися винаходами, патенти яких перебувають у власності суб’єктів
інших країн, а й розвивати власну винахідницьку й патентну діяльність;
- пріоритетним заходом у завоюванні іноземних ринків є ефективний
захист та збереження права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки за вітчизняними винахідниками, які потенційно змогли б
виступали ліцензіарами, укладаючи угоди з іноземними партнерами;
- відкриття світових ринків дає можливість науковцям вигідно користуватися своїм інтелектуальним доробком, проте вони переважно не мають
досвіду підприємницької діяльності і не завжди розуміють «правила гри» на
міжнародному ринку інтелектуальної власності;
- важливим заходом у цьому напрямі вбачається підвищення рівня
інформаційної освіченості винахідників із методиками оцінки вартості прав
на об’єкти інтелектуальної власності, обізнаності їх із діяльністю інститутів
патентних повірених та відповідних державних установ;
- з огляду на важливість ролі держави у створенні сприятливих умов для
розвитку високотехнологічної сфери в Україні вбачається доцільним надання
підтримки винахідникам на всіх етапах патентування [13, с. 4].
На рисунку 2, ми зробили спробу представити авторське бачення якісного
механізму взаємодії інститутів інфраструктури ринку інтелектуальної
власності, вказавши їх функції (рис. 2).
Основними об’єктами інтелектуальної власності, що є предметом
взаємодії між різними суб’єктами інфраструктури ринку інтелектуальної
власності є наукові і літературні твори, комп’ютерні програми, фонограми,
відеограми, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, раціоналізаторські
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пропозиції, компонування інтегральних мікросхем, доменні імена, знаки для
товарів та послуг, комерційні найменування, наукові відкриття, сорти рослин,
породи тварин, комерційна таємниця, ноу-хау.
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ

ɇɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨʀ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɨʀ,
ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɨʀ, ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ
ɦɿɫɬɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɪɚɜɚ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɥɚɬɢ ɦɢɬɚ ɬɚ ɡɛɨɪɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɉɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ,
ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɧɚɛɭɬɬɹɦ ɩɪɚɜ
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ɉɨɞɚɱɚ ɡɚɹɜɨɤ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɮɨɧɞɢ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɣ
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɨɜɢɧɨɤ

Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Рис. 1. Деякі завдання інфраструктури ринку інтелектуальної власності,
узагальнено автором на основі джерел 10; 11; 9

В рамках заявленої проблеми статті ми спробували сформувати на основі
матричного методу власну інституціональну структуру ринку інтелектуальної
власності в Україні, яка представлена в табл. 2. Інститути, що представлені в
таблиці 2 являють собою сукупність формальних і неформальних правил,
створених людьми, а також механізмів, які забезпечують дотримання даних
правил в сфері інтелектуальної власності. Правила на ринку інтелектуальної
власності – це “набір приписів щодо заборонених і дозволених дій, які
відносяться до більш як одного індивідуума (з різними можливостями
кодифікації). Останній елемент поєднаний з механізмом накладення санкцій.
Мається на увазі – створення витрат для порушників та для всіх інших
суб’єктів, що приймають рішення з врахуванням обмежень у вигляді певного
інституту.
Система
інститутів
носить
багаторівневий
характер
(інституціональне середовище і інституціональні угоди, до того ж
інституціональне середовище може складатися з надконституційних і
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конституційних правил)” [11, с. 27]. Система захисту прав суб’єктів
інтелектуальної власності має постійно розвиватися і доповнюватися високою
прозорістю, ефективною системою формальних і неформальних інституцій, а
також злагодженою діяльністю органів судової та виконавчої влади [14; 15].
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɰɿɥɟɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɮɟɪɢ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Ɋɢɡɢɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ

ɉɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɫɮɟɪɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Ɏɭɧɤɰɿʀ

Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ,
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ/ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɉɛɦɿɧ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɸ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɬɨɪɝɨɜɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɚɥɚɬɢ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɰɟɧɬɪɢ

Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ɉɚɬɟɧɬɧɨɥɿɰɟɧɡɿɣɧɟ ɛɸɪɨ,
ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ

ȿɥɟɦɟɧɬɢ

Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ
ɨɪɝɚɧɢ
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɛɿɪɠɿ, ɬɨɜɚɪɧɿ
ɛɿɪɠɿ, ɬɨɪɝɨɜɿ ɞɨɦɢ, ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ,
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ

ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɮɚɡɚɦɢ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ

Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɪɟɤɥɚɦɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɭɤɰɿɨɧɧɿ
ɬɨɪɝɢ, ɛɿɪɠɿ ɩɪɚɰɿ

Ʌɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ
Ȼɿɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɿɞɟʀ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɇɚɝɥɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɢ

Рис. 2. Взаємодія інститутів інфраструктури ринку інтелектуальної власності
з визначенням їх функцій, розроблено автором

В системі інституційного оформлення розробляються адекватні
конкретної ринкової ситуації заходи регулювання відносин, забезпечення
надійного захисту та ефективного (оптимального) використання
інтелектуальної власності. Вона складається з:
- правових заходів — захисту прав та інтересів авторів та їх правонаступників (захист «патентної монополії») силою законів держави за допомогою
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відповідних механізмів покарання виробників-«піратів» за несанкціоноване
використання об’єктів промислової власності;
Таблиця 2. Матрична структура інституціоналізації ринку інтелектуальної
власності в Україні, розроблено автором
Ɋɟɝɭɥɸɸɱɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɪɢɧɤɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ȱɧɫɬɢɬɭɬɢ
ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɫɚɧɤɰɿɣ
ɬɚ ɩɪɢɦɭɫɭ

ȱɧɫɬɢɬɭɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ

9 ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ;
9 ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ;
9 ɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ
ɮɪɚɧɲɢɡɢ;
9 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɩɪɨɟɤɬɢ;
9 ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɬɚɪɢɮɧɿ
ɭɝɨɞɢ;
9 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɭɝɨɞɢ;
9 ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.

9 Ɍɪɭɞɨɜɢɣ
ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ;
9 Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ;
9 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ
“ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ
ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ
ɤɨɪɢɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ”;
9 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ
“ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ
ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ
ɩɪɚɜɚ”.

ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ

9 ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ;
9 ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ;
9 ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ
ɩɪɚɰɸɽ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;
9 “Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɿ”;
9 ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
9 ɡɜɢɱɚʀ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ
ɬɪɚɞɢɰɿʀ.
9 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ;
9 Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɚ ɫɚɦɟ, Ɋɚɞɚ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ;
9 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɨɸɡ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɰɿɜ ɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ.

9ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ,
ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɧɚ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ;
9ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ
ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ
ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.

Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ”;
9 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”;
9 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ”.
9 ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ;
9 ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ;
9 ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ
ɧɨɜɚɬɨɪɚ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.

Ɍɢɩɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ

9 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ;
9 Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɢɣ
ɤɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɧɚ
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;
9 ɐɟɧɬɪɢ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ.
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9 Ⱦɉ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɿɧɫɬɢɬɭɬ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ”;
9 Ⱦɉ “ȱɧɬɟɥɡɚɯɢɫɬ”;
9 ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ȼɇɁ;
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- економічні заходи застосовують стимули економічного розрахунку, що
засновані на свідомому і добровільному виборі прийнятних правил індивідуальної поведінки на основі економічної доцільності, використанні офіційних
податкових пільг та переваг санкціонованого використання нових технологій;
- морально-етичні заходи засновані на пропаганді правил «чесного
бізнесу» та суспільного неприйняття несанкціонованого використання чужої
інтелектуальної власності;
- договірні заходи передбачають розробку вигідних для підприємства
договорів і угод та добровільному прийнятті на себе договірних зобов’язань щодо
співпраці та спільної діяльності з партнерами по інноваційному бізнесу [1, с. 84].
Аналіз ринку інтелектуальної власності в Україні крізь призму регулюючих ринків інтелектуальної власності, інститутів обмеження, санкцій і
примусу та інститутів розвитку інтелектуальної власності дали нам змогу вперше в науковій літературі згрупувати складові інституту ринку інтелектуальної
власності України та дати їм характеристику (див. таблицю 3).
В підсумку варто зазначити, що комерціалізація інтелектуальних активів
можлива за умови, якщо вони набувають економічної цінності або виступають
як засіб створення нової вартості (інтелектуальний капітал). Вибір форми
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності залежить від
висновків маркетингових досліджень. Для цього проводять ретельне вивчення
ринку інтелектуальної власності, визначають попит і індивідуальні потреби
споживачів, досліджують пропозиції аналогічних об'єктів, що існують на
ринку [16, с. 116-119]. Ринок інтелектуальної власності не лише забезпечує
зростання обсягів експорту країн із розвинутою ринковою економікою, а й
утворює невід’ємну і надзвичайно вагому складову їх національної економіки.
Україна може мати інноваційне майбутнє, якщо уряд швидко реагуватиме на
проблеми інтелектуально-духовного розвитку, а інтелектуальне виробництво,
засноване на реалізації інтелектуальної власності, стане основною засадою
національного розвитку. Цього вимагає інноваційна глобалізація, на цьому
базується постіндустріальне суспільство.
Висновки. У підсумку варто зазначити, що розроблення та впровадження
правових норм, що регулюють правове забезпечення недоторканності прав
інтелектуальної власності, механізмів застосування даних правових норм та
відповідної інфраструктури їх практичної реалізації повинно стати основою
для створення цілісної системи захисту прав інтелектуальної власності в
Україні, адже для ефективного використання прав інтелектуальної власності
потрібен відповідний економіко-правовий захист на національному рівні.
Ми переконані, що ринок об’єктів інтелектуальної власності потребує
створення ефективної системи специфікації та захисту відповідних прав. До
того ж він характеризується отриманням продавцями надприбутків у
короткостроковому періоді, тож є нагальна потреба у підвищенні рівня
держаної підтримки розвитку ринку інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність стає найбільш важливим стратегічним ресурсом
економічного розвитку України. Економічна наука повинна глибоко і
всебічно досліджувати цей складний соціально-економічний феномен.
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Таблиця 3. Зміст та характеристика складових ринку інтелектуальної
власності України, розроблено автором
Ɉɡɧɚɤɚ
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɪɢɧɤɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ȼɢɦɿɪɧɿɫɬɶ ɚɛɨ
ɦɨɠɥɢɜɚ
ɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤ
ɬɨɜɚɪɭ

Ɏɭɧɤɰɿʀ ɪɢɧɤɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɪɢɧɤɭ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ, ɜ
ɱɚɫɬɢɧɿ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɮɟɪɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɋɢɧɨɤ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤ
ɿɧɫɬɢɬɭɬ
Ⱦɟɹɤɿ ɲɥɹɯɢ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɪɢɧɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
Ɋɢɧɨɤ
Ɋɢɧɨɤ ɝɨɬɨɜɨʀ ɞɨ
Ɋɢɧɨɤ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɩɪɚɜɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ/ɩɨɫɥɭɝɢ
Ƚɨɬɨɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ
ɉɪɨɟɤɬɢ ɡ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ
ȱɞɟʀ, ɧɚɭɤɨɜɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ,
ɱɢ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɩɪɨɛɧɿ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɡɪɚɡɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚ
ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚ
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
1. Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ,
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ,
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɩɪɨɰɟɫɿɜ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ.
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
2. Ɋɨɡɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɢɧɤɭ
ɡɚ ɭɦɨɜ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɚɜ
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ.
3. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ȼɢɛɿɪ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ
ȼɢɛɿɪ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ
ɧɚɩɪɹɦɿɜ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɿɡɧɢɯ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
Ɋɨɛɨɬɚ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɹɤ
ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɿɞɟʀ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɝɨɬɨɜɿ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ ɬɚ
ȼɢɧɚɯɿɞɧɢɤɢ, ɩɪɢ
ɉɪɨɞɚɜɰɿ, ɩɨɤɭɩɰɿ,
ɚɤɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ
ɞɨɥɭɱɟɧɧɹ
ɧɨɜɚɬɨɪɚɦɢ
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ
Ʉɨɫɦɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ
ɬɟɯɧɿɤɚ, ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɋɮɟɪɚ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɫɮɟɪɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɤɪɿɡɶ
ȿɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɚɜɿɚɰɿɹ
ɩɪɢɡɦɭ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ
Ɋɢɧɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ,
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹ ɹɤɨɝɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɦɿɠ ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɣ
ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɿɽɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɮɪɚɧɲɢɡɢ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ,
ɚ ɫɚɦɟ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ); ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ
(ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɢɧɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ);
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɦɤɧɟɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ
(ɿɞɟɹ – ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ – ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ); ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.
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