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ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Сучасні теорії розвитку світового господарства розглядають три основних 

етапи його розвитку: доіндустріальне (традиційне), індустріальне і 

постіндустріальне суспільства. У табл. 1 наведені порівняльні характеристики 

етапів і процес формування інтелектуальної власності на кожному з них. 

Таблиця 1 

Роль і процеси управління результатами інтелектуальної діяльності на 

різних етапах розвитку світового господарства  

Етап розвитку 

світового 

господарства 

Основні риси 

суспільства 

Еволюція інтелектуальної 

власності 

1.Доіндустріальне 

(традиційне) 

суспільство  

(XV-VII ст.) 

Розвиток сільського, 

лісового господарства, 

мисливства, рибальства. 

Значні географічні 

відкриття. Становлення 

світового торгівельного 

ринку. 

Система привілей на 

використання технологій, 

товарних знаків, авторських 

прав, що надаються вищою 

державною владою. 

2.Індустріальне 

суспільство  

(VII -  середина XX 

століття) 

Розвиток промисловості 

та будівництва. 

Утворення світових 

ринків товарів та послуг, 

Прийняття національних 

патентних законів та законів 

про авторське право 

ведучими країнами світу. 



капітала та робочої сили. 

Промислова революція 

середини ХІХ ст. 

Монополізація 

виробництва та 

створення ТНК. 

Розвиток міжнародної 

торгівлі патентами та 

ліцензіями. 

Прийняття Паризької 

конвенції про міжнародну 

охорону промислової 

власності (1883 р.) та 

Мадридської угоди про 

міжнародну реєстрацію 

товарних знаків (1891 р.). 

Розвиток міжнародної 

торгівлі патентами та 

ліцензіями на винаходи, ноу-

хау, товарні знаки, об'єкти 

авторського права. 

3.Постіндустріальне 

суспільство  

(Друга половина 

XX століття – XXI 

століття) 

Науково-технічна 

революція середини ХХ 

ст. Розвиток 

національних 

господарств та світової 

економіки грунтується 

на використанні знань, 

результатів 

інтелектуальної 

діяльності, наукомістких 

технологій: перехід 

світової економіки у 

якісно новий стан – 

«інтелектуальної 

економіки», або 

«економіки знань». 

Формування та інтенсивний 

розвиток світогово ринку 

інтелектуальної власності 

(ринку ліцензій). Створення 

Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності 

(1967 р.) та міжнародних 

регіональних організацій з 

патентування. Пріоритетний 

розвиток внутрішньофірмової 

міжнародної торгівлі 

ліцензіями в межах ТНК. 

Таблиця сформована на основі [1, с. 25-26]. 



Аналіз таблиці показує, що у сучасному економічному просторі все 

більшого значення набувають інноваційні процеси, спрямовані на створення 

об'єктів інтелектуальної власності підприємств та подальшу їх комерціалізацію.  

Цивільний кодекс України (ст.418) визначає право інтелектуальної 

власності як «право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або 

інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та 

іншим законом» [2]. 

В. І. Мухопад зазначає, що формування сучасного постіндустріального 

суспільства у світі супроводжується стрімким переходом світової економіки у 

якісно новий стан - «інтелектуальну економіку», або «економіку знань». 

Головним джерелом добробуту та соціально-економічного розвитку країн і 

цивілізацій стають не природні ресурси, а творчі досягнення людей: ідеї і 

засновані на них нововведення. При цьому найціннішими знаннями стають ті, 

які знаходять відповідну форму, що охороняється законом про інтелектуальну 

власність [1, с. 24-25]. 

Приєднуємось до думки дослідників, які вважають, що реальне значення 

інтелектуальної власності надзвичайно важливе для майбутнього усього 

людства та що світова економіка знаходиться на порозі «ери інтелектуальної 

власності» [3]. 
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