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Братусь Г.А. Інтелектуальна власність в контексті розвитку постіндустріального суспільства.  
У статті розглянуто формування інтелектуальної власності як економічної категорії; доведено вплив історич-
но-еволюційного розвитку суспільства на сутнісні та змістовні особливості інтелектуальної власності; вияв-
лено особливості прояву форм інтелектуальної власності залежно від доіндустріального, індустріального й 
постіндустріального етапів розвитку суспільства; доведено, що в постіндустріальному суспільстві провідну 
роль відіграють процеси створення, зберігання, передачі знань та обміну ними як головним важелем фор-
мування інтелектуальної власності. Виокремлено відмінні особливості постіндустріального етапу розвитку 
суспільства, основними серед яких є перетворення системи знань на визначальний чинник суспільного про-
гресу та глибоке проникнення інтелектуальної власності в усі соціально-економічні сфери. Запропоновано 
архітектоніку концепту інтелектуальної власності на постіндустріальному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: інтелектуальна власність, еволюційний розвиток, постіндустріальне суспільство, дефі-
ніція інтелектуальної власності, соціально-економічний розвиток, управління знаннями.

Братусь А.А. Интеллектуальная собственность в контексте развития постиндустриального общества. 
В статье рассмотрено формирование интеллектуальной собственности как экономической категории; доказа-
но влияние историко-эволюционного развития общества на сущностные и содержательные особенности ин-
теллектуальной собственности; выявлены особенности проявления форм интеллектуальной собственности 
в зависимости от доиндустриального, индустриального и постиндустриального этапов развития общества; 
доказано, что в постиндустриальном обществе ведущую роль играют процессы создания, хранения, передачи 
знаний и обмена ими как главным рычагом формирования интеллектуальной собственности. Выделены отли-
чительные особенности постиндустриального этапа развития общества, основными среди которых является 
превращение системы знаний в определяющий фактор общественного прогресса и глубокое проникновение 
интеллектуальной собственности во все социально-экономические сферы. Предложена архитектоника кон-
цепта интеллектуальной собственности на постиндустриальном этапе развития общества.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, эволюционное развитие, постиндустриальное общес-
тво, дефиниция интеллектуальной собственности, социально-экономическое развитии, управление знаниями.

Bratus Hanna. Intellectual property in the context of development of a post-industrial society. The article 
examines the formation of intellectual property as an economic category, identifies the main socio-economic fac-
tors that determine the definition of intellectual property; proves the influence of the historical and evolutionary 
development of society on the essential and substantial features of intellectual property; reveals the features of the 
manifestation of forms of intellectual property depending on the pre-industrial, industrial and post-industrial stage 
of development of society. It also proves that in the post-industrial society the leading role is given to knowledge 
management, as the main lever for the formation of intellectual property and innovative development. The definition 
of intellectual property is given from the perspective of an economic approach, the difference of which lies in the 
interpretation of its dichotomous nature: as a product in the market of intellectual products and as a tool to increase 
the market value of an enterprise. A cause and effect connection between scientific knowledge, the creation of which 
improves the organizational and economic mechanisms of enterprise functioning, the improvement of technology, 
which leads to the appearance of innovative products and intellectual property, which is formed as a result of the 
implementation of innovative products in the manufacturing sector, has been established. Defining innovation as a 
product of intellectual work, the distinguishing features of the post-industrial stage of development of society are 
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highlighted, the main of which is the transformation of the knowledge system into a determining factor in social 
progress and the deep penetration of intellectual property in all socio-economic spheres. It is proposed an architec-
tonics of the concept of intellectual property at the post-industrial stage of the development of society, the difference 
of which is the identification of the main socio-economic components that determine the definition of intellectual 
property, namely: the development of industrial relations, the competitive environment, scientific and technological 
development. Considering intellectual property in the context of an enterprise, it is proved that intellectual property 
is an intangible asset of an enterprise.

Key words: intellectual property, evolutionary development, post-industrial society, definition of intellectual 
property, socio-economic development; knowledge management.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку економічної науки питання цілісного дослідження 
інтелектуальної власності вимагає розширення методо-
логічної наукової бази з використанням еволюційної 
теорії економічного розвитку світового співтовариства, 
загальної теорії складних систем, теорії інформаційної 
економіки та інших галузей знань. Процес розвитку 
інтелектуальної власності в контексті еволюції соці-
ально-економічних систем характеризується зміною 
етапів розвитку. Поступовий перехід від доіндустріаль-
ного до індустріального й постіндустріального етапів 
розвитку інтелектуальної власності суттєво позначився 
на пріоритетних економічних основах суспільства.

В процесі цивілізаційного розвитку спостерігається 
вдосконалення інтелектуальної власності, що зумов-
лено активним використанням знань. Постіндустрі-
альні перетворення суспільства підвищують роль та 
значення засобів індивідуалізації суб’єктів господарю-
вання. З розвитком суспільства з’являються нові про-
дукти інтелектуальної діяльності, зокрема комп’ютерні 
програми й бази даних, топології мікросхем, цифрове 
копіювання та мовлення, біотехнології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особли-
вості постіндустріального етапу розвитку інтелекту-
альної власності окреслено в наукових працях зарубіж-
них дослідників, зокрема в роботах І. Валлерстайна, 
Д. Белла, А. Турена, В. Іноземцева, С. Нікіфорової, 
Р. Капелюшнікова, В. Макарова, А. Прохорова. Сут-
тєвий внесок у розроблення зазначеної проблематики 
серед вітчизняних дослідників здійснили В. Базиле-
вич, В. Вірченко, В. Геєць, Ю. Зайцев, Л. Литвинчук, 
О. Олійник, О. Орлова-Курилова, Г. Почепцов, П. Роді-
онов, О. Нікітіна, О. Файдевич, А. Чухно, А. Штангрет 
та інші вчені. У своїх дослідженнях науковці розгляда-
ють сучасну парадигму розвитку постіндустріального 
суспільства, обґрунтовують значення постіндустріаль-
ної економіки для України, доводять, що постіндустрі-
альне суспільство є передумовою розвитку економіки 
знань, висвітлюють становлення та розвиток економіч-
ної теорії інтелектуальної власності.

Водночас турбулентний характер стратегічних змін 
соціально-економічного середовища потребує осмис-
лення напрацьованих результатів і наявного доробку 
дослідження проблеми інтелектуальної власності в 
контексті розвитку постіндустріального суспільства.

Формулювання завдання дослідження. Мета 
статті полягає у виявленні впливу соціально-економіч-
ного розвитку суспільства на сутнісно-змістовну дефі-
ніцію інтелектуальної власності як базового концепту 
на постіндустріальному етапі розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проб-
лема формування дефініції інтелектуальної власності 

виникає в результаті природного процесу розвитку 
живої природи, який сприяв розвитку інтелекту й зумо-
вив еволюцію в укладі життя людини як носія інтелекту. 
Етапи розвитку інтелектуальної власності доцільно роз-
глядати у взаємозв’язку із соціально-економічним роз-
витком суспільства. Розглядаючи сутнісно-змістовну 
дефініцію інтелектуальної власності, відзначаємо, що її 
формування має досить тривалу історію.

Історичний розвиток людської цивілізації – це при-
клад не тільки постійного руху суспільства, людини 
й культури, але й постійної появи різних форм виразу 
інтелектуальної власності, оскільки еволюційно-істо-
ричний розвиток соціально-економічної сфери сус-
пільства безпосередньо пов’язаний із появою певних 
трансформаційних змін, обумовлених удосконаленням 
засобів виробництва й предметів праці, використанням 
нових форм праці й соціально-трудових відносин тощо.

Результати проведеного компаративного та порів-
няльного аналізу еволюційно-історичного розвитку 
суспільства й розвитку інтелектуальної власності 
[1–5] дали змогу зробити висновок про те, що основ-
ними соціально-економічними факторами, що визна-
чають дефініцію інтелектуальної власності, є розви-
ток виробничих відносин, конкурентне середовище, 
науково-технічний розвиток і правове регулювання. 
В результаті проведеного контент-аналізу впливу соці-
ально-економічного розвитку суспільства на форму-
вання та розвиток інтелектуальної власності складено 
хронологічну карту впливу соціально-економічного 
розвитку суспільства на сутнісно-змістовну дефініцію 
інтелектуальної власності (рис. 1).

Основними особливостями розвитку інтелектуаль-
ної власності доіндустріального етапу еволюційного 
розвитку інтелектуальної власності є створення про-
стих технологічних винаходів, обмеження прав авторів 
на них. Водночас спостерігається зміна економічних 
формацій, яка супроводжується зростанням загального 
рівня науково-технічного розвитку суспільства, про що 
свідчать створення все більшої кількості винаходів і 
формування їх правового регулювання.

Індустріальний етап еволюційного розвитку інте-
лектуальної власності характеризується появою 
перших НДДКР на підприємствах і знеособленням 
винаходів. Інтелектуальна власність забезпечує моно-
полізацію ринку на законних підставах, спостеріга-
ється створення міжнародних інститутів з охорони 
інтелектуальної власності, а також уніфікація патент-
ного законодавства.

На цьому етапі підвищується значущість науки, яка 
стає впливовим фактором розвитку суспільства й сус-
пільного розподілу праці. Економічною детермінантою 
індустріального суспільства стала промисловість, з 
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розвитком якої значення інформації у суспільстві зрос-
тає. В індустріальний період прискорився розвиток 
науки, час від винаходу технології до її впровадження 
значно скоротився. Також зростала кількість людей, 
що мали освіту. Все це приводило до підвищення зна-
чення інформації у суспільстві.

Проте лише із середини XX ст. інформація почала 
посідати провідне місце у суспільстві. Змінилась 
частка працюючих у різних секторах економіки на 
користь тих сфер, що не пов’язані безпосередньо з 
виробництвом матеріальних речей. Інформація почала 
відігравати роль провідної продуктивної сили суспіль-
ства, оскільки, на відміну від інших продуктивних сил, 
інформація стає єдиним ресурсом, обсяг якого не змен-
шується в процесі використання [1, с. 37].

Постіндустріальний етап еволюційного розвитку 
інтелектуальної власності можна назвати ерою домі-
нування інформації та знань в усіх сферах і галузях. 
Інформація стає однією з основних умов зростання 
наукового, технічного, економічного, політичного, 
соціального прогресу суспільства. Оскільки інформа-
ція як об’єктивна категорія в процесі людської розу-
мової діяльності перетворюється на знання, то саме 

в постіндустріальному суспільстві на перший план 
виходить людина, яка здатна приймати інформацію, на 
основі чого можна генерувати знання.

Постіндустріальне суспільство висуває на перший 
план взаємостосунки «людина – людина», а світ стає пере-
важно соціально-етичним. Логіка цивілізаційного процесу 
спрямована на розвиток людської особистості, підносить 
цінність людини, що стає все більш включеною не тільки 
в природні та технологічно-трудові, але й соціокультурні 
процеси. Парадигма нової економічної політики щодо 
формування економіки знань стає безальтернативним век-
тором державотворчого процесу [2, с. 87].

В умовах постіндустріальної економіки людське 
життя стає головною цінністю суспільства, оскільки 
саме людина оживляє речові фактори виробництва, а 
саме землю й капітал, стоїть на початку виробничого 
процесу, є центром будь-якого виробництва. Найважли-
вішими принципами постіндустріального суспільства 
стають якість життя, творча праця, відчуття особистої 
свободи, соціальної захищеності тощо [3, с. 14–15].

Становлення теорії постіндустріального суспіль-
ства в її сучасному вигляді пов’язано з ім’ям Д. Белла. 
На його думку, постіндустріальне суспільство не є про-
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Рис. 1. Хронологічна карта впливу соціально-економічного розвитку суспільства  
на сутнісно-змістовну дефініцію інтелектуальної власності

Джерело: систематизовано, узагальнено автором за даними джерел [1–6]
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єкцією або екстраполяцією сучасних тенденцій захід-
ного суспільства, адже є новим принципом соціально-
технологічної організації та новим образом життя, що 
витісняє індустріальну систему, як свого часу вона 
витіснила аграрну систему [1].

Розвиток сучасного суспільства характеризується 
трансформацією індустріального суспільства в постін-
дустріальне, посиленням процесів глобалізації. Якщо 
в доіндустріальному та індустріальному суспільствах 
рушійною силою економічного розвитку були мате-
ріальні чинники, то в постіндустріальному суспіль-
стві провідну роль відіграють управління знаннями, 
формування інтелектуальної власності. Перетворення 
системи знань на визначальний чинник суспільного 
прогресу зумовило глибоке проникнення інтелектуаль-
ної власності в усі соціально-економічні сфери. Пере-
важання інтелектуальної праці над фізичною, впро-
вадження інтелектуально-інформаційних технологій 
у виробництво, утвердження знань та інформації як 
провідних чинників соціально-економічного розвитку 
спричинили фундаментальні структурні зміни у фор-
муванні постіндустріальної економіки.

Отже, постіндустріальну економіку можна визна-
чити як тип господарства, де, на відміну від усіх попе-
редніх, головним продуктивним ресурсом є знання, що 
сприяють відтворенню якісно нового продукту, а саме 
інформації, яка є базисом для створення знань, поши-
ренням яких займається більшість активних продук-
тивних сил [4].

Становлення постіндустріального суспільства 
супроводжується розвитком нової соціальної струк-
тури суспільства, заснованого на таких умовах, як 
освіта, здатність до розширеного відтворення знань 
[3, с. 14]. Сучасна доктрина інтелектуальної влас-
ності характеризується «плюралізмом альтернативних 
напрямів, які конструктивно співпрацюють та конку-
рують між собою» [9].

В нових умовах становлення постіндустріальної 
структури виробництва пошук нових теоретичних під-
ходів конструкцій економічного змісту інтелектуальної 
власності, долаючи принцип «економічного імперіа-
лізму» неокласичного підходу, продовжують неоінсти-

туціоналісти. Згідно з концепцією неоінституціональ-
ної економіки специфікація прав власності в певний 
момент досягає стану, за якого витрати на виграш від 
подолання розмитості прав власності перетворюються 
на неокупні, внаслідок чого великого значення набуває 
пошук умов обмежень та розподілу права власності, за 
яких конкретний набір повноважень забезпечить най-
більш вигідну реалізацію конкретного економічного 
проєкту. Отже, інтелектуальну власність починають 
трактувати як діючу в суспільстві «систему виключень 
із доступу до нематеріальних благ» [5].

Логічним стає припущення щодо можливості дро-
блення прав власності на будь-який об’єкт між кіль-
кома приватними повноважними особами. Відповідні 
дослідження [10] сприяють досягненню «дуалістичної 
сутності» інтелектуальної власності як складної комп-
лексної категорії на основі поєднання її економічного 
та юридичного змісту, що сприяє більш глибокому 
розумінню реальних соціально-економічних відносин 
у сучасному суспільстві. Поділяючи думку І. Литвин-
чука щодо того, що теоретичні засади інтелектуаль-
ної власності мають дискреційний характер пізнання, 
погоджуємося з умовиводом про те, що саме така від-
мінність визначення інтелектуальної власності при-
водить до великовагової конструкції, що ускладнює 
доктринальне осмислення; потребує конкретизації 
архітектоніки концепту інтелектуальної власності на 
постіндустріальному етапі розвитку суспільства, вираз 
якого представлено на рис. 2.

Специфіка формування інтелектуальної власності 
проявляється в тому, що вона є продуктом інтелек-
туальної праці, творчих зусиль. Її основу склада-
ють інформація та знання. Крім того, формування та 
використання інтелектуальної власності нерозривно 
пов’язані з інформаційними потоками, що виникають 
у процесі обміну інформацією між різними бізнес-про-
цесами підприємства з урахуванням їх координації 
елементами управління знаннями підприємства.

Через мінливе конкурентне ринкове середовище в 
системі управління економічною діяльністю підприєм-
ства найбільш складним і неоднозначним питанням є 
управління інтелектуальною власністю. Це обумовлено 

•Домінуючий фактор 
виробництва - 
знання 

Розвиток виробничих 
відносин 

•Інтелектуальна 
власність - основний 
інструмент розроблення 
патентних технологій, 
що дають змогу 
контролювати певні 
сегменти ринку 

Конкурентне 
середовище 

•Інформація - головна 
рушійна сила 
виробничої, інноваційної 
та управлінської 
діяльності будь-якого 
підприємства 

Науково-технічний 
розвиток 

Рис. 2. Архітектоніка концепту інтелектуальної власності  
на постіндустріальному етапі розвитку суспільства

Джерело: складено автором
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тим, що управління інтелектуальною власністю – це 
динамічний процес, який спрямований на формування 
стійких конкурентних переваг у довгостроковій пер-
спективі та підвищення ринкової вартості підприємства.

У постіндустріальній економіці виробничий процес 
охоплює весь цикл перетворення знання на інновацій-
ний продукт за схемою «наука – технологія – продукт – 
ринок». Наукові знання вдосконалюють технологію, 
зміна технології приводить до появи інноваційних про-
дуктів, які вже формують нові сегменти ринку. Інте-
лектуальні продукти, що потрапили у виробництво, 
реалізовані в цій сфері та привели до її значних змін, 
можуть бути охарактеризовані як інновації [11, с. 329]. 
Отже, інновацію можна вважати реалізованим інтелек-
туальним продуктом. Інновація, що отримала право-
вий захист, розглядається як результат інтелектуальної 
діяльності або як інтелектуальна власність.

Інтелектуальна власність є нематеріальним активом 
підприємства, оскільки об’єкти інтелектуальної влас-
ності в обліку підприємства є видом нематеріального 
активу. Права на об’єкти інтелектуальної власності 
стають нематеріальними активами після того, як вони 
будуть поставлені на бухгалтерський облік. Для цього 
принаймні необхідно виконати дві умови, а саме вста-
новити ціну прав і визначити термін їх служби [12].

До дослідження інтелектуальної власності необ-
хідно підходити з позицій інституціонального аналізу, 
використання якого дає змогу більш точно виявити 
сучасний об’єктивний стан реального правового забез-
печення статусу інтелектуальних активів в економічній 
діяльності. Саме формування інтелектуальної влас-
ності та раціональне використання сприятимуть подо-
ланню застійних явищ в економіці України та побудові 
постіндустріального суспільства на основі високих 
технологій. В. Макаров слушно зауважує, що інтелек-
туальний потенціал окремої людини може мати світове 

значення, тому що в процесі наукової або дослідниць-
кої діяльності не тільки створюються інтелектуальні 
новації, на підставі яких потім формуються нові тех-
нології виробництва й способи споживання, але й від-
буваються інтелектуальний розвиток, перетворення 
самих людей і пов’язаний з цим розвиток потенціалу 
економічних систем і суспільства загалом [13, с. 82].

Висновки. Таким чином, за результатами проведе-
ного дослідження зроблено такі висновки.

Визначаючи місце інтелектуальної власності в діяль-
ності та розвитку підприємства, ми зробили акцент на 
її дихотомічному характері. Інтелектуальна власність, з 
одного боку, є товаром на ринку інтелектуальної продук-
ції та може бути придбаною у власність іншою органі-
зацією, яка отримує право на використання цієї інтелек-
туальної власності, а з іншого боку, є інтелектуальним 
інструментарієм, який використовується під час ство-
рення ринкової вартості підприємства.

Процес розвитку інтелектуальної власності в кон-
тексті еволюції соціально-економічної системи зумов-
лено тим, що поступовий перехід від доіндустріаль-
ного до індустріального та постіндустріального етапів 
позначився на пріоритетних економічних основах сус-
пільства. У процесі соціально-економічного розвитку 
суспільства спостерігаються розширення дефініції 
інтелектуальної власності, підвищення її ролі в інно-
ваційному розвитку підприємства, посилення значу-
щості під час формування його конкурентних переваг.

Застосування у відтворювальному процесі еконо-
міки країни сучасних технологій управління знаннями, 
перенесення досвіду й знань людини в комп’ютерні 
програми сприяють перетворенню інтелектуальної 
власності в економічну категорію, яка розширює сферу 
застосування наукових знань про процеси ефективного 
господарювання, визначаючи правові перетворення у 
стосунках правовласників інтелектуальних активів.
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