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Таким чином, у роботі було проаналізовано су-
часні підходи до визначення категорії «інтелектуаль-
ної власності», серед яких основними є економіко-
правовий, соціально-економічний, етико-економічний 
підходи, визначено особливості кожного з них і запро-
поновано інтелектуальну власність визначати з позиції 
комплексного підходу, що дозволяє в сучасних умовах 
становлення та розвитку економіки знань найбільш 
повно відобразити основні сутнісні характеристики 
інтелектуальної власності. Також у роботі було надано 
структуру інтелектуальної власності та узагальнено її 
класифікацію, яку доповнено такими класифікаційними 
ознаками: за участю в діяльності суб’єктів господарю-
вання, за участю у формуванні активів підприємства. 
Отже, інтелектуальна власність є стратегічним ресур-
сом сучасного підприємства, ефективне управління 
яким дозволить підприємству зайняти вигідну позицію 
на ринку, створюючи конкурентоспроможну продук-
цію та задовольняючи попит споживача і забезпечувати 
власнику високий дохід від її використання.                   
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Сучасні тенденції розвитку економіки України 
пов'язані з переходом суспільства до більш ви-
сокої стадії розвитку відносин, а саме – інфор-

маційного суспільства. Основу його життєдіяльності 
становлять процеси виробництва, розподілу й викорис-
тання інформації, а відмінною рисою є стрімке зростан-
ня значення інформації для економічного й соціального 
прогресу. Зростання ролі інформації у суспільному жит-
ті безпосередньо впливає на розподіл праці, віддаючи 
перевагу інтелектуальній складовій. У цьому зв'язку є 
необхідність звернути певну увагу на інтелектуалізацію 
економіки, що базується на знаннях, коли інформація й 
послуги, що з нею пов’язані, здобувають порівняно більш 
високу ринкову вартість, ніж та, котру мають товари, що 
володіють натурально-речовинною формою та енергією. 
Таким чином, відбувається перехід економічної системи 
з одного рівноважного стану в інший, а джерелом такого 
переходу є інновації. Вони являють собою нові або вдо-
сконалені продукти, впроваджені на ринку, нові техноло-
гічні процеси, що використовуються у підприємницькій 
діяльності, або принципово нові підходи до надання по-
слуг [5]. З появою інноваційних змін у практичній діяль-
ності перед підприємствами постає питання доцільності 
їх використання, що вимагає проведення теоретичного 
дослідження поняття інноваційної сприятливості. 

Проблемою інноваційної сприятливості займа-
лись багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: 
І. В. Алєксєєв, К. А. Бармута, Б. Гансе, В. М. Гриньова, 
Н. В. Краснокутська, А. И. Пригожин, Л. В. Синиця та 
ін. Проте залишилось ряд питань, які потребують тео-
ретичного узагальнення.

Існує багато точок зору щодо сутності понять «ін-
новаційна сприйнятливість», «сприйнятливість підпри-
ємств до інновацій та нововведень», «прийнятність ін-
новації», «інновативність». Теоретичне узагальнення лі-
тературних джерел та їх дослідження дозволяє зробити 
висновок, що на даному етапі розвитку наукової думки 
щодо питання визначення поняття «інноваційна сприй-
нятливість» існують принципово різні точки зору.

Інноваційна сприйнятливість трактується К. А. Бар-
мутой, як здатність створювати і застосовувати піо-
нерні технологічні нововведення, або підготовленість 
і здатність того чи іншого підприємства (організації) 
здійснити в перший раз і сприйняти новацію. [3, с. 62]. 
Однак дане визначення не містить згадки про здатність 
підприємства створювати і застосовувати продуктові та 
організаційні нововведення. 

Б. Гансе вважає, що інноваційна сприйнятливість 
є характеристикою підприємства, яка відображає саме 
науковий потенціал, а великий його рівень виділяють 
як одну з ключових характеристик фірм-лідерів. Висо-
кий науковий потенціал, а отже, наявність в організації 
достатньої кількості наукових та інженерних кадрів ви-
сококваліфікованого рівня є умова для генерації або від-
творення новації. [7, с. 102]. Іншими словами, Б. Гансе 
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ототожнює інноваційну сприятливість з інноваційним 
потенціалом. Проте, А. И. Пригожин [6] має протилежну 
точку зору та вважає, що інноваційна сприйнятливість є 
складова частина інноваційного потенціалу, що відобра-
жає здатність підприємства реалізувати і застосовувати 
новації. Такої ж точки зору пропонує дотримуватися 
Голубченко Г. О., який розглядає інноваційну сприйнят-
ливість як складову частину інноваційного потенціалу. 
Таким чином, автор погоджується з другим підходом і 
пропонує розглядати інноваційну сприйнятливість під-
приємства як складову інноваційного потенціалу, що 
представлено на рис. 1.

Отже, згідно рис. 1 інноваційна сприйнятливість 
підприємства – це складова частина інноваційного по-
тенціалу, яка характеризує здатність підприємства ство-
рювати, застосовувати та реалізовувати нововведення 
на підприємстві. слід звернуту увагу, що час освоєння 
інновацій на підприємстві встановлює рівень інновацій-
ної сприятливості на підприємстві.

Також поряд з категорією «інноваційна сприят-
ливість» існує ще одна категорія «сприйнятливість під-
приємств до інновацій та нововведень». У більшості ви-
падків вчені-економісти [4, 7] ототожнюють ці поняття, 
проте деякі [1, 5] розділяють їх. Тому постає питання в 
конкретизації поняття «інноваційна сприятливість» та 
«сприйнятливість підприємств до інновацій та нововве-
день», вирішення якого надасть змогу знайти існуючи 
від’ємні риси між цими дифениціями. 

Н. В. Краснокутська, розглядає «сприйнятливість 
підприємств до інновацій та нововведень», як власти-
вість суб'єкта опанування, а саме: час освоєння ново-
введення даною організацією порівняно з іншими. Та 
пропонує розглядати опанування нововведення поетап-
но або за стадіями. А саме за стадіями: ініціювання - це 
процес, за допомогою якого організація дізнається про 
новацію і вирішує її опанувати; упровадження – це про-
цес, за допомогою якого організація здійснює інновацію 
і вона стає невід'ємною частиною самої організації. [7,  
с. 102]. Таким чином, чим більше та швидше підприєм-
ство буде застосовувати інновації, тим вище рівень його 
інноваційної сприятливості.

В. М. Гриньова та В. В. Власенко пропонують таке 
визначення, сприйнятливість підприємства до інно-
вацій та нововведень – це комплексна характеристика 
рівня його розвитку, сукупність засобів та можливостей 
для вирішення його науково-технічних та соціально-
економічних проблем [4].

Отже, «сприйнятливість підприємств до інновацій 
та нововведень» – це можливість опанування іннова-
цій та нововведень, за певний період часу, що підвищує 
науково-технічний і соціальний рівень підприємства.

На думку, І. В. Алєксєєва та А. Г. Оленець, проблема 
інновацій в Україні полягає якраз у низькому рівні відпо-

відності між «прийнятністю інно-
вацій» і «сприятливістю економі-
ки» до принципово нових техноло-
гій, процесів, продуктів. [1, с. 148]

«Прийнятність інновації»  
І. В. Алєксєєв пропонує розглядати 
як здатність економічного серед-
овища сприймати пропоновані но-
вовведення. Адже далеко не кожна 
інновація може «вписатися» в уста-
лений порядок господарювання, в 
певну систему технологій конкрет-
ного підприємства [1, с. 149].

 З позицій макроекономіки 
«прийнятність інновацій» озна-
чатиме можливість співіснування 
певного нововведення з існуючими 
на ринку товарами та послугами. З 
позицій окремого підприємства, ця 
категорія має відображати суміс-

ність нововведення з технологіями, які використовують-
ся цим підприємством. Окремим випадком слід вважати 
ситуацію, коли інновація прийнятна для підприємства 
через те, що повністю витісняє старі технології, тобто 
відсутня потреба у погодженні між новими й старими за-
собами виробництва.

Таким чином, категорія «прийнятності інновацій» 
відрізняється від категорії «інноваційна сприятливість», 
під якою розуміють таке. Інноваційна сприятливість 
економіки - це такі умови, які забезпечують швидку ко-
мерціалізацію інновацій, тобто так і зовнішні для інно-
вації умови, що дозволяють отримати значно більший 
прибуток від запровадження інноваційних проектів, ніж 
від базових технологій [2, с. 16].

А. И. Пригожин ототожнює поняття «іннова-
тивність» та «інноваційна сприйнятливість», під якою 
розуміє здатність підприємства сприйняти інновації 
та нововведення і науковий потенціал підприємства 
як складових частин поняття інноваційний потенціал. 
Отже, по-перше, трактується, як здатність застосувати 
нововведення, по-друге – як створити новацію[6]. 

Інноваційна сприйнятливість або інновативність 
підприємства залежить від різних зовнішніх і внутріш-
ніх факторів. До внутрішніх факторів відноситься на-
явність сприятливих економічних, організаційних, пси-
хологічних, кадрових і технічних умов для інновацій. 
Важливою ланкою в підтримці інноваційних ініціатив 
на підприємстві є і інформаційний аспект, тобто є місце 
взаємодії інформації про нововведення в системі при-

Рис. 1. Схема інноваційної сприятливості підприємства
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йняття рішень на підприємстві. Важливу роль відігра-
ють зовнішні фактори, пов'язані з розвиненістю ринко-
вих відносин; станом фінансово-економічної системи; 
соціально-економічним і політичними факторами; на-
явністю або відсутністю сприятливого інноваційного 
клімату та підтримки з боку держави; позиціонуванням 
підприємства в галузі; характеристики самої галузі; роз-
виненістю відповідної інфраструктури місця розташу-
вання підприємства [6].

Проведений аналіз літературних джерел надав змо-
гу зробити ряд висновків, по-перше, категорії «ін-
новаційна сприйнятливість», «сприйнятливість 

підприємств до інновацій та нововведень», «прийнят-
ність інновації», «інновативність», не є тотожними по-
няттями, проте, по-друге, хоча ці категорії розрізняються 
за змістом проте у повсякденній практиці ототожнюють 
їх, по-третє, різні тлумачення цих понятть можна поясни-
ти відмінностями у меті використання.                               
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В период конца XX – начале XXI веков в мире наблю-
даются небывалые кризисные явления, свидетель-
ствующие о смене эпох в истории существования 

глобального хозяйства. Данные метаморфозы меняют 
саму суть хозяйственной систему, что делает их пони-
мание крайне актуальным. Среди них можно выделить 
следующие:

1) наиболее острыми в современном мире являются 
энерго-экологические кризисы. Из-за увеличения числен-
ности населения, применения технологий, загрязняющих 
окружающую среду, а также экстенсивного использования 
природных ресурсов, в последней четверти ХХ столетия 
появляются чрезвычайно серьезные экологические угро-
зы, имеющие глобальный масштаб. Эти противоречия 
проявляются в двух важных обстоятельствах: а) сильном 
загрязнении окружающей среды и эксплуатации приро-
ды, а также б) исчерпаемостью многих, необходимых для 
человеческой жизнедеятельности ресурсов;

2) технологические угрозы. Очередным, актуаль-
ным противоречием являются технологические измене-

ния. В 10 – 20 годах XXI столетия будет происходить но-
вая технологическая революция в авангардных странах, 
результатами которого станет распространение шестого 
технологического уклада, «адекватного постиндустри-
альному технологическому способу производства» [1, 
с. 273]. Его авангардными отраслями, как можно судить 
уже сейчас, должны стать альтернативная энергетика и 
связанная с ней революция транспорта, нанотехноло-
гии, биотехнологии и информационные сети. Водород-
ная энергетика, возможно, станет ядром данного тех-
нологического уклада, что дает возможность говорить 
о глобальной энергетической революции. В результате 
нее человечество может впервые получить массовый 
доступ к огромному источнику возобновляемой энер-
гии. Это будет суть шестого технологического уклада 
и тесно связанного с ним очередного Кондратьевского 
цикла. Хотя, если посмотреть более глобально, то дан-
ные технологические изменения, конца XX – начала XXI 
веков по масштабу сопоставимы с появлением первых 
орудий труда, земледелия или промышленности. Други-
ми словами, это эпохальные инновации;

3) социально-экономические кризисы. Представля-
ется, что важнейшие социально-экономические проти-
воречия будет находиться за пределами противостоя-
ния классической капиталистической и социалисти-
ческой систем, так как они представляют собой лишь 
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