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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті досліджено модель самоуправління в інфраструктурі системи державного управлін
ня сферою інтелектуальної власності. Акцент зроблено на принципах моделі та запропонова
но відповідні рекомендації щодо їх вдосконалення.
The article is exploring the model of selfgovernment in the infrastructure of the system of public
management in the sphere of intellectual property. The emphasis is made on the principles of the
model and proposals for its improvement are given.
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Мета статті: розглянути організацію державного
управління сферою інтелектуальної власності та розро(
бити модель самоуправління в інфраструктурі системи
державного управління.
Питання самоуправління, самоорганізації держав(
ного управління знайшли свою реалізацію у різних сис(
темах як технічного, так і організаційного типу. Інварі(
антність самокерованих систем у визначених межах
зміни зовнішнього чи внутрішнього середовищ дозво(
ляє зберігати головні властивості системи. Планомір(
ність і спрямованість змін у структурі самокерованої
системи вважаються факторами стійкості функціонуван(
ня цієї системи. Самокеровані системи належать до кла(
су відкритих систем.

продукції в умовах інтеграції нашої країни в міжнародні
співтовариства, є підставою для розробки моделі само(
управління в структурі системи державного управління
сферою ІВ.
На важливості наукового пошуку шляхів вирішення
цих питань наголошувалось дослідниками цієї проб(
лематики: О.С. Анісімовим, П.К. Анохіним, Ст. Біром,
Н. Вінером, Д. Гібсона, Р.Л. Дафтом, У.Р. Ешбі, О.Г. Івах(
ненком, Є.Н. Князєвим, В.Л. Кузнєцовим, Б.З. Мільне(
ром, М. Месаровичом, С.П. Мосовим, Й.А. Мюллером,
Н.Р. Нижник, Г. Ніколіс, В.Г. Пушкіним, О. В. Рублюк,
С.Б. Українцєвим, В.Є. Хіценком, П.М. Цибульовим,
І.І. Чернелюком, О.С. Шаптала, І.М. Шестаком, Г.П. Щед(
ровицьким та ін.
Модель самоуправління в системі державного уп(
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
равління сферою ІВ пропонується розробити шляхом
Актуальність питань удосконалення державного реалізації таких принципів, як принцип "цілеспрямова(
управління сферою інтелектуальної власності (ІВ), що ної поведінки", принцип "адаптації", принцип "зовніш(
зумовлена потребою інноваційного руху Україні і забез( ньої турбулентності", принцип "внутрішнього опору",
печенням конкурентоспроможної високотехнологічної принцип "здатності до прогнозування", принцип "єдності
частин у цілому" і принцип "розрізнення
"гарної" і "поганої" організації" [1—9].
[ (t) O (t)
[ ‘(t)
O ‘(t)
Це пов'язано, у першу чергу, з розглядом
суб'єктів і об'єкта державного управлін(
MɈɪɝɚɧɢ
(t)
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ
ня у сфері ІВ із урахуванням їхніх взає(
x0(t) H (t)
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɋɮɟɪɚ ȱȼ
мозв'язків.
ɫɮɟɪɨɸ ȱȼ
Вихідну організацію державного уп(
(-)
равління сферою ІВ схематично можна
навести у вигляді структурно(функціо(
Рис. 1. Загальна схема організації державного управління нальної моделі, що приведена на рис.1.
сферою ІВ
У процесі управління державними орга(
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нами виробляються рішення y(t), спрямо( ȼɢɳɿ
вані на досягнення обраної (установленої) ɤɟɪɿɜɧɿ
мети у сфері ІВ. Оцінка ступеня досягнен( ɨɪɝɚɧɢ
ня мети здійснюється шляхом порівняння ɞɟɪɠɚɜɢ
нормативних значень показників ефектив(
ності x0(t) з отриманими значеннями x(t)
у результаті виконання завдань M(t), по(
Ɉɪɝɚɧɢ
ставлених органами державного управлі( ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ння у сфері ІВ.
Наявність розбіжностей H(t) свідчить ɫɮɟɪɨɸ ȱȼ
про можливість виникнення кризової си(
I
туації в сфері ІВ у зв'язку з недосягнен(
[ (t) O (t)
[ ‘(t) O ‘(t)
ням поставленої мети. На процес держав(
ного управління і стан сфери ІВ впливають
зміни умов зовнішнього O(t), O'(t) (еко(
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ
номічні чинники, науково(технічні чинни(
y(t)
x(t)
M (t)
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɋɮɟɪɚ ȱȼ
ки, соціальні чинники тощо) і внутрішньо(
го [(t), ['(t) (людські чинники, ресурси
тощо) середовищ.
Як слідує з рис.1, основним принци(
Ⱥɭ
Ⱥɩ
пом управління на теперішній час зали(
W
шається управління "по відхиленню". Та(
кий підхід не завжди дає позитивний ре(
R
зультат, а інколи — забезпечує тільки
фіксацію негативних фактів. Так, на(
приклад, проблему інноваційного роз(
Ʉɨɧɬɭɪ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
витку зафіксували в Україні тільки на
рубежі 2007—2009 рр., хоча негативна Рис. 2. Схема структури моделі самоуправління в системі
динаміка щодо зменшення в країні
державного управління сферою ІВ
кількості творців, винахідників і раціона(
лізаторів спостерігається, починаючи з 90(х років до створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
минулого століття. Відсутність реакції на таку динам( У цих умовах самоуправління має забезпечити, перш
іку з боку держави привело за 20 років до значного за все, пошук компромісів у питаннях майнових прав
зменшення кількості і якості інтелектуального капі( на об'єкти ІВ, які раніше не виникали. Наочним при(
талу України.
кладом є ситуація з брендами на українському продо(
Принцип управління "по обуренню" майже не зас( вольчому ринку, права на які належать європейцям:
тосовується в зв'язку зі слабкою розробкою питання ви( коньяк, піца, сири: фета, чеддер і пармезан тощо. Пе(
явлення кризових ситуацій у сфері ІВ на ранній стадії їх релік продуктів, доля яких залежить від двостороннь(
можливого виникнення — при виявленні симптомів кри( ого переговорного процесу урядовців, налічує близь(
зової ситуації. У зв'язку з тим, що контур самоуправлі( ко 2 тис. найменувань. Це товари, які виробляються в
ння в системі державного управління сферою ІВ Україні, але їх назви запатентовані іншими європейсь(
відсутній, то має місце залежність якості управління від кими країнами.
того, наскільки добре володіє мистецтвом управління
З огляду на вищевикладене, перейдемо до об(
керівна ланка в системі державного управління сферою грунтування структури моделі самоуправління в сис(
ІВ. Підтвердженням є відсутність на теперішній час темі державного управлінні сферою ІВ. Відповідно до
дієвих механізмів реалізації принципу "життєвого цик( принципу "цілеспрямованої поведінки" вихідні ре(
лу об'єкта ІВ" і "пробуксовування" інноваційного роз( зультати щодо сфери ІВ мають аналізуватися орга(
нами державного управління із урахуванням величин
витку нашої країни.
У зв'язку з цим виходом із існуючого положення є розбіжностей H(t). Отже, у структурі моделі самоуп(
розробка моделі самоуправління в системі державно( равління необхідно мати аналізатор (Aп), який буде
го управління сферою ІВ з урахуванням наведених визначати для кожного процесу виконання завдань у
вище принципів, що необхідно, у першу чергу, для сфері ІВ наявність розбіжностей H(t) між норматива(
організації ефективного функціонування системи дер( ми (нормами) x0 (t), встановленими в результаті ви(
жавного управління сферою ІВ у мінливих умовах зов( робленого управлінського рішення y(t), і контрольо(
нішнього і внутрішнього середовищ. Доцільність само( ваними виходами x(t), та їхній вплив на виконання цих
управління системи державного управління сферою ІВ завдань (t) (рис. 2). При цьому контролюватися по(
зумовлюється необхідністю забезпечення її функціо( винні не тільки кінцеві результати, але і проміжні ре(
нальної інваріантності при змінах стану зовнішнього і зультати вирішення завдань у сфері ІВ. Необхідність
внутрішнього середовищ, що має особливе значення встановлення і контролю значень показників ефектив(
в умовах інтеграції України в міжнародні співтовари( ності, що характеризують локальні (етапні) цілі, по(
ства. Це відноситься як до приєднання України до яснюється тим, що недосягнення локальних (етапних)
міжнародних угод, так і до членства її в СОТ, а також цілей призведе до невиконання (частковому або по(
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вному) поставлених завдань у сфері ІВ. Більш того,
поетапний контроль процесів вирішення завдань у
сфері ІВ дозволить оперативно вносити необхідні
зміни.
Інформація з аналізатора Aп повинна надходити до
оптимізатора (R), функцією якого є формування орган(
ізаційних рішень, спрямованих на структурну перебудо(
ву процесів вирішення завдань у сфері ІВ з метою по(
ліпшення їх поетапних і вихідних показників. Реалізація
кожного організаційного рішення буде здійснювати(
ся за допомогою виконавчого елемента (W), який має
визначати механізм його виконання. Аналогічно аналі(
затору Aп до структури моделі самоуправління слід уве(
сти аналізатор процесу державного управління Aу (див.
рис. 2). Необхідність такого аналізатора зумовлена по(
требою вироблення та прийняття якісних управлінських
рішень та їх реалізацією з позиції здійснення організу(
ючих і координуючих впливів на всі складові сфери ІВ в
інтересах інноваційного розвитку галузей народного
господарства України.
П ринцип "а да пта ції" в им а га є ура ху ва ння
співвідношення між змінами умов зовнішнього O(t),
O'(t) (принцип "зовнішньої турбулентності") та внут(
рішнього ['(t), [''(t) середовищ (принцип "внутріш(
нього опору") і метою, що досягається. За визначен(
ням Д. Гібсона [10], система адаптивного управління
повинна забезпечувати одержання поточної інфор(
мації про існуючий стан об'єкта, тобто ідентифікува(
ти процес; вона повинна порівнювати поточну якість
роботи системи з бажаною або оптимальною якістю і
на підставі цього приймати рішення так адаптувати
систему, щоб якість її роботи прагнула до оптималь(
ної; нарешті, вона повинна здійснити відповідну мо(
дифікацію, щоб призвести систему до оптимуму. І ці
три функції повинні бути притаманні будь(якій адап(
тивній системі управління. Отже, для реалізації прин(
ципу адаптації до структури моделі самоуправління
необхідно додати вимірювач I (див. рис. 2). Це доз(
волить фіксувати як негативні, так і позитивні для си(
стеми державного управління зміни умов зовнішньо(
го і внутрішнього середовища сфери ІВ, а також доз(
волить установлювати домірність між відхиленням і
реакцією на нього. Принцип "адаптації" доповнює
принцип "цілеспрямованої поведінки".
Для реалізації таких принципів, як принцип "здат(
ності до прогнозування", принцип "єдності частин у
цілому" і принцип "розрізнення "гарної" і "поганої"
організації", вносити до моделі самоуправління додат(
кових елементів і зв'язків не потрібно, тому що вони
взаємозалежні з принципами "цілеспрямованої пове(
дінки" і "адаптації" і мають реалізовуватися в оптимі(
заторі R.
Існує ще один принцип — принцип "зовнішніх до(
повнень" за Габором, який вимагає оцінки якості функ(
ціонування процесу державного управління з боку ви(
щих керівних органів держави. З цією метою необхідно
ввести додаткові контури зворотного зв'язку (див. рис.
2).

сфері ІВ і аналізатор Aу державного управління сфе(
рою ІВ, вимірювач змін зовнішнього і внутрішнього се(
редовища I, оптимізатор R і виконавчий елемент W. Ана(
логічні контури самоуправління слід мати в кожній підси(
стемі загальної системи державного управління сферою
ІВ.
При цьому необхідно зазначити, що увага акценту(
валася тільки на загальній структурі моделі самоуправ(
ління в системі державного управління сферою ІВ, яка
сама по собі ніколи не виникає, а може бути реалізова(
ною тільки організаційним шляхом. Зміст же кожного
елемента і кожного зазначеного зв'язку вимагає док(
ладного розгляду і буде залежати від конкретної орга(
нізації, де модель самоуправління буде реалізовувати(
ся.
Умовою збереження цілісності самоуправління си(
стеми державного управління сферою ІВ є обов'язкове
підтримування інформаційного зв'язку її елементів. Роз(
рив інформаційних зв'язків елементів призведе до зник(
нення процесу самоуправління і, як наслідок, до втрати
істотних фізичних зв'язків і розпаду структури моделі
самоуправління.
Запропоновані зміни до структури системи держав(
ного управління спрямовані на удосконалення її функ(
ціонування і дозволять реалізувати організуючі і коор(
динуючі впливи на всі складові сфери ІВ, а також за(
безпечити завдяки впровадженню принципів "життєво(
го циклу об'єкту ІВ" та "річних кілець дерева" форму(
вання вертикалі державного управління у сфері ІВ із
негативним зворотним зв'язком в інтересах інновацій(
ного розвитку Україні в умовах її інтеграції в міжнародні
співтовариства.
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