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Гусаковська т. О., Рибалко-Рак Л. А., Кужель Н. Л. Ринок інтелектуальної власності в Україні:  
проблеми та перспективи

Метою статті є аналіз структури й індикаторів функціонування ринку інтелектуальної власності в Україні, виявлення основних проблем і  пер-
спектив щодо їх вирішення. Ринок об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) формується в процесі їх комерціалізації та являє собою систему 
економічних взаємовідносин із приводу їх купівлі або продажу. Результати оцінки основних індикаторів функціонування ринку ОІВ дозволили дійти 
нижченаведених висновків. Так, спостерігається позитивна динаміка зростання інноваційної діяльності шляхом освоєння нових видів продукції на 
промислових підприємствах за суттєвого відставання впровадження прогресивних технологічних процесів, зокрема ресурсозберігаючих техно-
логій. Здебільшого впроваджуються поліпшуючі та часто «запозичені» інновації. Рівень фінансування досліджень і розробок є вкрай низьким і не 
досягає навіть 0, 5% валового внутрішнього продукту. Винахідницька активність вітчизняних розробників має негативну тенденцію, натомість 
зростає кількість зареєстрованих ОІВ від іноземних заявників. Для забезпечення дієвості ринку інтелектуальної власності в Україні необхідним 
є створення сприятливих умов усім його учасникам для максимально прозорого здійснення всіх операцій та отримання вигоди за мінімальної 
участі органів державного управління та контролю. Держава має забезпечити інвестування науково-технічної та інноваційної сфери діяльності 
завдяки збільшенню фінансового забезпечення, використанню механізмів приватизаційної, податкової, амортизаційної та фінансово-кредитної 
політики.
Ключові слова: ринок, об`єкти інтелектуальної власності, ліцензія, інноваційна діяльність, комерціалізація.
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Гусаковская Т. А., Рыбалко-Рак Л. А., Кужель Н. Л. Рынок интеллектуальной собственности в Украине: проблемы и перспективы

Целью статьи является анализ структуры и индикаторов функционирования рынка интеллектуальной собственности в Украине, выявление 
основных проблем и путей их решения. Рынок объектов интеллектуальной собственности (ОИС) формируется в процессе их коммерциализации 
и  представляет собой систему экономических взаимоотношений при их покупке и продаже. Результаты оценки основных индикаторов функцио-
нирования рынка ОИС позволили прийти к нижеприведенным выводам. Наблюдается положительная динамика роста инновационной деятель-
ности путем освоения новых видов продукции на промышленных предприятиях при существенном отставании внедрения прогрессивных техно-
логических процессов, в частности ресурсосберегающих технологий. В основном внедряются улучшающие и часто «заимствованные» инновации. 
Уровень финансирования исследований и разработок является крайне низким и не достигает даже 0,5 % валового внутреннего продукта. Изо-
бретательская активность отечественных разработчиков имеет негативную тенденцию, при этом возрастает количество зарегистрирован-
ных ОИС от иностранных заявителей. Для обеспечения действенности рынка интеллектуальной собственности в Украине необходимо создание 
благоприятных условий всем его участникам для максимально прозрачного осуществления всех операций и получения выгоды при минимальном 
участии органов государственного управления и контроля. Государство должно обеспечить инвестирование научно-технической и инновацион-
ной сферы деятельности благодаря увеличению финансового обеспечения, использованию механизмов приватизационной, налоговой, амортиза-
ционной и финансово-кредитной политики.
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Рис.: 6. Табл.: 1. Библ.: 12.
Гусаковская Татьяна Александровна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, Полтавский университет экономи-
ки и торговли (ул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Украина)
E-mail: tatgus@ukr.net



72

Е
К
О

Н
О

М
ІК

А
		і

н
н

о
ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

ес
и

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2020
www.business-inform.net

UDC 339.13.017
JEL: C82; D49; L19

Husakovska T. О., Rybalko-Rak L. A., Kyzhel N. L. The Intellectual Property Market in Ukraine: Problems and Prospects

The article is aimed at analyzing the structure and indicators of the intellectual property market in Ukraine, identifying major problems and prospects for their 
solution. The market of objects of intellectual property (OIP) is being formed in the process of their commercialization and is a system of economic relations 
regarding their purchase or sale. Results of estimation of main indicators of the functioning of market of OIP allowed to reach the following conclusions. There is 
a positive dynamics of growth of innovation activity by mastering the new types of products at industrial enterprises for a significant lag in the implementation 
of progressive technological processes, in particular resource-saving technologies. The improving and often «borrowed» innovations are introduced most often. 
The level of financing the research and development is extremely low and does not reach even 0,5 % of the gross domestic product. The inventive activity of  do-
mestic developers has a negative tendency, while the number of the registered OIP on the part of foreign applicants is increasing. To ensure the effectiveness of 
the intellectual property market in Ukraine, it is necessary to create favorable conditions for all its participants to maximally transparent implementation of all 
operations and to gain benefit with minimal participation of public administration and control bodies. The State should ensure investment in scientific, technical 
and innovation spheres due to the increase of financial support, use of privatization, tax, depreciation and financial credit policy mechanisms.
Keywords: market, objects of intellectual property, license, innovative activity, commercialization.
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Використання провідних наукових досягнень 
у виробництві товарів і наданні послуг є важ-
ливою умовою розвитку підприємств та їх 

сильної конкурентної позиції. Зростання конкурен-
тоспроможності товарів, що виробляються, і послуг, 
що надаються, значною мірою залежить від викорис-
тання відповідних інтелектуальних ресурсів. У цих 
умовах інтелектуальна власність стає одним із най-
важливіших ресурсів поряд з фінансовими, кадрови-
ми та матеріальними. Можна з упевненістю ствер-
джувати, що інтелектуальні ресурси у ХХІ ст. часто 
за важливістю випереджають матеріальні та фінан-
сові ресурси.

Як відомо, одним із провідних факторів, що 
впливають на розвиток національної економіки, 
є ринок. Серед інших складових глобального та на-
ціонального ринку окремої уваги в умовах постінду-
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стріальної економіки вимагає дослідження функціо-
нування ринку інтелектуальної власності.

Дослідженню функціонування глобального 
ринку інтелектуальної власності та його регіональ-
них аспектів присвячено низку публікацій провідних 
науковців і практиків [1–4]. Проблеми розвитку рин-
ку інтелектуальної власності в Україні розглядають 
у своїх дослідженнях автори [5–8]. Однак багатоас-
пектність цього об’єкта дослідження, його динаміч-
ність, як у глобальних, так і в національних масшта-
бах, залишають широке поле для подальших науко-
вих розвідок. Зокрема, існує необхідність деталізації 
показників функціонування ринку інтелектуальної 
власності в Україні та його вплив на економічний роз-
виток в сучасних умовах.

Метою статті є аналіз структури й основних 
індикаторів функціонування ринку інтелектуальної 
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власності в Україні, виявлення основних проблем 
і перспектив щодо їх вирішення.

Ринок об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) 
формується в процесі їх комерціалізації та яв-
ляє собою систему економічних взаємовідно-

син з приводу їх купівлі або продажу [5]. Особливіс-
тю цього ринку є те, що об`єктом передачі є не сам 
інтелектуальний продукт, а виключні права на нього. 
При цьому, на відміну від матеріальних об`єктів, пра-
ва на ОІВ можуть бути передані не одній, а декільком 
особам і водночас сам розробник може продовжу-
вати використовувати їх у своїй діяльності. Обсяг 
передачі виключних залежить від виду договору між 
суб`єктами ринку ОІВ. Відповідно до цієї ознаки на-
уковці поділяють ринок ОІВ на дві частини [5]: 

1) ринок продажу (відчуження) майнових прав, 
за якого продавець втрачає ці права наза-

вжди, отримуючи за них одноразову плату 
(ціну об’єктів інтелектуальної власності) або 
даруючи їх на безоплатній основі; 

2) ринок передачі майнових прав шляхом ліцен-
зування, за якої продавець надає іншим осо-
бам дозвіл на здійснення певних дій у визна-
чений період часу на певній території.  

Об’єктом передачі при укладенні угод на ринку 
ОІВ є виключні права на об`єкти авторського права 
(в тому числі програми для ЕОМ), винаходи, корисні 
моделі, промислові зв`язки, ноу-хау та засоби інди-
відуалізації учасників цивільного обороту, товарів 
і послуг.     

Щоб більш детально проаналізувати ринок 
інтелектуальної власності в Україні, розглянемо 
його основні елементи та принцип функціонування 
(рис. 1).
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Рис. 1. Взаємодія суб’єктів і об’єктів ринку при комерціалізації інтелектуальної власності

Умовні позначення: $ – грошовий потік; Пр – продукція; ІВ – виключні права на інтелектуальну власність; З – закони й інші нормативно-
правові акти. 

Отже, основними суб'єктами ринкових відно-
син при комерціалізації інтелектуальної власності є:

1) органи державного управління і контролю; 
2) підприємства, що здійснюють використан-

ня ОІВ у своїй діяльності (впроваджує нові 
технологічні та технічні рішення, викорис-
товує програмні продукти, торгові марки 
тощо)

3) організація-розробник інтелектуальних про-
дуктів у вигляді результатів інтелектуальної 
діяльності (об'єктів промислової власності, 
об'єктів комерційної таємниці – «ноу-хау», 
комп`ютерних програм і баз даних); 

4) інвестори, що здійснюють фінансування 
створення і використання інтелектуальної 
власності; 

5) виробники-конкуренти, що випускають кон-
курентну продукцію (послуги) на основі влас-
них розробок або інших аналогічних об'єктів 
інтелектуальної власності; 

6) виробники-«пірати», що здійснюють несанк-
ціоноване використання об’єктів інтелекту-
альної власності і випускають контрафактну 
продукцію. 

 Для функціонування ринку інтелектуальної 
власності існують такі необхідні умови:

1) наявність інвестицій для фінансування нау-
ково-дослідних і конструкторських робіт 
(створення інтелектуальних продуктів), а та-
кож фінансування впровадження інновацій 
на основі створених об’єктів промислової 
власності;
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2) інтелектуальні ресурси та людський капітал 
як база для створення ОІВ;

3) правова охорона інтелектуальної власності 
та державне регулювання діяльності суб’єктів 
ринку;

4) наявність механізму комерційної реалізації 
ОІВ на ринку.

Розглянемо більш детально основні елементи 
ринку інтелектуальної власності й умови їх 
взаємодії. Як зазначалося вище, однією з таких 

умов є наявність інвестицій. Інвестування науково-
технічних розробок може здійснюватися за рахунок 
державного фінансування, власних коштів розроб-

ників, а також за рахунок коштів замовників (в тому 
числі і зарубіжних інвесторів). Обсяг витрат на R&D 
України за рахунок усіх джерел у 2018 р. становив 
16773,7 млн грн, у тому числі за рахунок коштів дер-
жавного бюджету – 6020,9 млн грн, або 35,89 %. У за-
гальній структурі фінансування  R&D кошти вітчиз-
няних замовників складали 30,51 %, іноземні джере-
ла – відповідно 21,72 %. 

У структурі коштів вітчизняних замовників най-
більшу частину становили кошти організацій підпри-
ємницького сектора [9]. Про досить низький рівень 
фінансування науково-технічної діяльності в Україні 
свідчать показники частки витрат на R&D у відсотках 
до ВВП України (рис. 2).
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Джерело: складено за [11].
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Рис. 2. частка витрат на дослідження і розробки у ВВп України протягом 2010–2018 рр.

Джерело: складено за [9; 12].

Так, фінансування досліджень і розробок 
в Україні у 2018 р. становило 0,47 % від ВВП, причому 
в останні роки прослідковується негативна тенденція 
у динаміці цього показника. Порівняно з країнами 
ЄС, де в середньому цей показник становить 2,06 % 
[10], рівень фінансування досліджень і розробок 
в  Україні є дуже низьким. 

Наступним фактором, що впливає на функці-
онування ринку ОІВ, є наявність інтелектуальних 
і людських ресурсів. Одним із показників, що може 

слугувати її індикатором, є рівень і динаміка винахід-
ництва. 

За даними Українського інституту інтелекту-
альної власності, протягом останніх п`яти років цей 
показник мав негативну динаміку (рис. 3).

При цьому, однак, бачимо зростання активнос-
ті іноземних заявників щодо подання заявок 
на отримання охоронних документів на вина-

ходи в Україні. 
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За даними ДП «Український інститут інтелекту-
альної власності», найбільш активними у 2018 р. 
були заявники із США (494 заявок), Німеччини 

(280), Швейцарії (220), Великої Британії (95), Франції 
(69), Нідерландів (66), Люксембургу (61), Італії (52), 
Японії (51) [11]. Це свідчить про те, що іноземні то-
варовиробники зацікавлені у посиленні своїх позицій 
на українському ринку. 

Зниження винахідницької активності в Укра-
їні пояснюється насамперед вкрай низьким рівнем 
фінансування наукової діяльності. На сьогодні існує 
велика кількість проблем у цій сфері:

1) різко погіршилось соціально-економічне ста-
новище колективів, що працюють у сфері на-
уки та високих технологій;

2) зруйнована частина інфраструктури сфери 
науки країни; це відноситься передусім до 
системи науково-технічної інформації, екс-
периментальних баз і системи стандарти-
зації;

3) збільшується масове вивезення за кордон на 
легальній основі і практично за безцінь ві-
тчизняної технічної документації;

4) зріс потік передачі зарубіжним компаніям 
практично на безоплатній основі результатів 
науково-технічної діяльності провідних ор-
ганізацій країни науковцями, що емігрували 
з країни або виїхали за кордон на постійну 
роботу.

Ще однією важливою умовою функціонування 
ринку ОІВ є система забезпечення охорони ОІВ. Інте-
лектуальна власність є специфічним товаром, і саме 
володіння виключним правом на її використання за-
безпечує конкурентні переваги підприємства. 

Тому об’єктами продажу на ринку є саме права 
на результати науково-технічної діяльності, підтвер-
джені охоронними документами. 

За даними ДП «Український інститут інтелек-
туальної власності», у 2018 р. зареєстровано 2469 па-
тентів на винаходи, понад 8,6 тис. патентів на корисні 
моделі, 2297 патентів на промислові зразки, 15,8 тис. 
свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Співвідно-
шення між національними й іноземними заявниками 
у 2018 р. становило для винаходів 51,3 % / 48,7 %, для 
корисних моделей - 98,5% / 1,5%, для промислових 
зразків – 90,4 %  /9,6 %, знаків для товарів і послуг – 
85,4 % / 14,6 % відповідно [11]. 

Зазначаємо відмінності у динаміці реєстрації 
виключних прав інтелектуальної власності на різні 
ОІВ (рис. 4). 

Спостерігається зростання кількості зареє-
строваних охоронних документів на знаки 
для товарів і послуг. Щодо патентів на вина-

ходи та промислові зразки бачимо зниження актив-
ності реєстрації прав ІВ, а динаміка кількості заре-
єстрованих корисних моделей носить нестабільний 
характер. 

При цьому, за даними розподілу чинних патен-
тів на винаходи за роками подання заявок, найбільша 
їх кількість припадає на 2012–2013 рр., на корисні мо-
делі – на 2016–2017 рр. 

Таке співвідношення пояснюється різними 
термінами охоронних документів, а також триваліс-
тю та складністю процесу оформлення виключних 
прав. Оформлення патенту на винахід передбачає 
наявність інтелектуального продукту, що має вина-
хідницький рівень, створення якого вимагає більших 
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Рис. 4. Динаміка реєстрації прав на об`єкти інтелектуальної власності в Україні

Джерело: складено за [11].
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фінансових вкладень, передбачає вищі ризики проце-
су оформлення прав і комерційної реалізації.    

Проте слід зазначити, що співвідношення 
створених результатів науково-технічної діяльнос-
ті і тих, що набувають юридичної охорони, – не на 
користь останніх. За даними досліджень, правової 
охорони набувають лише близько 10 % усіх ство-
рених розробок [6; 8]. Це пояснюється, з одного 
боку, недосконалістю системи захисту прав патен-
товласників і вибором розробниками захисту сво-
єї інтелектуальної власності в режимі комерційної 
таємниці. Але частка ноу-хау на українському рин-
ку на сьогодні є також незначною. Дуже часто нові 
технологічні розробки взагалі не використовуються 
повною мірою. 

Важливим індикатором функціонування рин-
ку інтелектуальної власності є рівень впрова-
дження новацій на підприємствах країни, тобто 

рівень використання об’єктів інтелектуальної влас-
ності. У 2018 р. інноваційною діяльністю у промисло-
вості займалося 777 підприємств, що складало 16,4 % 
їх загальної кількості, при цьому витрати на іннова-
ції складали 0,4 % до загального обсягу реалізованої 
продукції. Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
склав у 2018 р. 24861,1 млн грн, що на 7146,9 млн грн 
більше, ніж у попередньому році [12]. В основному 
інновації полягали у створенні та впровадженні у ви-
робництво нової або значно удосконаленої продукції 
та виробничих процесів (табл. 1). 

таблиця 1 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 
України 

показник 2015 р. 2017 р. 2018 р.

Кількість упроваджених 
у виробництво нових 
технологічних процесів

1217 1831 2002

у тому числі

нових або суттєво 
поліпшених 
маловiдходних, 
ресурсозберігаючих

458 611 926

Кількість упроваджених  
видів інноваційної 
продукції (товарів, послуг)

3136 2387 3843

у тому числі

нових видів машин,  
устаткування, 
приладів, апаратів

966 751 920

Джерело: складено за [12].

Статистичні дані свідчать про позитивну дина-
міку впровадження інновацій на вітчизняних підпри-

ємствах. Так, кількість упроваджених у виробництво 
технологічних процесів зросло у 2018 р. порівняно 
з 2015 р. на 65 %, порівняно з 2017 р. – на 9,3 %. Кіль-
кість упроваджених видів інноваційної продукції 
зросло у 2018 р. порівняно з 2015 р. на 22,5 %, незва-
жаючи на зниження цього показника у 2017 р. щодо 
2015 р. на майже 24 % [12]. 

Розподіл витрат за напрямами інноваційної ді-
яльності (рис. 5) свідчить про надання підприємства-
ми переваги вкладенням у покупку нового облад-
нання та програмного забезпечення (52 %). Витрати 
на проведення досліджень на самих підприємствах 
складали 31 % всіх витрат на інноваційну діяльність 
в Україні, що є досить високим показником, врахову-
ючи те, що не кожне підприємство може мати можли-
вість проведення досліджень і розробок самостійно. 
При цьому придбання зовнішніх знань та інвестуван-
ня в зовнішні НДР складали лише 10 %.

 У контексті нашого дослідження важливо та-
кож розглянути структуру інноваційного співробіт-
ництва українських інноваційно активних підпри-
ємств (рис. 6).

Переважно вітчизняні підприємства ведуть 
спів робітництво з партнерами в межах України (їх 
частка складає понад 50 %). Серед зарубіжних парт-
нерів найбільшу частку займають організації з країн 
Європи (10,7 %).

Однією з найбільш ефективних форм комерціа-
лізації інтелектуальної власності на світовому ринку 
є передача прав на ОІВ та надання ліцензій на їх вико-
ристання. Початком формування цього ринку в Укра-
їні можна назвати початок 90-х років, а саме 1992 р., 
коли було прийнято закон про порядок передачі прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, який передба-
чив передачу прав інтелектуальної власності на під-
ставі договору або ліцензії.

Порівнюючи стан українського ринку ліцензій 
зі світовим ринком, вчені зазначають деякі особли-
вості. Для українського ринку ліцензій характерною 
є висока частка невиключних ліцензій, що не відпо-
відає практиці ліцензування в країнах з розвинутою 
ринковою економікою. Це пояснюється бажанням 
патентовласників багаторазово продати свою роз-
робку, а також складністю гарантування виключних 
прав і  тим, що неексклюзивна ліцензія є значно де-
шевшою. Крім того, до сьогодні частка угод щодо пе-
редачі прав є досить значною порівняно з  часткою 
ліцензійних угод [6–8]. 

В умовах науково-технічної революції на між-
народному ринку продовжує зберігатися тен-
денція скорочення терміну дії ліцензійних 

угод. Якщо до 50-х років вони укладались на термін 
15–20 років, тобто фактично на термін дії патентів, то 
тепер основний термін дії ліцензійних угод складає 
5–7 років, рідше 8-10 і рідко – більше 10 років [6; 8].  
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Однак на українському ринку 34,7 % ліцензійних угод 
укладається на термін дії патенту: до 5 років – 14,9  %, 
на 5 років – 32,1 %, 10 років – 10,3 %, від 10 до 15 ро-
ків  – 4 % [6–8; 12]. 

Порівняно короткі строки дії ліцензійних угод 
характерні для тих галузей промисловості, де про-
дукція швидко оновлюється, наприклад, радіоелек-
троніка, а також для виробництва товарів широкого 
вжитку, які залежать від моди.

У сучасних умовах як на міжнародному ринку 
ліцензій, так і на українському зростає частка 
угод на передачу винаходів сумісно з ноу-хау 

(більше 50 %) або тільки ноу-хау (30 %) [6; 12]. За сво-
їм рівнем і значенням ноу-хау часто не поступаються 
винаходам, які обов’язково публікуються, в той час як 
ноу-хау зберігається в таємниці, і, не знаючи його, не-
можливо промислово освоїти винаходи, відтворити 

нову техніку і технологію за зразками. Ноу-хау може 
зберігатись у таємниці багато років.

Слід також зауважити, що серед договорів щодо 
розпорядження майновими правами на інтелектуаль-
ну власність частка укладення ліцензійних договорів 
складає лише 37 %, тоді як угоди про передачу прав 
складають 63 %. 

Потрібно зазначити, що на сучасному міжна-
родному ринку порівняно рідко відбувається продаж 
самих патентів. Переважно мають місце випадки про-
дажу прав на користування патентами, тобто уклада-
ються саме ліцензійні угоди. Звідси – принциповий 
підхід західних спеціалістів до оцінки вартості патен-
ту: «Патент коштує лише стільки, скільки вдається 
одержати за нього, не більше і не менше». І основне 
завдання при комерціалізації об’єкта інтелектуальної 
власності – одержати від нього максимально можли-
вий ефект. 

Внутрішні НДР,
31 %

Зовнішні НДР,
9 %

Інша інноваційна 
діяльність,

7 %
Придбання інших 
зовнішніх знань,

1 %

Придбання машин, 
обладнання та 
програмного 

забезпечення,
52 %

Рис. 5. Розподіл витрат на інновації промислових підприємств в Україні за напрямами інноваційної діяльності у 2018 р.

Джерело: складено за [12].
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Рис. 6. частка кількості інноваційно активних підприємств за місцем розташування партнерів у 2018 р.

Джерело: складено за [12].
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ВИСНОВКИ

Таким чином, аналізуючи наведені дані щодо 
ринку інтелектуальної власності в Україні, можна 
зробити такі висновки.

Спостерігається позитивна динаміка зростан-
ня інноваційної діяльності шляхом освоєння нових 
видів продукції на промислових підприємствах при 
суттєвому відставанні впровадження прогресивних 
технологічних процесів, зокрема ресурсозберігаю-
чих технологій. Практично відсутні інновації у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій, біотех-
нологій, нових матеріалів тощо, і незначна кількість 
продукції, що відрізняється принциповою новизною. 
Переважна більшість інновацій носить локальний ха-
рактер, їх значення не виходить за межі окремих ви-
робництв. Здебільшого впроваджуються поліпшуючі 
та часто «запозичені» інновації.

Рівень фінансування досліджень і розробок є 
вкрай низьким та не досягає навіть 0,5% від 
ВВП. Винахідницька активність вітчизняних 

розробників має негативну тенденцію, натомість 
зростає кількість зареєстрованих ОІВ від іноземних 
заявників, що в подальшому призведе до відвоюван-
ня ними значних сегментів ринку. 

Таким чином, зважаючи на описані тенденції, 
можемо зробити висновок про необхідність удо-
сконалення механізму функціонування ринку ОІВ 
в Україні та впровадження заходів щодо його активі-
зації.

Для забезпечення дієвості ринку інтелектуаль-
ної власності, в першу чергу, необхідним є створення 
сприятливих умов всім його учасникам для макси-
мально прозорого здійснення всіх операцій та отри-
мання вигоди за мінімальної участі органів держав-
ного управління та контролю.

Держава має забезпечити інвестування науково-
технічної та інноваційної сфери діяльності завдяки 
збільшенню фінансового забезпечення, використан-
ню механізмів приватизаційної, податкової, аморти-
заційної та фінансово-кредитної політики. Крім того, 
необхідно створити сприятливі умови для залучення 
ресурсів недержавних інвесторів. Це може бути здій-
снено шляхом впровадження механізму пільгового 
кредитування проектів по комерціалізації інтелек-
туальної власності, надання додаткових кредитних 
ресурсів Національного банку за ставкою рефінансу-
вання банківським установам, які здійснюють креди-
тування зазначених проєктів, а також забезпечення 
державними гарантіями та страхуванням інвестицій-
них ризиків.

Потрібно зазначити, що визначна роль у форму-
ванні розвиненого ринку інтелектуальної власності 
належить не лише державі, а, насамперед, тим, хто 
створює і використовує інтелектуальний продукт, 
тобто самим підприємствам – суб'єктам господар-

ської діяльності. Адже в сучасних умовах для збере-
ження конкурентних позицій на ринку підприємству 
необхідно постійно розвиватись, і за цих умов інно-
ваційна складова набуває все більшого значення у 
формуванні його стратегії. 

А отже, все більшого значення набуває інтелек-
туальний капітал підприємства, його ефективне ви-
користання. Тому ще однією необхідною умовою для 
розвитку ринку інтелектуальної власності є впрова-
дження системи управління інтелектуальними ресур-
сами на підприємстві.                      
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Залізко В. Д., Новак Д. В., Кухта п. В., Микула Р. В. Вплив COVID-19 на інноваційний розвиток економіки  
України та польщі: сучасний стан і перспективи

У статті систематизовано досвід ідентифікації та оцінювання впливу епідемій та вірусів на розвиток національних економік. Запропоновано за-
для зміцнення національної економіки України мобілізувати внутрішній потенціал легкої промисловості задля активізації вітчизняних виробників 
індивідуальних засобів захисту. На прикладі Польщі й України встановлено негативний вплив COVID-19 на інноваційний розвиток їх національних 
економік, а також окреслено перспективи розвитку сучасних технологій дистанційної роботи у більшості секторах національного господарства 
й освіти. У результаті епідемії коронавірусу COVID-19 відбувся логістичний колапс, зупинилися  виробничі процеси на невизначений термін, що 
провокує фінансово-економічну кризу та сповільнення інноваційного розвитку національних господарств. Всьому світу доводиться мобілізовува-
ти людські та фінансові ресурси для боротьби з поширенням цього недугу. Польща та Україна вже зробили ряд серйозних кроків для мінімізації 
впливу коронавірусу COVID-19 на економічне та соціальне життя. На думку авторів статті, мінімізувати вплив COVID-19 на економіку Польщі та 
України можна лише шляхом упровадження сучасних технологій дистанційної роботи у більшості секторах національного господарства та осві-
ти. Прислухаючись до наукової думки та спільних досліджень Познанського економічного університету та Міжнародного інноваційного центру 
в рамках формування «Центрально-європейської мережі сталої та інноваційної економіки», новий Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль затвердив 
посилений план боротьби з поширенням в Україні коронавірусу COVID-19, який, зокрема, передбачає мобілізацію внутрішнього потенціалу легкої 
промисловості задля активізації вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту в межах виконання закону про економічну конкуренцію 
і захист прав пацієнтів при роздрібній торгівлі засобами захисту.
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