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Черепанова В. О., Силка І. В. Оптимізація управління інтелектуальною власністю  
за процесно-функціональним підходом

Мета статті полягає в розробленні способу оптимізації управління об’єктами інтелектуальної власності (ІВ) за процесно-функціональним підхо-
дом, який базується на використанні нейронних мереж у поєднанні з мережами планування в умовах невизначеності. При аналізі праць різних учених 
було розглянуто концептуальні підходи до формування управління ІВ за процесним і функціональним підходами до управління. Систематизовано 
використання штучних нейронних мереж в управлінні інтелектуальною власністю на промислових підприємствах у поєднанні з мережевим пла-
нуванням в умовах невизначеності. Нейронні мережі складаються з різної архітектури, але для управління інтелектуальною власністю доцільно 
використовувати Self Organizing Maps (SOM) Кохонена, Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) і багатошаровий перцептрон Румельхарта або їх 
поєднання. Доведено, що запропонований науковий підхід (інструментарій) у вигляді нейронних мереж і мережевого планування дозволяє скоротити 
час на виконання робіт, що пов’язані з управлінням інтелектуальною власністю на промислових підприємствах на засадах процесно-функціональ-
ного підходу. На підставі проведеного дослідження проведено розрахунок витрат часу, який підтвердив ефективність упровадження нейромереж 
у поєднанні з мережевим графіком. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка та побудова універсального інструменту  
з використанням нейромереж і мережевого графіка для управління інтелектуальною власністю на промислових підприємствах. Подальший розви-
ток управління об’єктами інтелектуальної власності дозволить підвищити ефективність виробництва та дохідність підприємств.
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Інтелектуальна власність відіграє велику роль  
у діяльності сучасних промислових підприємств, 
оскільки її об’єкти сприяють рівню впровадження 

інновацій у виробничий процес. Це стосується таких 
об’єктів, як: винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки та інші. Розвинуті країні світу з кожним ро-
ком здійснюють збільшення заявок на використання 
об’єктів інтелектуальної власності у виробничій ді-
яльності промислових підприємств, а вітчизняні –  
навпаки, скорочують їх кількість. Це пояснюється 
тим, що керівництво промислових підприємств мало 
уваги приділяє підвищенню ефективності управління 
інтелектуальною власністю. 

Вітчизняні промислові підприємства та науко-
во-дослідні галузеві інститути використовують бага-
то часу на створення, оформлення та впровадження 
об’єктів інтелектуальної власності (ІВ) та їх подаль-
ший захист. Тому виникає потреба в оптимізації часу 
від винаходу до його промислового впровадження. 

Сьогодні цей процес затягується на декілька 
років, тому що управління на промислових підприєм-
ствах є лінійним та охоплює аналіз аналогів, розробку 
винаходу, оформлення супровідних документів, впро-
вадження та захист об’єктів ІВ. Отже, виникає про-
блема щодо оптимізації управління ІВ за процесно- 
функціональним підходом.

Процес оптимізації управління ІВ складається з 
різних інструментів щодо скорочення кількості робіт 
і часу на створення, використання, закупівлі та про-
даж. Ці питання розглянуті у працях таких фахівців 
із формування управління ІВ за процесним підходом, 
як Чистякова А. [1], Семенова В. [2], Ситник Й. [3] та 
інших. Однак оптимізація цих процесів управління 
базується на функціях менеджменту щодо організа-
ції, планування, обліку та контролю за дотриманням 
основних процесів управління. Це функціональний 
підхід, який розглядається в наукових працях таких 
вчених, як: Загородна О. [4], Корнілова І. та Святнен-
ко В. [5], Кучумова І. [6] та інших. 

Для підвищення ефективності управління 
об’єктами ІВ пропонується його здійснювати на заса-
дах процесно-функціонального підходу [7]. 

У сучасних наукових працях з питання менедж-
менту розглядаються основи використання штучних 
нейронних мереж [8–10]. 

Планування й організація виробничих проце-
сів у публікаціях з теорій економіки підприємства 
базуються на застосуванні системи мережевого пла-
нування, яка дозволяє оптимізувати кількість робіт і 
скоротити критичний час щодо їх виконання [11–13]. 

Мета роботи полягає в розробленні науково-
го підходу до оптимізації управління об’єктами ІВ за 
процесно-функціональним підходом, що базується на 
використанні нейронних мереж і мережевого плану-
вання в умовах невизначеності.

Винахід, корисні моделі, «ноу-хау» – це об’єкти 
інтелектуальної власності, за допомогою яких під-

приємства здійснюють свою інноваційну діяльність. 
На рис. 1 наведено процедуру оптимізації часу та ви-
трат на управління ІВ за процесно-функціональним 
підходом, яка базується на використанні нейронних 
мереж і мережевої моделі планування витрат часу в 
умовах невизначеності, оскільки тривалість окремих 
робіт встановити відразу неможливо. 

Запропоновано інструментарій щодо підвищен-
ня якості управління та скорочення строку прийнят-
тя управлінських рішень. Як інструментарій викорис-
товуються нейронні мережі.

Усі штучні нейромережі складаються з основно-
го елемента штучного нейрона та його зв’язків.

Штучна нейрона мережа (ШНМ) – це ма-
тематична модель, а також пристрій па-
ралельних обчислень, що представляють 

собою систему з’єднаних і взаємодіючих між собою 
простих процесорів (штучних нейронів). Як матема-
тична модель штучна нейрона мережа являє собою 
окремий випадок методів розпізнавання образів або 
дискримінантного аналізу [14].

Нейронні мережі складаються з різної архі-
тектури, адже залежно від покладених на мережу 
завдань розробники будують із штучних нейронів і 
зв’язків між ними свою архітектуру.

Таким чином, нейронні мережі є універсальним 
інструментом для роботи майже з будь-якими дани-
ми, що підтверджує їх усе більше використання в су-
часному світі – від розпізнавання й аналізу тексту чи 
фотографій до автопілотів на автомобілях. 

Для ефективної роботи нейронної мережі ви-
значимо, які задачі вона може та повинна виконува-
ти, а саме: 

 1. Планування-організація-контроль створення 
об’єктів ІВ.

2. Аналіз ринку або баз даних (БД) стосовно по-
шуку схожого або перспективного винаходу 
та створення його формули.

3. Розробка техніко-економічного завдання 
щодо створення ІВ.

4. Економічне обґрунтування процесу створен-
ня, використання та комерціалізації.

5. Оцінка вартості об’єкта ІВ.
У табл. 1 наведено особливості впровадження 

нейромереж на різних етапах створення об’єктів ІВ.
Далі розглянемо оптимізацію управління інте-

лектуальною власністю за процесно-функціональним 
підходом на прикладі процесу «Маркетинг», тому 
що він охоплює дослідження ринку об’єктів ІВ, який 
здійснюється за допомогою штучних нейронних ме-
реж і дозволяє скоротити обсяги робіт і часу для ви-
значення новизни запропонованого об’єкта інтелек-
туальної власності (винаходу).

При аналізі бази даних нейромережі співпрацю-
ють із патентним повіреним (рис. 2).
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1. Визначення потреби у винаході

2. Визначення можливостей використання нейронних мереж 
у процесі створення об’єкта ІВ 

3. Апробація щодо використання нейронних мереж стосовно визначення
новизни винаходу 

4. Визначення робіт щодо побудови мережевої моделі в умовах
невизначеності (винаходу) 

5. Установлення параметрів процесу вдосконалення

6. Побудова мережевої моделі планування процесу створення ОІВ

 
7. Оптимізація мережевої моделі щодо тривалості процесу створення ОІВ

8. Оформлення супровідних документів на впровадження у виробництво
та захист винаходу

9. Розрахунок економії часу та вартості побудови об’єкта ІВ-винаходу

 

Рис. 1. Процедура оптимізації часу та витрат на управління ІВ за процесно-функціональним підходом
Джерело: авторська розробка.

Таблиця 1

Види нейромереж та особливості їх упровадження

Види робіт Тип нейромережі Особливості функціонування Отриманий результат

1 2 3 4

Планування –  
організація – 
контроль ство-
рення об’єктів ІВ

Self Organizing 
Maps (SOM)  
Кохонена [15]

Задача планування – організації – контролю 
повинна виконуватися за допомогою вико-
ристання SOM, що складається з вхідних і ви-
хідних нейронів. Потрібно визначити ознаки 
виконуваних робіт (провести їх кластериза-
цію). Наприклад, кількість необхідних годин, 
мінімальний і максимальний час і т. п. Також 
додатково можна задіяти двошаровий пер-
цептрон. Недоліком є процес навчання, де 
потрібно спочатку в ручному режимі навчити 
нейромережу [15]

Вихідним результатом 
будуть показники, що акту-
альні для створення нового 
об’єкта ІВ

Аналіз баз даних 
(БД) стосовно  
пошуку схожого 
та створення 
формули  
винаходу

Self Organizing 
Maps (SOM)  
Кохонена [15]  
та Generative  
Pre-trained 
Transformer 3  
(GPT-3) [17]  
або LSTM рекурент-
них нейронних 
мереж [18] 

У даному випадку задача ускладнюється тим, 
що спершу потрібно провести парсинг необ-
хідних патентів і розібрати їх на частини (век-
тори та матриці). Щоб знайти аналог і про-
тотип, потрібна SOM. Натомість для генерації 
на базі отриманих даних і нотаток патентного 
повіреного використовується нейромережа, 
що може генерувати складний текст, – GPT-3 
або LSTM рекурентних нейронних мереж

Отримані дані складаються 
з двох частин. До першої 
слід віднести знайдені 
об’єкти, що були схожі або 
аналогічні предмету по-
шуку, а другим є генерація 
приблизного тексту для 
нового об’єкта ІВ 
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1 2 3 4

Розробка техніко-
економічного 
завдання щодо 
створення ІВ

Self Organizing 
Maps (SOM)  
Кохонена [15]

Проводиться кластеризація, куди вносяться 
важливі показники

На виході – техніко-еконо-
мічне завдання із близьки-
ми до кінцевих результатів 
при створенні об’єктів ІВ

Економічне  
обґрунтування

Self Organizing 
Maps — SOM)  
Кохонена [15]

Вибрана самоорганізуюча карта, що на-
вчається без вчителя. Потрібно провести 
кластеризацію на основі важливих для нас 
характеристик, а саме: витрати на створення, 
розробку, проєктування і т. п. Недоліками 
даної нейромережі є необхідність вказати 
кількість класів та можлива некоректність їх 
при навчанні. Але в даному випадку це  
не впливає на результат

Проаналізувавши результа-
ти на виході, проведені за 
допомогою нейромережі 
Кохонена, отримуємо дані, 
де кожний із кластерів буде 
окремою частиною еко-
номічного обґрунтування 
об’єкта ІВ

Оцінка вартості 
об’єкта ІВ 

Багатошаровий 
перцептрон  
Румельхарта [19]

Навчання буде засноване на даних, що є в на-
явності, а саме: вартість розробки, заробітна 
плата, метод оцінки, клас об’єкта ІВ та інші. 
Воно проходитиме в три етапи: розміщення 
центрів радіальних елементів, вибір їх відхи-
лень і оптимізація лінійного вихідного шару

Даний підхід дозволяє 
проводити оцінку вартості 
об’єкта ІВ за різними показ-
никами та методами оцінки

Джерело: складено на основі [15; 17–19].

Закінчення табл. 1

Підключення нейромережі  

Підключення допоміжних модулів (Pandas або ін.)   

Написання алгоритму обробки даних  

Синтаксичний аналіз (парсинг) перевірених даних  

Навчання на отриманих даних  

Перевірка отриманих результатів  

 

Синтаксичний аналіз (парсинг) даних БД  

Постановка задачі для нейромережі 
  

 

Отриманий результат 

Перетворення в зрозумілий для працівника вигляд 

  

  

 

Модуль 1 
«Формування 
нейромережі» 

Модуль 2
«Патентування»

Рис. 2. Фрагмент моделі управління ІВ за процесним підходом – схема співробітництва нейромережі та патентного 
повіреного (процес «Маркетинг»)

Джерело: авторська розробка.
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Нейромережу потрібно навчити на даних, що 
будуть схожі з нашими, тому вибрана частина бази 
даних патентів СРСР вже не підходить, адже права на 
винаходи уже закінчилися, що не несе за собою від-
повідальності. Окрім цього, слід зазначити високу 
якість написаних текстів, що є важливо. З бази даних 
за допомогою парсингу отримаються такі показники: 
назва винаходу, формула винаходу, МПК, теги.

Синтаксичний аналіз (пáрсинг) (англ. parsing) –  
в інформатиці це процес аналізу вхідної послідовності 
символів з метою розбору граматичної структури згід-
но із заданою формальною граматикою. Синтаксич-
ний аналізатор (англ. parser) – це програма або частина 
програми, яка виконує синтаксичний аналіз [20]. 

Під час синтаксичного аналізу текст оформлю-
ється у структуру даних, зазвичай – в дерево, яке від-
повідає синтаксичній структурі вхідної послідовності 
та добре підходить для подальшої обробки. Зазвичай 
синтаксичні аналізатори працюють у два етапи: на 
першому – ідентифікуються осмислені токени (вико-
нується лексичний аналіз), а на другому – створюєть-
ся дерево розбору [20].

 Після проходження парсингу даних, що збері-
гаються у форматі документа Exсel, пишемо необхід-
ний алгоритм роботи нейромережі в IDE PyCharm 
Community Edition. 

На основі отриманих попередньо даних навчає-
мо нейромережу та перевіряємо результат, у випадку 
розбіжностей в отриманих результатах нейромережа 
проходить навчання повторно – до отримання необ-
хідного показника. 

Робота над нейромережею майже закінчилася, 
залишилося «загорнути» її в зручний формат для ро-
бітника.

Апробацію використання нейронних мереж 
проведемо на прикладі коксохімічного ви-
робництва. Якість коксу залежить від техно-

логічних характеристик вугільної шихти. Зольність 
шихт для коксування, які використовують в Україні, 
перевищує аналогічні показники для провідних сві-
тових виробників, які приймають як граничний рі-
вень зольності вугілля межу 8,0–8,5 % для досягнення 
зольності коксу не більше 11,0 %. Більше того, за не-
сприятливого хімічного складу золи рівень зольності 
не повинен перевищувати навіть 7,5 % [21].

Вміст сірки є шкідливою домішкою у вугіллі, 
приблизно дві третині її вмісту переходить в кокс, а 
потім частково – у чавун і сталь. У структурі геологіч-
них запасів і видобутку вугілля в Україні переважає 
малометаморфізоване вугілля із високим виходом 
летких речовин і низьким показником відбиття ві-
триніту. Частка власних ресурсів коксівного вугілля 
високих стадій метаморфізму (із середнім показни-
ком відбиття вітриніту більше 1,0 %) у сировинній базі 
коксохімічних підприємств України вкрай незначна. 

Вихід летких речовин на сухий знезолений стан 
вугільних шихт на коксохімічних підприємствах 
України складає 29–32 %, а середній довільний по-
казник відбитку вітриніту не перевищує 1,10 %. Як 
зазначає автор роботи [21], для отримання коксу з 
найсприятливішим сполученням технологічних влас-
тивостей необхідна наявність у його структурі яко-
мога більшої кількості найменш реакційноздатних 
лінзоподібних форм вуглецю – продуктів термохіміч-
них перетворень вітриніту середніх і високих ступе-
нів метаморфізму.

Припустимо, що у відділ з управління ІВ надій-
шов винахід щодо оптимізації складу шихти 
в умовах міжбасейнової сировинної бази кок-

сування. Аналіз БД проводиться за встановленими 
параметрами (табл. 2). Нейронна мережа визначає 
для патентного повіреного, чи є винахід новинкою, 
чи ні (табл. 3) за формулами (1) – (3).

Евклідова відстань розраховується за форму-
лою:

1 2( ... ),nx x x x∑= ⋅ ⋅ ⋅
               

(1)

де |x| – евклідова відстань; x – параметри даних.
Нормована координата розраховується так:

1,2,... ,i
n

x
w

x
=

                      

(2)

де w1, 2…n – нормована відстань; |x| – евклідова від-
стань; х – параметри даних.

Активаційна функція:

2

1
,ij iw x

e
q

∑ −
ϕ =

                    

(3)

де ϕ – активаційна функція; е – підстава натурального 
логарифма. (Число е – фундаментальна математична 
константа, що є основою натуральних логарифмів: 
число, натуральний логарифм якого дорівнює одини-
ці. Його значення приблизно дорівнює 2,71828); wij – 
нормована відстань; xi – параметри даних.

Таким чином, на вхід штучної нейронної мережі 
(ШНМ) подаються якісні характеристики коксу у ви-
гляді векторів з відповідною кількістю компонентів, 
що дорівнюють п’яти – основність золи, реакційна 
здатність, вихід легких речовин, швидкість коксу-
вання, зольність сухої маси. На виході формується 
вихідний вектор, що містить також п’ять компонен-
тів. Навчання ШНМ здійснювалося за методом зво-
ротного поширення помилки. Критерій оптимізації 
навчального алгоритму – величина середньоквадра-
тичної похибки, яка дорівнює 5 %; крутизна функції 
активації, якою була обрана сигмоїда, – становить 1.

Сьогодні планування процесів управління ІВ на 
промислових підприємствах і в галузевих інститутах 
здійснюється за допомогою лінійного графіка Ґанта. 
Як відомо, таке планування не дозволяє проводити 
роботи паралельно, тому тривалість виконання про-
цесів є довшою. 
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Таблиця 2

Параметри нейронної мережі процесу «Маркетинг»

№ з/п Патент

Якісні параметри

Х
Основність 

золи  

(х1)

Реакційна 

здатність 

(х2)

Вихід легких 

речовин, % 

(х3)

Швидкість 

коксування, 

мм/год  

(х4)

Зольність 

сухої маси, 

% (х5)

1 8,5 35 29 28 12 55,37

2 9 32 31 30 12 55,77

3 9,2 30 30 31 14 55,15

4 9,4 31 32 29 13 55,53

5 9,5 33 31 30 12 56,43

6 9,3 35 29 29 14 56,48

7 8,7 35 30 28 12 55,93

8 8,5 33 32 29 13 56,53

9 8,5 29 32 30 13 54,83

10 7,9 32 29 31 12 55,07

11 7,8 25 32 31 13 53,29

12 8,1 31 31 28 14 54,48

13 8,2 30 29 31 12 53,97

14 8 29 29 29 14 52,75

15 1 29 30 30 14 53,27

Закінчення табл. 2

w1 w2 w3 w4 w5 Клас ф1

0,15 0,63 0,52 0,51 0,22 не має новинки 3,96

0,16 0,57 0,56 0,54 0,22 не має новинки 3,95

0,17 0,54 0,54 0,56 0,25 не має новинки 3,93

0,17 0,56 0,58 0,52 0,23 не має новинки 3,94

0,16 0,62 0,51 0,51 0,25 не має новинки 3,95

0,16 0,63 0,54 0,50 0,21 не має новинки 3,96

0,15 0,58 0,57 0,51 0,23 не має новинки 3,96

0,16 0,53 0,58 0,55 0,24 не має новинки 3,93

0,14 0,58 0,53 0,56 0,22 новинка 3,96

0,15 0,47 0,60 0,58 0,24 новинка 3,89

0,15 0,57 0,57 0,51 0,26 новинка 3,95

0,15 0,56 0,54 0,57 0,22 новинка 3,94

0,15 0,55 0,55 0,55 0,27 новинка 3,94

0,02 0,54 0,56 0,56 0,26 новинка 3,97

Таблиця 3

Параметри невідомого зразку нейронної мережі

Q x1 x2 x3 x4 x5 x w1 w2 w3 w4 w5 Клас

0,5 1 35 29 28 12 54,73 0,02 0,64 0,53 0,51 0,22 Новинка
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У статті пропонується здійснювати планування 
управлінням ІВ за процесним підходом за допомогою 
мережевого методу. Однак тривалість окремих робіт 
визначити важко, тому мережевий графік будуємо в 
умовах невизначеності.

Щоб урахувати ймовірність терміну виконання 
робіт, потрібно одержати три оцінки можливої три-
валості для кожної роботи (формула (4)). Це:
 оптимістичний час (а), (to(i, j)) – термін вико-

нання роботи, якщо все буде забезпечено іде-
ально; 

 найбільш вірогідний час (m), (tнв(i, j)) – очіку-
ваний термін виконання роботи за нормаль-
них умов; 

 песимістичний час (b), (tn(i, j)) – термін вико-
нання роботи, якщо виникнуть суттєві пере-
шкоди: 

0 ( , ) 4 ( , ) ( , )
( , ) ,

6
í â ït i j t i j t i j

t i j
+ +

=

       
(4)

де t (i, j) – середнє значення або математичне очіку-
вання; to(i, j), tнв (i, j), tп (i, j) – термін виконання робіт.

Таблиця 4

Розрахунок тривалості робіт щодо створення та патентування об’єкта ІВ

№ 
з/п Робота

Термін дії, год
Очікуваний 

час, год ДисперсіяРаннє  
закінчення 

(а)

Найбільш  
вірогідне  

закінчення (m)

Пізнє  
закінчення 

(b)

1 2 3 4 5 6 7

1
Отримання заявки  
на реєстрацію винаходу 
від клієнта

0,1 0,3 0,5 0,30 0,0044

2 Оцінка винаходу 2 4 6 4,00 0,4444

Визначення новизни  
виробу

3 Визначення індексу МПК 0,5 0,75 1 0,75 0,0069

4 Визначення індексу УДК 0,5 0,75 1 0,75 0,0069

5 Патентний пошук 1 1,5 2 1,50 0,0278

6 Визначення подібних  
винаходів 0,5 1,25 2 1,25 0,0625

Порівняльний аналіз  
винаходу

7
Визначення сукупності 
суттєвих ознак кожного  
з аналогів

0,5 0,75 1 0,75 0,0069

8 Визначення сукупних сут-
тєвих ознак винаходу 1 1,5 2 1,50 0,0278

9
Визначення суттєвих 
ознак прототипу та вина-
ходу в три стовпчики:

1 1,5 2 1,50 0,0278

ті, що є у прототипу  
й у винаходу

ті, що є у прототипу,  
але немає у винаходу

Три оцінки часу дають змогу менеджеру ви-
словити свої припущення щодо найбільш імо-
вірного часу на виконання роботи і потім від-

образити невизначеність, запропонувавши кращий 
(оптимістичний) і гірший (песимістичний) варіанти 
оцінки часу [13] (табл. 4).

На рис. 3 наведено мережевий графік щодо 
створення та патентування об’єкта ІВ на промисло-
вому підприємстві.

У табл. 5 наведено мережевий графік управлін-
ня ІВ за процесом «Маркетинг», а в табл. 6 – диспер-
сія критичного шляху, яка показує реальність ство-
рення об’єкта ІВ та його патентування.

Вірогідність виконання робіт є високою –12,03% 
(табл. 7). 

Розрахунок параметрів мережевої моделі наве-
дено в табл. 8.

Таким чином, запропонований методичний під-
хід до використання мережевої моделі планування 
процесу розроблення, створення, використання та 
продажу об’єкта ІВ в умовах невизначеності дозволяє 
визначити ймовірність реалізації проєкту щодо побу-
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1 2 3 4 5 6 7

ті, що є у винаходу,  
але немає у прототипу

10 Складання формули  
винаходу 1,5 2,25 3 2,25 0,0625

11
Порівняльний аналіз  
аналогів, прототипу  
та винаходу

6 8 10 8,00 0,4444

12
Узгодження заявки з від-
ділом з питань інтелекту-
альної власності

1 2 3 2,00 0,1111

13 Заповнення заявки  
на надання патенту 0,5 1,25 2 1,25 0,0625

14
Складання супроводжу-
вального листа до Укрпа-
тенту

0,5 0,75 1 0,75 0,0069

15 Друк матеріалів заявки на 
винахід у 5 примірниках 0,5 1,25 2 1,25 0,0625

16

Передача документів у 
відділ інтелектуальної 
власності для реєстрації 
та державної науково-
технічної експертизи

0,5 0,75 1 0,75 0,0069

Разом 17,6 28,55 39,5

Джерело: авторська розробка.

Закінчення табл. 4

N 

M

T P 

L K I G F E 

S O 

V U 
Q 

D 

А 

0 1 2 

5 

4 

6 

3 

7 8 9 10 11 12 

13 

14 

15 

16 

B

C 

R 

Рис. 3. Мережевий графік управління ІВ на промисловому підприємстві (фрагмент)

Таблиця 5

Розрахунок критичного шляху

Шлях Тривалість, год

ABCDEFGIKLMN 24,30

ABQREFGIKLMN 24,30

ABUVEFGIKLMN 25,8

ABOSEFGIKLMN 24,80

ABCDEFGIKPTN 23,80

ABQREFGIKPTN 23,80

ABUVEFGIKPTN 24,55

ABOSEFGIKPTN 24,30

дови та використання ІВ, оптимізувати час і витрати 
на здійснення робіт.

ВИСНОВКИ
У статті запропоновано методичні положення 

щодо оптимізації управління ІВ за процесно-функ-
ціональним підходом, які сформовано на основі про-
цесів управління ІВ у роботі патентного повіреного, 
що охоплюють процедуру оптимізації часу та витрат 
і базуються на використанні нейронних мереж і ме-
режевої моделі планування в умовах невизначенос-
ті. Встановлено типи нейромереж за видами робіт; 
побудовано схему співробітництва нейромережі та 
патентного повіреного; розраховано параметри ней-
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Таблиця 6

Дисперсія критичного шляху

№ роботи Дисперсія роботи

1 0,0044

2 0,4444

5 0,0278

7 0,0069

8 0,0278

9 0,0278

10 0,0625

11 0,4444

12 0,1111

13 0,0625

15 0,0625

16 0,0069

Разом дисперсія критичного шляху 1,2892

Середнє квадратичне відхилення 1,1354

Таблиця 7

Розрахунок вірогідності виконання робіт

Показник Значення

Нормативна тривалість, год 25

Критичний шлях, год 25,80

Різниця між нормативною та критичною 
тривалістю, год –0,80

Середнє квадратичне відхилення, год 1,1354

Значення ділення –0,7046

Значення функції 0,7046

Значення функції Лапласа 0,7595

Розрахунок множення 0,3797

Значення вірогідності 0,1203

Значення вірогідності у відсотках, % 12,03

номіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=4709

2. Семенова В. Г. Етапи управління інтелектуаль-
ною власністю підприємств на засадах процес-
ного підходу. Бізнес Інформ. 2015. № 6. С. 145–149. 
URL:  https://www.business-inform.net/export_pdf/
business-inform-2015-6_0-pages-145_149.pdf

3. Ситник Й. С. Аналізування підходів до управління 
інтелектуально-знаннєвими активами в контексті 
інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. 
Науковий вісник Ужгородського національного уні-
верситету. Серія «Міжнародні економічні відносини 
та світове господарство». 2017. Вип. 11. С. 134–139.  
URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/ 
11_2017ua/32.pdf

4. Загородна О. М. Функціональний та процесний 
підходи до управління // Збірник тез доповідей  
Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції моло-
дих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних 
технологій» (м. Тернопіль, 17–18 листопада 2016 р.). 
Тернопіль : ТНТУ, 2016. Том ІІ. С. 328–329. URL: http://
elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20244/2/
ConfATMT_2016vII_Zahorodna_O_M-Functional_
and_process_328-329.pdf

5. Корнілова І., Святненко В. Організаційне забезпе-
чення управління інтелектуальною власністю на під-
приємстві. Вісник Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 
2015. Вип. 7. С. 45–52. URL: http://bulletin-econom.
univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/172_6.pdf

6. Кучумова І. Ю. Інтелектуальний капітал в сис-
темі управління підприємством. Бізнес Інформ. 
2013. № 12. С. 357–364. URL: https://www.business-
inform.net/export_pdf/business-inform-2013-12_0-
pages-357_364.pdf

7. Силка І. В. Теоретичні основи процесно-функціо-
нального підходу до управління інтелектуальною 
власністю промислових підприємств // Інструменти 
та методи управління знаннями в системі інновацій-
ного розвитку організацій : монографія / за заг. ред. 
Ю. С. Шипуліної. Суми : Триторія, 2019. С. 149–171. 

8. Гавриш О. А., Салоїд С. В. Використання теорії 
штучних нейронних мереж для оцінки результатів 
управлінських дій на економічну безпеку підпри-
ємств точного машинобудування. Інвестиції: прак-
тика та досвід. 2018. № 21. С. 21–27. 

 DOI: 10.32702/2306-6814.2018.21.21
9. Чередніченко А. О., Шура Н. О. Застосування штуч-

них нейронних мереж як дієвого механізму при-
йняття ефективних управлінських рішень на під-
приємстві. Глобальні та національні проблеми еко-
номіки. 2015. Вип. 4. С. 628–630. URL: http://global-
national.in.ua/archive/4-2015/132.pdf

10. Мозолевська М. О., Ставицький О. В. Використання 
нейронних мереж для прогнозування у фінансовій 
сфері. Актуальні проблеми економіки та управлін-
ня. 2017. № 11. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/
view/102584 

11. Шевченко О., Жуков А. Математична модель мере-
жевого планування робіт по відновному ремонту //  
Економічний розвиток і спадщина Семена Куз-
неця : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : тези 
допов. (м. Харків, 30–31 травня 2019 р.). Харків, 

ромережі для процесу аналізу бази даних щодо ви-
значення патентним повіреним новизни винаходу. 
Розраховано тривалість кожної роботи в умовах не-
визначеності, вірогідність виконання робіт і параме-
три мережевої моделі щодо створення та патентуван-
ня об’єкта ІВ на промисловому підприємстві. 

Запропоновані методичні рекомендації відріз-
няються від існуючих тим, що використання нейро-
мереж і мережевого планування дозволяє поліпшити 
та прискорити діяльність патентного повіреного та в 
цілому відділу з управління об’єктами інтелектуаль-
ної власності.                     
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Таблиця 8

Розрахунок параметрів мережевої моделі

№ подій Код робіт
Трива-
лість  

робіт, год

Ранній 
початок

Раннє  
закінчення

Пізній 
початок 

робіт

Пізнє  
закінчення

Повний 
резерв

Вільний 
резерв

1 0–1 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0

2 1–2 4,0 0,3 4,3 0,3 4,3 0 0

3 2–3 0,75 4,3 5,05 5,8 6,55 1,5 0

4 2–4 0,75 4,3 5,05 5,05 5,8 0,75 0

5 2–5 1,5 4,3 5,8 4,3 5,8 0 0

6 2–6 1,25 4,3 5,55 5,3 6,55 1,0 0

7 3–7 0,75 5,05 5,8 6,55 7,3 1,5 1,5

8 4–7 1,5 5,05 6,55 5,8 7,3 0,75 0,75

9 5–7 1,5 5,8 7,3 5,8 7,3 0 0

10 6–7 0,75 5,55 6,3 6,55 7,3 1,0 1,0

11 7–8 1,5 7,3 8,8 7,3 8,8 0 0

12 8–9 1,5 8,8 10,3 8,8 10,3 0 0

13 9–10 2,25 10,3 12,55 10,3 12,55 0 0

14 10–11 8,0 12,55 20,55 12,55 20,55 0 0

15 11–12 2,0 20,55 22,55 20,55 22,55 0 0

16 12–13 1,25 22,55 23,8 22,55 23,8 0 0

17 12–14 0,75 22,55 23,3 23,05 23,5 0,5 0

18 13–15 1,25 23,8 25,05 23,8 25,05 0 0

19 14–15 1,25 23,3 24,55 23,8 25,05 0,5 0,5

20 15–16 0,75 25,05 25,8 25,05 25,8 0 0

2019. С. 188–189. URL: http://repository.hneu.edu.ua/
bitstream/123456789/21384/1/38%20Шевченко%20
Жуов%20Тези%20%202019%20конф%20ХНЕУ.pdf
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номічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 87–91. URL: 
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pdf/14-Nechvoloda.pdf
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