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У статті запропоновано механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі, що передбачає синтез системи
поглядів на забезпечення управління наявними об’єктами інтелектуальної власності (ІВ) на підприємстві з метою залучення їх в господарський
оборот та підвищення ефективності від їх використання. Застосування наведеного механізму управління ІВ забезпечить підприємству реалізацію
монопольних прав на результати інтелектуальної діяльності та сприятиме збільшенню доходів від підвищення якості чи зниження собівартості
продукції, розширення ринків збуту, підвищенню ефективності та результативності господарської діяльності в цілому. Упровадження запропонованого механізму вимагає створення на підприємстві відділу з питань патенування та ІВ. Спеціаліст вищеназваного відділу повинен буди компетентним у питаннях оцінки, захисту, комерціалізації, оформлення прав на об’єкти ІВ та пошуку інформації.
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дають вищу оцінку активам ІВ. Підприємства у всьому
світі все частіше визнають цінність своїх активів ІВ й
іноді включають їх у свою балансову відомість. Багато
підприємств, включаючи малі суб’єкти господарювання,
стали проводити періодичну інвентаризацію технологій
та інтелектуальної власності. У ряді випадків підпри
ємства розуміють, що фактично їх нематеріальні активи
коштують більше, ніж їх матеріальні активи. Це часто
відноситься до компаній, діючих в наукомістких та ін
новаційних секторах, або до компаній, що мають добре
відому торгову марку [10, с. 10].
На сучасному етапі інтелектуальна власність пови
нна розглядатися в новій ролі як інструмент переходу до
сталого розвитку підприємств, галузей та економіки дер
жави та регіонів в цілому. Визнання інтелектуальної влас
ності суб’єктом сталого розвитку означає, що головним
змістом стратегії розвитку підприємства повинна стати
організація безперервного відтворення інтелектуальних
ресурсів і втілення їх у комерційно привабливі ОІВ.

економіка промисловості

П

ереосмислення ролі ІВ хоча б на рівні підпри
ємств допомогла б кардинально змінити тен
денції щодо динаміки матеріаломісткості, енер
гомісткості і загальної ефективності машинобудівного
виробницва в України. Оскільки досліджувані підприєм
ства машинобудівної галузі є важливими експортерами
нашої країни, ця тенденція буде сприяти налагодженню
інвестиційного клімату та інвестиційної активності че
рез підвищення конкурентоздатності продукції, роз
ширення ринків збуту, нарощування об’ємів експорту.
При цьому варто зауважити, що головною метою впро
вадження механізму управління інтелектуальною влас
ністю на підприємствах в Україні є сприяння розвитку
інтелектуального потенціалу підприємства.
У цих умовах першочерговими завданнями впро
вадження механізму управління інтелектуальною влас
ністю є [12, с. 63]:
 різке збільшення інвестицій на наукові дослі
дження, науково-дослідні та дослідно-конст
рукторські роботи (НДДКР) і на людський по
тенціал;
 розвиток і розповсюдження ключових техно
логій сучасного й новітнього технологічних
укладів, що здатно забезпечити підприємствам
конкурентні переваги;
 створення регональної інфраструктури, що за
безпечує комерціалізацію результатів НДДКР;
 збереження інформаційної інфраструктури на
уково-дослідних робіт, а також захист інтелек
туальної власності і підтримання її прав;
 розробка та реалізація програм розвитку тери
торій з високою концентрацією науково-тех
нічного потенціалу;
 створення інститутів розвитку, що здатні за
безпечити залучення інветицій у розвиток ви
робничої сфери;
 формування механізмів реалізації пріорітетів
структурної модернізації економіки на основі
опереджуючого розвитку нового технологічно
го укладу, формування сучасних виробничо-
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родукція, яку випускають підприємства науко
місткої галузі, уособлює в собі не тільки резуль
тат інтелектуальної праці, а й використання прав
на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), які стосують
ся дизайну, покращують технічні можливості та якості
та можуть бути представлені патентами на винаходи та
корисні моделі, промислові зразки, конфіденційною ін
формацією та торговими марками. Через це керівникам
машинобудівним підприємствам потрібно виважено від
носитись до процесів управління як власними ОІВ, так і
ОІВ, що передані підприємствам на платній чи безоплат
ній основі в тимчасове користування.
Усвідомлення ОІВ як важливого бізнес-активу під
приємства буде сприяти його розвитку в багатьох сфе
рах: покращувати імідж серед конкурентів, завойовува
ти нових покупців, налагоджувати нові ділові зв’язки з
партнерами та інвесторами, експортувати свої послуги та
продукти, розширяти бізнес всередині країни та за кор
доном за допомогою ліцензування або франшизи. Про
те управління ОІВ як стратегічними активами не тільки
приносить підприємству перелічені позитивні сторони, а
й ставить перед керівниками нові завдання та проблеми.
Питанням управління об’єктами інтелектуальної
власності (ОІВ) присвячені наукові праці відомих закор
донних вчених: Олехнович Г. І. [1], Меггс П. Б. [2], Козирев
О. М., Макаров В. Л. [3], Ландес В., Поснер Р. [4], Десмонд
Г. М., Келі Р. Є. [5]. Аспекти управління та використання
ОІВ вісвітлюються також у працях вітчизняних вчених:
Вачевський М. В., Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Скотний В. Г., Левченко Г. Є., Вачевський О. М. [6], Мамонтова
Н. А. [7], Манцуров І. Г., Бараник З. П., Ващаєв С. С., Яцен
ко А. В. [8], Ложкін Г. В., Комаровська В. Л. [9].
Зазначимо, що навіть у тих секторах, де традицій
на технологія виробництва залишається домінуючою,
постійне новаторство і безперервний творчий процес
стає ключовими для забезпечення високої конкурентоз
датності підприємства на жорстких конкурентних рин
ках як всередині країни, так і на міжнародному рівні [10,
с. 9]. Саме цей факт обумовлює необхідність досліджен
ня, розробки, впровадження і постійного вдосконален
ня механізму управління інтелектуальної власністю
промислових підприємств.
Метою даного дослідження є розробка механіз
му управління об’єктами інтелектуальною власності
та надання рекомендацій вітчизняним підприємствам
машинобудівної галузі щодо застосування його в госпо
дарській діяльності .
Новітні технології стають найважливішим чин
ником вертикальної інтеграції виробництв, їх обсягів,
організаційно-технологічної структури, є свого роду ін
вестиціями у виробничі процеси [11].
Так, товарний знак з доброю репутацією забезпе
чує привабливість серед споживачів і ділових партнерів
щодо гарантування відповідного рівня якості. Патен
тування важливих технологій впливає, у свою чергу, на
отримання підприємством прибутків у майбутньому.
Таким чином, формування ефективного портфелю ІВ є
вигідним капіталовкладенням для підприємства.
Усе частіше інвестори, брокери на ринку акцій і
фінансові консультанти усвідомлюють цю реальність і
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технологічних структур з потенціалом росту на
сучасному ринку.
При цьому підтримуємо думку Арабаджієва С. І.,
що зміна господарських пріоритетів повинна була скла
датися в першу чергу в орієнтації на якісні, а не кількісні
характеристики розвитку [12, с. 65]
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овий сучасний технологічний уклад наукоєм
них підприємств нашої держави зокрема та у
світі загалом формується з урахуванням на
прямів і тенденцій розвитку наукової думки. Здійснив
ши економічний аналіз сучасного стану використання
нематеріальних активів провідними машинобудівними
підприємствами України, встановлено [13], що дослі
джені показники зносу та структури ОІВ машинобу
дівних підприємств Запорізького регіону вказують на
негативну тенденцію та необхідність активізації сил
щодо оновлення нематеріальних активів. Зауважимо,
що інструментом для підвищення конкурентоспро
можності виробництва в сучасних умовах безумовно є
сприяння створенню інтелектуальних результатів праці
безпосередньо робітниками, підсилення мотиваційних
факторів щодо зацікавлення винахідників і розробників
доведенням інтелектуальних продуктів до стадії впро
вадження у виробництво. Тобто, створення дієвого ме
ханізму управління ІВ буде сприяти підвищенню якості
продукції або послуг, ефективності використання наяв
них факторів виробництва.
Механізм управління інтелектуальною власністю
підприємств машинобудівної галузі передбачає синтез
системи поглядів на забезпечення управління наявними
об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві з
метою залучення їх в господарський оборот та підви
щення ефективності від їх використання.
Російський вчений Зінов В. Г. [14] надає таке ви
значення: «Управління інтелектуальною власністю орга
нізації – це спосіб вилучення з неї максимальних дохо
дів, який включає виконання ряду спеціальних процедур
і буде вельми ефективна, якщо витрати на оформлення
та підтримання чинності прав на результати творчої ді
яльності перекриваються прямими або непрямими до
ходами відповідно до програми розвитку бізнесу».
Тільки інтенсивна, зацікавлена інтелектуальна
праця приводить до створення високоякісної продукції,
ефективного використання всіх видів ресурсів [12, с. 65]
Ефективне використання ОІВ у власному бізнесі
повинно розглядатися як пріоритетний напрямок полі
тики підприємства, що буде прямим наслідком розви
тку як економічного, так і соціального потенціалу під
приємства. Впровадження запропонованого механізму
управління ІВ повинно сприяти всеосяжному залучен
ню в господарський оборот наявних на підприємстві
ОІВ, збільшенню темпів оновлення структури ОІВ при
забезпеченні захисту інтересів як творців ІВ, так і влас
ників прав – самого підприємства та орієнтації на кінце
ві комерційні результати.
Застосування наведеного механізму управління ІВ
забезпечить підприємству реалізацію монопольних прав
на результати інтелектуальної діяльності та сприятиме
збільшенню доходів від підвищення якості чи зниження
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собівартості продукції, розширення ринків збуту, під
вищенню ефективності та результативності господар
ської діяльності в цілому. Складові реалізації механізму
управління інтелектуальною власністю підприємств ма
шинобудівної галузі представлено на рис. 1.
Реалізація запропонованого механізму управління
інтелектуальною власністю підприємств машинобудів
ної галузі передбачає такий комплекс дій:
1. Перевірка стану, діагностика та забезпечення
оптимальним складом суб’єкта господарювання кадро
вими, інформаційними, науковими, матеріальними ре
сурсами задля впровадження механізму управління ІВ
на машинобудівному підприємстві.
2. Усвідомлення керівництвом та донесення до
персоналу необхідності формування портфелю конку
рентоздатних ОІВ.
3. Урахування основних важелів впливу механізму
управління ОІВ у процесі визначення пріоритетів місії
індивідуальної діяльності підприємства.
4. Створення дієвої системної мотивації, що забез
печить єдність цілей підприємства та колективу.
5. Визначення інструментів, урахування факторів та
використання важелів впливу на власні фактори вироб
ництва з метою адаптації до нових умов господарювання.
6. Вдосконалення наявних на підприємстві мето
дичних підходів щодо оцінки ОІВ як важливих активів
підприємства з метою об’єктивної оцінки, що здатні
приносити комерційну вигоду суб’єкту господарювання
7. Організація систем інвентаризації та обліку
наявних на підприємстві ОІВ, що створені за рахунок
власних коштів, передані у безоплатне користування
або використовуються на правах ліцензії. Створення
бази даних ОІВ, що залучені в господарську діяльність.
8. Чітка та налагоджена робота механізму саморе
гуляції безперервного генерування інтелектуальної влас
ності як інструменту отримання прибутку.
9. Концентрація на отриманні запланованого ре
зультату та досягненні посавленої мети; постійне удо
сконалення механізму у процесі роботи.
10. Пошук додаткових резервів щодо підвищення
конкурентоздатності продукції, надання послуг за раху
нок використання ІВ у процесі господарської діяльності.

О

скільки використання механізму управління ін
телектуальною власністю дозволить підприєм
ствам отримувати ефект від використання ін
телектуальної власності не тільки у вигляді збільшення
грошових надходжень від реалізації товарів, продукції,
робіт та послуг, доцільно представити схему формуван
ня ефекту від використання ІВ в господарському обороті
суб’єкта господарювання (рис. 2). Ключовими важелями
при цьому стають: інформаційне забезпечення процесу
управління і прийняття рішень; врахування зовнішніх і
внутрішньофірмових ризиків діяльності; використання
матеріальних, соціально-психологічних та організацій
них стимулів мотивації персоналу; більш широке засто
сування трансферту технологій.
Інтелектуальна власність відіграє провідну роль у
формуванні прибутку суб’єктів господарювання (рис. 3).
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Об’єкти

ЕКОНОМІКА

1. Формування систем обліку, оцінки та моніторингу ОІВ
2. Розподіл прав між учасниками, що створюють ОІВ
3. Належний захист результатів інтелектуальної діяльності
4. Інформаційне забзпечення всіх складових управління
5. Економічна доцільність діяльності

Вимоги

Залучення ОІВ в господарську діяльність підприємства

Збалансування інтересів і зацікавленність суб’єктів управління

Стимулювання створення, використання та охорони ОІВ

Пріоритети

Інструменти

1. Керівники, заступники керівників підприємств
2. Керівники патентних підрозділів
3. Начальники цехів, ділянок, бригадири
4. Інженерно-технічні працівники

економіка промисловості

Рис. 1. Складові реалізації механізму управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі

1. Формування належних умов щодо створення комерційно
конкурентоспроможних ОІВ (у т. ч. технологій, приладів, механізмів)
на підприємствах галузі
2. Стимулювання інноваційної діяльності
3. Концентрування уваги на охороні та захисті створених
.
на підприємствах ОІВ
4. Становлення ринкових відносин щодо механізмів комерціалізації
ОІВ в економіці України
5. Сприяння залученню інвестицій у розвиток галузі
6. Досягнення сталого економічного та соціального розвитку
підприємства та держави в цілому

Збалансованість та цілеорієнтованість розвитку інтелектуального
потенціалу підприємства з метою підвищення ефективності
виробництва та зниження матеріало- та енергомісткості
продукції галузі

Головна ціль

Методи

1. Об’єкти інтелектуальної власності
2. Науково-технічний потенціал підприємства
3. Інноваційний розвиток галузі

Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі

Суб’єкти
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Зовнішні: політичні, законодавчі,
зовнішньополітичні, конкурентні
атаки.
Внутрішньофірмові: екологічний,
соціальний, витоку інформації,
науково-технічної результативності,
зриву впровадження, відсутності
фінансування, збуту продукції

Патентний пошук; бази даних,
електронні каталоги, інші
електронні ресурси; робота
з документацією; інформація
про розробки конкурентів;
матеріали симпозіумів,
конференцій, презентацій,
виставок, ярмарків

Продаж ліцензій, передача
патентів і технологічної
документації, організація
спільного виробництва,
організація спільних досліджень,
консультаційні послуги,
організація спільного
підприємства тощо

Трансферт технологій:

Витрати
Заробітна плата та інші виплати робітникам, відрахування на соціальні заходи,
матеріали, допоміжні та інші матеріали, сировина, паливо, напівфабрикати,
комплектуючі вироби, обладнання, амортизація обладнання,
загальновиробничі витрати, , витрати на реєстрацію та підтримку прав
власності

Організаційні стимули: кар’єрне просування;
підвищення кваліфікації та вдосконалення
знань, умінь, навичок

Соціально-психологічні стимули: особисте та/або
публічне визнання внеску винахідника; піднесення
авторитету, повага з боку керівництва і колег.

Матеріальні стимули: доплати за високу
майстерність; участь у прибутках підприємства
від використання ОІВ.

Мотивація персоналу:

Рис. 2. Формування ефекту від використання ІВ в господарському обороті

Монопольне право на використання результатів інтелектуальної праці, збільшення ринкової вартості піприємства, укріплення позицій на ринку,
покращення іміджу підприємства, можливість залучати кошти інвесторів, використання шляхів комерціалізації створеного ОІВ, формування
статутного фонду без відволікання коштів, капіталізація ІВ

Ефект від використання ІВ в господарському обороті

Реалізація продукції та послуг, що виготовлені за допомогою ОІВ;
продаж продукту інтелектуальної діяльності у вигляді ліцензії –
отримання роялті, паушальні виплати

Доходи

Ризики:

Інтелектуальна власність

економіка промисловості

Інформаційне забезпечення:

ЕКОНОМІКА

Капіталовкладення в створення об’єктів інтелектуальної
власності дозволяють підприємству використовувати їх
як інструменти отримання доходів. Оскільки доходи від
комерціалізації ОІВ набагато перевищують витрати на
їх створення, отриманий прибуток відкриває для під
приємства багато шляхів щодо розгортання діяльно
сті, важливим серед яких є трансферт технологій, що
передбачає передачу створених ОІВ у вигляді ліцензій,
патентів, документації та надання можливості викорис
товувати ОІВ. Прямим наслідком такої співпраці є по
силення вимог до персоналу як основної рушійної сили
інноваційного оновлення технології та техніки. Прове
дення роботи з персоналом в такому випадку передба
чає не тільки постійне навчання персоналу, підвищення
кваліфікації робітників і службовців та перепрофілю
вання кадрів з метою кращого розподілу кваліфікованої
робочої сили на підприємстві, а й водночас створення
мотиваційних механізмів-стимулів.
Інтелектуальна
власність

бути компетентним у питаннях захисту, комерціалізації,
оформлення прав на ОІВ, пошуку інформації. Виконан
ня службових завдань буде пов’язано, перш за все, з по
шуком інформації по патентних базах даних України та
інших країн світу з метою доказу унікальності та новиз
ни розробки, технічного рішення. Пошук потенційних
партнерів по ліцензійній угоді, співдіяльність з ліцензій
ними партнерами, юридичні питання щодо оформлення
прав, представництво інтересів підприємства від імені
суб’єкта господарювання також будуть входити в коло
обов’язків спеціаліста. Оскільки спеціаліст патентно
го відділу матиме справу з технологічно складними за
змістом розробками та прийматиме разом із керівника
ми підрозділів рішення щодо втілення їх в ОІВ, бажа
но мати вищу технічну освіту, юридичну. Використання
зрозумілої та простої методики механізму оцінки до
зволить застосовувати її людині без базової економічної
освіти. Необхідно зауважити щодо доцільності форму
Дохід

Прибуток

Гроші
Капіталовкладення

Ідеї, новації,
вдосконалення
техніки, технології

Робота
з персоналом

Ризики

Трансфер
технологій

исококваліфікований персонал, який усвідомлює
свою ключову роль у створенні ОІВ, зацікавлений
у вдосконаленні виробництва, підвищенні якості
продукції, що виробляється. Насичення новими знання
ми, дія матеріальних, соціально-психологічних та органі
заційних мотиваційних стимулів породжує у таланови
тих працівників генерування ідей, новацій, пропозицій
щодо вдосконалення об’єктів техніки, технологічного
процесу. Після відбору найбільш життєздатних та ефек
тивних варіантів відбувається новий цикл створення
ОІВ, що також потребує від підприємства нових обсягів
грошових вкладень, знаходження нових партнерських
зв’язків та продовження роботи з персоналом.
Формуючи культуру сертифікації та вдосконален
ня активів ІС і стратегічно їх використовуючи, підпри
ємство може збільшити свої прибутки, отримати пере
вагу над своїми конкурентами і зайняти міцні позиції
на ринку. Такі заходи стратегічного характеру можуть
привести до підвищення ринкової вартості підприєм
ства [10, с. 12].
Зауважимо, що впровадження запропонованого
механізму вимагає створення на підприємстві відділу
з питань патенування та ІВ. Спеціаліст вищеназваного
відділу щодо роботи з базами даних патентів повинен
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Рис. 3. Механізм саморегуляції безперервного генерування інтелектуальної власності
як інструменту отримання прибутку

вання відділу з питань патентування та ІВ на наукоєм
них підприємствах машинобудівної галузі.
Запропоновані заходи сприятимуть інтенсифіка
ції виробництва, підвищенню ефективності діяльності
та в решті решт – підвищенню конкурентних позицій
суб’єкта господарювання на ринку.
Висновки
Таким чином, використання запропонованого ме
ханізму управління інтелектуальною власністю дозво
лить підприємствам отримувати ефект від використан
ня ІВ в господарському обороті:
1. Зайняти міцне положення на ринку, оскільки
унікальні властивості та висока якість продукції або по
слуг буде підтверджена та захищена правами інтелекту
альної власності.
2. Отримувати високу віддачу від капіталовкла
день (витрат, що понесені на розробку та впровадження
інтелектуальної власності у виробництво товарів або
надання послуг), у вигляді грошових надходжень за про
дані товари або надані послуги.
3. Відкриття можливостей для інших шляхів ко
мерціалізації, окрім впровадження у власне виробни
цтво, що дозволяє власнику прав у разі неспроможності

ЕКОНОМІКА

В

Витрати
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до експлуатації або вичерпання її можливостей продати
ліцензію (виключну або невиключну) іншому зацікавле
ному суб’єкту господарювання.
4. Формування дієздатного, сильного портфелю
ОІВ, належним чином оформленого в документації під
приємства (первинних бухгалтерських документах, фор
мах звітності, у бізнес-плані) надає підприємству значні
переваги на переговорах щодо можливого інтересу з боку
інвесторів .
Створення на великих машинобудівних підприєм
ствах відділу з питань патентування та ІВ дозволить
впровадити запропонований механізм в роботу повною
мірою.					
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