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Силка І. В. Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств
Мета статті полягає в дослідженні відмінностей у визначенні сутності понять «інтелектуальна власність», «об’єкти інтелектуальної влас-
ності», «управління інтелектуальною власністю» та «підходи до управління інтелектуальною власністю». Розглянуто концептуальні підходи 
щодо визначення терміна «інтелектуальна власність» як економіко-правової категорії, дії якої спрямовані на підвищення прибутковості діяль-
ності підприємств і організацій; згруповано об’єкти інтелектуальної власності – за промисловою власністю та за творчо-інтелектуальною 
власністю; визначено сутність поняття «управління інтелектуальною власністю» за стратегічними та поточними діями з урахуванням функ-
цій, складових, методів управління, за допомогою яких досягається позитивний фінансовий результат; визначено доцільним використання про-
мисловими підприємствами процесно-функціонального підходу, який базується на ефективному керуванні процесом створення та використання 
об’єктів інтелектуальної власності. На підставі узагальнення сформовано теоретичний базис управління промисловими підприємствами. Пер-
спективою подальших досліджень у даному напрямі є збалансування процесу розробки, побудови, використання або комерціалізації об’єктів інте-
лектуальної власності щодо реалізації функцій управління діяльністю промислових підприємств. Подальший розвиток управління об’єктами ін-
телектуальної власності за процесно-функціональним підходом дозволить підвищити ефективність виробництва та дохідність підприємств.
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Силка И. В. Теоретические основы управления интеллектуальной 
собственностью промышленных предприятий

Цель статьи заключается в исследовании различий в определении 
сущности понятий «интеллектуальная собственность», «объекты 
интеллектуальной собственности», «управление интеллектуаль-
ной собственностью» и «подходы к управлению интеллектуальной 
собственностью». Рассмотрены концептуальные подходы к опреде-
лению термина «интеллектуальная собственность» как экономико-
правовой категории, действия которой направлены на повышение 
прибыльности деятельности предприятий и организаций; сгруппи-
рованы объекты интеллектуальной собственности – по промышлен-
ной собственности и по творческо-интеллектуальной собственно-
сти; определена сущность понятия «управление интеллектуальной 
собственностью» в зависимости от стратегических и текущих 
действий с учетом функций, составляющих, методов управления,  
с помощью которых достигается положительный финансовый ре-
зультат; признано целесообразным использование промышленными 
предприятиями процессно-функционального подхода, основанного 
на эффективном управлении процессом создания и использования 
объектов интеллектуальной собственности. На основании обобще-
ния сформирован теоретический базис управления промышленными 
предприятиями. Перспективой дальнейших исследований в данном 
направлении является сбалансирование процесса разработки, по-
строения, использования или коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности по реализации функций управления де-
ятельностью промышленных предприятий. Дальнейшее развитие 
управления объектами интеллектуальной собственности в соот-
ветствии с процессно-функциональным подходом позволит повы-
сить эффективность производства и доходность предприятий.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты ин-
теллектуальной собственности, управление интеллектуальной 
собственностью, научные подходы к управлению интеллектуальной 
собственностью.
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Sylka I. V. The Theoretical Foundations of Management of Intellectual 
Property of Industrial Enterprises

The article is aimed at exploring differences in the definition of the essence 
of the concepts of «intellectual property», «objects of intellectual property», 
«management of intellectual property», and «approaches to management 
of intellectual property». Conceptual approaches to definition of the term 
of «intellectual property» as an economic and legal category, which actions 
are directed towards improving the profitability of enterprises and organiza-
tions, are considered; objects of intellectual property are grouped by indus-
trial property and by creative-intellectual property; essence of the concept 
of «management of intellectual property» is defined depending on strategic 
and ongoing actions, taking into account the functions, components, man-
agement methods by which a positive financial result is achieved; it is ac-
cepted as feasible for enterprises to adopt a process-functional approach 
based on efficient management of the creation and use of intellectual prop-
erty. On the basis of a generalization, a theoretical basis for the manage-
ment of industrial enterprises is formed. Prospect for further research in 
this directions is to balance the process of developing, constructing, using or 
commercializing intellectual property in order to implement the functions of 
management of activities of industrial enterprises. Further development of 
the management of objects of intellectual property in accordance with the 
process-functional approach will improve the efficiency of production and 
profitability of enterprises.
Keywords: intellectual property, objects of intellectual property, manage-
ment of intellectual property, scientific approaches to management of intel-
lectual property.
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Знаходження свого місця в умовах нової прогре-
сивної економіки, яка ґрунтується на знаннях,  
є важливим і актуальним завданням як для 

України в цілому, так і для підприємств, що працюють 
на її території. Під впливом старих управлінських 
процесів керівництво майже не використовує знання 
для їх перетворення в глобальний інтелектуальний 
ресурс, що впливає на формування та розвиток еко-
номіки країни, її галузей та суб’єктів господарюван-
ня. Така ситуація не дозволяє ефективно конкурувати  
з більш прогресивними підприємствами Європи. Сві-
това практика показує, що сьогодні зарубіжні компа-
нії орієнтуються не тільки на здобутки у сфері вироб-
ництва, а й у нарощуванні інтелектуального капіталу. 
Тобто питання щодо створення об’єктів інтелекту-
альної власності та управління ними для України є 
вкрай актуальними. Особливо це стосується промис-
лових підприємств, які у своїй діяльності спирають-
ся на такі об’єкти інтелектуальної власності, як: про-
мислові зразки, корисні моделі та винаходи, а також 
свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

На сьогоднішній день у законодавчій базі чітко 
прописано дії щодо складання необхідних докумен-
тів, але оптимального управління цими об’єктами на 
промислових підприємствах і донині не побудовано.

Україна має потужний інтелектуальний потен-
ціал, який повною мірою не використовується. Це 
пояснюється тим, що практично відсутні наукові пра-
ці, в яких цілісно представлено систему управління 
інтелектуальною власністю на підприємствах, вклю-
чаючи аналіз об’єктів ІВ, оцінку їх практичного засто-
сування та ефективного управління. Оптимальний 
вибір методів управління інтелектуальною власністю 
дозволяє підприємствам здійснювати інноваційну 
політику, що спрямована на підвищення конкуренто-
спроможності та ринкової стійкості підприємств. 

Теоретико-методичні основи управління інте-
лектуальною власністю (ІВ) підприємств розглянуто 
в наукових працях українських і закордонних вчених, 
які згруповано за напрямами питань: 
 важливість та сутність поняття ІВ: П. Клімушин 

[2], В.  Семенова [3–8], Й. Ситник [9], А. Череп 
[10], З. Пічкурова [19], Л. Височіна [20], М. Ва-
чевський [21], А. Чистякова [11], І. Кучумова 
[12], В. Святненко [13], Л. Пижова [14] та ін.;

 склад об’єктів ІВ: М. Вачевський [21], А. Че-
реп [10], В. Семенова [3–8], Л. Височіна [20], 
І. Корнілова [13], J. Alcácer, K. Beukel і B. Cas -
siman [18], M. Webb, N. Bloom, N. Short і J. Ler-
ner [17] та ін.;

 методи управління ІВ: В. Семенова [3–8], М. Ва-
чевський [21], Й. Ситник [9], А. Чистякова [11], 
Н. Мамонтова [15], А. Пухальська [16] та ін.

Незважаючи на великий внесок цих та інших 
вчених, залишаються невирішеними питання щодо 
підвищення ефективності управління інтелектуаль-
ною власністю, що потребує подальшого досліджен-

ня в напрямах формування нових підходів до управ-
ління інтелектуальною власністю. 

Мета роботи полягає в аналізі наукових підхо-
дів щодо формування теоретичних основ управління 
інтелектуальною власністю та обґрунтування до-
цільності застосування процесно-функціонального 
управління об’єктами інтелектуальної власності.

В економічній літературі та нормативно-зако-
нодавчих актах не існує єдиного підходу щодо сут-
ності поняття ІВ.

Всесвітня організація інтелектуальної власності 
(ВОІВ) (World Intellectual Property Organization –  
WIPO) [22] указує на те, що «Інтелектуальна 

власність (ІВ) – це результат творіння людського ро-
зуму». На наш погляд, це визначення є вузьким, тому 
що об’єкти ІВ використовуються в господарській ді-
яльності підприємств та організацій.

Як зазначає М. В. Вачевський, «інтелектуаль-
на власність є результатом творчої діяльності, а її 
об’єктом виступають нематеріальні носії, в яких ре-
алізуються результати творчості (ідеї, думки, образи, 
символи тощо), що втілені у певних матеріальних но-
сіях» [21]. Автор не поєднує ІВ з інноваційною діяль-
ністю підприємств та не розглядає правові аспекти. 

Аналогічної думки дотримується А. В. Череп, 
яка зазначає, що «інтелектуальна власність – це ре-
зультати творчої діяльності. Її об’єктом є нематері-
альні носії, у яких реалізовані результати творчості, 
а самі ідеї, думки, міркування, образи, символи тощо, 
які реалізуються, втілюються в певних матеріаль-
них носіях, але точно так, як і матеріальний ресурс, 
інтелектуальну власність можна купити, продати та 
орендувати» [10]. Автор визначає ІВ як матеріальний 
ресурс та вказує на його комерційний характер.

У своїх публікаціях О. В. Васильєв дає таке трак-
тування цього поняття, «як сукупність результатів 
розумової діяльності людини в науковій, художній, 
виробничій та інших сферах і пов’язаних з ними май-
нових і немайнових (особистих) прав» [30]. Тобто ви-
значає комплексний підхід, заснований на поєднанні 
права та виробництва.

Своєю чергою, Л. В. Височіна описує поняття ІВ 
як «сукупність виключних прав фізичної або юридич-
ної особи, що мають справу з корисністю, застосов-
ністю, придбанням, примусом і запобіганням зловжи-
ванню приватними юридичними правами на результа-
ти інтелектуальної діяльності в усіх сферах діяльності  
з метою їх економічного використання» [20]. Цим ав-
тор підкреслює значення ІВ як об’єкта управління та 
фактора розвитку, а також ресурсу щодо підвищення 
конкурентоспроможності підприємств. 

Сутність поняття ІВ З. В. Пічкурова розглядає з 
економічного погляду як «сукупність результатів інте-
лектуальної діяльності людини, які здатні приносити 
економічну вигоду і щодо використання яких виника-
ють відносини володіння та розпорядження» [19].

http://www.business-inform.net
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П. С. Клімушин на основі досвіду дає таке трак-
тування терміна: «Інтелектуальна власність є осно-
вою інноваційного розвитку інформаційного суспіль-
ства» [2], але ІВ – це не тільки інноваційні питання. 

Автор В. Г. Семенова запропонувала комплек-
сний підхід до визначення поняття «інтелектуальна 
власність», заснований на поєднанні юридичної та 
економічної складових. Вона зазначає, що «інтелек-
туальна власність як результат творчої діяльності 
та інноваційних процесів є потужним чинником для 
одержання конкурентних переваг, формування імі-
джу підприємства та джерелом одержання додатко-
вого прибутку» [3; 4]. Автор у своїх працях закріпляє 
права на ІВ та конкретизує їх з економічної, філософ-
ської та юридичної сторін.

ІВ – це категорія, оскільки вона повністю від-
повідає визначенню В. Базилевича, та є «абстрактне, 
логічне, теоретичне поняття, яке в узагальненому 
вигляді виражає родові ознаки певних економічних 
явищ і процесів» [23].

ІВ є економічною категорією, тому що за її до-
помогою вирішуються питання одержання доходів  
і підвищення прибутковості підприємств та організа-
цій за рахунок впровадження інновацій.

ІВ є правовою категорією, оскільки викорис-
тання її об’єктів здійснюється на підставі статті 418 
ЦКУ [26]. Згідно з прийнятим Європейським пар-
ламентом положенням про ІВ [24], «вона включає  
в себе всі виключні права на інтелектуальну діяль-
ність. … охоплює два типи прав: промислова влас-
ність, яка включає винаходи (патенти), товарні знаки, 
промислові зразки, моделі, позначення походження,  
і авторське право, яке включає художню та літератур-
ну власність».

На підставі проведеного дослідження щодо 
сутності поняття ІВ можна зробити такий 
висновок: інтелектуальна власність – це еко-

номіко-правова категорія, що характеризує резуль-
тати економічних, інноваційних і правових процесів, 
спрямована на підвищення прибутковості діяльності 
підприємств і організацій і має нормативно-законо-
давчу основу.

Далі зупинимося на розгляданні об’єктів ІВ.
Об’єктами права інтелектуальної власності є 

«літературні та художні твори; комп’ютерні програ-
ми; компіляції даних (бази даних); виконання; фоно-
грами, відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні мо-
делі, промислові зразки; компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем; комерційні (фірмові) найме-
нування, торговельні марки (знаки для товарів і по-
слуг), географічні зазначення; комерційні таємниці; 
раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи 
тварин» [26].

Автор В. Г. Семенова визначає об’єкти як «ре-
зультати інтелектуальної (творчої) діяльності в галузі 

літератури, мистецтва, науки й техніки, а також в ін-
ших галузях творчості тощо» [3; 4]. У працях автором 
виділено лише наука і техніка. 

На думку М. В. Вачевського, об’єктом ІВ «ви-
ступають нематеріальні носії, в яких реалізуються 
результати творчості (ідеї, думки, образи, символи 
тощо), що втілені в певних матеріальних носіях» [21]. 
Це впливає на результати діяльності, але також по-
требує управління.

Своєю чергою, А. В. Череп виділяє такі об’єкти 
ІВ як нематеріальні носії, у яких реалізовані результа-
ти творчості, а самі ідеї, думки, міркування, образи, 
символи тощо, які реалізуються, втілюються в певних 
матеріальних носіях, але точно так, як і матеріальний 
ресурс, інтелектуальну власність можна купити, про-
дати та орендувати [10]. Тобто об’єкти ІВ належать до 
комерційних активів підприємств. 

Як зазначає Л. В. Височіна, «класифікація об’єк-
тів інтелектуальної власності повинна здій-
снюватися за двома критеріями: 1) за формою 

використання: капіталізована, або створена для ви-
робничого споживання, і комерціалізована, що є 
предметом обміну; 2) за характером присвоєння: за-
гальна, що характеризується вільним доступом до 
нематеріального об’єкта всіх зацікавлених суб’єктів, 
і специфічна, права на яку законодавчо закріплені за 
конкретним економічним агентом» [20]. Цим автор 
підкреслює важливість використання об’єктів ІВ, але 
це не є класифікацією об’єктів за видами.

M. Webb, N. Bloom, N. Short, J. Lerner [17] напо-
лягають на «патентуванні у сфері програмного забез-
печення, топографії мікросхем, хмарних обчислень 
і штучного інтелекту, що швидко зростає останніми 
роками». Вони зазначають важливість комерціалі-
зації ІВ у сфері програмних продуктів, тому що най-
більший попит на них спостерігається з боку великих 
американських, китайських та японських корпорацій. 
Слід зазначити, що, за думкою J. Alcаcer, K. Beukel, 
B. Cassiman [18] останнім часом зростає кількість 
об’єктів ІВ у країнах, що розвиваються, але в кожної 
з країн є свій підхід – створення та використання у 
власному бізнесі, або створення та комерціалізація на 
зарубіжні ринки.

Але як у законодавчих актах, так і в наукових 
статтях українських і закордонних учених немає чіт-
кої класифікації об’єктів ІВ за місцем використання 
та призначенням, вони об’єднують об’єкти ІВ за всіма 
напрямами інтелектуального потенціалу людини та 
суб’єктами господарювання. Тому пропонується такі 
ознаки об’єктів:
 за промисловою власністю – як об’єкти еконо-

мічної діяльності (винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, раціоналізаторські про-
позиції, товарні знаки, фірмові та комерційні 
найменування, топографії інтегральних мі-
кросхем, комерційна таємниця, комп’ютерні 
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програми, бази даних, ноу-хау, нейронні ме-
режі, хмарні обчислювання, сорти рослин  
і породи тварин, географічні зазначення);

 за творчо-інтелектуальною власністю – як 
об’єкт авторського права (літературні, худож-
ні, аудіо-, фото-, відеотвори, карти тощо).

В економічно-правовій літературі зустрічаються 
два поняття – об’єкти ІВ та об’єкти права ІВ. 
Її дослідження дозволяє зробити висновок, що 

об’єкти ІВ – те що, створено (крім авторських прав)  
і на що може бути отриманий правовий документ, але 
на теперішній час він відсутній.

Об’єкти права ІВ – це об’єкти ІВ, що мають та 
використовуються на підставі правових документів.

П. М. Цибульов дає визначення сутності понят-
тя «управління інтелектуальною власністю» як діяль-
ності, спрямованої на отримання кінцевого результа-
ту – прибутку або іншої користі внаслідок створення 
та використання об’єкта (об’єктів) права інтелекту-
альної власності в усіх галузях економіки [25]. 

Своєю чергою, Л. Б. Пижова, О. І. Савченко та 
К. Р. Чуксіна підкреслюють, що «управління інтелек-
туальною власністю» – це система стратегічних дій, 
пов’язаних з об’єктами ІВ та цілеспрямована на ефек-
тивний інноваційний розвиток підприємства» [14].

Л. В. Височіна пропонує під управлінням ІВ ро-
зуміти «сукупність дій і заходів, спрямованих на за-
безпечення ефективного планування, організації та 
контролю процесів формування, розвитку й вико-
ристання інтелектуальної власності підприємств, а 
також мотивації процесів нагромадження та множен-
ня нематеріальних активів. Управління інтелекту-
альною власністю повинне здійснюватися в тісному 
взаємозв’язку та взаємообміні інформацією з іншими 
системами управління підприємств і бути спрямова-
не, насамперед, на формування конкурентних пере-
ваг підприємств у стратегічній перспективі» [20].

На думку М. В. Вачевського, під системою 
управління ІВ підприємства «потрібно розуміти су-
купність соціальних, психологічних та ідеологічних 
заходів цілеспрямованої дії на активізацію творчості 
раціоналізаторів і пошук та виявлення резервів для 
підвищення результативності діяльності» [21]. 

А. В. Чистякова пропонує розуміти поняття 
управління інтелектуальною власністю як «сукуп-
ність специфічних принципів, функцій, методів, захо-
дів, використання яких дає можливість здійснювати 
цілеспрямований вплив суб’єктів управління на про-
цеси формування, використання й розповсюдження 
об’єктів інтелектуальної власності з метою забезпе-
чення конкурентних переваг та капіталізації підпри-
ємства» [11].

На основі узагальнення концептуальні підхо-
ди доцільно класифікувати за напрямами впливу на 
ефективність управління ІВ промисловими підпри-
ємствами як першочергові та другорядні.

До першочергових віднесено стратегічне управ-
ління, функції управління та кінцевий результат ді-
яльності підприємств, оскільки кожне промислове 
підприємство розробляє власний перспективний 
розвиток і формує оптимальні функції управління 
для його досягнення. Розвиток підприємства розгля-
дається як позитивний, тому що виробничо-фінансо-
ва діяльність підприємств повинна мати позитивний 
фінансовий (кінцевий) результат.

До другорядних напрямів управління ІВ відне-
сено складові управління (економічні, соціальні, ін-
формаційні та інші) та методи управління. Вони в ІВ 
стосуються поточного процесу управління, за допо-
могою якого досягаються підприємствами стратегіч-
ні перспективи, що було виокремлено при формуван-
ні першочергових напрямів управління ІВ.

Таким чином, поняття «управління інтелекту-
альною власністю» у даній статті розгляда-
ється як процес управління, що побудовано за 

першочерговими та другорядними напрямами впли-
ву на ефективність управління та вирішує стратегічні 
та поточні завдання в діяльності підприємств. 

Процес управління ІВ, який вирішує стратегічні 
та поточні завдання промислових підприємств, в еко-
номічній літературі розглянуто за такими підходами.

Результативний підхід, характерною рисою яко-
го є орієнтування на кінцевий результат, розглянуто у 
працях таких авторів: М. В. Вачевський [21], П. М. Ци - 
бульов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні [25] та інших.

Системний підхід описується як частина систе-
ми, або підсистема управління ІВ на підприємстві, та 
аналізується у працях А. В. Череп, В. В. Ярмоша [10], 
Т. О. Гусаковської [27] та інших.

Процесний підхід розглядається як процес що-
до створення, використання, реалізації об’єктів ІВ  
у працях М. М. Дудкіної [29], В. Г. Семенової [5–8] та 
інших. 

Функціональний підхід – система, де управ-
лін ня ІВ визначається функціями менеджменту. Йому 
присвячено праці Н. О. Шпак, К. І. Дмитріва [28] та 
інших.

На основі узагальнення існуючих підходів та 
роботи К. С. Безгіна, І. В. Гришиної [1] розроблено 
порівняльну таблицю основних наукових підходів до 
управління ІВ (табл. 1).

До характерних рис, за допомогою яких визна-
чають найбільш важливі відмінності, віднесено: 
 пріоритетна мета – показує призначення про-

цесу управління ІВ; 
 орієнтація результатів роботи – впливає на 

споживачів, менеджмент, персонал; 
 стиль управління – орієнтування на обраний 

стиль; 
 удосконалювання процесів діяльності – базу-

ється на використанні оптимізаційних мето-
дів управління; 
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Таблиця 1

Порівняльна таблиця основних наукових підходів до управління ІВ

Характерні риси
Підхід

Процесний Функціональний Системний Результативний

Пріоритетна мета
Правовий захист  
і додатковий  
прибуток

Одержання прибутку 
за умов ефективного 
використання функ-
цій менеджменту

Комплексні рішення, 
спрямовані на підви-
щення конкуренто-
спроможності

Орієнтування на кін-
цевий результат

Орієнтація результа-
ту роботи На споживача На функції менедж-

менту

На узгодження функ-
ціональних дій щодо 
утворення об’єктів ІВ

На мотивацію  
персоналу

Стиль управління Демократичний Авторитарний Авторитарно-демо-
кратичний Авторитарний

Удосконалення про-
цесів діяльності Оптимізація Субоптимізація Оптимізація Оптимізація

Вимір ефективності

Комплексна система 
показників, виміри 
здійснюються на всіх 
етапах виробничо-
управлінської діяль-
ності

Система економіч-
них і фінансових 
показників, виміри 
здійснюються на 
заключному етапі 
виробничо-управлін-
ського циклу

Комплексна система 
показників, виміри 
здійснюються на всіх 
етапах виробничо-
управлінської діяль-
ності

Система економіч-
них і фінансових 
показників, виміри 
здійснюються на 
заключному етапі 
виробничо-управлін-
ського циклу

Фактор економічної 
переваги

Інформація (знання), 
персонал Капітал Капітал Грошові кошти

 вимір ефективності – система показників еко-
номічного вимірювання за етапи управлін- 
ня ІВ; 

 фактор економічної переваги – характеризує 
збільшення інформаційного забезпечення, ка-
піталу, грошових коштів.

На основі аналізу наукових підходів до управ-
ління ІВ зроблено висновок про ефективність комп-
лексного використання таких підходів, як процесний 
і функціональний, тому що з’являється можливість 
ефективно керувати процесом створення та вико-
ристання об’єктів ІВ за допомогою таких функцій 
менеджменту, як організація, планування, мотивація, 
контроль та аналіз. 

Таким чином, у даній статті проведено дослі-
дження концептуальних підходів до категоріально-
понятійного апарату щодо управління ІВ (рис. 1) і 
розроблено теоретичний базис управління ІВ (рис. 2).

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити такі 

висновки.
1. Поняття ІВ розглядається в нормативно-за-

конодавчих актах і наукових статтях, але єдиного 
тлумачення його немає, тому на основі узагальнення 
визначено сутність поняття ІВ як економіко-правової 
категорії, що характеризує результати економічних, 
інноваційних і правових процесів, які спрямовані на 
підвищення прибутковості діяльності підприємств і 
організацій та мають нормативно-законодавчу основу.

2. У законодавчих актах, економічних і правових 
джерелах інформації об’єкти ІВ – це промислові й ав-
торські права, а також їх об’єднана форма – промисло-
во-авторські. На підставі аналізу об’єкти ІВ згруповано 
за економічною діяльністю та авторським правом.

3. Поняття управління ІВ розглядається як про-
цес стратегічних дій за функціями менеджменту, а та-
кож за елементами механізму управління. На підставі 
цього сутність управління ІВ представлено як сукуп-
ність стратегічних та поточних дій щодо підвищення 
ефективності управління об’єктами ІВ за функціями, 
складовими, методами управління.

4. Аналіз наукових підходів, за якими розгляда-
ється управління ІВ (результативний, функціональ-
ний, процесний, системний), дозволив визначити до-
цільність використання процесно-функціонального 
підходу, під яким розуміється побудова умов щодо 
ефективного керування процесом створення та ви-
користання об’єктів ІВ за допомогою таких функцій 
менеджменту, як організація, планування, мотивація, 
контроль та аналіз.

5. На підставі дослідження побудовано теоре-
тичний базис щодо управління ІВ промислових під-
приємств.

6. Подальший розвиток теоретичних основ 
управління ІВ доцільно спрямувати на збалансуван-
ня процесу розробки, побудови, використання або 
комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 
щодо реалізації функцій управління діяльності про-
мисловими підприємствами.                  
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Поняття ІВ  

Результат творчої
діяльності    

 

 
ВОІВ

(WIPO)

 
 

 

 

 
 

В. Г. Семенова  

    

     

 

 

 

  

 

Результативний  

 

Функціональний  Процесний  Системний  

   
  

 

 

 

 
М. В. Вачевський  

 

Результат творіння 
людського розуму

М. В. Вачевський, 
А. В. Череп

Сукупність результатів 
інтелектуальної 

діяльності людини

О. В. Васильєв, 
З. В. Пічкурова

Основа 
інноваційного 

розвитку

П. С. Клімушин

Сукупність виключних прав 
фізичної або юридичної особи

Результат творчої діяльності 
та інноваційних процесів

Л. В. Височіна В. Г. Семенова

Об’єкти ІВ 

Промислова 
власність, авторське 

право

Ст. 418 ЦКУ, положення 
Європейського 

парламенту

Галузі літератури, мистецтва, 
науки й техніки, інші галузі 

творчості

Нематеріальні носії, в яких втілено 
ідеї, думки тощо

М. В. Вачевський, А. В. Череп

Управління ІВ

Діяльність, 
спрямована 

на отримання 
кінцевого 
результату

Стратегічні дії та заходи 
з формування конкурентних 

переваг підприємств 
у стратегічній перспективі

Сукупність заходів 
цілеспрямованої дії 
на раціоналізаторів 

і пошук та виявлення 
резервів діяльності

Сукупність 
функцій, методів, 

що здійснюють 
вплив 

на формування ІВ

П. М. Цибульов О. І. Савченко, Л. В. Височіна А. В. Чистякова

Види управління ІВ (підходи)

М. В. Вачевський, 
П. М. Цибульов, 

В. Г. Зінов, Ю. Суіні

Н. О. Шпак,
К. І. Дмитрів

В. В. Ярмош, 
Т. О. Гусаковська

М. М. Дудкіна, 
В. Г. Семенова 

Рис 1. Наукові підходи до категоріально-понятійного апарату щодо управління ІВ промислових підприємств
Джерело: розроблено автором на основі [1–30].
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Поняття ІВ  

Економіко-правова категорія, що характеризує результати економічних, 
інноваційних і правових процесів, спрямована на підвищення 
прибутковості діяльності підприємств і організацій та має 
нормативно-законодавчу основу

За промисловою власністю – як об’єкт економічної діяльності (винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, 
товарні знаки, фірмові та комерційні найменування, топографії 
інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, комп’ютерні програми, 
бази даних, ноу-хау, нейронні мережі, хмарні обчислювання, сорти 
рослин та породи тварин, географічні зазначення).
За творчо-інтелектуальною власністю – як об’єкт авторського права 
(літературні, художні, аудіо-, фото-, відеотвори, карти тощо)

Об’єкти ІВ
(правові 

та економічні)

Першочергові й другорядні напрями впливу на ефективність управління, 
враховує функції, складові, методи управління

Поняття 
управління ІВ

Пілхід до 
управління ІВ

Можливість ефективно керувати процесом створення та використання 
об’єктів ІВ за допомогою таких функцій менеджменту, як організація, 
планування, мотивація, контроль та аналіз

Рис. 2. Теоретичний базис управління ІВ промислових підприємств
Джерело: авторська розробка.
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