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ВСТУП
Передумовою успішного введення господарської

діяльності для багатьох підприємств є наявність інвес-
тиційної діяльності. Часто актуальним є не приплив са-
мих грошових засобів, а отримання новітніх технологій,
інтелектуальних ресурсів чи інноваційних ідей. Пробле-
ми, які часто постають після отримання ресурсів такого
роду, є правильне та вчасне управління ними. Для підви-
щення залучення інвестиційних ресурсів необхідно роз-
робити організаційні заходи, методи, механізми та прин-
ципи покращення управління інтелектуальними ресур-
сами.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Об'єкти інтелектуальної власності (далі — ОІВ) для

підприємства є джерелом знань, що необхідні для по-
кращення багатьох господарських процесів. Стратегія
управління знаннями поряд із стратегіями управління ви-
робництвом та загальними стратегіями управління
організацією набувають все більшої актуальності. Ба-
гато відомих теоретиків, таких як П. Друккер, акценту-
ють увагу на важливості знань та ефективності управ-
ління знаннями [2].

Розвиток теорії та практики управління нематеріаль-
ними активами, до складу яких входять і ОІВ, дозволяє
констатувати актуальність обраної тематики. Важливе
значення у розвитку сутності та аналізу нематеріальних
активів зробили такі зарубіжні вчені, як Р. Каплан,
Д. Нортон [3]. Серед вітчизняних можна виділити
З. Шершньову [5], О. Гребешкову, О. Мельник [1].

Проте, ефективна реалізація будь-якої стратегії пе-
редбачає використання методів та механізмів управлін-
ня. Взагалі, під методами менеджменту розуміють спо-
соби і прийоми впливу керуючої системи на керовану
на різних рівнях і ланках управління (підприємство,
підрозділ, служба тощо) [4, с. 244].

Аналіз літературних джерел показав, що розроб-
лено ряд методів управління підприємством, виробниц-
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твом, персоналом, витратами, конфліктами, запасами
та багатьма іншими факторами та показниками, що по-
в'язані з роботою підприємства. Проте проблема вив-
чення методів управління ОІВ або інтелектуальними ре-
сурсами на підприємстві на сьогодні є не розвиненою.

Методи управління ОІВ є тими способами впливу на
працівників, за допомогою яких можна реалізувати за-
гальну стратегію управління ОІВ.

РЕЗУЛЬТАТИ
Функціональний підхід до управління об'єктами

інтелектуальної власності, що був розглянутий раніше
[6, с. 311—319], показує загальний підхід до процесу
управління. Для того щоб у результаті здійснення гос-
подарської діяльності ОІВ приносили конкретні резуль-
тати, необхідно розробити способи, прийоми, механіз-
ми та інструменти такого процесу управління.

Узагальнення літературних джерел, власні дослі-
дження та вивчення практики діяльності таких підпри-
ємств, як ВАТ "Іскра", ВАТ "Львівський локомотиворе-
монтний завод", Державна акціонерна холдингова ком-
панія "Артем", ЗТТ "Електрон", показують актуальність
дослідження проблеми методів управління ОІВ.

Загалом методи, що використовуються при управл-
іння ОІВ на підприємстві, можна певним чином класиф-
ікувати. Класифікація методів управління ОІВ подана у
табл. 1.

Щодо юридичного напряму використання методів
управління ОІВ, то можна сказати, що він є основою для
здійснення усіх подальших дій із зазначеними об'єкта-
ми. Звичайно, підприємство може володіти і незапатен-
тованими об'єктами, проте планування отримання вели-
ких прибутків в даному випадку можливе тільки у разі
надання безпатентної ліцензії. Встановлюючі методи
орієнтовані на отримання патентів, свідоцтв на викори-
стовувані та існуючі на підприємстві об'єкти. Процеду-
ра формування пакета документів може проводитися
працівниками підприємства або за допомогою відпові-
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дних уповноважених осіб. Вит-
рати на отримання охоронних
документів можуть бути і не зак-
ладені у економічних планах
підприємства, проте несуться
тільки із врахуванням можли-
вості подальшої комерціалізації
ОІВ. Регулюючі методи направ-
лені на підтримання дії існуючих
охоронних документів та забез-
печення відстоювання прав на
ОІВ, що належать підприємству,
оскарження дій інших господа-
рюючих суб'єктів у суді.

За економічним напрямом
виділяють бухгалтерські і
фінансові методи. Бухгал-
терські призначені для прове-
дення адекватної процедури
бухгалтерського обліку ОІВ:
вчасний облік тих об'єктів, що
надійшли, їх амортизація і вивід
не використовуваних об'єктів.
Фінансові методи мають на меті,
перш за все, визначення вар-
тості ОІВ із врахуванням цілей
їх подальшого комерційного використання.

Проведення адекватного оцінювання існуючих на
підприємстві ОІВ дає змогу вибирати оптимальну стра-
тегію використання цих об'єктів. Важливим моментом
при реалізації фінансових методів є визначення збитків
чи недоотриманих прибутків від неправомірного вико-
ристання ОІВ, права на які належать підприємству.

Щодо напряму впливу на працівників підприємства,
то тут доцільно виділити методи, що пов'язані із добро-
вільним підтриманням винахідницької діяльності. Про-
цес створення винаходу чи будь-якого іншого об'єкта
інтелектуальної власності може бути не регламентова-
ним, якщо це не стосується науково-дослідних та дос-
лідно-конструкторських робіт. Але при здійсненні ма-
теріального чи морального стимулювання він може ста-
ти більш звичним для підприємств. Використання сис-
теми мотивації для працівників, що поряд із виконан-
ням своїх основних посадових обов'язків ще й займа-
ються винахідництвом, є дуже дієвим методом. Проте
необхідність вирахування із запланованого бюджету
підприємства певної суми може стати не зовсім пози-
тивною практикою. Тому пропонується використовува-
ти метод участі в доході або прибутках. Якщо винахід,
що був здійснений, є патентоспроможним і відповідає
умовам його подальшої успішної комерціалізації, то
винагорода винахіднику може встановлюватися у виг-
ляді участі у прибутках за домовленістю між сторона-
ми. В такому випадку підприємство не несе незаплано-
ваних витрат у звітному періоді, а винахідник отримує
адекватну винагороду, слідкуючи за процесом комер-
ціалізації даного об'єкта у наступних планових періо-
дах. Методами владного впливу є усі можливі регламен-
ти, положення, договори накази, що мають виконува-
тися для здійснення управління ОІВ на різних рівнях
підприємства.

Створення самого ОІВ на підприємстві не завжди є

запорукою отримання високих прибутків від його реа-
лізації. Розроблення успішної маркетингової кампанії і
стратегії просування товару на ринку може дати мож-
ливість планувати отримання відповідного результату.
У зв'язку з цим доцільно виділити методи залучаючі та
методи виштовхуючі. До залучаючих методів слід відне-
сти ті дії, якими підприємство здійснює поповнення пор-
тфеля інтелектуальної власності. Один з них розглядав-
ся раніше — це підтримання активності винахідницької
діяльності, також купівля як ОІВ і права на їх викорис-
тання, трансфер технологій та ін. Виштовхуючі методи
являють сукупність дій, що дозволяють просовувати то-
вар, що був виготовлений із використанням ОІВ, або самі
ОІВ на ринку.

Класифікація, що розглянута вище, є узагальненою
і показує види методів за напрямами (юридичним, еко-
номічним, за напрямом впливу на працівників та марке-
тинговим). Проте при реалізації управління ОІВ можуть
виникати певні завдання із врахуванням особливостей
конкретного об'єкта. Завдання управління ОІВ можуть
здійснюватися в залежності від специфіки діяльності
підприємства, його цілей, мети та особливостей про-
дукції, що виготовляється.

 Приклади взаємозв'язку функціонального підходу
до управління ОІВ та реалізації методів управління в
залежності від завдань, що необхідно виконати, подані
у табл. 2.

Успішна реалізація управління ОІВ та застосування
усіх вищенаведених методів має здійснюватися з дот-
риманням ряду принципів, що мають реалізовуватися на
усіх етапах та стадіях управління.

1. Принцип адекватності. Суть даного принципу по-
лягає в тому, що управління ОІВ має стосуватися тільки
тих об'єктів, що потенційно можуть принести вигоду у
майбутньому або направлені захищати права на інтелек-
туальну власність підприємства. ОІВ, що не є достатньо

@�������	
�	�������

�������
@������������ 8������-��������

�����	�	��	��

��������

D����������� $�O����������	������������.�

���	������D�

=�#������� $�O�������������	��������	������

����	���
�������*��������������

����������D�

����
�����	��

��������

A��#������-
�� $�O�����������
���������	��&�0��

��D�

G�������� $�O���������	��������������������D�

��������������&��
	���������	��

&���'�

��������������	������

���&���	
���

�����	0������

F�����-�#�

�����	������

�	������	&-
.�����-�����

$�O���������������������

��������-�#��������-�#�

��	���������*�����
���	����	�

�������������������	
�	�������

������#���D�

D����#����	��� $�O���������	
�������9����	��

���	���*���#�������������-����*�

�����-*��#����*���
����*�

���������-��:�

������
��	�#�	��

��������

���������� @�������������������������D��	�

�����#�'���#������-
	'���&���

�����	0������

D	9�������� @�����������������������������*�

�	#�����	�����	
�	����������D*�

������	����D�

�

Таблиця 1. Методи управління ОІВ
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комерційно привабливими, мають бути відповіднім чи-
ном використані поза загальною стратегією управлін-
ня.

2. Принцип плинності. При реалізації управління ОІВ
на підприємстві доцільно враховувати часовий проміжок
отримання охоронних документів на відповідні об'єкти
та період, що буде затрачений на успішну комерціалі-
зацію чи трансфер. Цей принци є важливим для об'єктів,
що швидко втрачають свою новизну або коли здійс-
нюється управління об'єктом, що має тривалий життє-
вий цикл із багатьма етапами. При здійсненні оцінки та-
кож доцільно використовувати цей принцип, оскільки
із плином часу вартість може змінюватися під впливом
ряду факторів.

3. Принцип професійності. Даний принцип поклика-
ний відслідковувати кваліфікованість проведення усіх
етапів управління ОІВ. Це стосується як працівників
підприємства, так і осіб, що залучаються ззовні. Неадек-
ватне і неправильне визначення стратегії просування ОІВ
на ринку може призвести до зниження попиту, а непра-
вильна оцінка ОІВ може бути наслідком недоотриман-
ня коштів від комерціалізації об'єктів.

4. Принцип ієрархічності. Управління ОІВ на під-
приємстві має розроблятися із врахуванням усіх рівнів

управління, чітко мають прослідкову-
ватися усі етапи її реалізації і відбувати-
ся коригування обраної стратегії на лан-
ках і рівнях, де фактичний показник не
відповідає запланованому.

5. Принцип актуальності. При фор-
мування стратегії управління ОІВ необ-
хідно більш детально досліджувати жит-
тєвий цикл конкретного об'єкта і активі-
зувати його використання на той період,
коли його вартість є найбільшою і коли
він може принести максимальний прибу-
ток.

Розвиток управління ОІВ має бути
розроблений не тільки із врахуванням
використання функціонального підходу
до управління, виокремлених методів та
принципів його реалізації, а відповідати
наявним ринковим умовам та особливо-
стям діяльності обраного підприємства.

ВИСНОВКИ
Під час дослідження управління ОІВ

на промисловому підприємстві особли-
ву увагу необхідно звертати не тільки на
розвиток управління, а й на методи, за
допомогою яких цей розвиток буде
здійснюватися. Запропоновані методи
(юридичний, економічний, за напрямом
впливу на працівників та маркетинговий)
дадуть змогу більш ефективно викорис-
товувати усі наявні ОІВ.

На основі здійсненого дослідження
до основних принципів управління ОІВ
можна віднести такі: адекватності, плин-
ності, професійності, ієрархічності й ак-
туальності.
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Таблиця 2. Взаємозв'язок функціонального підходу та

методів управління ОІВ
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