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Інтелектуальна власність як економічний ресурс є невід'ємною частиною 

сучасного виробництва. Розвиток відносин інтелектуальної власності, у тому числі 
відносин з приводу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, багато в чому 
залежать від ролі їх об'єкта – результатів інтелектуальної діяльності у виробничому 
процесі. У цьому контексті важливо дослідити потенціал інтелектуальної власності 
промислового підприємства. 

Інтелектуальний потенціал як категорію досліджують як у вузькому, так і в 
широкому розумінні. У широкому розумінні інтелектуальний потенціал – це 
сукупність інтелектуальних ресурсів, яка може бути використана системою для 
вирішення завдань із самозбереження та розвитку.  

У вузькому розумінні інтелектуальний потенціал ототожнюють або з 
інтелектуальним потенціалом людини та умовами її відтворення, або з 
інтелектуальним капіталом, зокрема з його структурною складовою, до якої входять 
організаційний та управлінський досвід, знання, кваліфікація, інтелектуальний 
капітал, корпоративна культура та ін. [1]. 

Дослідження поняття «потенціал інтелектуальної власності», свідчить, що 
сутність інтелектуального потенціалу відображається як можливість системи 
інтелектуальних ресурсів формувати такі управлінські компетенції, які на основі 
вибраних бізнес-процесів забезпечують досягнення визначених стратегій 
підприємства. [2]. 

За словами О. В. Тітової, інтелектуальний потенціал, вбирає в себе основні 
властивості й одночасно має власний зміст, який визначається: наявністю і 
прогресивним розвитком інтелектуальної власності; становленням креативного типу 
мислення працівників, що формує й реалізовує основні моделі відтворення кожної 
конкретної економічної системи та їх сукупності; переважним формуванням у такій 
системі інтелектуального центру, що охоплює поступово всю сукупність чинників 
виробництва, розподілу, обміну і споживання [3].  

Представник львівської наукової школи С. Вовканич визначає потенціал 
інтелектуальної власності як можливість нагромаджувати, створювати й 
використовувати нові знання, проекти, ідеї, моделі та іншу семантичну інформацію 
(науково-технічну, економічну, правову й так далі), яка може стати інтелектуальною 
власністю України, сприяти її прогресивній і міжнародній інтеграції як 
повноправного партнера [4].  

На думку Носової Т.І, доцільним також є врахування професійних здібностей, 
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компетенцій, рівня кваліфікації які ефективно використовуються у розвитку 
підприємства. [5]. В. Петренко зазначає, що потенціал інтелектуальної власності – це 
прогнозована інтегральна здатність особистості або групи осіб (персоналу організації, 
підприємства, населення територіальної громади, регіону, країни, нації, людства) до 
створення нових духовних і матеріальних цінностей, проте не лише здатність, а й 
інтелектуальні ресурси визначають інтелектуальний потенціал. І. Мойсеєнко, М. 
Демчишин визначають категорію інтелектуального потенціалу як можливості, що 
надані інтелектуальними ресурсами у даний час і в майбутньому та можуть бути 
використані для вирішення якогось завдання або для досягнення певної мети [2]. 

Необхідно зазначити, що «потенціал інтелектуальної власності» визначають на 
мікро-, мезо- та макрорівні. На макрорівні розглядають процес формування та оцінки 
інтелектуального потенціалу підприємства, на мезорівні – інтелектуальний потенціал 
регіону, а на макрорівні – інтелектуальний потенціал держави [1].  

Пропонуємо визначати «інтелектуальний потенціал» й на глобальному рівні, 
тобто інтелектуальний потенціал, який реалізується на міжнаціональному рівні, є 
загальним надбанням людства і спрямований на вирішення глобальних проблем 
цивілізації. 

Таким чином, потенціал інтелектуальної власності є надзвичайно важливим 
виробничим ресурсом промислового підприємства, який надає йому виробничі, 
комерційні та ринкові можливості як на національному, так і на міжнародному ринку. 
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