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Особливості маркетингу та комерціалізації об'єктів інтелектуальної 

власності 

 

В даний час в світовій економіці відбулося зміщення акценту з проведення 

просто фінансових вкладень в господарську діяльність на здійснення 

інтелектуальних інвестицій, основою яких виступає інтелектуальна власність. 

Саме об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ) складають головний зміст інновацій 

та детально вибудовує внутрішню логіку відносин в кожному конкретному 

інноваційному проекті, в будь-якому високотехнологічному підприємстві, 

компанії, галузі, адміністративному центрі науково-промислового міста, регіону, 

держави в цілому міжнародної спільноти. Не є винятком з цієї постановки 

проблемного питання і економіка нашої країни. Інтелектуальна власність, як 

специфічна категорія, ще недостатньо досліджена наукою. У ній ще досить багато 

не згод, що в ряді випадків істотно ускладнює і без того суперечливий механізм 

регулювання відносин у сфері ОІВ. У той же час, вже досить точно визначені 

об'єкти та суб'єкти даної категорії. 

Дослідження процесів комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності 

дозволяє виробити два, на наш погляд, важливі аспекти. 

По-перше, у зв'язку з тим, що ОІВ є нетрадиційний товар на 

нетрадиційному ринку і має набір унікальних властивостей і якостей, 

маркетингові заходи щодо його комерціалізації також істотно відрізняються від 

маркетингу традиційних товарів [1]. 

Особливостями маркетингу ОІВ є великий обсяг робіт по технологічного 

прогнозування, проведення патентно-кон'юнктурних досліджень на всіх стадіях 

життєвого циклу об'єкта розробки, дослідження здатності пропонованого ОІВ 

оптимізувати виробничі процеси на підприємствах замовника в зв'язку з швидким 

моральним старінням докладати зусиль щодо захисту та збереження прав ОІВ. Це 

пояснюється тим, що об'єкт інтелектуальної власності має комерційну цінність 
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доти, поки розробник може забезпечити собі монопольні права на продукт як на 

об'єкт господарювання. 

По-друге, при всіх численних позитивних ефектах ОІВ слід звернути увагу і 

на наявність певних негативних наслідків його використання [2]. Негативний 

ефект - полягає в існуванні деяких негативних наслідків або результатів 

використання даного ОІВ. Його наявність може викликати негативні емоції в 

суспільстві або його частини, завдати шкоди навколишньому середовищу, 

провокувати конфлікти між окремими країнами або групами осіб, мати побічні 

негативні результати і так далі. Для ОІВ, що відрізняються особою новизною і 

творчої природою, наявність негативного ефекту дуже можлива. Необхідні 

додаткові дослідження і розробки по мінімізації потенційних негативних 

наслідків до їх повного усунення. Однією зі сторін творчості має бути 

забезпечення безпеки його продукту для умов проживання сучасних і майбутніх 

поколінь. 
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Функціонування фондової біржі в Україні 

 

Фондова біржа – це є своєрідний організований ринок цінних паперів, це 

місце, де зустрічаються покупець та продавець цінних паперів, де ціни на ці цінні 

папери встановлюються під впливом попиту і пропозиції, а сам процес торгівлі 

визначається певними правилами. 

Фондова біржа виконує такі основні функції: 

- мобілізація і концентрація тимчасово вільних грошових капіталів та 

нагромаджень через реалізацію цінних паперів; 
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