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2.6 Управління інтелектуальною власністю
промислових підприємств:
процесно-функціональний підхід
І.В. Силка
Світові тенденції швидко змінюються, і компанії, що
колись стояли на вершини цього олімпу в даний момент вже
пропали з кругозору, чи знаходяться на грані банкротства.
Натомість нові, невідомі ще пару років тому підприємства,
займають нові вершини все частіше. Це пов’язано з
методами та принципами, які використовуються в
управлінні, а також з роллю інтелектуальної власності і
управління нею на підприємствах. Ефективне управління
інтелектуальною власністю дозволяє більш вигідно
протиставити підприємство, на фоні інших, а також і
самому впливати на представлений ринок.
На сьогоднішній день в Україні ситуація з управлінням
та створенням інтелектуальної власності знаходиться в
плачевному стані, що підтверджується державною
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статистикою, з якої видно, що з кожним роком винаходів
стає все менше.
Більшість сучасних українських підприємств до сих
пір так і не змогли зайняти свою нішу на ринку, це пов’язане
з різними факторами, але один із найголовніших – невміння,
або незнання як спрямувати свої інтелектуальні знання в
потрібне «русло», та використання їх для підвищення рівню
привабливості в очах інвесторів. Вірно вибраний напрям в
управлінні
підприємством
дозволить
підвищити
конкурентоспроможність як на вітчизняному, так і на
зарубіжних ринках, що принесе додатковий дохід та
інвестиції.
Процесно-функціональні
основи
управління
інтелектуальною власністю (ІВ) підприємств розглянуті у
наукових працях таких авторів: Гришина І.В., Безгін К.С.
[1], Загородна О.М. [2], Черчата А.О. [3], Григорська Н.М.
[4], Хименко О.О. [5], Захаркін О.О. [6], Гвоздь М. Я.,
Мицько В.І. [7], Бортнік А.М. [8], Демиденко В.В. [9],
Ольшанський О.В. [10], та інших.
Незважаючи на великий вклад цих та інших вчених,
залишаються невирішеними питання щодо створення та
ефективного управління інтелектуальною власністю на
промислових підприємствах, що потребує подальшого
дослідження у напрямах управління інтелектуальною
власністю.
Мета роботи полягає в формуванні теоретичних основ
управління інтелектуальною власністю із застосуванням
процесно-функціонального
управління
об’єктами
інтелектуальної власності.
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Для
обґрунтування
доцільності
використання
процесно-функціонального підходу побудуємо структурнологічну модель (Рис.2.18)
Види управління

Порівняльна характеристика
видів управління

Аналіз функціонального
підходу

Аналіз процесного підходу

Причини та наслідки щодо об’єднання процесного та
функціонального підходів управління ІВ

Механізми процесно-функціонального управління ІВ

Інструменти управління ІВ щодо процесно-функціонального
підходу

Рис. 2.18. Структурно-логічна модель щодо
обґрунтування процесно-функціонального підходу
управління ІВ (побудовано автором).
На підставі рис 2.18 розглянемо наукові підходи щодо
видів управління, які зазначені у менеджменті (табл. 2.14),
за даними якої видно, що в науковій літературі визначено
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19 наукових підходів до управління підприємством, але
найбільш розповсюдженими є процесний (6, усі автори)
функціональний (5), системний та ситуаційний (4).

Автори

Види підходів до
управління

Системний
Комплексний
Інтеграційний
Маркетинговий
Функціональний
Динамічний
Відтворювальни
Процесний
Нормативний
Кількісний
Адміністративн
Поведінковий
Ситуаційний
Підприємницьк
Стратегічний
Творчий
Вартісний
Проектний
Традиційний

Таблиця 2.14 – Аналіз публікацій по видам управління
підприємством [1-10,21,26]

Гришина І.В.,
Безгін К.С. [1],
Загородна О.М.
[2, с.328-329],
Черчата А.О. [3,
с.92-94]
Єгупов Ю.А
[21, с.51-52],
Григорська
+
Н.М. [4, с.3-6],
Хименко О.О.
[5, с.313-314]
Захаркін О.О.
+
[6, с.54-57]
Гвоздь М. Я.,
Мицько В.І. [7, +
с.57-60]
Бурбело Н.О
+ + + +
[26, c.88-90]
Бортнік А.М.
[8, с.32],
Демиденко В.В.
[9, с.2-3],
Ольшанський
О.В. [10, с.126]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + + + + + + + + + +

+
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+

В теорії управління ІВ використовується підходи, що
розглянуті на рис. 2.19.
Види управління ІВ

Результативний підхід

Вачевський М.В. [11],
П.М. Цибульов, В.Г.Зінов,
Ю.Суіні [12], та іншими.
Системний підхід

В.В. Ярмоша [13], Т.О.
Гусаковської [14], та
іншими.
Процесний підхід

М.М. Дудкіна[15], В.Г.
Семенова, [16-19], та
іншими.
Функціональний підхід

К.І. Дмитрів, Н.О. Шпак
[20], та іншими.

Результативний
підхід,
характерною рисою якого
є орієнтування на кінцевий
результат

Системний
підхід
описується як частина
системи, або підсистема
управління
ІВ
на
підприємстві

Процесний
підхід,
розглядається як процес,
щодо
створення,
використання

Функціональний підхід –
система де управління ІВ
визначається функціями
менеджменту

Рис. 2.19 Систематизація наукових підходів до управління
ІВ (побудовано автором)
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В економічній літературі щодо управління ІВ визначено
чотири наукових підходів до управління ІВ, а саме:
результативний, системний, процесний, функціональний.
Аналіз характерних рис наведено у таблиці 2.15.
Але треба зазначити, що результативний та системний
підходи більше характеризують принципи управління ІВ,
тому у подальшому дослідженні будемо орієнтуватися на
два підходи до управління ІВ: функціональний та
процесний.
Дослідження сутності функціонального підходу, що
використовуються в управлінні підприємством показали,
що він розглядаються за трьома напрямами – за функціями
управління (Гришина І.В., Безгін К.С. [1]), за
організаційною структурою управління (Загородна О.М. [2,
с.328-329], Єгупов Ю.А [21, с.51-52]), та за змішаною
(функції та організаційна структура) (Григорська Н.М. [4,
с.3-6], Хименко О.О. [5, с.313-314], Гвоздь М. Я., Мицько
В.І. [7, с.57-60]).
Таким чином, більшість вчених поєднують функції
управління з організаційною структурою та будують
функціональний підхід на їх основі.
Думки фахівців з менеджменту розподілено за
функціональним підходом на два напрями: функціональний
підхід щодо організаційної структури управління
підприємством, та по функціям менеджменту (організація,
планування, мотивація).
Аналіз
сутності
процесного
підходу,
що
використовуються в управлінні підприємством показує, що
він є найбільш прогресивним видом управління, оскільки
розглядається як сукупність взаємопов’язаних процесів,
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Фактор
економічної
переваги

На споживача

Орієнтація
результату
роботи
Стиль
управління
Удосконалюванн
я процесів
діяльності
Вимір
ефективності

Функціональний
Системний
Одержання прибутку за Комплексні рішення
умов ефективного
направлені на
використання функцій
підвищення
менеджменту
конкурентоспроможності
На функції
На узгодження
менеджменту
функціональних дій щодо
створення об’єктів ІВ
Авторитарний
Авторитарнодемократичний
Субоптимізація
Оптимізація

Комплексна система Система економічних і Комплексна система
показників, виміри
фінансових показників,
показників, виміри
здійснюються на всіх виміри здійснюються на здійснюються на всіх
етапах виробничозаключному етапі
етапах виробничоуправлінської діяльності
виробничоуправлінської діяльності
управлінського циклу
Інформація (знання),
Капітал
Капітал
персонал

Оптимізація

Демократичний

Процесний
Правовий захист та
додатковий прибуток

Характерні риси
Пріоритетна
мета

Система економічних і
фінансових показників,
виміри здійснюються на
заключному етапі
виробничоуправлінського циклу
Грошові кошти

Оптимізація

Авторитарний

На мотивацію
персоналу

Результативний
Орієнтування на
кінцевий результат

Таблиця 2.15 – Порівняльна таблиця основних наукових підходів до управління ІВ
[побудовано автором на основі роботи 1]

орієнтованих на кінцевий результат з виділенням зон
відповідальності. Гвоздь М. Я., Мицько В.І. [7, с.57-60]
найбільш повно виділили переваги та недоліки процесного
підходу.
Але наукові підходи до управління підприємством та
управління ІВ мають різні риси, оскільки управління ІВ
спирається на сутність поняття ІВ, об’єкти ІВ, поняття
управління ІВ (рис. 2.20).
Визначимо особливості процесного підходів (табл.2.16)
та функціонального (табл. 2.17) щодо управління ІВ.
За результатами аналізу процесного підходу до
управління ІВ (табл .2.16) розглядається як процес щодо
побудови об’єктів ІВ, їх використання, та реалізації
(комерціалізації), однак цей процес був би ефективніший за
умовами поєднання з функціональним підходом.
На підставі таблиці 2.17 можна зробити висновок, що
функціональний підхід щодо управління ІВ стосується
виконання функцій менеджменту та умов щодо їх реалізації
на різних рівнях організаційної структури підприємства.
На думку авторів Гришина І.В., Безгін К.С. [1, с.5]
некоректним
є
протиставлення
процесного
й
функціонального підходів як явищ, що перебувають у
різних площинах організаційно-управлінської реальності.
Процеси існують і при функціональному підході до
управління, як було показано вище, підприємство має
процесну природу, тільки в цьому випадку їхній хід і
розвиток
ускладнений
існуючими
управлінськими
принципами, які у сучасних соціально-економічних умовах
втратили свою актуальність.
— 156 —

Поняття
ІВ

Об’єкти
ІВ
(правові
та
економіч
ні)

Економіко-правова категорія, що характеризує результати
економічних, інноваційних та правових процесів, що
направлено 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-, відеотвори, карти, фотографічні твори, тощо).

Поняття
управлін
ня ІВ

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

Підхід до
управлін
ня ІВ

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

Рис. 2.20. Теоретичні основи наукових підходів до
управління ІВ (побудовано автором)
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Таблиця 2.16 – Процесний підхід щодо управління ІВ
Автори
Семенова В.Г. [19]

Чистякова
А.В.
[23, с.2]
Ситник Й. С. [25,
с.136]

Процесний підхід
Виділено етапи управління формуванням ІВ
підприємств
на
засадах
процесноорієнтованого підходу, а саме: 1) визначення
мети процесу формування ІВ; 2) призначення
«власника» процесу; 3) планування ресурсів,
необхідних для забезпечення реалізації процесу
формування ІВ; 4) визначення взаємозв’язків та
взаємодій з іншими процесами на підприємстві;
5) регламентація процесів та розроблення
супровідної документації; 6) визначення
системи показників ефективності реалізації
процесу формування ІВ; 7) розроблення
графіка контрольних заходів; 8) аналіз
відхилень показників від запланованого рівня;
9) формування системи заходів для подальшого
вдосконалення процесу формування ІВ.
В таблиці визначає управління ІВ за процесним
підходом як процес
Підтримує думку автора Семенова В.Г. [19]
щодо процесного підходу.

В роботі Єгупова Ю.А [21, с.51-52] зазначені
відмінності функціонального й процесного підходів не є
антагоністичними, що дозволяє використовувати їхню
комбінацію, так звану «суперпозицію цих підходів». Із
цього приводу А. М. Кисельов відзначає, що «не було ні
одного проекту по «впровадженню процесного підходу»,
який би привів до фактичної відмови від розмежування
функцій на підприємстві й повного заміщення їх бізнеспроцесами». Іншими словами, «процесний підхід не руйнує
функціональний менеджмент» [27].
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Таблиця 2.17 – Функціональний підхід щодо управління
ІВ
Автори
Чистякова
А.В. [23, с.2]
Кучумова І.
Ю.
[22,
с.360]

Корнілова І.,
Святненко
В. [24, с.4648]

Функціональний підхід
В таблиці визначає управління ІВ за функціональним
підходом з позиції реалізації функцій менеджменту.
Для
сучасного
підприємства,
що
динамічно
розвивається, стає необхідним створення системи
управління інтелектуальною власністю як самостійної
функціональної системи (поряд із виробничим,
фінансовим управлінням, маркетингом, управлінням
персоналом тощо). Це підтверджується і міжнародними
дослідженнями, і досвідом провідних західних компаній,
які все частіше вводять нові підрозділи та посади
фахівців,
які
спеціалізуються
на
управлінні
інтелектуальною власністю. Так, наприклад, великі
західні компанії створюють спеціальні підрозділи з
управління інтелектуальною власністю, централізують
інтелектуальні ресурси, передаючи їх у компетенцію цих
підрозділів, або ж створюють групу управління
інтелектуальною власністю, встановлюючи тісні зв’язки
щодо патентних справ з підрозділами компанії.
Спираючись на функціональний підхід, управління ІВ
можна
трактувати
як
інтегрований
процес
цілеспрямованої систематичної дії на об'єкт управління
ІВ на різних рівнях організаційної структури
підприємства, що відрізняються комплексністю завдань,
функцій, методів та інструментів, орієнтованих на
досягнення цілей створення, захисту і комерціалізації
ОІВ,
забезпечення
їх
найбільш
ефективного
розширеного відтворення і правового, економічного,
соціального використання.
може організаційно забезпечуватися через створення
повноцінного департаменту ІВ (патентно-ліцензійної
політики) з внутрішньою ієрархією, побудованою за
функціональною ознакою. У його підпорядкуванні
можуть виділятися відділи, що відповідають за патентні
дослідження, підготовку, оформлення та підтримання
прав ІВ, маркетингові дослідження на ринку ІВ,
інвентаризацію, оцінку ОІВ, технологічний аудит,
комерціалізацію, трансфер ОІВ (включаючи внутрішній)
тощо
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При використанні поєднання даних підходів
здійснюється одночасне проектування організаційної
структури й процесів взаємодії в рамках цієї структури.
Різниця ж полягає «тільки у вихідних точках проектування:
чи розподіляти функціональні обов’язки на основі процесів
або проектувати процеси взаємодії між функціональними
областями». Слід звернути увагу, що в публікаціях останніх
років спостерігається явне перебільшення тієї ролі, яку на
сьогоднішній день відіграє процесний підхід у побудові
ефективної системи управління підприємством. Так, С. В.
Мальцев відзначає, що процесний підхід – «основа всіх
сучасних систем управління, як регулярною діяльністю, так
і розвитком» [28]. На думку А. В. Собакарьової, саме в
процесному підході реалізуються (в тій чи іншій мірі) усі
основні підходи до управління [29].
До характерних рис, за допомогою яких визначаємо
найбільш важливі відмінності, віднесено: пріоритетна мета
– показує призначення процесу управління ІВ; орієнтація
результатів роботи – впливає на споживачів, менеджмент,
персонал; стиль управління – орієнтування на обраний
стиль; удосконалювання процесів діяльності – базується на
використанні оптимізаційних методів управління; вимір
ефективності – система показників економічного
вимірювання за етапи управління ІВ; фактор економічної
переваги – характеризує збільшення інформаційного
забезпечення, капіталу, грошових коштів.
В свою чергу Загородна О.М. [2, с.328-329],
враховуючи вказані негативні моменти, вважає більш
прийнятним для підприємств другий варіант ідентифікації
бізнес-процесів. Це дозволить узгодити бізнес-процеси з
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існуючою організаційною структурою підприємства та
функціями підрозділів за бізнес-процесами, грамотно
виділяти межі останніх, коректно узгоджувати взаємодію
між власниками, замовниками, виконавцями, керівниками
структурних підрозділів. Такий підхід до виділення бізнеспроцесів сприятиме успішному господарюванню.
Автор Хименко О.О. [5, с.318] визначає, що
застосування функціонально-процесного підходу дозволяє
відійти від ієрархічності в організаційній структурі
підприємства, яка притаманна суто функціональному
підходу. Це полегшує взаємодію працівників підприємства,
скорочує час, який витрачається на цю взаємодію, усуває
конкуренцію між підрозділами, адже всі скеровані
спільною метою. Крім того, стає можливим здійснити
аналіз реалізації функцій підприємства через призму
взаємопов`язаних
бізнес-процесів,
що
дозволяє
зорієнтувати працівників на цільові завдання та ключові
показники ефективності.
Таким чином, проведене дослідження дозволяє
визначити доцільність поєднання двох наукових підходів до
управління ІВ – функціонального та процесного (рис.2.21).
Процесний
підхід:
Як створити?

Об’єкт ІВ

Функціональн
ий підхід:
Коли, де, ким?

Рис. 2.21. Взаємозв’язок процесного та функціонального
підходів щодо створення ІВ (побудовано автором)
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На підставі узагальнення результатів роботи Чистякова
А.В. [23], Семенова В.Г. [16-19] представлено теоретикометодичний аспект управління ІВ підприємств (ІВП)
(рис.2.22).
Теоретичний базис управління
ІВП

Механізм управління
ІВП

Принципи
1.Формування складових
управління ІВП

Функції
Методи
Інструменти

Інформаційно-інноваційна
складова

Інформаційний
Інноваційний

Організаційно-правова
складова

Організаційний
Правовий
Фінансовий

Економічна складова

Маркетинговий

Кадровий

Кадрово-мотиваційна складова

Мотиваційний
2.Процес управління ІВП
Оцінювання управління
ІВП

3.Оцінка ефективності
управління ІВП
4.Рекомендації щодо
покращення управління ІВП

Рис. 2.22. Теоретико-методичний аспект управління ІВП на
засадах процесно-функціонального підходу (розроблено
автором)
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Теоретико-методичні
основи
управління
ІВП
базуються на принципах, функціях, методах управління ІВ
та доданих інструментів управління ІВП, а також на
механізмі управління ІВП, що складається з чотирьох етапів
управління ІВП (формування складових, процес
управління, оцінка ефективності, рекомендації щодо
покращення управління ІВП).
Принципи управління ІВ розподілено на загальні та
спеціальні. Загальні принципи стосуються організації
управління
виробничо-господарською
діяльністю
підприємств, оскільки об’єкти ІВ доцільно розглядати як
активи підприємства, що приймають безпосередню участь у
виробничому
процесі.
Спеціальні
принципи
характеризують умови щодо використання об’єктів ІВ для
підвищення ефективності роботи підприємства.
Функції управління ІВ розподілено на загальні та
спеціальні. До загальних віднесено: загальні функції
управління
(планування,
організація,
мотивація,
регулювання, контроль, облік). До спеціальних: організацію
департаменту ІВ на підприємстві та процесу створення,
використання й комерціалізації об’єктів ІВ (управління);
планування створення, закупівлі, використання об’єктів ІВ,
а також взаємодії з іншими проектами; правової охорони
об’єктів ІВ; контролю за створенням та використанням
об’єктів ІВ; обліку щодо визначення фактичної вартості
об’єктів ІВ, ціни закупівлі об’єктів, нарахування
амортизації на об’єкт, ліквідації об’єктів ІВ; мотивації
персоналу щодо створення об’єктів ІВ; розробку стратегії
управління ІВ.
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Методи управління ІВ також розподіллено на загальні
та спеціальні. Загальні методи управління, які розподіллено
на: організаційні, економічні, соціально-психологічні,
правові, ідеологічні. До спеціальних методів управління ІВ
доцільно віднести дві групи методів: методи оцінювання
ефективності управління ІВ, методи оцінювання об’єктів
ІВ.
На підставі теоретико-методичних основ управління
ІВП запропоновано логічну модель процесу управління ІВП
на засадах процесно-функціонального підходу (рис 2.23),
яка
показує
сутність
використання
провеснофункціонального підходу до управління ІВП.
Її особливістю щодо використання процесного підходу
є поєднання: системного підходу до управління – керуюча
та керована підсистема, об’єкти управління ІВ та
нематеріальних активів (НМА); процесу побудови та
використання об’єктів ІВ – управління ІВ за складовими,
оцінка ефективності та аналіз відхилень планових
показників щодо утворення та використання об’єктів ІВ;
правових основ щодо охорони прав на об’єкти ІВ;
ціноутворення щодо об’єктів ІВ для їх подальшої
комерціалізації. При цьому весь процес здійснюється за
спеціальними функціями менеджменту, до яких віднесено
наступні:
– організація департаменту ІВ та процесу управління;
– планування управління ІВ та взаємодії з іншими
проектами;
– правова охорона об’єктів ІВ;
– контроль за створенням та використанням об’єктів
ІВ;
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Організація
департаменту ІВ та
процесу управління
Планування
управління ІВ та
взаємодії з іншими
проектами
Правова
охорона
об’єктів
ІВ
Контроль за
створенням та
використання
м об’єктів ІВ
Регулювання
стратегії
управління
ІВ

Мотивація
персоналу щодо
створення
об’єктів ІВ

Облік
вартості
об’єктів
ІВ

Спеціальні функції управління

Керуюча підсистема управління ІВП
Завдання

Методи

Принципи

Керована підсистема управління ІВП

Об’єкти управління ІВ

Об’єкти управління НМА

Процес управління ІВП за складовими

Процес створення об’єктів ІВП

Використання
об’єктів ІВП

Придбання
об’єктів ІВП

Показники оцінювання ефективності управління ІВП

Оцінка ефективності управління ІВП

Аналіз відхилень та подальше вдосконалення процесу
управління ІВП

Заходи з охорони прав на об’єкти ІВП

Комерціалізація об’єктів ІВП

Рис. 2.23. Логічна модель процесу управління ІВП на
засадах процесно-функціонального підходу (розроблено
автором).
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– облік вартості об’єктів ІВ;
– мотивація персоналу щодо створення об’єктів ІВ;
– регулювання стратегії управління ІВ.
Таким чином, у статті розглянуто особливості
управління інтелектуальною власністю підприємства за
провесно-функціональним
підходом.
Ефективність
комплексного використання такого поєднання наукових
підходів до управління ІВ полягає в тому, що з’являється
можливість ефективно керувати процесом створення та
використання об’єктів ІВ за допомогою таких функцій
менеджменту як, організація, планування, мотивація,
контроль та аналіз.
Висновки
1. Дослідження показало, що функціональний підхід до
управління ІВ стосується виконання функцій менеджменту
та умов щодо їх реалізації на різних рівнях організаційної
структури підприємства. Процесний підхід до управління
ІВ розглядається як процес щодо побудови об’єктів ІВ, їх
використання, та реалізації (комерціалізації). Доведено, що
поєднання з функціональним підходом є найбільш
ефективним, тому розроблено логічну модель щодо процесу
управління ІВ підприємства на засадах процеснофункціонального підходу.
2. Запропоновано теоретико-методичний аспект
управління ІВ підприємства, який базується на уточнених
принципах, функціях, методах, складових та інструментах
управління ІВ. Він включає механізм управління ІВ, дії
якого систематизовано у чотири етапи: формування
складових управління, процес управління, оцінка
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ефективності управління, рекомендації щодо покращення
управління.
Проведено уточнення складових управління ІВП
шляхом
їх
поєднання:
інформаційна-інноваційна,
організаційно-правова, економічна, кадрово-мотиваційна.
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3.2 Діагностика стану інноваційної культури
українського суспільства
С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, К.М. Сокол
Світовий досвід свідчить, що одним з головних
факторів забезпечення успіху переходу національної
економіки на інноваційний шлях розвитку є високий рівень
інноваційної культури суспільства. Вона розглядається як
механізм соціально-культурного регулювання інноваційної
поведінки людини і є однією з головних складових
інноваційно-сприятливого середовища держави. В країнах,
які є лідерами інноваційного зростання стимулюється
розвиток інноваційної культури, зокрема: всіляко
підтримується розвиток і реалізація креативного потенціалу
людей, пропагується життєвий успіх підприємцівінноваторів, цілеспрямовано формується сприятливий
морально психологічний клімат (толерантне ставлення
суспільства до інноваторів, відсутність бюрократичних,
релігійних та ін. обмежень, поширення передового досвіду
інноваторів тощо) і т.п.
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