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УКРАЇНА 

 

З кожним роком все більш актуальнішою становиться проблема розробки, 

впровадження та комерціалізація об’єктів інтелектуальною власністю (ІВ). Тому, 

більшість науково-дослідних інститутів та великі промислові підприємства 

починають реорганізовувати або створювати підрозділи для роботи з об’єктами 

інтелектуальної власності - науково-дослідні структури. Активні дії в даному 

напрямку почалися в 2010 році, але тільки зараз починають набирати обертів. 

Положення виключає будь-яку наукову роботу працівників не вказану в 

затвердженому плані, що негативно впливає на наукові результати. 

Автор  [1]  запропонував процес управління інтелектуальною власністю на 

промисловому підприємстві, головною ціллю якого є отримання максимального 

прибутку від об’єкта ІВ, збільшення монополії на ринку, ріст вартості компанії. У 

запропонованому процесі автор не розглядає оцінювання підрозділом об’єкту ІВ 

на початку розробки, а тільки після його створення. Окрім цього розробка ІВ 

проводиться окремо від можливостей виробничих потужностей підприємства, 

що негативно може вплинути на впровадження винаходу.   

У роботі [3] відносить до основних завдань науково-дослідних підрозділів 

координування дій та пошук необхідних спеціалістів, планування задач між 

різними підрозділами, що займаються створенням та використанням ІВ, 

можливе корегування отриманих результатів, проведення інформаційних дій.  

Семенова В. не розглядає процесу комерціалізації та патентування 

отриманих результатів. 

В  науковій праці [4]  автором розглянуто управління ІВ в сучасних 

корпоративних структурах та запропоновано схему підрозділу управління ІВ. 

Необхідно зазначити, що в роботі представлено вертикальну структуру без 

горизонтальних зв’язків між підрозділами. Це негативно вплине на швидкість 

роботи науково-дослідного підрозділу в разі виникнення проблем при розробці 

об’єктів ІВ. 

Автори [5]  розробили схему взаємодії між маркетинговою службою, 

проектно-конструкторським підрозділом, патентним відділом, та економічною 
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службою. В роботі при взаємодії між підрозділами виникають проблеми, 

пов’язані з виокремленням окремих служб, що ускладняє обмін інформацією між 

ними. Також слід зауважити, відсутність служби виробничих потужностей 

підприємства, що може викликати проблеми при запуску на виробництві. 

Запропоновані автором [6]  процес управління ІВ підрозділом, але в 

алгоритмі відсутні зв’язки зі службами підприємства та оцінка отриманого 

об’єкту ІВ проводиться після створення об’єкту ІВ, а не в процесі пошуку 

прототипу. 

Висновки 

В роботі проаналізовано завдання, що виконують науково-дослідні 

підрозділи. До основних недоліків після проведеного дослідження слід віднести 

відокремленість даної одиниці від всього підприємства.  

Ми вважаємо, що необхідно створити підрозділ, який буде тісно пов’язаний 

зі всіма структурами підприємства, особливо з виробництвом продукції та 

сучасними інформаційними системами. Це дозволить активно впроваджувати і 

розробляти об’єкти ІВ, для отримання конкурентних переваг на ринку.  
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