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дити до внесення змін до тексту чинного договору. Так сторонам не-
обхідно переконатися, що будь-яке суттєве відхилення від тексту більш
раннього ліцензійного договору відображає справжній намір сторін.

По-друге, слід переконатися, що у ліцензійному договорі обумов-
лено можливі наслідки завершення його дії. Зокрема це стосується
прав на комерційну таємницю. У тексті договору необхідно ясно за-
значити, чи матиме ліцензіат право продовжити використовувати ко-
мерційну таємницю після припинення дії договору, а також чи мають
відомості, що становлять комерційну таємницю, бути поверненими лі-
цензіару або, залежно від обставин, їх повинно знищити. 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
КРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

У цей час, коли все у світі змінюється з великою швидкістю, важ-
ливо встигнути за всіма тенденціями. Економічний розвиток тісно
пов’язаний з усіма змінами, вони прямо чи опосередковано впливають



Інтелектуальна власність як складова системи 
забезпечення національної безпеки

157

на нього. І в цьому плані надзвичайно важливе місце займають пи-
тання національної та економічної безпеки нашої країни [1–20]. 

Проблеми національної економічної безпеки включають в себе
різні рівні: рівень країни, рівень підприємства, рівень окремого біз-
несу. Економічна безпека любої країни представляє собою інтегро-
вану систему забезпечення ефективного захисту промислового
підприємства та його майна, стабільної роботи бізнес-процесів, усу-
нення або мінімізації можливих втрат. Економічна безпека підпри-
ємства — це стан, у якому найефективніше використовуються
корпоративні ресурси та забезпечується його стійке функціонування.
При будь-якому розвитку постійно виникають деякі питання та про-
блеми. Навіть, якщо брати приклад людини. Вона виростає з ди-
тини, котра до певного часу не розуміє що відбувається навколо та
що з цим робити. З часом, ця дитина починає адаптуватися до змін
зовнішнього середовища та до змін всередині її оточення.

Кожен рівень економічної безпеки характеризується рівнем еко-
номічних ризиків, які в певній мірі і характеризують її рівень. Особ-
ливе значення в забезпеченні економічної безпеки країни мають
інноваційні ризики, рівень яких багато в чому визначає можливості
інтелектуально-інноваційного розвитку країни. Інноваційний
ризик — це ймовірні загрози інноваційній діяльності підприємства,
які визначають ймовірність втрат, які виникають при вкладенні кош-
тів (або капіталу) у виробництво та впровадження нових технологій,
товарів і послуг, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на
ринку [3, 9, 11, 18].

Інтелектуально-інноваційні ризики поділяються на:
•операційні (пов’язані з політикою, фінансами); 
•надзвичайних ситуацій (пов’язані зі стихійними лихами, антро-

погенними небезпеками);
•ринкові (пов’язані з конкурентоспроможністю, валютою);
•організаційні (пов’язані із страйками, втратою цінних кадрів);
•проектні (ризик замовника, інвестиційні ризики).

Неможливо повністю уникнути ризиків інноваційної діяльно-
сті, проте є можливість їх мінімізації. Одним із традиційних варі-
антів мінімізації інноваційного ризику є диверсифікація діяльності,
що полягає в розподілі усіх наявних ресурсів і зусиль дослідників
для виконання різноманітних, безпосередньо не пов’язаних один з
одним інноваційних проектів, або навіть зовсім не пов’язаних нія-
ким чином.

Таким чином, можна зробити висновок, що інтелектуально-ін-
новаційні ризики економічної безпеки на всіх рівнях її визначення
представляють собою невід’ємну частину бізнес-діяльності, вона
буквально побудована на них. Іноді вказані види ризиків можуть
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породжувати нові загрози економічній безпеці державі (підприєм-
ства), інколи вони навпаки в певній мірі сприяють її розвитку, вдос-
коналенню.

Виходячи з цих посилок, пропонуємо визначати рівень економіч-
ної безпеки країни (регіону, галузі, підприємства, бізнесу) з ураху-
ванням рівня інноваційного ризику. Виконання поставленої задачі
пропонуємо вирішувати з використанням наступних положень.

На наш погляд, система національної економічної безпеки може
бути представлена як сукупність взаємопов’язаних і взаємно зумов-
лених підсистем: оціночної, інструментальної, підсистеми факторів,
сили та результативності впливу та суб’єктів забезпечення еконо-
мічної безпеки та ін. Сутність цих пропозицій представлено на рис.1.

Слід зазначити, що багато інтелектуально-інноваційних ризи-
ків мають здатність ставати загрозами безпеці за певних обставин,
через це можна говорити про них як про потенційні загрози, тому
що певні види ризиків і є загрозами. Ризики виступають найбільш
об'ємним поняттям порівняно з загрозами, і тому можна сказати, що
система національної економічної безпеки є системою, що орієнту-
ється на ризик, а це означає, що першооснова для рішень апарату
управління з безпеки – виявлення, аналіз та оцінка ризиків. Не-
можливо завжди і всюди уникнути ризиків та ризикованих ситуа-
цій. Уміння грамотно ризикувати – це насамперед уміння проводити
кордон між виправданим та невиправданим ризиком у кожному
конкретному випадку. 

Одним із традиційних варіантів мінімізації інноваційного ри-
зику є диверсифікація діяльності, що полягає в розподілі усіх на-
явних ресурсів і зусиль дослідників для виконання різноманітних,
безпосередньо не пов’язаних один з одним інноваційних проектів,
або навіть зовсім не пов’язаних ніяким чином. Якщо один із проектів
виявиться збитковим, то інші, успішні, можуть покрити втрати, що
виникнуть [6, 12, 19]. 

В якості заключного висновку відмітимо, що протягом багатьох
століть існування та розвитку людство постійно перебуває під впли-
вом будь-яких загроз (ризиків). Небезпека може бути виражена як
об'єктивно існуюча можливість, яка негативно впливає на соціаль-
ний організм, де йому може бути заподіяна будь-яка шкода, завдано
шкоди, яка погіршить її стан, або надасть її розвитку динаміку або
параметрів, які будуть небажаними. Виходячи з вищевикладеного,
зробимо висновок, що метою державної діяльності щодо забезпе-
чення економічної і національної безпеки має бути створення мож-
ливостей для прогресивного розвитку держави та громадян у цілому.
Така діяльність передбачає створення системи запобігання збитків
і втрати, створення умов захисту інтересів товариств, прискорений



інноваційний розвиток на засадах ефективної інтелектуально-інно-
ваційної діяльності підприємств реального сектору економіки. 

Рис. 1. Взаємозв’язок підсистем оцінювання складових еконо-
мічної безпеки з урахуванням інтелектуально-інноваційного ризику
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ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ЦИФРОВОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Авторське право потребує комплексного вдосконалення. Спеці-
альний закон у цій сфері – Закон України «Про авторське право і су-
міжні права» (далі – Закон про авторське право) залишився єдиним
законом, який Україна не змінила в процесі здійснення реформи за-
конодавства про інтелектуальну власність для адаптації вітчизня-
ного законодавства до стандартів ЄС. 

Особливо, потребують оновлення відповідні законодавчі норми
щодо використання об'єктів авторського права в цифровому середо-
вищі. Це є важливо і для забезпечення національної безпеки країни.

Загалом закон про авторське право містить обмаль спеціальних
норм, які унормовують авторські відносини у цифровому середовищі.
Доцільно згадати про кілька визначень базових понять, пов'язаних з
Інтернетом, які містяться у ст. 1 закону, серед яких визначення веб-
сайту, веб-сторінки, облікового запису, гіперпосилання та інші. У ст.
50 Закону про авторське право є згадка про Інтернет-піратство як вид
порушення авторських та суміжних прав. А ст. 52-1 закону унормовує
порядок припинення порушень авторського права і суміжних прав з
використанням мережі Інтернет (це вітчизняний аналог загальнові-
домого порядку «take down notice» щодо припинення порушень ав-


