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Ринок об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) – це
сукупність попиту та пропозиції (продавців та покупців) на
результати інноваційної діяльності, які охороняються
винятковим правом, містять нові знання, уречевлені в ОІВ. На
рис. 1 наведено схему комерціалізації інновацій та взаємодії
суб'єктів, які приймають участь в цьому процесі.
Аналіз схеми ринкової комерціалізації інтелектуальноінноваційних технологій дозволяє виявити та обґрунтувати
основних ринкових суб’єктів цього процесу [1-8]. Їх базовий
перелік сформовано в роботі [2, с.415], та використано для
відповідного аналізу в роботі [1, с.73], який потребує свого
розвитку та більш детального обґрунтування.
По-перше, в якості одного з основних суб’єктів ринкової
комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій виступає
держава, яка забезпечує правову охорону та правовий захист
виключних прав інтелектуально-інноваційних технологій та
регулює загальні правові та господарські відносини між
ринковими суб’єктами. В свою чергу, інші суб’єкти мають в
основному матеріальні (грошові) відносини з державою, так як на
кожному етапі процесу комерціалізації необхідно здійснювати
законодавчі платежі та відрахування в національний,
регіональний та місцевий бюджети. Уникнути матеріальних
(грошових) відносин з державою неможливо, так як вони чітко
зафіксовані в податковому законодавстві.
По-друге, це підприємства та організації, виробничокомерційна діяльність яких має чітке інтелектуально-інноваційне
спрямування, в результаті якої і з’являються інтелектуальні
технології. В багатьох випадках отримані цими підприємствами
результати не становлять потребу для їх подальшої діяльності і
для забезпечення рентабельності своєї роботи вони вступають в
ринкові відносини з тими виробниками, які потребують ці
результати діяльності. Для цього ці підприємства пропонують
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свої інтелектуально-інноваційні розробки на ринку об’єктів
інтелектуальної власності.
\
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Рисунок 1 - Схема ринкової комерціалізації інновацій
Джерело: розроблено авторами з використанням пропозицій [1]

Характер цих відносин і показано на рис.1. В тих випадках,
коли отримані підприємствами та організаціями інтелектуальноінноваційного спрямування результати використовуються у
власних бізнес-процесах, то етап «Ринок ОІВ» схеми на рис. 1 для
них немає сенсу і одразу здійснюється перехід на етап «Ринок
інноваційних товарів та послуг».
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По-третє, це безпосередньо автори (конкретні особистості або
творчі колективи науковців) результатів інтелектуальноінноваційної діяльності (об'єктів інтелектуальної власності).
Слід вказати, що авторство, як правило, належить особистостям,
а правовласниками вони не завжди можуть бути. Наприклад,
коли ОІВ створено в порядку виконання службового завдання і в
робочих час, то правовласником інтелектуального результату
буде підприємство, на якому працює цей автор. Не виключаються
з розгляду і випадки, коли окремі творчі особистості самостійно
працюються над вирішенням якихось наукових виробничих
проблем і, у випадку їх позитивного вирішення, мають або
самостійно вийти на ринок ОІВ зі своїми напрацюваннями, або
ввійти в господарські відносини з підприємствами, основним або
супутнім видом діяльності є розробка або використання
інтелектуально-інноваційних технологій. Ці варіанти дій
самостійних авторів-розробників ОІВ також показано на рис.1.
По-четверте, це підприємства-споживачі інтелектуальноінноваційних технологій, основним видом виробничокомерційної діяльності є випуск і представлення на ринок
інноваційної продукції, при виробництві якої використано ті чи
інші ОІВ. Результати своєї діяльності ці підприємства
представлять на ринок інноваційних товарів та послуг, де вони і
знаходять свого кінцевого споживача.
По-п’яте,
це
представники
джерел
фінансування
інтелектуально-інноваційної діяльності, в результаті якої і
з’являються ОІВ та їх практичне втілення у інноваційну
продукцію. До цієї групи слід віднести власні кошті різних
підприємств, вітчизняні та зарубіжні інвестори, різного роду
фонди підтримки інноваційної діяльності. В багатьох випадках
суттєву підтримку інтелектуально-інноваційним процесам
надають державний, регіональний та місцевий бюджети.
В роботах [1, 2] вказується на можливості використання в
якості суб’єктів ринкової комерціалізації інтелектуальноінноваційних технологій виробників контрафактної продукції. Не
заперечуючи проти цієї групи в цілому (її наявність в кожній
країні в більшій чи меншій мірі безперечно має місце), в свій
аналіз ми цю групу не включаємо. Хоча виключні права на ОІВ
при виробництві контрафактної продукції можуть належати цим
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виробникам на законній підставі, все ж таки ці підприємства
займаються незаконною діяльністю, які відноситься до
господарських злочинів.
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