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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інновації широко розглядаються як двигун зростання та довгострокового 

економічного розвитку. Зарубіжні дослідники вважають інтелектуальну 

власність життєво важливої особливо для молодих компаній-інноваторів, котрі 

часто спеціалізуються на виробництві знань, і для цих компаній більшість їхніх 

важливих активів є активами знань [1]. Ці фірми повинні використовувати ОІВ, 

щоб підтвердити свою технологічну могутність на ринку технологій. 

Аналогічно, ІВ важлива під час пошуку та переговорів з партнерами з інновацій 

та комерціалізації. Крім того, це може покращити їхній доступ до дуже 

необхідного фінансування. Але, незважаючи на доказ важливості ІВ для фірм-

іноваторів у привласненні прибутку від ОІВ та важливості розвитку таких фірм 

для інноваційного зростання країни, на диво мало аналізу та практичних 

розробок щодо стратегій оцінки патентів та портфелів патентів в Україні. 

Вважається, що у наборі механізмів захисту інтелектуальної власності 

патенти є найбільш помітними та вивченими юридичними правами 

інтелектуальної власності [2].  

Проведені міжнародні дослідження щодо патентування показують, що 

існує значна неоднорідність у схильності фірм до патентування, особливо між 

різними секторами економіки [3, 696-716.]. Це відображає, на нашу думку, 

відмінності в надійності захисту, яку пропонують патенти з огляду на 

особливості характеру інновацій в різних галузях, та є особливо цінними в таких 

як фармацевтика, де знання добре кодифіковані [4, 375-423].  
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Докази, отримані з різних опитувань на рівні фірм показують не тільки 

високу розбіжність у схильності до патентування між фірмами, навіть у галузях, 

але й те, що фірми в середньому більше покладаються на інші способи захисту 

цінності інновацій, в першу чергу це конфіденційність та можливість швидше 

вийти на ринок як провідний інноватор, знову ж таки, за винятком 

фармацевтичних препаратів та інших хімічних речовин, де патенти все ще є 

улюбленими інструментами для забезпечення віддачі від НДДКР. Але навіть 

якщо патентування не вважається єдиною найкращою формою захисту в усіх 

випадках, використання патентів залишається широко поширеним, про що 

свідчить потік заявок у патентні відомства, що продемонстровано у попередніх 

розділах даного дисертаційного досліждення. Німецькі вчені [5, 101‐118.] 

називають цей розрив між оціненою відносною неефективністю патентів в 

опитуваннях та їх широким використанням «патентним парадоксом». Науковці 

також зазначають, що компанії цінують репутаційний ефект, який може 

спричинити володіння патентом, допомагаючи їм у транзакціях з іншими 

фірмами або фінсистемами. Патенти діють як «сигнал» кваліфікації та 

інноваційності, що дозволяє збільшити та швидше фінансувати венчурний 

капітал. Загалом, ОПІВ можна використовувати для забезпечення свободи дій, 

створення та продажу продуктів та послуг, збору коштів або пошуку ділових 

партнерів, створення галузевого стандарту, продажу чи демонстрації 

технологічної переваги фірми. 

У будь-якому випадку розрахунки, що виконуються фахівцями, є основою 

для прийняття керівниками фірм стратегічних рішень про майбутній додатковий 

прибуток, котрий повинен приносити створений ОІВ. Розмір цього прибутку 

залежить від способу використання інтелектуальної власності. Американські 

дослідники виокремили чотири таких способи[6]: 
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1. Економічний суб'єкт використовує належну йому інтелектуальну 

власність для захисту монополії на вироблений ним продукт або 

послугу.  

2. Економічний суб'єкт не використовує прямо свою інтелектуальну 

власність, але продає її або ліцензує.  

3. Економічний суб'єкт купує інтелектуальну власність або виняткову 

ліцензію на неї.  

4. Економічний суб'єкт набуває невиключної ліцензії на інтелектуальну 

власність, щоб запропонувати новий товар чи послугу в конкурентному 

середовищі.  

Вивчення стратегій та способів використання результатів інтелектуальної 

діяльності людини важливо, тому що зосередженість на довгостроковій 

перспективі дозволяє нам бачити тенденції та зміни, невидимі у 

короткостроковій перспективі, а отже й передбачити певні переваги. Огляд 

історичних кейсів може дати керівникам підприємств унікальну інформацію, 

тим більше що кожен проект НДДКР певною мірою, майже за визначенням, є 

унікальним, окремим випадком, який у багатьох відношеннях не можна 

порівняти з іншими проектами, але можна відслідкувати лінії вдалого 

економічного розвитку та перейняти моделі поведінки з ОІВ. 
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