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Успішне та ефективне управління інтелектуальною власністю організації 

дозволяє досягти підвищення конкурентоспроможності продукції та рівня 

захисту економічних інтересів та економічної безпеки організації; збільшення 

вартості нематеріальних активів організації; високого науково-технічного рівня 

та потенціалу продукції; підвищення рівня ділової репутації та привабливості 

організації на ринку інвестицій та інновацій; виходу міжнародний ринок 

промислової власності. Щоб система управління інтелектуальною власністю 

комерційної організації активно сприяла досягненню основної мети - 

отриманню прибутку, необхідний постійний контроль ефективності її роботи.  

Одним із ефективних інструментів такого контролю є моніторинг 

показників ефективності системи управління правами на результати 

інтелектуальної діяльності. Як прямих критеріїв ефективності системи 

управління правами на результати інтелектуальної діяльності можуть бути 

прийняті такі характеристики: кількість отриманих за рік патентів, у тому числі 

зарубіжних;  кількість патентів, що підтримуються в силі; кількість патентів на 

винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які використовуються у 

продукції, що випускається; кількість проведених за рік науково-дослідних 

робіт та отриманих у зв'язку з ними патентів або технічних рішень, що 

охороняються як секрети виробництва; вартість нематеріальних активів, 

отриманих за рахунок інтелектуальної власності; кількість укладених 
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ліцензійних договорів щодо передачі або придбання прав на об'єкти 

інтелектуальної власності.  

Крім того, для оцінки ефективності управління інтелектуальною 

власністю організації можна використовувати непрямі критерії: наявність 

підрозділу з управління інтелектуальною власністю, наявність патентного 

фонду з тематики науково-дослідних робіт, доступного розробникам, наявність 

пакету основних документів з інтелектуальної власності, кількість виграних у 

суді справ щодо захисту прав на інтелектуальну власність організації. При 

оцінці показників ефективності рекомендується використовувати внутрішні та 

зовнішні критерії оцінки. Якщо в оцінці ефективності управління 

інтелектуальною власністю організації використовуються внутрішні критерії 

оцінки, то аналізуються, зазвичай, не абсолютні значення  показників, а 

відносні величини зміни за звітний період, наприклад, протягом року.  

Зовнішні критерії оцінки застосовуються при порівнянні ефективності 

управління інтелектуальною власністю у різних організаціях. Таке порівняння 

може відбуватися як за галузевою ознакою, так і всередині державної 

корпорації, концерну чи холдингу на поточний час. Динаміка в цьому випадку 

не така важлива. Однак важливо нівелювати показники для малих та великих, 

молодих та давно існуючих організацій та правильно розраховувати величину таких 

показників. 

Для оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю на 

промисловому підприємстві пропонуємо для використання  наступні 

показники. 

1. Вартість нематеріальних активів, поставлених на баланс.  

2. Кількість поданих заявок на видачу патентів до і після.  

3. Кількість отриманих патентів до і після.  

4. Кількість технічних та технологічних рішень у режимі «ноу-хау».  

5. Кількість укладених ліцензійних угод щодо результатів інтелектуальної 

діяльності, права на які належать організації.  
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6. Кількість набутих організацією виняткових прав на результати 

інтелектуальної діяльності. 

7. Показник використання результатів інтелектуальної діяльності, права 

на які належать організації при виробництві продукції. 

8. Питома вага нематеріальних активів у загальній вартості активів.  

9. Показник реалізації ліцензійних договорів використання результатів 

інтелектуальної діяльності, права на які не належать організації.  

10. Кількість претензій до організації у поточному році, пов'язаних із 

неправомірним використанням інтелектуальної власності.  

11. Загальна кількість судових суперечок, пов'язаних із неправомірним 

використанням інтелектуальної власності організації.  

12. Рівень доходів організації від комерціалізації прав на результати 

інтелектуальної діяльності.  

13. Показник капіталізації організації з допомогою збільшення вартості 

нематеріальних активів.  

14. Темпи зростання частки нематеріальних активів у чистих активах.  

Кожен із перелічених показників ефективності управління 

інтелектуальною власністю розраховується за певною методикою як 

організації, так державної корпорації загалом.  

При грамотному управлінні інтелектуальною власністю організації 

щорічно плануються певні значення показників ефективності, досягнення яких 

контролюється у кожному звітному році. З урахуванням досягнень минулих 

років та стратегічних напрямів діяльності промислового підприємства 

відбувається планування необхідних значень показників ефективності на 

майбутні періоди. Ефективне управління інтелектуальною власністю, у тому 

числі планування та досягнення запланованих показників ефективності, 

дозволяє організації досягти таких результатів:  

- ефективне використання правової охорони та захисту перспективних 

результатів інтелектуально-інноваційної діяльності, що містяться у виробленій 

продукції організації; 
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- підвищення конкурентоспроможності продукції промислового 

підприємства на цільовому ринку з допомогою забезпечення правової охорони 

перспективних розробок;  

- підвищення ефективності діяльності науково-дослідних та дослідно-

конструкторських підрозділів підприємства;  

- запобігання економічним та фінансовим втратам від несанкціонованого 

використання результатів інтелектуальної діяльності;  

- оптимізація ліцензійних платежів під час використання об'єктів 

інтелектуальної власності;  

- збільшення доходів від використання об'єктів інтелектуальної власності 

у її розробника чи в третіх осіб;  

- збільшення вартості нематеріальних активів та капіталізації підприємства;  

- підвищення інвестиційної та ринкової привабливості промислового 

підприємства у сфері інновацій;  

- збереження та підвищення науково-технічного потенціалу підприємства. 

  Формування та удосконалення методичних положень  системи 

практичного оцінювання рівня ефективності управління інноваційною 

діяльністю та інтелектуальною власністю організації – непростий процес, який 

нагально потребує уточнення основних складових цієї системи, обґрунтування 

критеріїв та показників ефективності, які відповідають вибраним критеріям. 

Проблема ускладняється тим, що має місце високий рівень невизначеності 

отриманих результатів в процесі формування об’єктів інтелектуальної 

власності. Раціональна система оцінки ефективності менеджменту в даній сфері 

буде активізувати процеси розробки та експлуатації інтелектуальної власності, 

здійснювати постійний контроль окремих положень та методів управління, 

підвищувати їх результативність.  

 Апробація розроблених положень на промислових підприємства нашої 

країни довела їх ефективність та доцільність використання.  
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