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У контексті того, що четверта промислова революція (Індустрія 4.0) 

поступово формується та поширюється по всьому світу, коли технологія є 

одним із передових і домінуючих факторів економіки, ніхто не може 

заперечувати важливість і цінність інтелектуальної власності, зокрема, для 

бізнесу та сучасної економіки в цілому [1-13]. 

Разом з тим, в нашій країні, можливо, за винятком стартапів у сфері 

технологій, багато підприємств все ще недооцінюють питання управління 

своїми інтелектуальними здобутками [3, 6, 9, 12]. Причини цієї проблеми 

частково можуть бути пов’язані з тим, що об’єкти інтелектуальної власності 

не приносять негайної вигоди підприємству, а з іншого боку – через те, що 

власники бізнесу та керівники ще не визначили об’єкти інтелектуальної 

власності, наявні в їхньому підприємстві, для вжиття відповідних 

управлінських заходів. 

Щоб заробити гроші на інтелектуальній власності, бізнесмени повинні 

спочатку визначити, що це таке, де вона існує в їхньому бізнесі, потім 

подумати, як нею керувати, і, нарешті, збільшити вартість цих активів і 

заробляти на цьому гроші [1, 6, 11]. В нашій доповіді ми акцентуємо увагу на 

основних формах інтелектуальної власності, щоб можна було визначити 

існуючі форми інтелектуальної власності на підприємстві та мати підстави 

для подальших кроків щодо управління інтелектуальною власністю. 

Інтелектуальна власність, перш за все, повинна бути продуктом 

інтелектуальної діяльності людини. Думки, ідеї або навіть почуття, емоції... 

про всі речі, явища, проблеми в житті є примітивними продуктами людської 

інтелектуальної діяльності. Ці ідеї та почуття не вимагають від людини, яка 

їх створила, витрачати багато часу та зусиль, тому вони не приносять 

прибутку і їх дуже легко поділитися з іншими  [2, 7, 13]. Але коли до них 

докласти більше зусиль, такі думки та ідеї поступово стають 

інтелектуальними продуктами. 

Процес створення інтелектуального продукту має проходити багато 

етапів, на яких не кожна форма інтелектуального продукту підлягає захисту 

відповідно до закону, хоча все ще може бути прибутковою для бізнесу. І 

навіть якщо ці інтелектуальні продукти відповідно до закону мають право 

стати юридичним активом, не всі підприємці знають або звертають увагу на 

те, щоб приступити до реєстрації охорони в компетентному державному 

органі для визнання права інтелектуальної власності [1, 4, 5]. Тому дуже 

важливо виявляти й управляти інтелектуальними продуктами, що виникають 

під час роботи підприємства, щоб перетворити їх на інтелектуальну 
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власність, або, крім того, або навіть створити репутацію та ринкову вартість 

бізнесу. 

Потенційне джерело знань індивіда величезне, включаючи (але не 

обмежуючись) досвід, ноу-хау, технології, творчість, яка створює ідеї, думки, 

почуття. З цих примітивних інтелектуальних продуктів, через робочий і 

творчий процес, люди можуть продемонструвати ці потенційні знання ззовні 

через такі продукти, як документи, креслення, програми, дані, процеси тощо. 

Якщо їх правильно використовувати, ці інтелектуальні продукти можуть 

стати інтелектуальною власністю і навіть видом власності, визнаний законом 

(правом інтелектуальної власності).  

Потенційне джерело знань окремих співробітників є гігантським, але 

коли воно проявляється зовні через робочий процес, воно формується у 

певній формі, яку бізнес може використовувати, наприклад, продукти, 

статути, процеси, форми. У звітах, документах про знання, ноу-хау, 

винаходи, інновації тощо підприємства повинні визначити такі питання: чи 

можуть ці продукти принести користь бізнесу? чи можна це розкрити назовні 

чи потрібно тримати в таємниці? и має цей продукт виконувати будь-які 

процедури, щоб стати активом? 

Відповідаючи на вищезазначені запитання, керівники бізнесу можуть 

визначити інтелектуальну власність, що виникає на їхніх підприємствах, і 

провести попередню класифікацію, а потім застосувати відповідні заходи 

управління. 

Ідентифікація інтелектуальної власності на підприємстві є 

довготривалим процесом і має здійснюватися на регулярній основі, оскільки 

творча діяльність та інтелектуальні продукти завжди виникають під час 

діяльності бізнесу. Менеджери та власники повинні бути досить делікатними 

та прискіпливими, щоб розпізнати та вивести їх на новий рівень. 
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