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Вступ. В умовах ринкової економіки основним джерелом успіху стає 

сума знань, якими володіє компанія, так званий інтелектуальний капітал, 

провідною складовою якого є інтелектуальна власність (IB). Тобто не сировина, 

не робоча сила і навіть не фінанси визначають нині добробут компанії чи 

підприємства. Таким чином, IB стає важливим ресурсом, і нею, як і будь-яким 

ресурсом, потрібно управляти [1, С.56]. Точніше буде сказати, управляти 

потрібно не стільки самим ресурсом, скільки процесом його створення, 

залучення, використання й охорони. 

Тому управління інтелектуальною власністю можна розглядати у трьох 

площинах. 

По-перше, це процес, тобто перетворення одного результату творчої 

діяльності в інший. Наприклад, перетворення ідеї у результат НДР, результат 

НДР — у винахід, винахід — у технологію тощо. 

По-друге, це функція — цілеспрямований інформаційний вплив на людей 

(насамперед, на творців IB), щоб спрямувати їхні дії й одержати бажані ре-

зультати. 

По-третє, це управління структурою (наприклад, підприємством), що 

здійснює розроблення та (або) використання об'єктів права інтелектуальної 

власності (ОПІВ). 

Актуальність проблеми. Неоднозначність і суперечливість факторів, які 

впливають на процес управління інтелектуальною власністю, вимагають 

новітніх підходів за рахунок використання математичного апарату, а саме 



побудування динамічних моделей. Тому можна стверджувати, що в сучасних 

умовах актуальною є  ефективне управління та одержання максимального 

прибутку на державному рівні для подолання кризових явищ у країні. 

Методологія системної динаміки, яку заснували  групи науковців під 

керівництвом Форрестера [2, 3] та Медоуза [4, 5] зараз все частіше 

використовують в економіці. Оскільки саме в економіці всі процеси є дуже 

динамічно змінними у часі та маючими вплив багатьох змінних факторів. 

Побудова адекватних моделей та розробка ефективних методів управління є 

прогресивною та доцільною в сучасних економічних умовах [6]. Методи 

системної динаміки можуть бути незмінними під час довгострокового 

прогнозування поведінки складних систем [7]. 

Вітчизняним науковцем А.Г. Івахненком та іншими науковцями 

досліджується застосування в державному управлінні моделювання для 

формування та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення розвитку 

[8]. 

Побудова моделі функціонування та управління інтелектуальною 

власністю України можливо лише через проходження певних процедур 

передуючих фактичній побудові моделі та прогнозування показників. 

Побудуємо алгоритм моделювання системи, окреслимо особливості кожного з 

етапів та вирішимо їх. Універсальний алгоритм з побудови моделі наведено на 

рисунку 1. 

Першим етапом алгоритму моделювання постає – «розуміння системи» 

тобто постає потреба у розкритті стану, принципових положень 

функціонування та управління інтелектуальною власністю в Україні, що і було 

зроблено у дослідженні. 

Наступним етапом є – «формулювання мети моделювання» , цей етап – 

фундаментальний без котрого неможлива процедура моделювання, його 

значення складно недооцінити, визначимо мету та задачі котрі планується 

вирішити за допомогою методу моделювання. 

 



Розуміння того, що відбувається в системі, що 
підлягає аналізу, яка її структура, які процеси в ній 

протікають.
Розуміння системи

Список завдань, що пропонується вирішити за 
допомогою майбутньої моделі. Список вхідних та 

вихідних параметрів моделі, список вихідних даних, 
критерії завершеності майбутнього дослідження.

Формулювання цілі моделювання 
системи

Розробка концептуальної структури 
моделі

Структура моделі, склад істотних процесів, що 
підлягають відображенню в моделі, зафіксований 

рівень абстракції для кожної підсистеми моделі, опис 
керуючої логіки для підсистем.

Реалізація моделі в середовищі 
моделювання

Реалізовані підсистеми, іх параметри та змінні, їх 
поведінка, реалізована логіка і зв'язки підсистем. 

Реалізація анімаційного подання 
моделі Анімаційне подання моделі, інтерфейс користувача.

Перевірка коректності реалізації
моделі

Переконання в тому, що модель коректно відображає 
ті процеси реальної системи, які потребують аналізу.

Калібрування моделі
Фіксація значень параметрів, коефіцієнтів рівнянь та 
розподілу випадкових величин, що відображають ті 
ситуації, для аналізу яких модель буде використана.

Результати моделювання – графіки, таблиці та т.п., 
що дають відповіді на поставлені запитання.

Планування та проведення 
комп'ютерного експерименту 

 
Рис. 1. Алгоритм моделювання

Метою моделювання функціонування інтелектуальної власності України 

є демонстрація можливості управління системою факторів, котрі пов’язані між 

собою, за допомогою параметрів-впливу. 

Згідно мети моделювання функціонування інтелектуальної власності в 

Україні випливають завдання, котрі можливо вирішити за допомогою нього: 

довести взаємозв’язок факторів впливу, відобразити якісну та кількісну 

залежність між параметрами та змінними моделі, побудувати прогнозні 

значення функціонування інтелектуальної власності України. 



Побудова моделі неможлива без побудови системи факторів, котрі 

формують та впливають на функціонування інтелектуальної власності. 

Визначення факторів та зв’язку між ними надасть змогу побудувати 

концептуальну модель функціонування усієї системи управління 

інтелектуальною власністю України. 

Вихідними показниками моделі постає система показників 

інтелектуальної власності за об’єктами права власності, а саме: 

1. Винаходи; 

2. Корисні моделі; 

3. Промислові зразки; 

4. Знаки для товарів і послуг; 

5. Топографії ІМС; 

6. Комп’ютерні програми; 

7. Літературні та художні твори. 

Кожний з об’єктів прав власності має наступні характеристики: 

1. Подані заявки за рік; 

2. Отримані права на об’єкт інтелектуальної власності. 

За цими характеристиками стає зрозуміло, що подача документів на 

реєстрацію інтелектуального продукту, ще не означає, що його буде 

зареєстровано та видано відповідний документ (патент) за певних причин, 

таких як, невідповідність вимогам поданої документації, наявність аналогів 

розробки, та інші аргументовані чи бюрократичні відмови установи.  

Провідною гіпотезою моделювання та формування концепції 

функціонування системи інтелектуальної власності встановимо – показники 

інтелектуальної власності формує економічна діяльність корпоративного 

сектору та установ України, за допомогою розподіленого фінансування 

системи. 

Зазначимо, що для аналізу стану інтелектуальної власності 

використовувалися річні звіти Державної служби інтелектуальної власності 



України за 2006-2011 роки та статистичні збірники «Наукова та інноваційна 

діяльність в Україні» за 2006-2011 роки. 

Так вхідними категоріями системи факторів постануть наступну групи 

факторів: 

1. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств; 

2. Регіони інноваційної активності в Україні; 

3. Види підприємств та установ за особливостями діяльності. 

З наведених категорій слід поглибити гіпотезу моделювання – державні 

показники інтелектуальної власності залежать від інноваційної діяльності 

корпоративного сектору та установ України, тобто формується система зі 

зворотнім зв’язком, а саме: корпоративний сектор та установи України у своїй 

економічній, творчій діяльності виробляють певний інтелектуальний продукт, 

котрий реалізовують на ринку (зовнішньому, або внутрішньому) або за 

допомогою котрого поліпшують свій конкурентний стан на ринку. На розсуд 

керівництва підприємств та установ частково або у повному обсязі ці розробки 

захищаються правом власності до використання їх у ринковому середовищі, що 

на цьому етапі і формує вихідні - результуючі показники системи 

функціонування інтелектуальної власності. Поштовхом до інноваційної 

діяльності та забезпечення захисту прав власності на інтелектуальні продукти 

постає фінансування у різних його проявах. Грошовий потік і інноваційна 

активність надають змогу формувати аналітику за областями країни, тобто 

можливо визначити рівень грошової підтримки та активізації інноваційної 

діяльності за географічними ознаками.  

Розширена гіпотеза потребує розширення та означення критеріїв та 

факторів котрі використовуються. По-перше джерела фінансування системи 

функціонування інноваційної діяльності в Україні зазначимо наступні; 

1. Держбюджетні кошти; 

2. Кошти місцевих бюджетів; 

3. Позабюджетні кошти; 

4. Власні кошти підприємств; 



5. Кредитні кошти; 

6. Іноземні інвестиції; 

7. Внутрішні інвестиції; 

8. Інші надходження. 

Наведені джерела фінансування інноваційної діяльності розподіляються 

за регіонами країни, що надає змогу більш рівномірно розвивати 

інтелектуальний капітал у просторі країни. Регіонами інтелектуальної 

активності постануть 24 області країни, Автономна Республіка Крим, м. Київ, 

м. Севастополь.  

Узагальнюючи наведене вище, для більш зрозумілого уявлення сутності 

взаємодії елементів системи на рис. 2 наведено сукупність окреслених вище 

груп змінних. 

Фінансування Регіони Інноваційна 
активність

Інтелектуальна 
власність

 
Рис. 2. Впорядкована сукупність часткових елементів концептуальної моделі 

Система показників була би не повною без відображення показників, 

котрі забезпечують зворотній зв’язок, тобто до існуючого зв’язку 

фінансування-регіони-інноваційна діяльність-інтелектуальна власність 

потрібно додати комерціалізацію інноваційної діяльності, тобто повернення 

грошей до системи, тоді спрощена система матиме вигляд: фінансування-

регіони-інноваційна діяльність-інтелектуальна власність-комерціалізація, що 

наведено на рис. 3, котра поверне гроші до системи та забезпечить зворотній 

зв’язок у системі показників. 



Регіони

Інноваційна 
активність

Інтелектуальна 
власністьКомерціалізація

Фінансування

 
Рис. 3. Взаємозв’язок між елементами концептуальної моделі 

Ретельний аналіз показників об’єктів інтелектуальної власності та витрат 

на інноваційну діяльність дозволив (як наступний етап аналізу) проаналізувати 

складові показників концептуальної моделі, а саме - висвітлити специфіку та 

принцип групування інноваційно-активних суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності: 

1. Промисловість: 

a. Добувна; 

b. Переробна; 

c. Виробнича. 

2. Послуги: 

a. Оптова та роздрібна торгівля; 

b. Транспорт і зв’язок; 

c. Фінансова діяльність; 

d. Діяльність з інформатизації; 

e. Видавнича діяльність. 

Зазначення факторів концептуальної моделі та зв’язку між ними надає 

змогу консолідувати параметри та побудувати концептуальну модель 

управління і функціонування інтелектуальною власністю України, що наведено 

на рисунку 4. 



Блок інтелектуальної власності

• Винаходи
• Корисні моделі
• Промислові зразки
• Знаки для товарів і послуг
• Топографії ІМС
• Кваліфіковані зазначення 

походження
• Комп'ютерні програми
• Літературні та художні твори

Блок 
комерціалізації

• Регіон 1
• Регіон 2
• Регіон 3
• Регіон 4

Блок регіонів

АРК
.
.
.
Чернівецька обл.
м. Київ
м. Севастополь 

Регіон 1

Регіон 2

Регіон 3

Регіон 4
}

Блок інноваційної діяльності

Регіон 1

Регіон 2

Регіон 3

Регіон 4

1. Промисловість:
а) добувна;
б) переробна;
в) виробнича.

2. Послуги:
а) оптова торгівля;
б) транспорт і зв'язок; 
в) фінансова діяльність;
г) діяльність з інформатизації.
д) видавнича діяльність. 

}

Блок фінансування

• Власні
• Державний бюджет
• Місцевий бюджет
• Позабюджетне фінансування
• Кредити
• Іноземні інвестиції
• Вітчизняні інвестиції

 

Рис. 4. Концептуальна модель функціонування та управління інноваційною 
діяльністю в Україні 

 

Концептуальна модель потребує доведення взаємозв’язку наведених 

факторів, що можливо зробити за допомогою аналізу історичних даних 

показників, котрі потрібно розглянути окремо, а потім у взаємодії. 

Таблиця 1 

Джерела фінансування інноваційно-активних підприємств, установ (тис. 

грн.) 
  2000 2005 2010 2011 

Усього 1757149,2 5751562,9 8045495,2 14333891,9 
за рахунок коштів власних 1399343,9 5045390,9 4775235,7 7585550,7 
державного бюджету 7720,2 28056,8 87001 149169,4 
місцевих бюджетів 1777,6 14923,4 5663,7 12261,1 
позабюджетних фондів 33377,5 251,4 929 491 
вітчизняних інвесторів 49406,8 79635,7 31018,7 45386,2 
іноземних інвесторів 133055 157939,8 2411395,6 56870,6 
кредитів 109993,1 409689,6 626107,6 5489485,7 
інших джерел 22475,1 15675,3 108143,9 994677,2 



Першою групою факторів оберемо «Джерела фінансування», котрі 

складаються з зазначених вище елементів та історичні дані котрих наведено у 

табл. 1. 

Важливо зазначити, що зазначені кошти розподіляються не всім 

інноваційно-активним підприємствам та установам країни, а тим котрі дійсно 

потребують їх, чи виграють у тендерах, тощо, тому зазначимо кількість цих 

підприємств у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційно-активних підприємств, установ (од.) 
  2000 2005 2010 2011 
Кількість підприємств, установ що 
займались інноваційною діяльністю 
у тому числі за рахунок: 

1705 1193 1462 1679 

власних коштів 1102 889 1043 1281 
державного бюджету 31 31 23 27 
місцевих бюджетів 5 13 17 28 
позабюджетних фондів 13 2 2 1 
вітчизняних інвесторів 18 13 12 14 
іноземних інвесторів 22 19 11 11 
кредитів 33 75 36 50 
інших джерел 22 10 8 13 

 

Наведемо статистичні данні з поданих заявок на отримання документів 

про право інтелектуальної власності з 2007 по 2011 роки що наведено у таблиці 

3. 

Таблиця 3 

Кількість поданих заявок за об’єктами інтелектуальної власності 

Об’єкт промислової власності Кількість поданих заявок 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Винаходи 6163 5697 4816 5311 5256 
Корисні моделі 8870 9600 9208 10678 10427 
Промислові зразки 2147 2285 1669 1686 1761 
Знаки для товарів і послуг 33266 33083 26479 28577 29756 
за національною процедурою 23746 22371 17866 20603 21091 
за Мадридською системою 9520 10712 8613 7974 8665 
Топографії ІМС 9 - - - 1 
Кваліфіковані зазначення 
походження товарів 6 2 7 4 4 



Комп’ютерні програми 285 393 565 379 707 
Літературні та художні твори 2361 1748 2458 2744 1240 

 

Дані про отримання свідоцтв за 2007-2011 роки наведено у табл. 4. 

Аналізуючи дані про кількість надходжень замовлень та отримання свідоцтв, 

відзначається тенденція ухвали не усіх заявок. 

Таблиця 4 

Кількість зареєстрованих документів на об’єкти інтелектуальної 

власності 

Об’єкт промислової 
власності Кількість зареєстрованих свідоцтв 

  2007 2008 2009 2010 2011 
Винаходи 4058 3832 4002 3874 4061 
Корисні моделі 9215 9282 8391 9405 10291 
Промислові зразки 2213 2503 1754 1431 1337 
Знаки для товарів і послуг 23673 24834 24801 26689 24214 
за національною 
процедурою 15375 15375 15137 16686 16677 

за Мадридською системою 8298 9459 9664 10003 7537 
Топографії ІМС 9 0 0 0 9 
Кваліфіковані зазначення 
походження товарів 6 1 6 4 2 

Комп’ютерні програми 285 392 560 341 653 
Літературні та художні 
твори 2126 1589 2499 2744 1121 
 

Графічно проаналізувати динаміку показників інтелектуальної власності 

можливо на рисунку 5, де наведено зведені дані про подані заявки та отримані 

документи інтелектуального права на інтелектуальні продукти за 2007-2011 

роки. 



 
Рис. 5. Порівняння кількості заявок та позитивних рішень за об’єктами 

інтелектуальної власності 
 

Кожен з видів наведених підприємств та організацій представлено у 

країні багатьма суб’єктами господарювання, тому задля комплексного 

моделювання реакцій показників інтелектуальної власності слід аналізувати 

діяльність цих підприємств на всій території країни. З цією метою у 

дослідженні згідно статистичного розподілу показників враховано наявні в 

країні 24 області, Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, тобто 

27 географічних зон. Стає зрозумілим, що моделювання показників у кожній з 

областей, робить модель громіздкою і ставить питання про накопичення 

похибок показників у кожній з областей, що призведе до неадекватних 

результатів моделювання, тому в дисертаційній роботі запропоновано розподіл 

сукупності областей на 4 зони, так звані «Регіони» (згідно концепції на рис.4) 

або сектори. При формування груп обрано критерій обсягу фінансових 

надходжень та кількості інноваційно-активних підприємств. Згідно 



проведеного кластерного аналізу за наведеними значеннями показників, 

сформовано 4 регіони, що наведено у таблиці 5. 

Виходячи з вищеозначеного виникає можливість побудови системно 

динамічної моделі у програмному продукті STELLA, модель котра врахує усі 

наведені вищі параметри дозволить у часовому розрізі прогнозувати стан 

розвитку інтелектуальної власності країни в цілому. 

Таблиця 5 

Результати групування за кластерним аналізом 

Область 
Загальні 
витрати 

Кількість 
підприємств Відстань Група 

Автономна Республіка 
Крим 93614 46,0000 0,019586 1 

Житомирська 46797 48,0000 1,000110 1 
Київська 30673 46,0000 1,000081 1 
Кіровоградська 36543 41,0000 1,000771 1 
Сумська 109304 40,0000 1,001416 1 
Тернопільська 5679 47,0000 1,000347 1 
Херсонська 41451 58,0000 1,003961 1 
Черкаська 53904 54,0000 1,001737 1 
Чернівецька 13839 39,0000 1,001629 1 
Чернігівська 122445 42,0000 1,001057 1 
Вінницька 55701 47,0000 0,283572 2 
Запорізька 158383 116,0000 1,027127 2 
Івано-Франківська 56245 96,0000 1,004369 2 
Луганська 334418 68,0000 1,012935 2 
Львівська 75858 100,0000 1,006988 2 
Миколаївська 255471 92,0000 1,003475 2 
Одеська 110684 79,0000 1,000947 2 
Хмельницька 18072 79,0000 1,002615 2 
Волинська 9316 26,0000 0,018973 3 
Закарпатська 6032 22,0000 1,000295 3 
Полтавська 138499 31,0000 1,002534 3 
Рівненська 32742 31,0000 1,001216 3 
м. Севастополь 3841 12,0000 1,004426 3 
Дніпропетровська 385473 63,0000 0,437768 4 
Донецька 1955088 85,0000 1,126336 4 
Харківська 592037 146,0000 1,065564 4 
м. Київ 1009456 125,0000 1,011429 4 

 



Як демонстраційний приклад роботи імітаційної моделі на рисунку 6 

наведено графічний вигляд лише частини її, яка містить у собі усю логіку 

процесів та впливів основних визначених факторів на функціонування і 

управління інтелектуальною власністю України. Де серед показників моделі 

зустрічаються рівень фінансування (F), поточне фінансування (CFF), 

комерціалізації (К), послуг (WT).  

 
Рис. 6. Графічний вигляд імітаційної моделі 

 

Здійснивши імітаційний експеримент у програмному продукті STELLA, 

періодом моделювання було обрано період до 2017 р. включно, при річному 

кроці моделювання. Слід проаналізувати отримані результати у графічному 

вигляді. Так представлений на рисунку 8 графік зміни кількості об’єктів 

інтелектуальної власності говорить про стабільну тенденцію помірного 

зростання з локальними спадами. Тобто на ринку об’єктів інтелектуальної 

власності продовжуватиме триматися зацікавленість у інноваційних розробках, 

однак учасники рику проявлятимуть обережність у інвестиційних рішеннях. 



 
Рисунок 8 – Динаміка кількості об’єктів інтелектуальної власності до 2017р. 

 

Наведена динаміка, на рисунку 9, повернення власних коштів 

підприємств та установ інвестованих у інноваційні розробки (комерціалізація 

інноваційної діяльності) демонструє на всьому періоді моделювання стабільне 

покриття витрат та отримання прибутку з реалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, тобто власники бізнесів виважено оцінюють ринкову ситуацією і є 

головними експертами на ринку. Наведена на рисунку 10 динаміка 

комерціалізації ОІВ відображає чітку та збалансовану політику держави, щодо 

підтримки розробників і авторів винаходів, лише у 2000 р. та 2005 р. держава 

отримала до держбюджету тільки кошти, котрі надала на розвиток інновацій в 

країні, без отримання «прибутку». Використовуючи виважену державну 

політику з часом можливо отримання додаткових надходжень, що явно с 

прогнозовано на 2016, 2017 р. 



 
Рисунок 9–Динаміка комерціалізації Рисунок10-Динаміка комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності  об’єктів інтелектуальної власності 

за власні кошти     за держбюджетні кошти 

 

Динаміка повернення коштів, котрі надійшли від місцевих бюджетів, що 

наведено на рисунку 11, демонструє наявність досить малого розміру коштів на 

розвиток інновацій на місцях, тому, як зазначено на рисунку виявляється 

ситуація у котрій досить складно повернути надані кошти підприємствам та 

установам, ще однією обставиною неефективного управління є малий досвід 

управління системою інтелектуальної власності на місцях, тому, як надійний 

постачальник коштів місцевий бюджет не слід використовувати. Аналізуючи 

динаміку прибутковості від інтелектуальної власності реалізованої за рахунок 

кредитних коштів, слід зазначити позитивну тенденцію на усіх роках 

прогнозування, лише 2011 р. був не прибутковим завдяки кризі 2009 р., що  

відбилося лише у 2011 році, завдяки терміновості кредитних коштів. Також слід 

відмітити показники 2014 р., воді демонструють аналогічну ситуацію з 

прогнозованою фінансовою кризою 2013 р. Взагалі, якщо аналізувати цей 

інструмент фінансування інноваційної діяльності, слід відмітити ґрунтовність 

інвестицій, а саме рішення приймається не лише керівником підприємства а й 

установою банку про виділення коштів, тобто оцінювання робиться ще й 

банківськими службами, щодо ефективності інвестицій у зазначений проект. 



 
 

Рисунок 11 –Динаміка 
комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності за кошти 
місцевих бюджетів 

Рисунок12 - Динаміка комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності за 
кредитні кошти 

 

Аналізуючи тенденції з повернення національних інвестицій, що 

наведено на рисунку 13, можливо говорити про виважені рішення на цьому 

рівні прийняття інвестиційних рішень, на усіх періодах прогнозу 

спостерігається ефективне управління та отримання прибутку від 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що говорить про надійність 

цього виду партнерства – тобто національні інвестиції приосять прибуток при 

вкладанні коштів у розвиток інновацій. Динаміка комерціалізації з інших 

доходів демонструє, що ця ланка фінансування майже не використовується, 

згідно з цим не слід очікувати прибутків, що і доказово наведено на рисунку 14. 

 



 
Рисунок 13 –Динаміка комерціалізації Рисунок14-Динаміка комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності  об’єктів інтелектуальної власності 

за кошти національних інвестицій  за інші надходження 

 

Динаміка іноземних інвестицій потребує ретельного дослідження, так з 

2000 р. по 2005 р. прослідковувались незначні суми інвестицій, тому у 

незначних масштабах було отримано прибуток, з 2005 р. по 2011 р. виникло 

суттєве зростання обсягу інвестицій, а також обсягів прибутків, так динаміка 

була зумовлена поліпшенням законодавчої бази, загального клімату у бізнесі. 

Однак з 2011 р. постав відчутний відтік іноземного капіталу, що зумовило 

подальший рівень прогнозованого значення, згідно специфіки моделювання, у 

даному випадку потрібно відслідковувати ситуацію у майбутньому, задля 

коригування прогнозу іноземних інвестицій у інноваційну діяльність 

вітчизняних підприємств. 



 
Рисунок 15 – Динаміка комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за 

кошти іноземних інвесторів 

 

Аналіз динаміки комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за 

рахунок позабюджетних коштів демонструє негативну динаміку показників, 

наявне навіть негативні значення, що зумовлено згладжуванням фактичних 

значень показників. З 2006 року прослідковується помірна динаміка зростання 

значень показників, однак розмір цих коштів не може суттєво впливати на 

інноваційну активність у країні. 

 
Рисунок 16 – Динаміка комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за 

позабюджетні кошти. 



Аналізуючи вище наведене виникає можливість побудувати механізм 

забезпечення управління об’єктами інтелектуальної власності рисунок 17.  
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сунок 17 – Механізм забезпечення управління об’єктами інтелектуальної 

власності 

Першим блоком механізму постає формування фінансових потоків у 

інноваційній діяльності, на котрому визначаються принципи формування 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у 

регіонах, за допомогою параметрів OF, SB,LB, EB, CF, FI, NI. Принципи 

регіональної кластерізації та кластери визначаються у однойменному блоці 

механізму, та визначаються при цьому обсяги інвестицій по регіонах у 

параметрах R1, R2, R3, R4. Наступною ланкою механізму є розподіл грошових 

коштів за галузями виробництва та послуг, класифікація котрих наведено вище, 

що дозволяє сформувати параметри EI, MI, PR, WT, TZ, FA, IA, VD. 

Передостанньою ланкою механізму є визначення залежності між кількістю 

отриманих посвідчень власника об’єкту інтелектуальної власності та 



інвестованими грошовими коштами, за таким принципом формуються 

параметри ln, UM, De, TM, OC. Завершальним етапом механізму забезпечення 

управління об’єктами інтелектуальної власності є формування принципів 

комерціалізації об’єктів власності по регіонах країни, що в свою черг надасть 

змогу повернути інвесторам інвестовані кошти. Наведений механізм, являє 

собою модель функціонування системи інтелектуальної власності в країні, та 

відображає ключові показники галузі. 

Висновки: Проведений аналіз показав, що необхідна чітка та збалансована 

політика держави стосовно підтримки розробників і авторів винаходів, тоді вже 

у 2016 – 2017 роках можливо отримання додаткових надходжень в державний 

бюджет від комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

Дослідження динаміки повернення коштів, які надходять з місцевих 

бюджетів, показало наявність досить малого розміру коштів на розвиток 

інновацій на місцях, що свідчить про неефективне управління та малий досвід 

управління системою інтелектуальної власності. Тому, як надійний 

постачальник коштів  у місцевий бюджет ці надходження не слід 

використовувати. 

Аналіз динаміки прибутковості від інтелектуальної власності реалізованої 

за рахунок кредитних коштів показав, що існує позитивна тенденція. Але 

відголоски кризи стосовні змінити цю тенденцію, тому слід більш 

відповідально відноситись до інвестування представлених проектів. 

Дослідження тенденцій з повернення національних інвестицій показали 

надійність та виваженість прийнятих рішень в цьому напрямку. Це є 

свідченням того, що країні треба більше вкладати державні кошти в розвиток 

інновацій. Тоді і прибуток на державному рівні буде вагомий.   

Стосовно іноземних інвестицій можна стверджувати, що при достатньому 

кліматі у бізнесі та поліпшенню законодавчої бази в державі, потік іноземних 

інвестицій буде постійним, що дасть змогу для додаткового постійного 

прибутку.  Про те на комерціалізацію об’єктів інтелектуальної  власності за 



рахунок позабюджетних коштів розраховувати не можна – це суттєво не буде 

впливати на інноваційну активність в країні. 
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