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В статті розглянуто методологічні основи формування фінансового механізму управління інтелектуальною власні-
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ВСТУП
В умовах нових реалій світових процесів пріоритетним завданням розвитку України є розроб-

ка шляхів та механізмів стійкого розвитку реального сектору як підґрунтя забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки. Вихід України на траєкторію стійкого розвитку потре-
бує новітньої концепції управління, що спрямована на суттєве зростання інноваційної активності,
концентрацію ресурсів на провідних напрямах науково-технічного прогресу, інтелектуалізацію
основних факторів виробництва, а також формування таких виробничо-економічних систем, які
здатні на інноваційній основі забезпечувати приріст ВВП та високу якість життя населення. Тому
успіх в глобальній конкуренції вітчизняних підприємств залежить від реалізації інноваційної полі-
тики, на основі якої набуває важливого значення фінансовий механізм управління інтелектуаль-
ною власністю, який практично є новим у фінансовій діяльності. Розробка й впровадження фінан-
сового механізму управління інтелектуальною власністю сприятиме підвищенню стратегічного
потенціалу суб’єктів реального сектора економіки, посиленню їх адаптивних можливостей та
укріпленню конкурентних переваг.

Суттєвий вклад в дослідження різноманітних аспектів управління інтелектуальною власністю,
активізації інноваційної діяльності здійснили фундаментальні та емпіричні труди багатьох вче-
них. Значний внесок у дослідженні фінансового механізму, як засобу реалізації фінансової полі-
тики держави, і пов’язані з ним проблеми формування фінансового механізму управління інте-
лектуальною власністю зробили вітчизняні вчені: М. Артус, В. Базилевич, Л. Безгубенко,
О. Бутнік-Сіверський, О. Василик, С. Ковальчук, О. Ковалюк, О. Лапко, І. Луніна, С. Льовочкін,
І. Лютий, С. Місак, С. Огороднік, В. Опарін, В. Суторміна, С. Шпак; зарубіжні науковці:
А. Вагнер, Дж.К.Ван Хорн, Дж. Кейнс, Ф. Нітті, Д. Рікардо, А. Сміт та інші.

Разом з тим, в працях вищевказаних вчених, дослідження фінансового механізму і, зокрема,
фінансового механізму управління інтелектуальною власністю освітлюються тільки загальні пи-
тання становлення, структури та розвитку і лише частково — його інтелектуальну складову. Зали-
шились поза їх уваги теоретичні засади формування моделі трансформації інтелектуальної влас-
ності в інноваційний продукт, фінансового, інформаційного забезпечення та фінансово-правово-
го регулювання, як складових фінансового механізму.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка методичних положень та практичних ре-

комендацій щодо формування і розвитку фінансового механізму управління інтелектуальною влас-
ністю підприємств реального сектору національної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Об’єктивна необхідність трансформації економіки України обумовлена вимогами гнучкості та

адаптивності в умовах високого рівня конкуренції та технологічних переваг країн, що обрали
інноваційний шлях розвитку. Саме модернізація економіки, заснована на формуванні високотех-
нологічних ресурсів в реальному секторі, реалізації сучасних систем управління та ефективному
використанні інноваційних розробок у господарському обігу, дозволяє забезпечити економічне
зростання. Дослідження закономірностей техніко-економічного та інноваційного розвитку, впли-
ву соціально-інституціональних перетворень на розвиток національних економічних систем, ви-
окремлення факторів модернізації економіки та етапів її трансформації дозволили встановити,
що формування інноваційної моделі розвитку суспільного виробництва пов’язано з появою ново-
го технологічного укладу, який принципово змінює значення технологій в економічному та соці-
альному розвитку суспільства. Основу формування нового технологічного укладу складає ме-
ханізм технологізації, ефективність якого залежить від фінансового підґрунтя управління інте-
лектуальною власністю.
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Формування фінансової політики управління інтелектуальною власністю в Україні відбуваєть-
ся за вкрай несприятливих умов. Про це свідчить насамперед занепад науково-дослідних інсти-
тутів, конструкторських бюро та інших господарських структур, які займаються науково-техніч-
ними дослідженнями, розробкою та захистом об’єктів права інтелектуальної власності

Як відомо, існують два шляхи підвищення конкурентоспроможності промислової продукції:
по-перше, зниження ціни і, по-друге, підвищення якості. Цінова складова для нашої країни майже
вичерпана. Зрозуміло, що промислове підприємство може вижити лише за умов постійного вдос-
коналення техніко-економічних, ергономічних, маркетингових показників виготовлюваної про-
дукції. Розв’язання цього завдання потребує постійного упровадження науково-технічних про-
ектів, переходу на траєкторію використання у фінансово-господарській діяльності підприємств
об’єктів права інтелектуальної власності.

Фінансова політика управління інтелектуальною власністю, на нашу думку, змінює основу
загальної фінансової політики України: рушійною силою розвитку стає не просто промислове
виробництво, а залучені в ньому наукові розробки й технології. Крім систематичної підготовки
відповідної річної програми, розроблено середньотермінову Національну програму «Україна-2020»,
довготермінову Національну програму відродження України до 2015 року, тощо.

Тому на сьогодні одним з основних напрямків розвитку та удосконалення фінансової політики
України є фінансова політика управління інтелектуальною власністю. Фінансова політика управ-
ління інтелектуальною власністю — це відносно самостійна сфера діяльності держави та суб’єктів
господарювання в сфері фінансово-інноваційних відносин. Ця діяльність спрямована на забезпе-
чення інноваційними продуктами або інтелектуальним капіталом державної інноваційно-інвес-
тиційної програми, спрямованої на розвиток підприємництва в Україні. Її можна характеризувати
як сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення інновацій-
ного розвитку.

Маючи потужний інноваційний потенціал, Україна щорічно знижує свій рейтинг за інновацій-
ним індексом, займаючи 54 місце серед країн Європи та ЄС у 2012 р. проти 51 у 2010 р.; питома
вага науково-технічних розробок у ВВП складає відповідно 0,75% та 0,9%; відбувається суттєве
скорочення організацій, які займаються науковими розробками та дослідженнями, підприємств
що впроваджують інновації (табл. 1).

Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України *

Роки

Питома вага
інноваційно-
активних під-
приємств, %

Впровадження
нових техно-
логічних про-

цесів,
од.

у т.ч. малові-
дходні, ре-
сурсозбері-

гаючі

Освоєно ви-
робничих ін-
новаційних

видів продук-
ції, наймену-

вань

з них
нові
види

техніки

Питома вага реа-
лізованої іннова-
ційної продукції
в обсязі промис-

лової, %

2003 14,6 1142 430 22847 520 7,0
2004 11,5 1482 606 7416 710 5,6
2005 10 1727 645 3978 769 5,8
2006 8,2 1808 690 3152 657 6,5
2007 10 1145 424 2408 786 6,7
2008 11,5 1419 634 2526 881 6,7
2009 10,8 1647 680 2446 758 5,9
2010 10,7 1893 753 2685 641 4,8
2011 11,5 2043 479 2408 663 3,8
2012 12,8 2510 517 3238 897 3,8

* Розраховано автором

Враховуючи необхідність інноваційного розвитку національної економіки та пріоритетність
державного регулювання і стимулювання реалізації інноваційних процесів, запропоновано інсти-
туціональне забезпечення управління інноваційною діяльністю, яке складається з інститутів нор-
мативно-правової інфраструктури, експертно-сертифікаційного оцінювання та патентного регу-
лювання, фінансово-економічної підтримки, освіти та підготовки професійних кадрів, інформа-
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ційно-комунікаційної та комерційно-комунікаційної інфраструктури, інститутів партнерства та
кооперації, організаційно-господарської інфраструктури, інфраструктури НДДКР.

Управління інтелектуальною власністю із застосуванням фінансового механізму може досягти
необхідного результату лише за поєднання доцільно спрямованого взаємовпливу усіх його еле-
ментів на процес відтворення. Для цього він повинен відповідати таким вимогам, як:

а) налаштованість кожного елементу фінансового механізму на виконання властивого йому
навантаження;

б) спрямована дія усіх елементів фінансової системи на процес відтворення з метою отриман-
ня передбаченого обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення соціально-економіч-
ного та інтелектуального розвитку суспільства;

в) спрямування дії елементів фінансового механізму, що забезпечує інтереси усіх суб’єктів
фінансових відносин;

г) зворотний зв’язок елементів фінансового механізму різних вертикальних і горизонтальних
рівнів;

д) своєчасність реакції елементів фінансового механізму вищого рівня на зміни, що відбува-
ються під впливом елементів нижчого рівня.

Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю як система доцільно спрямова-
них заходів впливу на процес трансферу інтелектуальної власності в інноваційний продукт у формі
методів, інструментів і важелів у межах нормативно-правового забезпечення з метою соціально-
економічного розвитку суспільства — це цілісність, властивості якої виявляються лише за спільної
взаємодії її елементів. Із закону цілісності системи випливає, що внаслідок взаємодії елементів
фінансового механізму, котрі створюють систему, з’являються нові якості, яких не можна отрима-
ти простою сукупністю окремих його елементів.

Отже, фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю — це сукупність форм і
методів фінансового впливу на соціально-економічний та інноваційний розвиток, що охоплює
систему фінансового забезпечення, фінансового та нормативно-правового регулювання, інфор-
маційного забезпечення формування і використання інтелектуальної власності, а також система
фінансових індикаторів та фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив.

Сучасний етап розвитку пов’язаний з обґрунтованим вибором належного місця серед склад-
ників динамічних порівняльних переваг науково-технічних досягнень на всіх стадіях життєвого
циклу продукту: від створення товару або послуги до утилізації. А це потребує збільшення об-
сягів фінансування, розширення джерел фінансування та доступу до них усіх учасників іннова-
ційного процесу. До того ж, згідно з установленою Н. Решером залежністю, для збільшення удвічі
кількості винаходів за певний проміжок часу треба задіяти за такий самий проміжок у 100 разів
більше ресурсів. Відповідно для одержання утричі більше винаходів необхідно витратити у 1000
разів більше ресурсів. Організації, які діють в інноваційній сфері економіки характеризує висо-
кий рівень витрат на дослідження й розробки [1, 2].

З огляду на це, конкурентоспроможність національної економіки дедалі більше залежить не
лише від конкретного виробника продукції, а й від спроможності національного середовища та
його учасників супроводжувати й використовувати нові продукти. Різко зростає вимога до цілісності
такого середовища, кваліфікованості, платоспроможності його учасників. Інноваційний тип еко-
номічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни
та її перспективи на світовому ринку [3].

Проте, здійснюючи політику регулювання й стимулювання інноваційного розвитку, держава
змушена постійно розв’язувати проблему балансу розподілу суспільних ресурсів. Традиційна
дилема суспільного вибору щодо встановлення співвідношення між виробництвом продукції спо-
живчого і виробничого призначення доповнюється ще одним ключовим елементом — наукою. І,
як свідчить практика останніх років, вибір здебільшого здійснюється не на користь науки. Вкла-
даючи кошти в стимулювання споживчого попиту, суспільство відволікає їх від інвестиційного й
інноваційного напрямів. Рішення про концентрацію коштів на реалізацію інноваційних проектів,
у свою чергу, веде до відносного зменшення обсягів споживання та поточного виробництва й
інвестування. Це особливо відчутно в умовах економічної стагнації. Проте, за твердженням
М. Туган-Барановського, у довгостроковій перспективі саме технологічні зрушення спроможні
формувати сукупний попит [4].

Фінансове забезпечення відтворювального процесу — це покриття відтворювальних витрат за
рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються суб’єктами господарювання і державою. Форма-
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ми фінансового забезпечення є самофінансування, кредитування й державне фінансування, а інстру-
ментами механізму фінансового забезпечення — склад і структура його джерел. Вони визначають
не тільки політику фінансування господарської діяльності підприємств, а й впливають на фінан-
сові результати його діяльності.

Ресурси, які виділяються для розвитку інноваційної діяльності є її матеріальним забезпечен-
ням. Розвиток системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності відбувається не витис-
куванням однієї форми фінансового забезпечення іншою, а на основі встановлення оптимального
для даного етапу розвитку суспільства співвідношенням між ними. Фінансове забезпечення має і
інші аспекти свого здійснення. Для фінансування відповідних заходів інноваційної програми,
пропонується відпрацювати й законодавчо встановити ймовірні форми мобілізації вільних фінан-
сових ресурсів.

Фінансове забезпечення управління інтелектуальною власністю — це забезпечення фінансо-
вими ресурсами напрямів діяльності щодо формування та використання інтелектуальної влас-
ності. На нашу думку, фінансове забезпечення управління інтелектуальною власністю реалізуєть-
ся на підставі встановленої системи фінансування, яке може здійснюватись за рахунок таких форм
фінансового забезпечення: самофінансування, у т.ч. амортизаційні накопичення; залучення акці-
онерного капіталу; кредитування; бюджетні асигнування.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи можна відзначити, що стан фінансового механізму управління інтелектуаль-

ною власністю щодо покращення інвестиційної та інноваційної діяльності ще не відповідає ви-
могам сучасності для підприємств і держави в цілому. Він потребує відповідної уваги з огляду на
те, що інтелектуальна власність є специфічним об’єктом фінансових відносин :

1. Для активізації управління інтелектуальною власністю в реальному секторі економіки до-
цільно впровадити прискорену амортизацію інтелектуальної власності (нематеріальних активів)
та можливість їх дострокового списання. Для цього слід внести відповідні зміни до Закону Украї-
ни «Про оподаткування прибутку підприємств», П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» та в
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» в частині нарахування амортизації та списання зношених нема-
теріальних активів.

2. З метою податкового стимулювання слід запропонувати пільгове оподаткування прибутку
підприємств на перші два роки інноваційної діяльності, а також здійснити зниження податку на
додану вартість при реалізації або впровадженні інтелектуальної власності (нематеріальних ак-
тивів) у господарську діяльність підприємств.

3. З метою стимулювання формування інформаційного ринку інтелектуальної власності слід
запровадити ефективну систему збору та накопичення відомостей про діючі об’єкти інтелекту-
альної власності шляхом заснування відповідних установ, які б вивчали існуючий ринок немате-
ріальних активів та здійснювали б консультації з цього питання для підприємств.

4. З метою стабілізації податкового законодавства запровадити політику мораторію на зміну
податків та створити податковий коридор при оподаткуванні інвестицій в інновації.

Макроекономічне дослідження розвитку фінансового механізму управління інтелектуальною
власністю на наш погляд повинно стати основою для подальшої оцінки й прогнозування створен-
ня та використання інтелектуальної власності у господарській діяльності підприємств, що сприя-
тиме підвищенню інноваційної та інвестиційної привабливості галузей економіки та окремих
регіонів.
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