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Група М-1 

Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 40-41 

Тема:  Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, 

їх характеристика. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям та видами нематеріальних ресурсів 

підприємства; вивчити їх сутність та характеристики. 

 

Успіх підприємства на ринку все частіше залежить не лише (або навіть не настільки) від 

матеріально - речових складових капіталу та його трудового потенціалу, а від використання 

оригінальних наукових знань, реалізованих у відповідні продукцію і технології. Наукові знання, 

навики є конкретним товаром, яким можна володіти, розпоряджатися, продавати, тобто певною 

інтелектуальною власністю. 

 

Питання формування та використання інтелектуальної власності регулюються 

законодавством України, зокрема, Конституцією України, Цивільним кодексом України, 

Кримінальним кодексом України, Митним кодексом України, законами України «Про 

авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 

охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ін.  
Об’єкти інтелектуальної власності для підприємства фактично ототожнюються з 

поняттям його нематеріальних ресурсів. 

 

 

Специфічними рисами нематеріальних ресурсів є: 

 відсутність матеріальної основи для отримання вигод;

 умовна невіддільність від суб’єкта господарювання;

 використання протягом тривалого часу, не втрачаючи при цьому споживної вартості та 
приносячи підприємству додатковий дохід;

 відсутність корисних відходів;

 невизначеність усього спектру можливих ефектів від використання;

 підвищений рівень ризику на стадії створення та використання.

 
 



Об’єкти інтелектуальної власності (нематеріальні ресурси) у вітчизняному законодавстві 

поділяються на:  
 об’єкти промислової власності; 

 об’єкти авторського та суміжних прав; 

 нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 

 

 

Об’єкти промислової власності мають місце не лише в промисловості або торгівлі, але 

й у виробництві усіх продуктів промислового чи природного походження, наприклад, 

сільському господарстві, добувній промисловості та ін.  
Об’єкти авторського та суміжних прав - це твори науки, літератури і мистецтва, 

незалежно від їх обсягу, призначення, жанру, які можуть існувати у письмовій, усній, 

образотворчій та інших формах, а також комп’ютерні програми і бази даних - інформаційні 

продукти. Останні є відповідним чином обробленою і систематизованою інформацією, 

представленою у придатному для використання або продажу вигляді.  
Інформаційний продукт є однією із складових інформаційної технології, яка об’єднує 

апаратне забезпечення, програмне забезпечення, телекомунікації, системи управління базами 
даних та інші технологічні засоби зберігання, обробки та передачі інформації.  

Авторське право не поширюється на офіційні документи, державні символи та знаки, 
твори народної творчості, об’єкти промислової власності.  

Суміжні права - це права, які примикають до авторського права і є похідними від нього.  
До об’єктів, які охороняються суміжними правами, належать: 

 виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, 

хореографічних, фольклорних та інших творів;

 фонограми, відеограми;

 передачі (програми) організацій мовлення.

 

 



 

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності - це результати творчої діяльності 
людини, які не належать до перших двох складових нематеріальних ресурсів підприємства, і 

включають:  
 ноу-хау - це знання чи досвід організаційного, виробничого, технічного, економічного 

характеру, які можуть бути практично використані і принести власникові певні переваги, 

наприклад, порадники, посібники, рецептура, формули та ін.;  
 комерційна таємниця - це відомості, безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства, 

розголошення яких може завдати шкоди його інтересам, наприклад, виробничо-господарська, 

науково-технічна та інша інформація;  
 раціоналізаторські пропозиції - це технічні рішення, які є новими і корисними для того 

підприємства, для якого вони подані; такі пропозиції мають «місцеву» новизну, тобто можуть 

вже використовуватись деінде, 

наприклад, нові способи контролю якості продукції, проведення спостереження, вдосконалення 

техніки, пристроїв тощо;  
 гудвіл - це сформований імідж (ділова репутація) підприємства, складовими якого є досвід, 

ділові зв’язки, престиж товарних знаків, стала клієнтура, доброзичливість та прихильність 

споживачів, домінуючої позиції на ринку товарів тощо;  
 топографії інтегральних мікросхем - зафіксоване на матеріальному носії просторово-

геометричне розміщення елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними;  
 сорти рослин і породи тварин (селекційні досягнення); є нематеріальними ресурсами, якщо 

вони є новими та відповідають умовам відмінності, однорідності і стабільності. 

 

 



З розвитком ринкових відносин значення та частка нематеріальних ресурсів у майні 

підприємств зростає внаслідок масштабних технологічних змін різних галузях виробництва, 

швидкого розповсюдження інформаційних технологій, посилення конкуренції. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати відповідь на 

наступне питання: 

1.  Охарактеризуйте основні риси нематеріальних ресурсів підприємства. 

 

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та 

номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

