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Стратегічне співробітництво та захист інновацій 

 

1. Підстави для  самостійної розробки інновацій. 

2. Переваги партнерства 

3. Види угод про співпрацю у сфері інновацій. Вибір і моніторинг партнера 

4. Інструменти захисту інновацій 

 

 

1. Підстави для  самостійної розробки інновацій. 

Фірма може вирішити самостійно розвивати проекти через ціну низку причин: 

- Наявність виробничих можливостей 

- Захист інтелектуальної власності 

- Контроль над розвитком і використанням інновації 

- Розбудова та оновлення потужностей. 

2. Переваги партнерства 

Співпраця для проектів розробки інновацій може надати фірмі ряд переваг: 

- отримання фірмою потрібних умінь чи ресурсів швидше, ніж самостійний їх 

розвиток.  

- знизити ризики зв’язування активів і збільшити свою гнучкість.  

- джерело навчання для фірми 

- розподіл витрат і ризиків проекту.  

- поширення спільних стандартів.  

 

 
Рис. 1 – Створення нових технологічних або дослідницьких альянсів у світі 1990-

2011 рр. 
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3. Види угод про співпрацю у сфері інновацій 

Найбільш поширені форми угод про співпрацю у сфері інновацій включають 

стратегічні альянси, спільні підприємства, ліцензування, аутсорсинг і спільні 

дослідницькі установи 
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Рис. 2 – Стратегії технологічних альянсів 

 

 

Таблиця 1 – Порівняння різних шляхів проведення НДДКР 

 Швидкість Витрати Контроль  Можливість 

удосконалити 

існуючі 

компетенції 

Можливість 

набути 

нових 

компетенцій 

Доступ до 

компетенцій 

інших 

компаній 

Самостійна 

внутрішня 

розробка 

низька високі високий так так ні 

Стратегічний 

альянс 

різна різні низький так так деколи 

Спільне 

підприємство 

низька розділені розділений так так так 

Купівля 

ліцензії 

висока середні низький деколи деколи деколи 

Продаж 

ліцензії 

висока низькі середній так ні деколи 

Аутсорсинг середня/висока середні середній деколи ні так 

Спільні 

дослідницькі 

організації 

низька різні різний так так так 

Вибір і моніторинг партнера 

Доступ до знань і ресурсів іншої фірми через співпрацю несе в собі певні ризики: 

 - чи ресурси, які постачає партнер, є потрібними.  

- партнер може скористатися відносинами, щоб запозичити ваші знання і вміння,  

- ефективність фірми при управлінні співпрацею буде знижуватись, чим більше 

спільних проектів відбувається одночасно.  

Оцінюючи вплив співпраці на можливості і загрози для фірми у зовнішньому 

середовищі, слід відповісти на наступні питання: 

- Як співпраця змінить переговорну позицію споживачів і постачальників? 

- Чи співпраця вплине на претендентів на вхід до галузі? Наприклад, чи партнер 

не перетвориться на нового конкурента? Чи партнерство завадить третім сторонам 

з'явитись на ринку? 
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- Чи співпраця вплине на позицію щодо безпосередніх конкурентів? 

- Чи співпраця позначиться на доступності доповнюючих товарів чи на загрозі з 

боку замінників? 

Оцінюючи вплив співпраці на внутрішні сильні і слабкі сторони для фірми, слід 

відповісти на наступні питання: 

- Чи співпраця посилить переваги фірми? Чи співпраця загрожуватиме якимись 

сильним сторонам? 

- Чи співпраця допоможе перебороти слабкі сторони? 

- Чи співпраця дасть побудувати конкурентну перевагу, яку іншим буде важко 

повторити? Чи така конкурентна перевага доступна без співпраці? 

- Чи співпраця удосконалить ключові компетенції фірми? 

- Чи співпраця позначиться на сильних і слабких сторонах фінансів фірми? 

Оцінюючи вплив співпраці на стратегічне спрямування для фірми, слід відповісти 

на наступні питання: 

- Чи співпраця відповідає стратегічній меті компанії? 

- Чи співпраця допоможе фірмі заповнити ресурсний чи технологічний проміжок 

між її теперішнім становищем і тим, до якого вона прагне? 

- Чи цілі співпраці зміняться з часом? Як такі зміни будуть сумісні чи несумісні з 

стратегічним спрямуванням фірми?  

Існує три основні типи механізмів управління, які фірми використовують у 

відносинах співробітництва: договори альянсу, частка власності і загальне управління 

відносинами.  

Договори альянсу – це юридично обов’язкові контрактні угоди, які гарантують, що 

партнери а) повністю усвідомлюють свої права і обов’язки при співробітництві, б) 

мають юридичні інструменти у розпорядженні, якщо партнер вирішить порушити 

угоду. Такі контракти, як правило, містять: 

- Що кожен партнер зобов’язаний вкласти у співпрацю, включаючи гроші, 

послуги, обладнання, інтелектуальну власність і т д. 

- Скільки контролю кожен партнер має. Наприклад, контракт може передбачати, 

чи партнер має право залучати нових партнерів у відносини, чи змінювати умови 

угоди. Також він може передбачати, які права кожен з партнерів отримає на інновації, 

отримані в ході співпраці. 

- Коли і як буде розподілятись прибуток від співпраці. Наприклад, угода може 

передбачати, чи готівка, права інтелектуальної власності чи інші активи будуть 

розподілятися і вказувати терміни і умови такого розподілу. 

 

4. Інструменти захисту інновацій 

Ступінь до якої фірма може отримати усі види ренти від своєї інновації називається 

можливістю присвоєння економічних вигод.  

Багато країн пропонують юридичний захист інтелектуальної власності у формі 

патентів, торгових марок, авторського права і законів про комерційну таємницю. 
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Патенти 

Патентом є виданий компетентним державним органом охоронний документ, що 

засвідчує авторство, пріоритет і виключне право на використання винаходу, корисної 

моделі чи промислового зразка. 

Загалом, щоб винахід міг бути запатентований, він повинен відповідати кільком 

критеріям: 

1. Він має бути корисним. 

2. Він має бути новаторським. 

3. Він не має бути очевидним. 

Як правило також не видаються патенти на: 

 Заміна одного матеріалу на інший (наприклад метал на пластмасу) 

 Зміна розмірів існуючого пристрою 

 Заміна одного елементу еквівалентним 

 Зміна форми 

Друковані тексти як правило патентом не захищаються, але захищаються 

авторським правом 

Багато країн також вимагають, щоб при видачі патенту винахід вироблявся в цій 

країні протягом певного часу (часто 3 років) від часу видачі патенту. Це називається 

правило про обов’язкове використання.  

Кілька міжнародних угод спрямовані на гармонізацію патентного права у різних 

країнах світу. Дві найбільш прикметні – це Паризька конвенція з охорони промислової 

власності і Договір про міжнародну патентну кооперацію. 

Торгові марки і знаки обслуговування 

Торгова марка – це слово, фраза чи символ, дизайн чи інший індикатор, який 

використовується, щоб відрізняти виробника товару від інших.  

Щоб уникнути необхідності реєструвати свою марку у всіх країнах світу окремо, 

Всесвітня організація прав інтелектуальної власності розробила систему міжнародної 

реєстрації марок, яку обслуговує дві угоди: Мадридська угода про міжнародну 

реєстрацію знаків і Мадридський протокол.  

Авторське право. Це форма захисту для авторських творів.  

Існують міжнародні угоди для прощення процесу дотримання цих прав. Одна з 

найбільш відомих  Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.. 

Інші угоди – Всесвітня конвенція з авторського права, Міжнародна конвенція про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, 

Брюсельська конвенція про розповсюдження передаваних через супутник сигналів, що 

несуть програми, Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право 

Комерційні таємниці 

Комерційна таємниця – це бізнес- інформація, що загалом не відома іншим.  
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Для деяких конкурентних ситуацій захист технологій може бути не настільки 

бажаним, як її вільне проникнення.  

Щоб дійти компромісу, фірми часто використовують стратегію часткового захисту 

інновацій, потрапляючи десь посередині між повністю пропрієтарною системою і 

повністю відкритою. 

 
Рис. 2 – Від повністю відкритої до пропрієтарної системи. 

Переваги захисту. 

- Вищі прибутки, які можна інвестувати у технічний розвиток, рекламу, 

дистрибуцію.  

- архітектурний контроль 

Переваги поширення. 

- Швидше освоєння інновації 

- Колективні зусилля по удосконаленню 

Є ряд переваг і ряд ризиків і у захисті інновації і у дифузії інновації, тому фірмі 

треба акуратно оцінити наступні чинники при прийнятті свого рішення: 

- Виробничі можливості, маркетингові можливості і капітал. 

- Протистояння галузі проти єдиного джерела інновації 

- Ресурси для внутрішньої розробки 

- Контроль над фрагментацією 

- Стимули для архітектурного контролю 

 

Словник 

Appropriability 

Tacit knowledge 

Socially complex knowledge 

Patent  

Trademark 
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Copyright 

Trade secret 

Open source software 

Wholly proprietary systems 

Wholly open systems 

Original equipment manufacturers (OEMs) 

Architectural control 

 


