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ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: СПЕЦИФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Статтю присвячено проблемі формування економіки знань у сучасних умовах. Авто-
рами обговорюється проблема відтворення інтелектуального продукту та його пра-
вового захисту. Наведені основні типи учасників ринку інтелектуальної власності.
Зроблено висновок про необхідність комерціалізації та захисту інтелектуального
капіталу ринкових інститутів.

Статья посвящена проблеме формирования экономики знаний в современных услови-
ях. Авторами обсуждается проблема создания интеллектуального продукта и его
правовой защиты. Приведены основные типы участников рынка интеллектуальной
собственности. Делается вывод о необходимости коммерциализации и защите ин-
теллектуального капитала рыночных институтов.

The article is devoted to the problem of forming of knowledge economy in modern conditions.
Authors discuss a problem of creation of an intellectual product and his legal protection. The
basic types of participants of the intellectual property market are resulted. The conclusion is
made about the necessity of commercialization and protection of the intellectual capital of
market institutes.

В економіці інноваційного типу, наука є першою і визначальною складо-
вою у інноваційному процесі: проектування, виготовлення, продаж тощо [1].
Знання — основа і початок матеріальної діяльності людини — річ ідеальна, до-
сягнення всього людства та начебто не є об'єктом ринкових відносин.

Наука як специфічна галузь діяльності людини виконує, відповідно до її
природи, дві нероздільні функції: перша — накопичення нових знань про навко-
лишній світ, природу речей і явищ, друга — створення інструментарію для пе-
ретворення навколишнього середовища. Відповідно до названих функцій існу-
ють два основні типи наукових установ: перші займаються переважно фундаме-
нтальними дослідженнями, другі — прикладними дослідженнями.

Саме вони спрямовані на вивчення можливостей використання нових
знань на практиці та створення і розробку нових технологічних процесів, алго-
ритмів дій, матеріалів, машин, приладів, тощо.

При створенні інтелектуального продукту можливо виділити «чисті
знання» і алгоритми перетворення цих знань у конкретні технологічні та інші
процеси, речовини, прилади й механізми.

При чому знання, отримані вченими першої групи, учені другої групи
можуть конвертувати в об'єкти промислової власності, використовуючи своє
вміння комбінувати та синтезувати. Саме вони дістають права власності на
охоронний документ, що захищає новий продукт, а науковці першої групи —
відсторонені від неї.

Важливе місце у економіці знань повинні займати університети та інші
навчальні заклади, які виводять на ринок не лише науково-дослідні розробки, а
й свої послуги щодо засвоєння знань і навичок. І разом з тим ці знання все-таки
опосередковано є предметом купівлі та продажу.

Попит на наукове надбання — ознака економічної розвиненості, про-
гресивності держави. Якщо підприємства в Україні на сучасному етапі не ви-
ступають замовниками наукової продукції, то їм необхідно хоча б проводити
аудит своїх нематеріальних активів.

У всьому світі зазначається особливе ставлення до своєї інтелектуальної
власності. Так, транснаціональні корпорації та державні апарати провідних
країн світу, подбали про те, щоб знання все-таки були закриті. (Приклади: яде-
рні, космічні технології, біотехнології, тощо). Вони продають свої знання через
об'єкти права промислової власності.

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що з двох складових результатів
наукової праці — «чистих знань» та ідей з використання цих знань у перетво-
ренні навколишнього середовища тільки друга складова оцінюється як немате-
ріальний актив і є предметом купівлі-продажу та відповідно — прибутку, при
цьому процес набування знань, перетворення їх в об'єкти промислової власнос-
ті, комерціалізація та захист — безперервний і динамічний.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В работе рассматриваются понятие мотивации и методы мотивации сотрудников
в период кризиса.

In article concepts of motivation and methods of motivation of employees in crisis are con-
sidered.


