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ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ  
В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Анотація. В статті відзначено зростаючий тренд активності в 

сфері інтелектуальної власності в світових показниках поданих заявок 
на реєстрацію патентів, торгових марок та промислових зразків. Ви-
значено найактивніші країни та компанії за поданими заявками, місце 
України за сумарним рейтингом з урахуванням зазначених показників.  

Ключові слова: інтелектуальна власність, патент, торгова мар-
ка, промисловий дизайн. 

 
Актуальність. Вплив інтелектуальної власності на розвиток 

бізнесу й економіки посилюється з кожним роком в наслідок ак-
тивізації інноваційної діяльності, глобалізації її сфер реалізації, 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та активного 
світового поширення мережі Інтернет. Результати досліджень 
демонструють синхронізацію змін темпів зростання ВВП до тем-
пів зростання кількості заявок на патенти і товарні знаки [1]. 

В активах компаній зараз широко представлені технології (па-
тенти на них), промислові зразки і бренди, які все більше визна-
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чають їх цінність. Створюючи корисні моделі, товарні знаки, ко-
мерційну таємницю та авторські права, компанії перетворюють 
свої ідеї в інтелектуальну власність. Активне впровадження інно-
вацій на тлі розвитку високотехнологічних галузей збільшують 
питому вагу інтелектуальної власності у вартості компаній, при-
водячи до переваги в десятки і сотні разів в останній нематеріа-
льних активів. Тому компанії ретельно реєструють свої ідеї та те-
хнології для захисту своєї власності. Наприклад, доходи компанії 
Texas Instruments (США) від продажу ліцензій сягали близько 
1 млрд дол. щорічно, з часом перевищивши доходи від цього 
джерела над чистим прибутком від продажу своєї продукції [2]. 

З прискоренням процесів глобалізації питання забезпечення 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності набувають 
міжнародного характеру, ускладнюючись під впливом цифрових 
технологій, так і особливостей національних економік при вхо-
дженні в них іноземних компаній зі своєю продукцією. Збіль-
шення доступності до мережі Інтернет значно збільшило можли-
вості копіювання і оборотності контрафактної продукції. За 
оцінками експертів, якщо обороти міжнародної і внутрішньої то-
ргівлі контрафактними і піратськими товарами в 2013 р станови-
ли 710 — 917 млрд дол., тоді до 2022 року її обороти можуть до-
сягти 991 млрд дол. [3]. 

Постановка задачі (мета). У зв’язку з цим необхідність і мо-
жливість захисту об’єктів інтелектуальної власності при веденні 
бізнесу набуває ключового значення з точки зору забезпечення 
конкурентоспроможності розроблюваних і впроваджуваних інно-
вацій при дотриманні економічних стимулів до творчості для ав-
торів і розробників таких інтелектуальних об’єктів. Тому, зареєс-
трована, а значить в більшості випадків захищена, інтелектуальна 
власність стає не тільки бар’єром для входження в галузь конку-
рентів, а й джерелом додаткового доходу для компанії в разі її 
продажу шляхом переуступки прав або ліцензування.  

Результати. Динаміка активності в сфері інтелектуальної вла-
сності демонструє помітний зростаючий тренд, оскільки з кож-
ним роком збільшуються переважно всі показники. Одним з ос-
новних показників такої активності є кількість заявок, поданих на 
реєстрацію і отримання охорони об’єктів інтелектуальної власно-
сті, зокрема заявок на отримання патентів на винаходи, корисні 
моделі й промисловий дизайн. Зокрема, при все ж таки значних 
коливаннях темпів зростання кількості поданих патентних зая-
вок, тенденція у часі демонструє суттєве збільшення активності 
в цій сфері (рис. 1). Так, в 2015 році у всьому світі кількість  
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поданих патентних заявок збільшилася на 7,8% щодо поперед-
нього року, досягнувши кількості в 2,9 млн [4]. Основний внесок 
(84% від загального зростання) в збільшення даного показника 
забезпечив Китай. Вперше більше 3 мільйонів патентних заяв за 
рік було подано в 2016 році, що на 8,3% більше, ніж у 2015 р. 
Знову більшість заявок було подано в Китаї, питома вага яких 
склала 98 %. 

 

 

Рис. 1. Тренд темпів зростання подачі патентних заявок у світі 

Джерело: складено за [4] 
 
Аналізуючи рейтинг за 2016 рік країн, найбільш активних за 

кількістю поданих заявок на реєстрацію патентів, промислових 
зразків та торгових марок, можна зробити такі висновки. По-
перше, безперечне лідерство (перше місце за кількістю заявок на 
реєстрацію всіх зазначених вище об’єктів інтелектуальної влас-
ності) демонструє Китай, на другому місці за реєстрацією патен-
тів та торгових марок посідає США (за промисловими зразками – 
четверта позиція). Наступними в рейтингу ідуть такі країни, як 
Німеччина, Японія, Республіка Корея, Франція та Великобрита-
нія. Завершують топ-10 Італія, Швейцарія та Індія. Україна посі-
дає 22 місце в сумарному рейтингу з наступним розподілом схо-
динок по різних об’єктах інтелектуальної власності: 33 – за 
кількістю поданих заявок на реєстрацію патентів, 23 – торгових 
марок, 15 – промислових зразків. 
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Більшість поданих у 2015 році патентних заявок стосувалися 
комп’ютерних технологій, електрообладнання, цифрового зв’язку 
й медицини. Питома вага цих технологій в 2014 році склала май-
же 30 % серед заявок, поданих за всіма технологічними групами. 
Серед компаній, що є найактивнішими заявниками на отримання 
патентів за період 2011–2014 рр., були CANON INC, SAMSUNG 
ELECTRONICS CO., LTD, PANASONIC CORPORATION, TOSHIBA 
KK, TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA MITSUBISHI 
ELECTRIC CORP, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LG 
ELECTRONICS INC. 

Кількість заявок на корисні моделі, подані заявниками в Китаї, 
склало майже 94% від усіх заявок, поданих в світі. Серед решти 
6% значною кількістю заявок відрізнилися Німеччина, Російська 
Федерація, Республіка Корея й Україна. 

Найбільше зростання за останні 15 років, яке в 2015р. склало 
15,3%, продемонстрували заявки, подані на товарні знаки. Таких 
заявок було подано в два рази більше, ніж в 2000 р. Збільшення 
глобальної активності в подачі заявок на товарні знаки на 60% 
відбулося завдяки Китаю, на 10% — Японії і на 5% — Індії. За 
оцінками [4] в усьому світі в 2016 році було подано близько 7 мі-
льйонів заявок на реєстрацію на торговельну марку, що на 16,4% 
більше, ніж у 2015 році. Це означає зростання зазначеного показ-
ника сьомий рік поспіль.  

На промислові зразки в 2015 р було подано майже 873 тис. за-
явок, що демонструє зростання на 2,3% в порівнянні з поперед-
нім роком, перекриваючи різке падіння на 10% в 2014 р. у зв’язку 
із скороченням заявок в Китаї. В 2016 році було подано 963 тис. 
заявок на реєстрацію промислових зразків у всьому світі, що ста-
новить річне зростання на рівні 10,4%.  

Висновки. Світовий рух товарів і послуг, фінансових і інтеле-
ктуальних ресурсів збільшується швидкими темпами і вже досяг-
ло величезних масштабів. Глобальні потоки створюють нову ар-
хітектуру зв’язків між економіками і окремими компаніями. 
Серед сучасних світових економічних тенденцій можна виділити 
такі, як глобалізація попиту на високотехнологічну продукцію; 
інтернаціоналізація інноваційної, в тому числі дослідницької, ді-
яльності; інтелектуалізація світового виробництва; інвестиційний 
глобалізм, пов’язаний з можливістю переливання фінансових ре-
сурсів в різні ринки; збільшення витрат на наукові дослідження й 
розробки. 

Таким чином, можна зробити висновок, що процеси глобалі-
зації та динаміка показників в сфері інтелектуальної власності 
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демонструють однаковий вектор розвитку, спрямований на їх 
інтелектуалізацію й інтернаціоналізацію, що, на наш погляд, 
підтверджує взаємний вплив зазначених імперативів світової 
економіки. 
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DYNAMICS OF ACTIVITY IN THE FIELD OF 
INTELLECTUAL PROPERTY 

 
Summary. The article indicates the growing trend of activity in the field of 

intellectual property in the world indexes of applications for registration of 
patents, trademarks and industrial designs. The most active countries and 
companies according to the submitted applications are determined, also the 
place of Ukraine according to the total rating taking into account the indicated 
indicators. 
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