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Розроблено заходи щодо покращення управління об’єктами інтелектуальної власності промислових підпри-

ємств на базі аналізу публікацій за останні роки та статистичної інформації зібраною організаціями ВОІВ (Все-

світня Організація Інтелектуальної Власності), і Українським інститутом інтелектуальної власності – Укрпатент 

(Україна). За допомогою даних цих організацій проведено об’єктивний аналіз статистичної інформації та ви-

значено положення та тенденції розвитку України й підприємств щодо сучасного стану інтелектуальної власно-

сті. Зроблено висновок, що за останні роки збільшився інтерес науковців різних країн світу до проблем функці-

онування об’єктів інтелектуальної власності. Встановлено, що найбільший інтерес вчених світу стосується за-

конодавства країн щодо методів захисту та підтримки інтелектуальної власності. Аналіз країн світу та України 

за напрямами заявок на винаходи, промислові зразки, та інші об’єкти показав, що в розвинутих країнах світу 

спостерігається тенденція зростання кількості заявок, особливо у промисловості, в Україні  – падіння інтересу 

до винахідницької діяльності. В Україні спостерігається динаміка спаду подачі заявок близько 5% щороку, крім 

заявок на знаки для товарів та послуг, де за останні чотири роки зростання досягло 29%. Тому, в сучасних реа-

ліях України існує гостра потреба щодо вдосконалення системи управління інтелектуальною власністю на всіх 

рівнях (макро-, мезо- та мікро-) управління, особливо у галузі законодавства та стимулювання розвитку інтеле-

ктуальної власності на рівні окремого підприємства. 

Ключові слова: промислові підприємства; винаходи; корисні моделі; промисловий зразок; інтелектуальна 

власність. 
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Разработаны мероприятия по улучшению управления объектами интеллектуальной собственности промыш-

ленных предприятий на основе анализа публикаций за последние годы и статистической информации, собран-

ной организациями ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности), и Украинским инсти-

тутом интеллектуальной собственности - Укрпатент (Украина). С помощью данных этих организаций проведен 

объективный анализ статистической информации и определено положение и тенденции развития Украины и 

предприятий о современном состоянии интеллектуальной собственности. Сделан вывод, что за последние годы 

увеличился интерес ученых разных стран мира к проблемам функционирования объектов интеллектуальной 

собственности. Установлено, что наибольший интерес ученых мира касается законодательства стран по мето-

дам защиты и поддержки интеллектуальной собственности. Анализ стран мира и Украины по направлениям 

заявок на изобретения, промышленные образцы и другие объекты показал, что в развитых странах мира наблю-

дается тенденция роста количества заявок, особенно в промышленности, в Украине - падение интереса к изо-

бретательской деятельности. В Украине наблюдается динамика спада подачи заявок около 5% ежегодно, кроме 

заявок на знаки для товаров и услуг, где за последние четыре года рост достиг 29%. Поэтому, в современных 

реалиях Украины существует острая необходимость по совершенствованию системы управления интеллекту-

альной собственностью на всех уровнях (макро-, мезо- и микро-) управления, особенно в области законодатель-

ства и стимулирования развития интеллектуальной собственности на уровне отдельного предприятия. 

Ключевые слова: промышленные предприятия; изобретения; полезные модели; промышленный образец; 

интеллектуальная собственность. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ  РОБОТИ. Для промислових 

підприємств є важливим застосування науково-

технічних розробок, що дозволяють підвищувати 

якість товару, ефективності виробництва, і спряє 

підвищення його конкурентоспроможності. Україна 

має великий інтелектуальний потенціал, тому інте-

лектуальна власність (ІВ) являється одним із шляхів 

заохочення інвестицій в країну та на її підприємст-

ва. Вона дозволяє наглядно показати в якому стані 

знаходяться обладнання, технології, імідж підпри-

ємства. Дані світової статистики характеризують 

сучасний напрямок розвитку інновацій та майбутні 

тенденції щодо успішної комерціалізації напрацю-

вань у діяльності промислових підприємств.  

Мета роботи – дослідження сучасного стану 

процесу використання об’єктів ІВ в Україні та за 

кордоном, порівняння їх розвитку та визначення 

шляхів вдосконалення  управління ІВ. 

Для досягнення мети поставлені  наступні за-

вдання: 

– проаналізувати наукові публікації щодо вико-

ристання об’єктів ІВ у світі; 
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– дослідити сучасний стан надходження заявок 

на об’єкти ІВ в світі та Україні; 

– провести аналіз надходження заявок на об’єкти 

ІВ за галузями економіки; 

– проаналізувати зміни щодо використання 

об’єктів ІВ промисловими підприємствами; 

– визначити пріоритетні напрями розвитку управ-

ління процесом розробки та впровадження об’єктів 

ІВ у діяльність країни, регіону, підприємства. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Проблеми та шляхи вирішення щодо побудови та 

використання об’єктів ІВ  розглядаються в науко-

вих працях багатьох зарубіжних та вітчизняних 

вчених.  

В роботі Gail A. Van Norman, Roп Eisenkot [1] 

представлено питання розробки та комерціалізації 

інтелектуальної власності як важливого рушію роз-

витку інновацій та їх подальшого впровадженню 

для суспільства. Автори роботи пропонують прово-

дити активну комерціалізацію розробок, а не просто 

зберігати їх. 

Leonidas Aristodemou, Frank Tietze [2] узагаль-

нюють існуючу роботу в сфері інтелектуальної вла-

сності, особливо коли мова йде про застосування 

методів штучного інтелекту, таких як машинне на-

вчання, штучні нейронні мережі та глибоке навчан-

ня, у сфері інтелектуальної власності. Вони визна-

чають важливість подальшого розвитку ІВ, що по-

винно позитивно сказатися на спрощенні патенту-

вання та можливості передбачати розвиток техноло-

гій в світі. 

Автор Ilayda Nemlioglu [3] акцентує увагу на фо-

рмуванні законодавчої бази країн в сфері захисту ІВ, 

що є важливим аргументом для закордонних інвес-

тицій та сприяє макроекономічному зростанню. 

Автори Dany Bahar, Prithwiraj Choudhury, Hillel 

Rapoport [4] прийшли до висновку, що країни, які 

залучають зарубіжних науковців в певних областях 

мають на 25–50 відсотків більше шансів отримати 

перевагу при патентуванні технологій. Враховуючи 

двократне збільшення кількості іноземних винахід-

ників з інших країн, які спеціалізуються на тих са-

мих технологіях. 

Автори Aiyesha Dey, Joshua T. White [5] акцен-

тують увагу на захисті комерційних таємниць, які 

дозволяють мати ефект в більш довгостроковий пе-

ріод, та дають змогу компаніям зростати, мати бі-

льшу цінність в порівнянні з другими, та уникати 

поглинання однієї компанії іншою.   

В роботі Rahila Ashraf, Roohi Mohi-ud-din [6] роз-

глянуто різні випадки в судовій практиці щодо захи-

сту прав ІВ в регіональних чи місцевих громадах, 

що важливо для захисту збереження та сталого ви-

користання біорізноманіття. Традиційне знання та 

його зв'язок із системою ІВ стали головною пробле-

мою в міжнародних переговорах щодо збереження 

біологічного різноманіття, міжнародної торгівлі та 

прав ІВ. Автори статті роблять висновок про зміни 

як у внутрішньому, так і у світовому законодавстві 

щодо прав на використання ІВ. Однак, незалежно 

від конкретного типу захисту прав ІВ (винаходи, 

авторські права, та інші), кінцевий результат завжди 

повинен бути спрямований на кращий захист та на-

дання справедливої вигоди авторам цієї ІВ. При 

цьому захист прав ІВ повинен служити широким 

суспільним інтересам. 

Автори Ian Appel, Joan Farre-Mensa, Elena 

Simintzi [7] приділяють увагу   патентуванню в об-

ласті стартапів, та боротьбі з так званими «патент-

ними тролями», які впливають на здатність старта-

пів рости і створювати робочі місця, впроваджувати 

інновації та збільшувати вартість компанії. Автори 

статті показують, що після прийняття «антитрольсь-

кого» законодавства зайнятість у високотехнологіч-

них стартапах у державі збільшується на 4,4%. Це 

збільшення зумовлене показниками в ІТ-секторі, де 

«патенті тролі» найбільш активні. 

Автори Бабенко В. А. та Хлівецька М. О. [8] 

проводять аналіз рейтингу України в світовому ін-

новаційному потенціалі, та виявляють технологічні 

можливості країни. Вони приходять до висновку, що 

низький рейтинг зумовлено  існуванням бар’єрів на 

шляху розвитку інтелектуальної власності в Україні. 

Ці бар’єри розглядаються у політичній, правовій, 

економічній та соціальній площині. Тому автори 

статті наполягають на необхідності всебічного ви-

вчення та комплексного підходу з боку самої держа-

ви до впровадження механізму прискорення розвит-

ку інноваційного потенціалу країни. 

Автори Мастило А. Я. та Голубка С. М., викори-

стовують системний підхід в аналізі ринку ІВ та 

виділяють чотири напрями для подальшого розвит-

ку інтелектуальної власності в Україні, а саме:  

активізації заходів у сфері захисту прав інтелек-

туальної власності, таких як: стабілізація політичної 

ситуації, використання пільгового кредитування, 

боротьба з масовим піратством та порушенням ав-

торських прав; 

стимулювання розвитку ринку інтелектуальної 

власності в Україні, шляхом активізації співпраці 

науки з бізнесом; 

залучення іноземних (у першу чергу європейсь-

ких) партнерів, стимулювання розвитку регіональ-

них ринків інтелектуальної власності з концентраці-

єю носіїв найвищих інтелектуальних здібностей; 

пріоритетними сферами стимулювання інтелек-

туальної діяльності має залишатись реальний сектор 

економіки [9]. 

В роботі Силки І. В. [10] розглянуто необхід-

ність: формування патентної чистоти об’єктів ІВ; 

активізація держави у сфері захисту прав власно-

сті на ці об’єкти; 

удосконалення формування та використання ін-

формаційної бази по відношенню до об’єктів ІВ. 

Автори Маслак О. І., Шматько Н. М., Мас- 

лак М. В. [11] у своїй роботі підкреслюють важли-

вість та актуальність трансферу технологій. Розгля-

даючи сучасні методи оцінювання вартості об’єкту 

трансферу технологій, автори визначають її залеж-

ність від критеріїв інноваційної сили, ризикованості, 

та індивідуальності технологій. Вони виділяють три 

види ризиків (технологічні, виробничі, організацій-

ні), та вводять коефіцієнт коригування вартості 

об’єкту трансферу технологій. Такий підхід дозво-

ляє успішно впроваджувати технології у господар-

ську діяльність підприємства-реципієнта, а не автор 
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статті не показують вплив патентної чистоти 

об’єкту на його вартість.  

Таким чином, аналіз літературних джерел виявив 

багато проблем, що існують в Україні та за кордо-

ном щодо розробки та впровадження об’єктів ІВ у 

діяльність підприємств та необхідність проведення 

дослідження стану ІВ у динаміці з метою розробки 

пропозицій щодо вдосконалення системи управлін-

ня ними. Для використання об’єктів ІВ доцільно 

розглянути динаміку поданих заявок на об’єкти ІВ в 

Україні, світі, та підприємствами. Заявка - сукуп-

ність документів, необхідних для видачі патенту, у 

разі її утвердження. 

За 2019 рік в Україні подано близько 3850 заявок 

на винаходи (рис. 1), що становить тільки 97% від 

попереднього 2018 року, але, якщо взяти статистику  

за останні п’ять років як це показано у тенденціях 

промислової власності (рис. 1) [12], то можемо зро-

бити висновок, що  надходження  заявок в 2019 році 

складає тільки 85,65%, від 2015 року. Це показує 

про зменшення інтересу до винахідницької діяльно-

сті в Україні. 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка заявок на винаходи в Україні, 

тис. штук 

 

Натомість, якщо аналізувати ситуацію в світі  

[14] (рис. 2) – вона зовсім протилежна. Так, у 2018 

році подано близько 3326300 заявок на винаходи 

(рис. 2), де 85,3% було отримано п'ятьма провідни-

ми відомствами ІВ. Значна частка цих заявок 

(46,4%) надійшла з Китаю, в основному від китайсь-

ких резидентів. Далі у списку лідерів за кількістю 

отриманих заявок знаходяться відомства США, 

Японії та Республіки Корея, а також Європейське 

патентне відомство (ЄПВ) [13]. Якщо враховувати 

світову статистику за 2018 рік, в порівнянні з 2017 

роком, зростання становить близько 5%, а за період 

з 2015 по 2018 роки – 15%. Тобто, у порівнянні ди-

наміки заявок на винаходи в Україні зі світом, мож-

на зробити висновок, що за п’ять років ми зменшили 

свою винахідницьку діяльність на 15%, натомість у 

світі спостерігається її зростання близько 5 % в рік. 

Така динаміка існує вже 9 років [13].                          

 
 

Рисунок 2 – Динаміка заявок на винаходи в світі, 

млн. штук [14] 

 

Аналогічно виглядає ситуація з корисними моде-

лями. У 2019 році  спостерігається зниження кілько-

сті заявок на корисні моделі в Україні (8459 тис. 

штук) порівняно з 2018 роком (9120 тис. штук), що 

становить 92,75% від 2018 року (рис. 3). У 2016 році 

відбувається різке зростання заявок на корисні мо-

делі, але це всього на один рік.  

Порівнявши 2019 до 2015 року бачимо, що над-

ходження заявок на корисні моделі становить 

98,13%. Натомість середня величина за 2015-2019 

роки складає 8 975  заявок (рис. 3).  

Падіння кількості заявок на корисні моделі – це 

позитивна сторона у тому випадку, якщо це вплине 

на значне зростання заявок на винаходи у наступних 

роках. Винахід від корисної моделі відрізняється: 

Винахід - новизна, промислова придатність, ви-

нахідницький рівень. Потрібна кваліфікована експе-

ртиза. Термін дії 20 років з продовженням на 5 ро-

ків. 

Корисна модель - новизна, промислова придат-

ність. Непотрібна кваліфікована експертиза (форма-

льна від заявника). Термін дії 10 років без продов-

ження. 

Окрім цього, на корисні моделі збори на їх ре-

єстрацію та підтримку в декілька раз збільшилися у 

2019 році, в порівнянні з винаходами. Але на даний 

момент, статистичної інформації відносно змін в 

подачі заявок на винаходи за період 2019-2021, ще 

немає. 

               
 

Рисунок 3 – Динаміка заявок на корисні моделі  

в Україні, тис. штук [12] 
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Ситуація в світі по даним WIPO [14] на корисні 

моделі виглядає аналогічним чином із заявками на 

винаходи, але слід зазначити, що не в усіх країнах є 

корисні моделі. Так, в 2018 році подано близько 

2145960 заявок, відомство ІВ Китаю отримало бли-

зько 2,07 млн. заявок, або 96,6% всіх заявок, пода-

них в усьому світі. За ним слідують відомства ІВ 

Німеччини (12307), Російської Федерації (9747), 

України (9120) і Республіки Корея (6232) (рис. 4) 

[13]. 

Враховуючи статистику 2017 та 2018 років, спів-

відношення заявок на корисні моделі у світі стано-

витиме близько 121,82%, а у період з 2015 - 2018 

роки – 178,02%. Слід зазначити, що корисні моделі 

не повинні бути пріоритетним  напрямом  в промис-

ловості, за рахунок їх меншого строку захисту та 

правового аспекту. 

 
 

Рисунок 4 – Динаміка заявок на корисні моделі  

у світі, млн. штук [14] 

 

Ситуація з промисловими зразками в Україні 

(рис. 5), виглядає наступним чином. Кількість зая-

вок на промислові зразки у 2019 році зменшилася на 

12,0% порівняно з 2018 р., проте у 2015-2017 роках 

спостерігалося постійне зростання. 

Динаміка отриманих заявок в Україні (рис. 5) за 

2015-2019 рр. показує, що співвідношення між цими 

роками становить 128,75%. Середня велична за 

2015-2019 рр. буде дорівнювати 2502 штук заявок на 

промислові зразки. 

Аналізуючи графік (рис. 5),  можна зробити ви-

сновок, що спостерігається постійне зростання зая-

вок на промислові зразки, і тільки у 2019 році було 

різке падіння, але не нижче, ніж у  2017 році. 

 
 

Рисунок 5 – Динаміка заявок на промислові зразки  

в Україні, тис. штук [12] 

 

 

Натомість ситуація в світі за даними WIPO [14] 

показує незначне, поступове зростання заявок на 

промислові зразки за останні 4 роки (рис. 6), оскіль-

ки на момент написання даної публікації, статисти-

чної інформації за 2019 рік ще немає.  

У 2018 році в світі подано близько 1,02 млн. зая-

вок на реєстрацію промислових зразків. Вони місти-

ли в цілому 1,3 млн. зразків. В 2017 році майже 86 % 

всіх поданих в світі заявок на реєстрацію промисло-

вих зразків (враховуються за кількістю зразків) при-

падало на десять провідних відомств. Причому одне 

тільки відомство Китаю отримало 54 % всіх поданих 

у світі заявок. Друге та третє місця посіли, відповід-

но, ВІС ЄС (8,2%) та Республіка Корея (5,2%)  

(рис. 6) [13]. У першій двадцятці відомств країн з 

середнім рівнем доходу за кількістю поданих заявок 

на реєстрацію зразків знаходяться: Індія (12 632), 

Російська Федерація (8 943), Україна (8 166), Брази-

лія  (6 111) та Марокко (5 552) [13]. 

 
 

Рисунок 6 – Динаміка заявок на промислові зразки  

в світі, млн. штук [14] 

 

Надходження заявок на знаки для товарів та пос-

луг в Україні збільшується з кожним роком, так у 

2019 році було отримано 42194 заявки (рис. 7), що 

становитиме 109,2% від 2018 року. 

При порівнянні надходжень заявок за 2015 - 2019 

роки, зростання складає 29,34 %, що є досить знач-

ним показником, та вказує на все більшу зацікавле-

ність виробників до розповсюдження та впізнання їх 

товарів (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Динаміка заявок на знаки  

для товарів та послуг в Україні, тис. штук [12] 
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Ситуація по динаміці надходження заявок на 

знаки для товарів та послуг в світі виглядає наступ-

ним чином.   

За даними WIPO [13], в 2018 році подано близь-

ко 14321800 заявок на знаки для товарів та послуг, 

що на 15,54 % більше ніж у 2017 році. Зрівнюючи 

2015 та 2018 роки, приріст становитиме близько 

66,35 %, що є колосальною величиною (рис. 8). 

У 2018 році на п'ять провідних відомств ІВ при-

падає майже 65 % всіх заявок на реєстрацію товар-

них знаків, які враховуються за кількістю зазначе-

них в них класів. Відомство ІВ Китаю збільшило 

свою частку в загальносвітовому показнику, і сього-

дні на нього припадає більше половини (51,4%) 

(рис. 6) всіх поданих у світі заявок на реєстрацію 

товарних знаків, які, в основному, надходять від 

резидентів Китаю. На кожне з інших чотирьох ві-

домств, які входять у п'ятірку лідерів, доводилося 

від 3% до 5%  з усіх поданих в світі заявок [13]. 

Відомство Китаю займає перше місце за кількіс-

тю зазначених в заявках класів (майже 7,4 млн.), а 

друге місце - відомство ІВ США (640 181 зазначе-

них класів). Ці два відомства є лідерами ще  з почат-

ку 2000-х років. Але, з 2007 року перевищення чис-

ла зазначених класів у заявках, поданих в Китаї, над 

аналогічним показником у США збільшилось від  

двох до одинадцяти разів. Наступними за цими дво-

ма відомствами слідують відомства ІВ Японії (512 

156), Європейського союзу (ВІВ ЄС) (392 925) та 

Ісламської Республіки Іран (384 338). У десятці про-

відних відомств дуже високе зростання у порівнянні 

з 2017 роком зафіксували: 1). Китай (+ 28,3%), 2). 

Індія (+ 20,9%), 3). Республіка Корея (+ 14,5%). У 

відомстві ІВ Японії, Російської Федерації та Туреч-

чини, навпаки, спостерігалося зниження  активності 

у подачі заявок (рис. 8) [13].  

 
 

Рисунок 8 – Динаміка заявок на знаки для товарів  

та послуг у світі, млн. штук  [14] 

 

Акцентуючи увагу тільки на промислових галу-

зях, таких як: виробництво коксу та продуктів наф-

топерероблення, виробництво машин і устаткуван-

ня, не віднесених до інших угруповань, металургій-

не виробництво, виробництво готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування, 

що зображені на (рис. 9) можна зробити висновок, 

що найбільша кількість заявок на винаходи стано-

вила в галузі виробництва машин та устаткування, 

друге місце займає металургійне виробництво, на 

третьому – коксохімічна промисловість. Але потрі-

бно зробити римарку, що в окремих випадках підп-

риємства мають змогу працювати в колаборації із 

науковими інститутами, що спеціалізуються в окре-

мих галузях науки. Але точних даних за даними на-

прямами немає. Підсумовуючи можна зробити ви-

сновок, що ці галузі промисловості перебувають у 

стані стагнації.  

 

 
 

Рисунок 9 – Динаміка заявок промислової галузі,  

а саме коксохімічне, металургійне та виробництво 

машин штук  [12] 

 

Якщо провести аналіз заявок на винаходи за ви-

дами економічної діяльності за 2019 рік (рис. 10), то 

найбільша їх кількість спостерігається в добувній 

промисловості (68%), друге місце займає професій-

на, наукова і технічна діяльність (24%), на третьому 

- знаходиться переробна промисловість (3%), та ін-

ші види діяльності (3%). Четверте - займає, охорона 

здоров’я та надання соціальної допомоги (2%), а 

інші галузі настільки мало подали заявок від загаль-

ної кількості, що у відсотковому співвідношенні 

близькі до 0. Але потрібно також акцентувати увагу 

на те, що для деяких з них неактуальним є патенту-

вання.    

 
Рисунок 10 – Розподіл заявок на винаходи  

від національних заявників-юридичних осіб  

за видами економічної діяльності заявників [12] 

 

Далі розглянемо підприємства з найбільшою ви-

нахідницькою активністю в Україні (рис. 11). Так, за 

даними ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру під-

приємств та організацій України) із 20 підприємств 

представлених у цьому списку [12], дев’ять із них 

займаються промисловою діяльністю. Найвища ви-
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нахідницька активність була у Новокраматорського 

машинобудівного заводу 52%, наступним знахо-

диться Головне спеціалізоване конструкторське бю-

ро вагонобудування ім. «В. М. Бубнова» - 12%, а 

трійку замикає Укргазвидобування 9%. 
 

 
 

Рисунок 11 – Національні підприємства з найвищою 

винахідницькою активністю (кількість заявок  

на винаходи і корисні моделі) [12] 

 

ВИСНОВКИ. Аналізуючи останні тенденції роз-

витку ІВ в Україні, можна прийти до висновку, що 

наука в країні перебуває у стані стагнації, та просто 

як «наука задля науки». Тому, що за період 2015- 

2019 роки в Україні заявок на винаходи зменшилось 

на 15%. Натомість в світі за період 2014-2018 рік 

спостерігався зростання на 15%, що близько 5% на 

рік. Аналогічна ситуація спостерігається із заявками 

на корисні моделі. За заявками на  промислові зраз-

ки натомість спостерігався зростання в Україні за 

2014-2018, але в 2019 році  – значний спад інтересу 

до промислових зразків. І тільки ситуація зі заявка-

ми на знаки для товарів та послуг знаходиться в 

стані постійного зростання, що співпадає зі світови-

ми тенденціями.  

Проведені дослідження свідчать про те, що віт-

чизняні підприємства майже не використовують 

об’єкти ІВ у господарській діяльності. Такий підхід 

до управління знижує якість продукції та конкурен-

тоспроможність промислових підприємств. Вони 

відстають від рівня закордонних суб’єктів господа-

рювання за кількістю прийнятих інноваційних рі-

шень та застосованих інноваційних продуктів. Тому, 

для покращення діяльності промислових підпри-

ємств необхідно провести зміни в управління ІВ. 

Для цього нами пропонуються  наступні заходи що-

до покращення управління ІВ:  

–  управління розробкою об’єктів ІВ здійсню-

вати за процесно-функціональним підходом, що 

дозволяє ефективно керувати ІВ на підприємстві на 

всіх рівнях. Так як, функціональний підхід щодо 

управління ІВ стосується виконання функцій мене-

джменту, та умов щодо їх реалізації на різних рівнях 

організаційної структури підприємства. А процес-

ний підхід до управління ІВ розглядається як процес 

щодо побудови об’єктів ІВ, їх використання, та реа-

лізації (комерціалізації). Поєднання з функціональ-

ним підходом є найбільш ефективним. 

– Управління комерціалізацією об’єктів ІВ 

шляхом удосконалення методики оцінювання їх 

вартості; 

– Організація використання об’єктів ІВ у гос-

подарській діяльності промислового підприємства 

за умов створення відповідних підрозділів та вста-

новлення функціональних зобов’язань для їх персо-

налу. 

Для реалізації запропонованих заходів у подаль-

шому дослідженні  потрібно виявити фактори, що 

найбільше впливають на інноваційний розвиток 

українських промислових підприємств.  
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Purpose. Every year, the technological development becomes even more intensive, resulting in an increase in the 

value of information that is expedient to be used to increase productivity and product quality. The society transition to 

the use of the innovative technologies and equipment obliges companies worldwide to search for new developments, 

their implementation in the production process and protect their intellectual property. Increasing inventions portfolio 

promotes companies competitiveness, being more attractive to investors and attracts more investments. Methodology. 

The purpose of this work is to develop measures to improve the industrial enterprises intellectual property management 

based on the analysis of publications in recent years and statistical information collected by WIPO (World Intellectual 

Property Organization) and the Ukrainian Institute of Intellectual Property - Ukrpatent (Ukraine). Results. Based on 

these organizations data, an objective analysis of statistical information was conducted, and guidelines and trends of 

Ukraine and enterprises development were determined with respect to the current status of intellectual property. It is 

concluded that the interest of scientists from different countries of the world has increased in recent years to the prob-

lems of intellectual property assets functioning. This is especially true for lines of innovative methods application for 

search and protection of the rights of specific entities that are associated with neural networks and computer data pro-

cessing. It has been found that the greatest interest of scientists worldwide lies with legislation of countries regarding 

the methods of intellectual property protection and support. Originality. Analysis of the countries throughout the world 

and Ukraine, in particular, in the areas of applications for inventions, industrial prototypes and other assets, witnessed 

the growth trend in applications number in developed countries, especially in industry sector, while in Ukraine – the 

decline of interest in inventive activity. Negative dynamics in applications filing is observed in Ukraine, which makes 

about 5% annually, except the applications as to the marks for goods and services where the growth has reached 29% 

within the last four years. Practical value. Therefore, in Ukraine's contemporary realities there is an urgent need to im-

prove the system of intellectual property management at all levels (macro, meso and micro) management, especially in 

legislation and encouraging the development of intellectual property at the level of a specific enterprise. References 14, 

figures 11. 

Key words: industrial enterprises; inventions; useful models; industrial prototypes; intellectual property. 
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