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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світове господарство у процесі свого розвитку по&

стійно набуває нових рис, що останнім часом виражені

у активізації науково&технічного прогресу, інфор&

маційній переорієнтації суспільства та економіки, при&

скореному розвитку науки та наукових досліджень, на&

укової творчості, інноваційних розробок та інших на&

прямів інтелектуальної, творчої праці членів суспіль&

ства.

Розвиток інтелектуальної сфери, та, зокрема, інсти&

туту "інтелектуальна власність" (надалі ІВ) визнається

"вирішальним чинником підвищення конкурентоспро&

можності економіки", засобом забезпечення економіч&

ного зростання та підвищення рівня життя населення, а

також оборонної, технологічної та екологічної безпеки

[1].

Ще одним загальносвітовим трендом постає усклад&

ненням товарних відносин, що викликає виникнення но&

вих товарів та ринків. Одним з таких "нових ринків" є

ринок інтелектуальної власності, або, точніше, ринок

майнових прав на об'єкти права ІВ, це обумовлено тим

фактом, що із закріплених в Україні правом інтелекту&

альної власності майнових та немайнових прав інтелек&

туальної власності [12] лише майнові права ІВ здатні

бути відчуженими.

Оскільки проблеми використання ІВ набувають

дедалі більшого значення, особливо зважаючи на

появу нового для нашої країни сектора економіки, де
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у якості товарів виступають результати інтелектуаль&

ної діяльності людини, юридично регламентовані у

якості об'єктів права інтелектуальної власності з

відповідними правами, закріпленими згідно законо&

давства України, виключної актуальності набувають

питання виникнення та розвитку ринку інтелектуаль&

ної власності та, зокрема, ринку промислової влас&

ності, в межах якого забезпечується економічна реа&

лізації науково&технічних досягнень у формі об'єктів

права промислової власності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Усе вищезазначене спричиняє активізацію уваги

наукової думки до проблем пошуку власного шляху роз&

витку України на основі активізації та сприяння розвит&

ку національного інтелектуального потенціалу в умовах

"економіки знань", "нової економіки", "економіки зас&

нованої на знаннях", "інтелектуальної економіки" або

"економіки інтелектуальної власності" з всебічним за&

лученням об'єктів права інтелектуальної власності до

господарського обігу, що досліджується таким вчени&

ми, як А.В. Пархоменко, В.Д. Пархоменко, І. Б. Жиляє&

вим, А.Г. Жаріновою та ін.

Роль та значення інтелектуальної власності в умо&

вах переходу України до ринкової економіки розгля&

дається у працях таких вітчизняних вчених, як О.О. Підоп&

ригора та О.Б. Бутнік&Сіверський. Окремі аспекти сис&
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теми управління промисловою власністю Україні роз&

глядалися вітчизняними вченими О.Д. Святоцьким,

Г.О. Андрощуком, П.П. Крайневим та ін.

Питанням управління інтелектуальної власністю як

фактору підвищення національної конкурентоспромож&

ності приділяла увагу в своїх дослідженнях В.А. Кар&

пенко.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМ

Українські вчені розглядають, головним чином, ок&

ремі аспекти ринку ІВ та надають перевагу питанням

охорони та захисту прав ІВ. При цьому, не зважаючи

на досить ретельно розглянуті аспекти правової охо&

рони, захисту та управління інтелектуальною та, зок&

рема, промисловою власністю (далі ПВ), питання дос&

лідження ринку промислової власності, у т.ч. аналізу

його сучасного стану та необхідності державного ре&

гулювання даного ринку в поєднанні з ринковим меха&

нізмом все ще залишаються актуальними для подаль&

шого розгляду.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статі є дослідження сучасного стану

ринку промислової власності в Україні на основі аналі&

зу кількісних та якісних показників таких основних його

елементів, як: винаходи, промислові зразки, корисні

моделі та знаки для товарів і послуг з метою визначен&

ня основних тенденцій, що притаманні даному типу рин&

ку, та обгрунтування необхідності державного втручан&

ня у його подальший розвиток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У вітчизняних науковців досить популярною є теза

щодо необхідності розвитку "цивілізованого ринку інте&

лектуальної власності" [2]. Причому, що саме мається

на увазі під цим словосполученням не згадується.

Деякі автори визначають ринок ІВ через "су&

купність об'єктів авторських прав і патентів, ліцензій,

проектів, ноу&хау, програм математичного забезпечен&

ня, наукових прогнозів тощо" [5]. В. А. Карпенко у

своєму дисертаційному дослідженні визначає ринок ІВ

як частину науково&технічної та інноваційної діяль&

ності, що пов'язана з правовою охороною знань та

використанням їх у якості об'єктів ІВ [3]. П. П. Мики&

тюк вважає, що ідеї та технології у вигляді патентів

складають ринок інформації та знань, зазначав, що

"цей ринок працює за такими же об'єктивними зако&

нами як і інші ринки" [8].

У білій книзі "Інтелектуальна власність в інно&

ваційній економіці України" [2], зокрема, наголоше&

но на необхідності "використання досвіду розвине&

них країн щодо законодавчого забезпечення розвит&

ку інфраструктури впровадження винаходів та техно&

логій (ринків об'єктів права промислової власності)",

але не слід забувати, що обєкти права ІВ можуть бути

впроваджені і як результат власних досліджень та на&

укових розробок підприємства, а не лише через ри&

нок ІВ.

Вважаємо, що ринок інтелектуальної власності, як

і ринок промислової власності, є самостійною, комплек&

сною системою в ринковій економіці, яка, з одного боку,

залежить від інших ринків, а з іншого — сама впливає

на них. Ринок виступає як сукупність форм i органiзацiї

спiвробiтництва людей, призначених для того, щоб зве&

сти з комерційною метою разом продавців та покупців,

а також надати можливість першим продати, другим —

купити товар [7]. Тобто це місце добровільних угод, де

продаж товарів відбувається лише в тому випадку, коли

обидві сторони, продавець i покупець, знаходять комп&

роміс, який проявляється в ціні. При цьому не слід забу&

вати, що ринок — це сукупність соціально&економічних

відносин.

Як і будь&якому іншому типу ринку, ринку ІВ прита&

манна наявність певної сукупності елементів, без якого

ефективне функціонування ринку не відбуватиметься,

основними з яких являються суб'єкти ринку, об'єкт то&

варних відносин та інфраструктура ринку.

У якості товару на ринку ПВ виступають майнові

права на такі захищені об'єкти права промислової інте&

лектуальної власності. Саме тому для оцінки сучасного

стану ринку ПВ проаналізуємо формування пропозиції

на даному типу ринку через аналіз результатів інтелек&

туальної творчої праці, на які подано заявки та отрима&

но гарантію охорони майнових та немайнових прав ІВ у

вигляді охоронного документу — патенту чи свідоцтва

тощо, а також реалізацію прав "розпорядження" на

об'єкт права ПВ через видачу ліцензій та укладання угод

передачі прав.

Порівняльний аналіз даних пропонується провес&

ти по таким основним об'єктами права ПВ, як винахо&

ди, промислові зразки, корисні моделі та знаки для то&

варів та послуг, що у світі більш відомі як "торгівельні

марки" (від англ. "trade marks"). Вибір об'єктів обумов&

лено тим, що дані об'єкти у кількісному виражені скла&

дають найбільшу частину об'єктів права промислової

власності та їх визначним значенням для побудови

інноваційної моделі розвитку України. Аналіз кіль&

кісних показників було зроблено на основі щорічних

звітів Державного департаменту інтелектуальної влас&

ності України (далі ДДІВ), що доступні на офіційному

сайті ДДІВ [11].

Починаючи з 1992 р. в Україні було подано май&

же півмільйона заявок на об'єкти промислової влас&

ності, серед яких превалюють заявки на знаки для

товарів і послуг — майже 170 тис. заявок станом на

кінець 2008 р.

Аналізуючи стан формування потенційного ринку

ПВ в Україні, можна відстежити за деякими винятками

поступове та планомірне зростання кількості поданих

заявок по всіх об'єктах, починаючи з 1999 р. Так,

кількість поданих заявок у 2008 р. у порівнянні з 1992

роком збільшилась майже в 35 разів і склала 50663 за&

явок.

За даними ДДІВ, у 2008 р. до ДДІВ надійшло понад

50 000 заявок на об'єкти промислової власності, з них

понад 5000 заявок — на винаходи, понад 9000 — на

корисні моделі, понад 2000 — на промислові зразки і

більше 33 000 — на знаки для товарів і послуг (у т.ч.

майже 22,4 тис. заявок — за національною процеду&

рою).
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Серед заявок, які подаються до відомства у 2008 р.,

переважають заявки з електроніки, машинобудування,

харчової промисловості, легкої промисловості, органіч&

ної хімії, фармацевтики, медицини тощо [1], що обумов&

люється активним розвитком вищезазначених галузей

в Україні, але, на жаль, не співпадає з проголошеними у

програмних документах пріоритетними напрямами інно&

ваційного розвитку. Для національних заявників прі&

оритети у поданні заявок є такими: найбільша їх кількість

у 2008 році подана за напрямами МПК "Здоров'я, роз&

ваги", "Прилади (вимірювання, оптика, фотографія)",

"Металургія і оброблення металу", "Сільське господар&

ство", "Медикаменти для терапевтичних, стоматологіч&

них або гігієнічних цілей" і "Транспортні засоби" [1].

Аналізуючи динаміку кількісних показників, звер&

немо увагу на таку негативну тенденцію: станом на

кінець 2008 р. при збереженні загальної кількості по&

даних заявок на винаходи у межах 5,6—6,1 тис., по&

чинаючи з 2004 спостерігається планомірне зменшен&

ня кількості національних заявок на отримання патен&

ту на винахід за національною процедурою по відно&

шенню до загальної кількості поданих заявок та

відповідно поступове збільшення кількості заявок за

процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty) при збе&

реження досить великої частки національних заяв&

ників по відношенню до іноземних. У 2008 р. спосте&

рігається зменшення кількості вітчизняних заявників

у відносних показниках також для знаків для товарів

та послуг.

Слід зауважити, що фахівцями прогнозується падін&

ня рівня приросту кількості поданих заявок, що біль&

шістю експертів пов'язується з безпосередніми на&

слідками світової кризи, що особливо стосується Украї&

ни. Директор Всесвітньої організації інтелектуальної

власності Френсіс Гаррі, коментуючи зниження темпів

приросту кількості патентних заявок, поданих до Все&

світньої організації інтелектуальної власності у 2008 р.,

зауважує: "Історично склалося, що під час періодів еко&

номічних труднощів подача патентних заявок має тен&

денцію до зниження просто тому, що в наявності зали&

шається менше ресурсів для інвестицій в інноваційний

цикл. З поліпшенням економічного циклу патентна

діяльність також активізується. При цьому економічні

кризи в минулому були каталізатором інновацій, ос&

кільки більша увага приділяється вдосконалюванню

стандартів ефективності, досягаючи більших резуль&

татів з найменшими витратами…" [4].

Так, загальна кількість заявок, що надійшли у 1

кварталі 2009 становить 9262 шт., що по відношенню

до першого кварталу 2008 р. складає лише 70%. При

цьому найбільше скорочення спостерігається у поданні

заявок на знаки для товарів та послуг за національною

процедурою (3595 шт., що складає 59% від аналогіч&

ного показника за 2008 рік) та на заявки на промис&

лові зразки (398 шт., що становить 62 % від аналогіч&

ного показника за 2008 рік), що, на нашу думку, свід&

чить про переорієнтацію вітчизняних виробників на

збереження власних позицій та намагання утриматися

на ринку, що змушує відкласти розробку та введення

нових торгових марок та промислових зразків у гос&

подарський обіг.

Кількість поданих заявок за всіма об'єктами була

реалізована через отримання охоронних документів

наступним чином: за період з 1992 по 2008 рр. було

отримано 256325 охоронних документів, що майже у

2 рази менше за кількість поданих заявок на об'єкти

промислової власності. Зокрема кількість поданих за&

явок та отриманих патентів за окремими об'єктами за

період 1992—2008 рр. співвідносяться наступним чи&

ном:

— кількість патентів на винаходи по відношенню до

кількості поданих заявок — 76%;

— кількість патентів на корисні моделі по відношен&

ню до кількості поданих заявок — 91 %;

— кількість патентів на промислові зразки по відно&

шенню до кількості поданих заявок — 86 %;

— кількість свідоцтв на знаки для товарів та послуг

за національною процедурою по відношенню до

кількості поданих заявок — 60 %;

— кількість міжнародних реєстрацій знаків для то&

варів і послуг по відношенню до кількості поданих зая&

вок — 85 %.

Аналізуючи динаміку за період з 1992 р. по 2008 р.,

було відмічено, що стійкий ріст кількості виданих охо&

ронних документів спостерігається лише по видачі па&

тентів на корисні моделі та кількості виданих свідоцтв

на знаки для товарів і послуг, якщо не приймати до ува&

ги падіння показника у 1995 р. По інших об'єктах про&

мислової власності важко казати про якусь однозначну

динаміку збільшення чи зменшення видачі охоронних

документів.

Заслуговують на увагу і відомості щодо зарубіжно&

го патентування та надходжень і використання об'єктів

права промислової власності за видами економічної

діяльності. Так, кількість поданих заявок на видачу охо&

ронних документів до ДДІВ останнім часом у 25—30 ра&

зів вища за кількість заявок, що подано до патентних

відомств зарубіжних країн. Використаних об'єктів пра&

ва промислової власності походженням з України май&

же у 25 разів менше, ніж об'єктів права промислової

власності іноземного виробництва. Практично не заді&

яними у процесах, пов'язаних із патентуванням і вико&

ристанням об'єктів права промислової власності підпри&

ємства та організації галузей сільського та рибного гос&

подарства. [2].

Вищезазначені дані стосовно поданих заявок та от&

риманих патентів за такими об'єктами права інтелекту&

альної власності, як винаходи, корисні моделі, промис&

лові зразки і знаки для товарів і послуг можуть розгля&

датися лише у якості потенційних товарів на ринку ПВ,

адже кількість угод з приводу купівлі&продажу об'єктів

ПВ (передача прав на об'єкт ПВ) та видачі ліцензій на

об'єкти права ПВ можна відстежити через аналіз

кількості договорів про передачу майнових прав влас&

ності на об'єкти права ПВ, та про видачу ліцензій на їх

використання.

Після проведення аналізу таких відомостей може&

мо констатувати здебільшого поступове зростання

кількості зареєстрованих договорів щодо розпоря&

джання майновими правами на об'єкти промислової

власності, починаючи з 2001 р. Однак темпи приросту

залишаються вкрай невеликими, що, на нашу думку,
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свідчить про недостатнє використання потенціалу рин&

ку промислової власності в України.

Аналізуючи структуру зареєстрованих договорів, а

саме: договори передачі прав та ліцензійні договори,

відмічаємо, починаючи з 2003 р., поступове зростання

кількості зареєстрованих договорів передачі права та

зменшення кількості зареєстрованих ліцензійних дого&

ворів, що, на нашу думку, свідчить про недорозвиненість

сегменту ринку ІВ, де у якості оформлення угоди про

розпорядження немайновими правами на об'єкт ПВ ви&

ступає видача ліцензії.

Аналіз реєстрації ліцензійних угод по окремих об'єк&

тах ПВ свідчить про падіння активності учасників ринку

ІВ щодо укладання ліцензійних договорів по всіх об'єк&

тах ПВ.

Дані поточного року підтверджують вищезгадану

динаміку. Загалом у 2008 р. зареєстровано 2003 дого&

вори щодо розпоряджання майновими правами на об'єк&

ти промислової власності (ОПВ), тобто на 19,7 %

більше, ніж у попередньому році, зокрема:

— 1729 реєстрацій щодо передання виключних май&

нових прав на ОПВ (86,3%);

— 231 реєстрація щодо видачі ліцензії на викорис&

тання ОПВ (11,5%);

— 43 "відкриті" ліцензії на використання винаходів,

корисних моделей та промислових зразків (2,2%).

Наведені кількісні та якісні показники засвідчують,

що, як і в минулому році, кількість зареєстрованих відо&

мостей про передання виключних майнових прав на ОПВ

значно перевищує кількість внесених до державних

реєстрів відомостей про видачу ліцензій

Станом на 1 січня 2009 р. загалом до державних

реєстрів внесено відомості про 11377 договорів щодо

розпоряджання майновими правами промислової влас&

ності, в тому числі на винаходи — 2598, корисні моделі

— 496, знаки для товарів і послуг — 7617, промислові

зразки — 666.

Слід зазначити, що кількісні показники щодо патен&

тно&ліцензійної діяльності вітчизняних підприємств та

організацій є незіставними з даними про діяльність іно&

земних компаній. Критичний стан справ у вітчизняній

патентно&ліцензійній діяльності безпосередньо обумов&

лює низький рівень інноваційної діяльності промисло&

вих підприємств [2].

Незважаючи на той факт, що найактивнішими у

відношенні технічної творчості галузі економіки Украї&

ни у 2008р. є організації, які належать до видів економ&

ічної діяльності "Освіта" ї та "Дослідження і розробки"

[1], спостерігається значне зниження активності держа&

ви на ринку ІВ, що підтверджується зменшенням

кількості договорів розпорядження майновими права&

ми ІВ, учасниками яких виступає держава.

ВИСНОВКИ
Аналіз річних звітів ДДІВ, що містять у собі певну

сукупність кількісних показників стосовно потенцій&

них об'єктів права ПВ — заявок на отримання охо&

ронних документів та виданих патентів на винаходи,

корисні моделі, промислові свідоцтва на знаки для

товарів та послуг, а також даних стосовно комерціа&

лізації таких об'єктів через розпорядження майнови&

ми права ІВ — видачею ліцензій та передачу майно&

вих прав ІВ, а також проведений аналіз згаданих по&

казників дозволив зробити такі висновки:

— Попри задекларований розвиток ринку через

збільшення поданих заявок на отримання охоронних

документів та виданих патентів на об'єкти првав ПВ,

приріст об'ємів по обох напрямах залишається вкрай

незадовільним та неспроможним забезпечити виведен&

ня вітчизняної економіки з кризи через відновлення

вітчизняної промисловості на інноваційних засадах, не

відповідає структурі пріоритетних галузей зазначених

у програних документах.

— Аналіз даних по зареєстрованих патентах на ос&

новні об'єкти права промислової власності довів, що

не відбувається активний розвиток патентування, а,

отже, і активізації інноваційної діяльності за основни&

ми пріоритетними галузями промисловості. За даними

аналітичних матеріалів НАН України, підготовлені до

парламентських слухань у Верховній Раді України 20

червня 2007 року: "Національна інноваційна система в

Україні: проблеми формування та реалізації", окремі

технічні напрями розробляються ще недостатньо, що

суттєво гальмує розвиток пріоритетних інноваційних

галузей, які визначені у світовій економіці як високо&

технологічні, а саме: авіаційно&ракетна, комп'ютерна

техніка, засоби автоматизації, апаратура зв'язку, біо&

технології тощо [2].

— Недостатній рівень активності вітчизняних суб'єк&

тів ринку ПВ ускладнюється тим фактом, що відбуваєть&

ся пріоритетний розвиток охорони знаків для товарів і

послуг і переважно для іноземних заявників. Кількість

знаків для товарів та послуг, що зареєстровані на ім'я

іноземців, збільшується. Така тенденція свідчить про

пріоритетність конкуренції у сфері товарів порівняно з

конкуренцією інновацій та зневажання потенціалу про&

мисловості.

— Наявність такої негативної тенденції як змен&

шення активності національних заявників по відношен&

ню до іноземних, зменшення кількості національних

винахідників. Випуск конкурентоспроможної продукції

найчастіше забезпечується за рахунок сучасного об&

ладнання, придбаного за кордоном, що свідчить про

зневажання українськими виробниками вітчизняних

розробок чи невідповідність таких розробок нагаль&

ним потребам [6].

— Зневажання ринковими засадами розпоряджен&

ня правами на об'єкти ПВ через реалізацію їх на ринку

ПВ, особливо через передання прав шляхом видачі

ліцензій на використання об'єктів ІВ, про що свідчить

поступове їх зменшення по всіх об'єктах прва ПВ. Так,

станом на кінець 2008 р., через укладання договорів

розпорядження майновими правами на об'єкти ПВ (пе&

редачі прав та ліцензійних договорів) було задіяно лише

4,4% від загальної кількості зареєстрованих об'єктів,

що значно менше аналогічних показників розвинутих

країн, що становить від 20 до 50%.

— Значне зниження активності держави на ринку

ПВ, у т.ч. низький ступінь участі державних організацій

у процесах реалізації майнових прав ІВ на ринку ІВ.

Негативними також є і тенденції участі України у

процесах, що відбуваються на світовому ринку ПВ. За
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даними [9], участь України у міжнародній торгівлі на

ринку технологій склала менше 0,2 % (експорт і імпорт

разом), в експорті та імпорті патентами та ліцензіями —

менше 1%.

Крім того, прогнозуємий негативний вплив світо&

вої кризи на активність суб'єктів ринку ПВ вимагає до&

даткової уваги держави щодо регулювання ринкових

процесів ринку ПВ з метою збереження вітчизняного

наукового потенціалу та його інноваційного спрямуван&

ня.

Таким чином, система економічних відносин, пов'я&

заних з обміном об'єктів промислової власності, в Ук&

раїні виявляється недостатньо розвиненою, що відби&

вається цілим рядом якісних і кількісних показників.

Правовий нігілізм, владна зневага до проблем введен&

ня у господарській обіг об'єктів права ПВ із застосуван&

ням ринку ПВ, зневага суспільства до охорони та захис&

ту прав ІВ та відчутне недооцінювання економічних ме&

ханізмів у сфері промислової власності є свідченням

того, що економічні та певною мірою правові аспекти

функціонування ринку ПВ як такі є недостатньо розроб&

леними та регламентованими в Україні.

Зважаючи на особливу економічну, соціальну та

політичну значущість результатів інтелектуальної

праці персоніфікованих через об'єкти прав ІВ, ринок

ІВ та зокрема ринок ПВ потребує особливої уваги та

регулювання з боку держави. Диспропорції в струк&

турі українського ринку об'єктів ПВ пов'язані з недо&

статнім рівнем розвитку відносин інтелектуальної

власності в Україні можуть бути усунені в ході їх вдос&

коналення, у тому числі за безпосередньою участю

держави.

Так, одним з найважливіших документів регламен&

тації відносин у галузі інтелектуальної власності, "Кон&

цепцією розвитку національної системи правової охо&

рони інтелектуальної власності" визначено, що "внут&

рішній ринок об'єктів інтелектуальної власності пере&

буває на новому етапі свого розвитку і потребує під&

тримки, оскільки від його стану значною мірою зале&

жить технічний рівень виробництва та конкуренто&

спроможність вітчизняних товарів. Ефективне функці&

онування такого ринку неможливе без запроваджен&

ня системи оцінки та обліку інтелектуальної власності"

[10].

Перспективи подальших досліджень. Усе вищезаз&

начене вимагає невідкладної уваги до досліджень про&

блем функціонування та розвитку ринку ІВ та ринку ПВ,

а також необхідності застосування певного державно&

го втручання у ці процеси. Однозначно можна зазна&

чити, що таке втручання на основі державного регу&

лювання ринку ПВ із застосуванням механізмів дер&

жавного регулювання необхідне, але має бути органіч&

но поєднане з ринковим механізмом регулювання рин&

ку. Визначення ступеня, механізмів, форм, важелів та

методів державного регулювання ринку промислової

власності буде об'єктом подальших досліджень за цим

напрямом.
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