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Досвід китайської науки свідчить про те, що найбільшим досягненням 

імператора Цінь Шихуана було не будівництво Великої стіни, а уніфікація мір і 

ваги (реформа передбачила уніфікацію виміру ваги, простору, грошей, а 

також письма внаслідок цього полегшилась торгівля і було усунено регіональні 

відмінності); мудрість Тянь Цзі в скачках полягає в його вмілому використанні 

правил скачок (ідея пожертвувати частиною заради виграшу в цілому). Ці 

факти свідчать про те, що має місце науково обґрунтований шлях до перемоги 

підприємства в умовах ринкової економіки, тобто використання для цього 

правил виживання та розвитку підприємства.  

З метою адаптації до актуальної форми розвитку інтелектуальної 

власності країна зараз розробляє національний стратегічний план 

інтелектуальної власності, тому підприємства також повинні розробляти 

власний стратегічний план інтелектуальної власності відповідно до власного 

середовища інтелектуальної власності. В умовах нинішньої ринкової економіки 

(економіка знань та економічна глобалізація) якщо підприємство хоче вижити 

та краще розвиватися, необхідно знати правила гри в умовах ринкової 

економіки, організувати виробництво та ринкову роботу підприємства згідно з 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F.html


 

311 

 

правилами. Правила включають моральні та правові норми. Етичні правила 

вимагають від операторів бути чесними та надійними та забезпечувати якість 

продукції, як обіцяно, інакше вони втратять довіру споживачів; юридичні 

норми вимагають від операторів займатися підприємницькою діяльністю та 

регулювати поведінку на ринку відповідно до законодавства, інакше вони 

будуть обмежені або санкціоновані законом.  

Серед багатьох правових норм правила інтелектуальної власності є 

найважливішими для регулювання ринкової поведінки операторів. Як різновид 

права положення інтелектуальної власності можна розглядати як різновид 

ринкових прав. Володіння правами інтелектуальної власності еквівалентно 

зайнятості ринку, а потім володінню величезними багатствами. Отже, права 

інтелектуальної власності по суті є правами власності та нематеріальними 

активами підприємств. Як і матеріальні активи, права інтелектуальної власності 

є багатством підприємств і можуть сприяти виживанню та розвитку 

підприємств. Підприємства повинні прагнути якомога більше перетворити свої 

технологічні та ринкові інвестиції в інтелектуальну власність, використовувати 

інтелектуальну власність, щоб зайняти ринок, створити більше багатства для 

себе, а також управляти й продавати інтелектуальну власність, як матеріальні 

активи для того щоб зберегти та оцінити її цінність, а також сприяти створенню 

корпоративного багатства.  

Наприклад, у процесі господарської діяльності підприємства (наприклад, 

спільні підприємства та акціонування) права інтелектуальної власності можуть 

бути конвертовані в активи підприємства. Але, на жаль, є ще чимало компаній, 

які ефективно не перетворили свої інвестиції в технології та ринкові інвестиції 

в інтелектуальну власність, не кажучи вже про управління інтелектуальною 

власністю з точки зору ринку, тобто вони не планували та не реалізували девіз 

«Впроваджуйте, використовуйте та управляйте правами інтелектуальної 

власності!», що в підсумку призведе до величезних втрат корпоративного 

багатства і навіть до значних збитків для підприємства. Наприклад, 

неправильне застосування, неотримання ефективного захисту, можливе 
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порушення прав на товарні знаки через сквоттинг (компанія або приватна особа 

реєструє товарний знак, що відноситься до товару, послуги або торгової назви 

іншої компанії) тощо. 

Відома ідіома користується популярністю в діловому світі протягом 

багатьох років, яка називається «третьосортні підприємства продають силу, 

другосортні підприємства продають продукцію, першокласні підприємства 

продають технології, а суперпервосортні підприємства продають стандарти». 

Ця аксіома використовується для опису бізнес-моделей підприємств різного 

рівня потужності.  Жодне підприємство не проти покращувати рівень своєї 

конкурентоспроможність та ринкової позиції, але лише деякі підприємства 

знають, як це зробити. У процесі зростання і розвитку підприємства необхідно 

не тільки мати середовище, придатне для його власного зростання і розвитку, 

але й правильно оцінювати себе та середовище свого життя, формулювати 

відповідні стратегії, постійно коригувати та вдосконалювати процес реалізації 

стратегії. 

Вважається, що ключовими факторами, що впливають на розвиток 

підприємств, є: частка ринку (лояльність покупців), потужність інновацій та 

виробничих можливостей, а також обсяг прав власності на інтелектуальну 

власність. Серед вищезазначених факторів багато підприємств найбільше 

стурбовані виробничою потужністю, і проблеми, викликані нею, вирішуються 

найлегше. Дійсно легше всього не помічати права інтелектуальної власності, а 

найважче вирішити проблеми, які викликані правом інтелектуальної 

власності. В умовах ринкової економіки будь-яка ринкова поведінка 

обмежується правовими нормами, тому ринок підприємств можна умовно 

розділити на два типи: стабільний ринок, захищений законом, і випадковий 

ринок без правового захисту. Саме інтелектуальна власність є найважливішим 

фактором захисту корпоративного ринку. 

Національні закони про товарні знаки передбачають, що без дозволу 

власника торгової марки ніхто не може використовувати торговельну марку, 

яка є ідентичною або подібною до зареєстрованої торгової марки, на тому 
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самому товарі або подібних товарах, а також не може завдати шкоди 

виключному праву на використання зареєстрованої торгової марки. 

Національні закони про патенти передбачають, що без дозволу власника 

патенту жодна одиниця товару не може вироблятися, використовуватися, 

пропонуватися, продаватися, передаватися чи імпортуватися для виробничих та 

комерційних цілей або використовувати запатентований метод та 

використовувати, пропонувати, продавати, передавати або імпортувати 

відповідно до запатентованого методу продукцію, отриману безпосередньо. 

Загалом можна вважати, що перераховані вище фактори становлять вказані 

залежності та обмеження. 

Тобто виробничі та інноваційні можливості підприємства повинні 

спочатку бути перетворені в права інтелектуальної власності, щоб сформувати 

ринкові права на нематеріальні активи, такі як власні патенти або торгові марки 

і перешкодити іншим використовувати власні запатентовані технології та 

торгові марки, тим самим не даючи іншим використовувати власні патенти для 

створення ринкових загроз, щоб забезпечити стабільність свого власного 

ринку.  

Стабільний ринок приносить хороші переваги підприємствам, які можуть 

сприяти вдосконаленню виробничої потужності та інноваційної спроможності, 

увійшовши таким чином у ефективне коло розвитку, захисту та використання 

ринку. Якщо підприємство не має власних прав на інтелектуальну власність, це 

означає, що воно не має права захищати ринок. Його власні технології та бренд 

можуть використовуватися іншими безоплатно, а щоб інші могли підвищити 

силу ринкової конкуренції, воно може також використовувати права інших для 

обмеження своїх ринкових прав, тобто для формування прав інтелектуальної 

власності, що належать іншим особам. Таким чином, ринок без захисту 

інтелектуальної власності є випадковим і не має здатності протистояти 

ризикам. Його динамічні коливання або поступове скорочення неминучі, і він 

швидко реагує на те, що виробничі потужності підприємств не можуть бути 
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повністю використані або витрачені, а інновації не мають здатності широкого 

використання, що також впливає  на зменшення частки ринку. 

Причина, чому інтелектуальна власність може допомогти підприємствам 

побудувати стабільний ринок, полягає в тому, що вона може перетворювати 

нематеріальні активи, такі як технології та бренди, у права та капітал. Тому на 

підприємствах (від трудомістких до капіталомістких, до технологічних) у 

процесі розвитку нового типу, у процесі ринкової конкуренції право 

інтелектуальної власності є найбільш фундаментальним визначальним фактором.  

Зв'язок між підприємством, ринком та правами інтелектуальної власності 

можна зрозуміти так: підприємство витрачає величезні інвестиції, будь то 

технічні інвестиції чи ринкові інвестиції, щоб отримати більшу частку ринку, 

яка залежить від розміру клієнтської бази. Розмір інвестицій залежить від сили 

конкурентної переваги продукту, тобто від інноваційної спроможності 

підприємства та здатності захищати інновацію та впізнавання споживачем 

продукту. Як органічна єдність юридичних і ринкових прав, права 

інтелектуальної власності можуть ефективно захищати результати інновацій 

відповідно до юридичних прав, що еквівалентно захисту ринкових прав 

підприємств, можливість підписатися на бренд для покупки товарів або вибору 

послуг, що надає можливість ефективного стимулювання.  

Отже, найбільш фундаментальним фактором, що визначає ринкові права, 

є частка корпоративних прав інтелектуальної власності. Якщо немає захисту 

прав інтелектуальної власності, існуючий ринок не тільки може бути переданий 

іншим, він, швидше за все, принесе достатньо натхнення для конкурентів, щоб 

спонукати їх отримати відповідні права інтелектуальної власності, що в іншому 

випадку є зброєю обмеження їх прав.  

Наприклад, якщо торгова марка підприємства не захищена шляхом 

своєчасної реєстрації, це може змусити інших скопіювати вашу торгову марку, 

утворити подібну торгову марку, щоб захопити ринок, або зробити її власною 

торговою маркою, поширеною назвою чи логотипом у галузі та втратити 

можливості реєстрації. Можливості захисту, швидше за все, отримають інші 
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безпосередньо через попередню реєстрацію торгових марок, що не тільки 

вплине на їхні власні права на ексклюзивне використання, передачу та 

ліцензування бренду, але й вплине на використання прав, на маркетинг бренду. 

Те саме стосується патентного захисту. Якщо підприємство не подає 

заявку на отримання патенту на свою технологічну інновацію або своєчасно не 

подає заявку на патент, воно не тільки легко зробить інноваційну технологію 

позбавленою новизни та втратить можливість отримати патентні права, але 

також легко дозволяють конкурентам отримувати достатню кількість технічних 

підказок для вдосконалення технології. У цей час, незважаючи на те, що 

підприємство володіє домінуючою технологією, йому важко допомогти собі 

отримати відповідну частку ринку, і воно, швидше за все, сприятиме 

випередженню ринку іншими підприємствам, які швидко розвиваються. Крім 

того, навіть якщо підприємство подає заявку на отримання патенту, за 

відсутності планування або неправильного оформлення документів заявки 

важко отримати дійсні права.  

Для підприємств розрив у винаходах, таких як рівень технології та якість 

продукції, є кількісним розривом, тоді як розрив у правах інтелектуальної 

власності є якісним розривом. Володіння інтелектуальною власністю має багато 

переваг, таких як підвищення конкурентоспроможності (еквівалент зброї проти 

конкурентів), захист себе та збільшення можливостей комерційного успіху. 

Інтелектуальна власність, як і матеріальна власність, служить розвитку підприємства. 
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