
режима регионального воспроизведения рабочей силы, а также на информацию об интен-
сивности территориального движения рабочей силы, соотношения численности зарегист-
рированных безработных и количества свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей [5].
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
В ГАЛУЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В доповіді проаналізовано національне законодавство в галузі інноваційної діяльності.
Визначені основні проблеми та запропоновані шляхи їх вирішення.

В докладе проанализировано национальное законодательство в сфере инновационной
деятельности. Определены основные проблемы и предложены пути их решения.

In the report the national legislation in sphere of innovative activity is analysed. The basic problems are
defined and ways of their decision are offered.

Iснуюча в Українi нормативно-правова база забезпечує правові підстави ефек-
тивної інноваційної діяльності, зокрема, охорони об’єктiв iнтелектуальної власностi та
порядок їх використання. Однак, практика застосування законодавства виявила цiлий
ряд проблем пов’язаних з невiдповiднiстю деяких її норм нормам мiжнародного права,
забезпеченням ефективного захисту прав на об’єкти iнтелектуальної власностi та ство-
ренням цивiлiзованого ринку цих об’єктiв [1].

Посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні пов'язано з
приведенням законодавства України у відповідність із законодавством ЄС від-
повідно до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 бе-
резня 2004 року [5].

Не врегульовано належним чином питання охорони комп'ютерних про-
грам як об'єктів авторського права, оцінки та взяття на бухгалтерський облік
об'єктів інтелектуальної власності, нематеріальних активів; існує потреба у роз-
робці методики визначення розміру матеріальної шкоди, завданої порушенням
прав на об'єкти інтелектуальної власності; гальмується розвиток системи під-
розділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуа-

льної власності у бюджетних установах, організаціях та на підприємствах, дія-
льність яких пов'язана із створенням та використанням об'єктів промислової
власності тощо [6].

Законодавством не врегульовано питання щодо запобігання поданню
заявок на винаходи в зарубіжні країни без попереднього подання заявок в
Україні, що, зокрема, призводить до неконтрольованого відтоку нових техно-
логій та їх інтелектуальних складових за кордон [2].

Потребує вдосконалення правова охорона службової конфіденційної
інформації, комерційної таємниці, "ноу-хау", укладання угод франчайзингу,
визначення поняття "роялті".

Законодавством належним чином не врегульовано питання захисту фі-
рмових найменувань, вартісної оцінки майнових прав інтелектуальної власнос-
ті, їх відображення у бухгалтерському обліку [3]. Не визначено порядок охоро-
ни прав на раціоналізаторські пропозиції, породи тварин, а також на фольклор,
народні художні промисли, традиційні знання тощо.

Потребує вдосконалення координація міністерств з підготовки проектів
нормативно-правових актів. Це, зокрема, стосується повільної реалізації Закону
України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", підготовки
підзаконних актів щодо вартісної оцінки та бухгалтерського обліку об'єктів [4].

Отже, зрозуміло, що в умовах сьогодення необхідно, з одного боку,
удосконалювати законодавство, враховуючи стрімкий розвиток й більшу спе-
цифікацію відносин в сфері інтелектуальної власності, які потребують необ-
хідного надійного врегулювання та захисту, а з другого, створювати спеціалі-
зовані колегії суддів, що розглядатимуть спори про порушення прав інтелекту-
альної власності в судах загальної юрисдикції та проаналізувати необхідність
створення спеціалізованого суду з вирішення справ по певній категорії відно-
син.
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