
неправомірності недопущення на загальні збори представника з довіреністю, але
такою дата якої є ранішою за попередню не скасовану.

Позиція ДКЦПФР така – обов’язковими відомостями, що вносяться до
довіреності на право участі у загальних зборах, є відомості про кількість і вид
акцій, із яким представникові доручено зареєструватися і голосувати на зборах.
У разі відсутності таких відомостей довіреність вважається недійсною [8].

Можуть бути надані довіреності із однаковим зазначенням кількості ак-
цій (голосів), що знову приводить до невирішеності питання про правомірність
та практичну можливість участі таких представників у загальних зборах.

Підведемо підсумки: на підставі аналізу нормативних документів, що ре-
гулюють відносини у сфері представництва акціонерів та існуючої практики
застосування цих норм, доцільно законодавчо врегулювати зазначене питання
шляхом встановленням обмеження щодо кількості видачі довіреностей, що до-
зволило б акціонеру реалізувати своє право на представництво у загальних збо-
рах і обмежило б можливості виконавчих органів акціонерних товариств щодо
недопущення на загальні збори представників акціонерів.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Приклади сучасного виробництва зумовлює об'єктивну необхідність постійного під-
вищення якості робочої сили. Високий освітній рівень, глибока професійна підготовка
та спеціальні знання, творче ставлення до роботи і свідома дисципліна перетворю-
ється в обов'язкова умова високопродуктивної роботи все більш широких верств пра-
цюють в Україні.

Примеры современного производства предопределяет объективную необходимость постоянного
повышения качества рабочей силы. Высокий образовательный уровень, глубокая профессиональная
подготовка и специальные знания, творческое отношение к работе и сознательная дисциплина
превращается в обязательное условие высокопроизводительной работы все более широких слоев
работающих в Украине.

Examples of modern production determines the objective need for continuous improvement of
the quality of the workforce. The high level of education, training and deep expertise, creative
attitude to work and conscious discipline becomes a sine qua non of all high wider operating
in Ukraine.

Важнейшим элементом надежной системы социальной защиты населения есть
обеспечения эффективной занятости трудоспособного населения. С этой целью был при-
нят Закон Украины "О занятости населения" от 1.03.91г [2]. Он определил правовые, нор-
мативные, организационные и экономические формы занятости в условиях рыночной
экономики, равноправного функционирования разных форм собственности, а также госу-
дарственные гарантии прав граждан на работу. Этот законодательный акт конкретизирует
цель и задачу экономического механизма государственного регулирования занятости
население [4].

Регулирования рынка работы может быть органически связано с экономическим
ростом [6]. В связи с этим возникает две группы проблем: первая – общее оживление эко-
номической ситуации и инвестиционной активности капитала, который будет оказывать
содействие развитию системы рабочих мест и возрастанию потребности в рабочей силе;
вторая – повышение потребительского спроса населения через усовершенствование сис-
темы распределительных отношений, увеличения возможностей для получения дополни-
тельных доходов.

В мировой практике распространенные такие методы административного регули-
рования занятости: увольнения временных работников; "заморозка" найма; временный
или окончательный отказ от политики резервирования рабочих мест для выпускников
учебных заведений; стимулирования преждевременного и своевременного выхода на
пенсию или увольнение по собственному желанию; политика прямых увольнений.

Реальная величина стоимости рабочей силы и ее динамика формирует две проти-
воположных тенденции. Первая состоит в возрастании стоимости рабочей силы вследст-
вие повышения интенсивности работы, объективного расширения потребностей работни-
ков в потребительских товарах и услугах, равные просвещения и квалификации. Вторая –
это снижения стоимости рабочей силы под влиянием возрастания общественной произво-
дительности работы. В экономике Украины сформировались тенденции, прямо противо-
положные мировым [1].

В Украине пока что не создан высоко координированной и всеохватывающей
системы механизм экономического регулирования процессов регионального воспроизве-
дения рабочей силы [3].

Современная экономика Украины требует создания смешанной регулирующей
системы, которая объединяла бы элементы сугубо рыночного регулирования с государст-
венным.

Наиболее общие направления, перспективные методы и функции экономического
регулирования спроса и предложения рабочей силы могут быть конкретизированы отно-
сительно условий воспроизведения рабочей силы регионов Украины. На основе общих
черт, доминантных тенденций и существенных отличий региональных рынков работы
осуществляется их структуризация. Она опирается на оценки социально-экономического



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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