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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В нинішніх умовах господарю�

вання розвиток ринкових відносин
характеризується підвищенням ак�
тивності зростання експортно�
імпортних операцій, розширенням
партнерських стосунків з зарубіж�
ними державами, впровадженням в
виробництво найновіших досягнень
інноваційного та організаційного
прогресу.

В Україні за останні роки відбу�
лися помітні зрушення в розвитку
національної економіки, визначені
головні пріоритети її стратегії як в
цілому в державі, так і в реогіоналі�
зації економічного розвитку, врахо�
вуючи особливості кожного регіону.

Проте посилення розвитку
інноваційної стратегії не може
здійснюва�тися без належного вив�
чення і обгрунтування не тільки
ролі та значення інвестиційно�
інноваційної діяльності у теорії
економічного зростання, а й вирі�
шення проблеми правової основи
захисту інтелектуальної власності
в інвестиційно�інноваційному роз�
витку держави. Нині діючі законо�
давчі акти не в повній мірі відпові�
дають вимогам глобалізації світо�
вої економіки та захисту прав інте�
лектуальної власності, що не дає
можливості активно співпрацюва�
ти з високорозвинутими зарубіж�
ними державами. Актуальність цієї
проблеми полягає ще й в тому, що
забезпеченням ефективного роз�
витку процесів інноваційної еконо�
міки поряд з державою повинні на
належному рівні займатись регіо�
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Дана стаття присвячена дослідженню проблем захисту інтелекту�
альної власності. В ній обгрунтовується необхідність застосування
ефективних методів використання інвестиційно�інноваційних мож�
ливостей в розвитку економіки держави.

ни, місцеві органи самоврядування
та безпосередньо суб'єкти господа�
рювання.

В зв'язку з цим проблеми інте�
лектуальної власності авторства і
захист авторського права стають
надзвичайно важливими. Перехід
людства до етапу цивілізованого
рівня економічного розвитку вису�
нув значні проблеми щодо захисту
нового виду капіталу творчої актив�
ності людей — захисту прав інте�
лектуальної власності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Найважливішим завданням су�

часної інноваційної політики в еко�
номічному розвитку будь�якого ре�
гіону і держави в цілому є впровад�
ження в виробництво найновіших
досягнень науково�технічного про�
гресу, який в основному базується на
рівні розвиту інтелектуального по�
тенціалу. Тому активізація інвести�
ційно�інноваційної діяльності потре�
бує не лише детального аналізу та
виявлення недоліків, а й глибоких
досліджень у цій сфері, без яких не�
можливо забезпечити високі темпи
ефективного розвитку національ�
ної економіки.

Інтелектуальна власність сьо�
годні все більше відіграє значущу
роль в формуванні державної стра�
тегії розвитку, його економічного
потенціалу, випуску конкурентоз�
датної продукції, особливо на зов�
нішньому ринку. Таким чином, су�
б'єкти права інтелектуальної влас�
ності потребують не тільки вміння
всебічного фахового забезпечення

процесів їх створення, а й правової
охорони та захисту авторських прав.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інтелектуальна власність є од�

нією із головних складових іннова�
ційного розвитку держави, його про�
гресу в усіх напрямах зростання ви�
робництва галузей національної еко�
номіки, прискореного піднесення
добробуту населення.

Вчені економісти вважають, що
інтелектуальна власність — це мате�
ріально виражений результат розу�
мової діяльності, який охороняєть�
ся законодавчими актами і офіційни�
ми документами (патентами, свідоц�
твами) і надає автору виключне пра�
во на нього [1, 34].

Результатом впровадження в ви�
робництво інноваційних досягнень на�
уковотехнічного і організаційного
прогресу є інтелектуальний капітал,
основою якого є інтелектуальна
власність. Носієм інтелектуальної
власності є людина, її науковий потен�
ціал, що проявляється в її здібностях
до творчого мислення, пошуках інно�
вацій та їх впровадження в життя.

Головною метою інноваційної
політики є створення соціально�еко�
номічних, організаційних і правових
умов для ефективного відтворення,
розвитку і використання науково�
технічного потенціалу країни, забез�
печення впровадження сучасних
екологічно чистих, безпечних, енер�
го� та ресурсозберігаючих техно�
логій, виробництва та реалізації но�
вих видів конкурентноздатної про�
дукції [2, 3], йдеться у статті Закону
України "Про інноваційну діяль�
ність".

Цей закон цілеспрямований на
необхідність розробки й реалізації
власної інноваційної політики.
Досвід економічно розвинених країн
свідчить, що стійке збалансоване
економічне зростання в країні ба�
зується, в першу чергу, на впровад�
женні технологічних інновацій в га�
лузі промисловості. Показником
рівня інноваційної активності про�
мислових підприємств є стабільність
та конкурентоспроможність еконо�
міки країни.

Як показують результати дослі�
дження і аналізу економічної актив�
ності в Україні, що з кожним роком
скорочується кількість інноваційно
активних підприємств. Якщо в 1990�
х роках інноваційно активних
підприємств було в межах 19—26 %,
то після 2000 року їх кількість в да�
ний час скоротилась більш як у два
рази і становить в межах 10—11,5 %.

Таке різке падіння інноваційної
активності, як показують результа�
ти досліджень, спричинено в першу
чергу явищами економічної кризи в
кінці минулого століття, а також не�
досконалістю нормативно�законо�
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давчої бази щодо охорони інтелек�
туальної власності. Певний вплив на
зниження інноваційної активності
зумовили несприятливі соціально�
економічні умови перехідної еконо�
міки, в першу чергу, відсутність дос�
татнього фінансування, високі кре�
дитні ставки, особливо для довготер�
мінових кредитів, зношеність актив�
ної частини основних виробничих
фондів, низький коефіцієнт їх онов�
лення, скорочення реальних обсягів
фінансування науково�технічного
комплексу.

Як показує передовий досвід
країн з високим рівнем їх економіч�
ного розвитку, зокрема Європейсь�
кого Союзу, високі темпи як в
кількісному, так і якісному вимірі
досягнуті за рахунок інноваційної
активності, яка становить в межах
60—75 % (Нідерланди — 62%, Авст�
рія — 67%, Німеччина — 64%, Данія
— 71%, Франція — 74%,), що у 5—6
разів вища ніж інноваційна ак�
тивність в Україні. В 2007році вона
становила 11,5% [3, 106].

Проблема формування активної
і ефективної інвестиційно�інновацій�
ної політики нині є наріжним каме�
нем у період становлення в Україні
ринкових відносин та інтеграції ук�
раїнської економіки в міжнародний
ринок. Розв'язання цієї проблеми
повинно здійснюватись шляхом гли�
бокого вивчення, аналізу та творчо�
го осмислення як вітчизняного, так і
світового досвіду в інвестиційній
сфері.

Вченими�науковцями важливе
значення надається організаційно�
економічним заходам щодо підтрим�
ки інноваційної діяльності на різних
рівнях управління, зокрема форму�
вання інноваційних структур на базі
регіональних центрів науки та осві�
ти [4].

Як показують проведені дослі�
дження, інноваційна політика, як
складова державної інвестиційної
політики розробляється і реалізо�
вується на трьох рівнях:

— інноваційна політика на мак�
рорівні економіки;

— регіональна економічна полі�
тика;

— політика сприяння розвитку
інноваційної діяльності підприєм�
ства.

Проведений аналіз стверджує,
що інвестиційна політика є суспіль�
но необхідною діяльністю, яка в ком�
плексі повинна задовольняти потре�
би суспільства на всіх його ієрархіч�
них рівнях. Однак недосконалість
окремих нормативно�законодавчих
актів, і в першу чергу із захисту інте�
лектуальної власності, призводить
до того, що окремі інвестори з метою
отримання найбільшого прибутку не
завжди враховують суспільні інтере�
си: держави, територіальної грома�

ди, окремих верств населення, що
проживають на  певній території
щодо безпечних і належних умов
життя, праці, харчування, комуналь�
но�побутового обслуговування. Такі
випадки ми повсякденно  бачимо по
телебаченню і слухаємо радіо. На
жаль, вони мають місце як в столиці
України м. Київ, так і в більшості об�
ласних центрів (Харків, Одеса,
Дніпропетровськ, Львів, Івано�
Франківськ і др.), а також, як
свідчить інформація, найбільше їх в
Автономній республіці Крим. Праг�
нучи отримати максимальний прибу�
ток, інвестори порушують навіть
існуючі нормативні вимоги, що при�
водить до вищеперерахованих нега�
тивних наслідків, а також до:

— зниження якості продукції,
робіт, послуг, які надаються насе�
ленню та організаціям;

— нераціонального і неефектив�
ного використання природних ре�
сурсів, та байдужість до збережен�
ня довкілля;

— недотримання умов генераль�
них планів містобудування;

— недотримання нормативних
актів антимонопольного законодав�
ства;

— недотримання конкурентного
середовища на ринку інвестицій та
утримання від недобросовісної кон�
куренції тощо [5, 22].

Крім перерахованих негативних
факторів, можна назвати ще ряд не�
передбачуваних, які можуть прояви�
тися лише в часі.

При використанні в інвестицій�
но�інноваційній діяльності інтелек�
туального потенціалу дуже важли�
во враховувати ситуацію, яка скла�
лася в часі на момент можливого
його впровадження. У більшості на�
прямів розвитку багатогалузевого
соціально�економічного комплексу
в значній мірі його розвиток зале�
жить не тільки від внутрішніх, але й
зовнішніх факторів. Для України за�
лишається складною ситуація в
тому, що стратегія соціально�еко�
номічного розвитку в значній мірі
залежить від перспективи розвитку
власного паливно�енергетичного
комплексу. Як відомо, Україна за�
безпечує власні потреби в вироб�
ництві газу в межах до 25%, а нафти
— не більше 10%. Ці важливі енер�
гетичні ресурси для України є кри�
тичним імпортом, на що вона витра�
чає великі обсяги коштів. Врахову�
ючи складну світову ринкову ситу�
ацію в ціновій політиці на енерге�
тичні ресурси, нині необхідно вести
жорстку політику щодо економно�
го і ефективного їх використання,
впровадження новітніх енергозбер�
ігаючих технологій, різкого зни�
ження енергоресурсів на одиницю
виробляємої продукції і наблизи�
тись по цьому показнику до Євро�

пейського рівня. Разом з тим най�
новіші інноваційні досягнення з на�
уковотехнічного та організаційного
прогресу необхідно впроваджувати
в розвиток, розширення видобутку
і виробництва власних енергоре�
сурсів, враховуючи наявність вели�
кої кількості родовищ нафти і газу.
Зокрема, в шельфах Чорного і Азов�
ського морів.

На базі найновіших досягнень в
галузі енергетичного комплексу до�
цільно розвивати нині діючі родови�
ща нафти і газу у Карпатському,
Придніпровському і Північно�
Східному регіонах України. Ці про�
блеми під силу вирішити тільки в ре�
зультаті впровадження в виробниц�
тво уже наявного інтелектуального
потенціалу з цього напряму. Саме по
цьому напряму доцільно глибоко
вивчити стан галузі, переглянути і
вдосконалити нормативні і законо�
давчі акти щодо захисту прав на інте�
лектуальну власність та їх стимулю�
вання за впровадження.

Необхідно у графі звітності про
набуття прав інтелектуальної влас�
ності та використання об'єктів пра�
ва інтелектуальної власності (Форма
№4�нт, затверджена наказом Держ�
комстату України 19.07.2006 №339
річна) включити п.6. "Прибуток (до�
ход) від використання винаходів, ко�
рисних моделей, промислових
зразків і раціоналізаторських пропо�
зицій" із попередньої форми, яка
відмінена "Звіт про надходження та
використання об'єктів промислової
власності" (форма №4�нт, яка була
затверджена наказом Мінстату Ук�
раїни від 06.07.95 №168, за пого�
дженням з Держпатентом України).
Відсутність у новій формі №4�нт
цього пункту лишає як морального,
так і правового стимулу щодо одер�
жання відповідної винагороди за на�
буття прав інтелектуальної влас�
ності і використання їх в госпо�
дарській діяльності.

Звітність суб'єктів господарю�
вання, по новій формі №4�нт, які
використовують бюджетні кошти на
НДДКР не відображає фактичного
використання цих коштів і не дає
можливості визначити ефективність
від впровадження результатів інте�
лектуальної власності.

При розробці комплексного пла�
ну розвитку країни на стратегічну
перспективу, розвиток і розширен�
ня енергетичних ресурсів має бути
виділений окремо як головний пріо�
ритетний напрям соціально�економ�
ічного розвитку України. Для цього
мають бути залучені довгострокові
прямі власні і по можливості — іно�
земні інвестиції з метою стимулю�
вання реалізації інвестиційних про�
ектів, які спрямовані на вирішення
стратегічно важливої галузі еконо�
міки.
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Враховуючи, що з наступного
2009 року ціна на газ досягне рівня
350—360 доларів за одну тис. м3, або
зросте майже у два рази, зрозуміло,
яке значення матиме для економіки
України, особливо для енергоміст�
ких галузей таких як металургійна,
машинобудівна, хімічна тощо. Здо�
роження газу призведе до підвищен�
ня собівартості продукції і відповід�
но її ціни на одиницю продукції. А
саме продукція металургійної і
хімічної промисловості є домінуючи�
ми нині в експортній продукції (біля
50%). Підвищення ціни на експорт�
ну продукцію може негативно впли�
нути на обсяг експорту, баланс яко�
го є нині негативним, і в 2008р. очі�
кується понад 12 млрд долларів
США.

Перевищення імпорту над екс�
портом означає, що держава підтри�
мує імпортного товаровиробника,
скорочує можливості розвитку влас�
ної економіки, знижує можливості
працевлаштування працездатних
людей, зростання безробітності.

Як відомо, ринкова економіка не
існує без конкуренції. Вихід будь�
якого товаровиробника на ринок
визначається як вступ його в конку�
рентну боротьбу. Конкурентна бо�
ротьба висуває ряд вимог і умов, що
визначають положення і поводжен�
ня ринкової структури на ринку.
Конкуренція виступає у вигляді су�
перника між товаровиробниками, які
пропонують ринкові ідентичну або
замінну продукцію, і вона залежить
від багатьох факторів, щоб бути кон�
курентоздатним на ринку.

Сьогодні в період глобалізації
ринкової економіки, конкуренто�
здатність проявляється на всіх рів�
нях господарської діяльності (між�
народному, галузевому, підприєм�
ства, індивідуальному), і кожний
рівень має свою специфіку конку�
рентоздатності. Кінцевим результа�
том кожного рівня є одержання мак�
симального прибутку і завоювання
іміджу на ринку, розширення його
сектору впливу на перспективу.

В зовнішньоекономічній діяль�
ності домінуючу роль відіграє дер�
жава, яка прямо чи опосередковано
впливає на поліпшення конкурент�
ноздатності продукції, яка пропо�
нується і на яку є попит на зовніш�
ньому ринку. Однак із усіх складо�
вих зовнішньоекономічної діяль�

ності найважливішим є захист
власного товаровиробника, його
іміджу, його інтелектуальної
власності. В цьому заключаєть�
ся державна політика як систе�
ма цілеспрямованих заходів на
створення нормативно�правово�
го поля конкурентних переваг,
які є в розпорядженні національ�

них товаровиробників і можуть
відігравати істотну роль в забезпе�
ченні іх успішної конкуренції на
світовому ринку [6, 44].

При виробленні конкурентної
стратегії необхідно достатньо глибо�
ко знати кон'юнктуру ринку, її го�
ловні перспективні напрями розвит�
ку, основні сильні і слабі сторони
можливих конкурентів, перспек�
тивні галузі, на товари яких попит
буде зростати, обсяги його вироб�
ництва, ціна, методи транспортуван�
ня, доставка товарів споживачу, га�
рантія якості та після продажне об�
слуговування.

В зовнішньоекономічній діяль�
ності дуже важливо чітко визначити
свої можливості щодо експорту то�
варів і зниження імпорту на товари,
які можна виробляти в себе. Нині Ук�
раїна імпортує велику кількість то�
варів, особливо продуктів харчуван�
ня і товарів легкої промисловості, які
можуть вироблятися в Україні. Для
цього є відповідні матеріально�сиро�
винні ресурси, достатність кваліфі�
кованих робітників, що, з однієї сто�
рони сприятиме зростанню власно�
го виробництва, а з іншої — зайня�
тості працездатних людей у суспіль�
но корисній роботі та зменшення
безробіття.

Вирішенню цієї проблеми має
сприяти уряд, його допомога в ство�
ренні власному товаровиробнику
відповідного протекціонізму, мо�
рально і матеріально його заохочу�
вати і безперечно забезпечити нор�
мативно�правові основи захисту
його і особливо захисту прав інте�
лектуальної власності, спрямованих
на прискорений розвиток виробниц�
тва товарів, що експортуються. З
цією метою доцільно було б розро�
бити програму проведення конкур�
су�відбору на кращий інноваційний
проект щодо зростання виробницт�
ва власних товарів, які нині експор�
туються.

Зрозуміло, що для прискорено�
го впровадження нововведень у ви�
робництво ліквідної продукції
потрібні певні інвестиції (кошти). Як
показує досвід економічної діяль�
ності передових країн світу: Євро�
пи, Америки, азійських країн, зок�
рема, Японії, Кореї, в сферу капі�
тального будівництва спрямовуєть�
ся до 35% і більше ВВП. Чи є такі
можливості в Україні? Безперечно,
є. Це підтверджують результати

економічної діяльності за перше
півріччя 2008 р., де за рахунок моб�
ілізації всіх видів ресурсів Урядом
України запропоновано додатково
до Бюджету України залучити по�
над 30 млрд гривень. Значну части�
ну цих додаткових коштів доцільно
спрямувати на вирішення проблем
збільшення виробництва експортної
продукції і нарощування виробниц�
тва продукції, яка імпортується і
обов'язково в цій справі домогтися
позитивного сальдо.

Доцільно було б також кошти,
які мають повертатись як заоща�
дження населенню зарахувати їх
власникам заощаджень як депозитні
вкладення з виплатою відповідних
відсотків, а самі кошти за цільовим
призначенням направити на зростан�
ня виробництва конкретної програ�
ми на збільшення випуску товарів,
що імпортуються, і в першу чергу
критичного імпорту.

Крім вищенаведеного, Уряду Ук�
раїни разом з Національним банком
необхідно посилити увагу щодо
збільшення обсягів кредитів та на�
дання відповідних пільг (процентних
ставок) на інвестування проектів, по�
в'язаних з інноваційними нововве�
деннями у промислове виробництво
ліквідних товарів та посилення зао�
хочення як фізичних, так і юридич�
них осіб в науково�творчій їх діяль�
ності щодо створення і впроваджен�
ня в виробництво новітніх розробок
як об'єктів інтелектуальної влас�
ності і їх належної охорони.

Невиправданою є нині інвести�
ційна політика держави, коли наявні
бюджетні кошти, що направляються
в економічний розвиток, розподіля�
ються не пропорційно. Для того щоб
більш рівномірно і пропорційно зро�
стала кількість підприємств, які зай�
маються інноваційною діяльністю,
впровадженням в дію винаходів, но�
вин науки і техніки, що є результа�
том посилення ролі фізичних і юри�
дичних осіб, які є авторами інтелек�
туальної власності, необхідно про�
порційно в регіонах передбачати і
бюджетні інвестиції.

Проведені дослідження і аналіз
виділення і використання бюджет�
них інвестиційних ресурсів підтвер�
джують, що в індустріальні сім регі�
онів (Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька, Луганська, Миколаївсь�
ка, Харківська області та м. Київ)
спрямовується до 90% бюджетних
коштів на інвестиційні проекти. А на
останні 20 регіонів припадає в межах
10% [7, 17]. Безперечно, що це нега�
тивно впливає на загальний економі�
чний розвиток держави, не стимулює
інші регіони займатися інноваційною
діяльністю, не маючи достатніх
інвестиційних ресурсів на ці цілі.

З метою об'єктивного і спра�

    
2000 
2005 
2006 
2007 

14572,5 
34228,4 
38368,0 
49296,1 

13956,0 
36136,3 
45038,6 
60618,0 

+616,5 
-1907,9 
-6670,6 
-11321,9 

Таблиця 1. Зовнішня торгівля
товарами млн дол. США



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

83www.economy.in.ua

ведливого підходу до проблеми
розподілу коштів було б доцільно
розробити нову систему і підхід до
цієї справи. Зокрема, висувається
пропозиція здійснювати розподіл
бюджетних коштів на ці цілі з роз�
рахунку на душу населення, яке
проживає у відповідному регіоні.
Це в однаковій мірі стимулювати�
ме всі регіони, визначивши свої
можливості і пріоритети в розвит�
ку економіки регіону. Такий підхід
підніме імідж органів владного уп�
равління національним господар�
ством, сприятиме розвитку місце�
вої ініціативи до впровадження
інноваційних досягнень та залучен�
ня до розробки і впровадження на�
укових досягнень великої когорти
новаторів інтелектуального потен�
ціалу.

Державні органи повинні не за�
бувати, що в економіці інтелектуаль�
ний капітал відіграє провідну роль і
є важливою складовою компонен�
тою, яка визначає ринкову вартість
того чи іншого виду продукції, її
якість та конкурентоспроможність.

Світова практика підтверджує,
що тільки максимальне використан�
ня інтелектуального потенціалу
сприяє прискореному розвитку і
впровадженню новітніх технологій
в економіку. В сучасних умовах гос�
подарювання в першу чергу інтелек�
туальна власність, а не матеріальні
активи відіграють домінуючу роль в
розвитку держави. В багатьох іно�
земних фірмах, наукових компані�
ях інтелектуальні активи є набага�
то цінніші за їх матеріальні ресур�
си. Нині співвідношення інтелекту�
ального капіталу до загальної вар�
тості таких фірм в середньому скла�
дає 10 до 1 [8, 64]. А в цілому в роз�
винутих країнах інтелектуальний
капітал підприємств складає 50—
70%. Одночасно в промислово роз�
винених країнах законодавчим чи�
ном встановлено мінімальний обсяг
бюджетних асигнувань на інновац�
ійну діяльність. Наприклад, у Японії
визначено, що бюджетні кошти, які
виділяються на розвиток фундамен�
тальних досліджень, не можуть ста�
новити менше 3% валового націо�
нального доходу. В Україні Законом
"Про інноваційну діяльність" [2]
встановлена також норма фінансу�
вання науки та інновацій за рахунок
бюджетних асигнувань в обсязі 1,7
% до ВВП, але вона постійно не вит�
римується і витрати на науку закла�
даються в бюджеті за залишковим
принципом. Для захисту інновацій�
них інтересів держави навіть ті кош�
ти, що виділяються, повинні направ�
лятися на конкретні нововведення,
а не взагалі і в основному на зароб�
ітну плату наукового персоналу. Та�
ким чином, не створюються умови

для стимулу і нарощування обсягів
науково�дослідних і дослідно�кон�
структорських робіт (НДДКР).

З метою оновлення техніко�ви�
робничого потенціалу в промисло�
вості держава залучає іноземні інве�
стиції [3, 144]. На жаль, значна їх ча�
стка не залучається в основні галузі
економіки (таблиця 2).

Як видно із таблиці 2, тільки 27,6 %
іноземних інвестицій в минулому
році направлено в промисловість, а
в сільське господарство 1,9 % (?), в
будівництво 5,5 %. В той час інші га�
лузі становлять 60,7 %. Така політи�
ка використання іноземного інвести�
ційного капіталу не сприяє високо�
му впровадженню інновацій в еконо�
міку наявного інтелектуального по�
тенціалу.

Як бачимо із викладеного в про�
веденому дослідженні, держава не
достатньо уділяє належної уваги
інноваційно�інвестиційним процесам
та впровадженню наявних власних
розробок інтелектуального капіталу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи наведене, можна

зробити наступні висновки:
1. Стратегічний розвиток націо�

нальної економіки в період її глоба�
лізації неможливий без активної
політики впровадження в промисло�
ве виробництво найновіших іннова�
ційних досягнень, які базуються на
інтелектуальній власності фізичних
і юридичних осіб.

2. Сучасна економіка, її науко�
вий прогрес і розвиток базуються на
новітніх технологіях, глибоких знан�
нях, володінням кон'юнктури ринку,
рівнем попиту на ту чи іншу продук�
цію, попиту на ідеї в провідні галузі
економіки. В цьому інтелектуальна
власність займає провідне місце се�
ред наукових підходів щодо вирішен�
ня цих проблем.

3. На державному рівні слід до�
корінно переглянути політику щодо
значного збільшення обсягу інвести�
ційних ресурсів в економіку країни
та розумного і ефективного їх вико�
ристання, враховуючи критичний
імпорт, ліквідність продукції та
збільшення виробництва продукції,
яка сьогодні експортується і може
виготовлятися в регіонах країни.

4. Необхідно вдосконалити сис�

тему захисту прав інтелектуальної
власності, яка в різних формах  є ос�
новою економічного розвитку сус�
пільства і визначає його перспективу.

5. Рекомендувати Держкомста�
ту України включити п. 6." Прибу�
ток (доход) від використання вина�
ходів, корисних моделей, промис�
лових зразків і раціоналізаторсь�
ких пропозицій", що був в  попе�
редній формі №4�нт "Звіт про над�
ходження та використання об'єктів
промислової власності" у нову
форму №4�нт "Звіт про набуття
прав інтелектуальної власності та
використання об'єктів права інте�
лектуальної власності", затвердже�
ну наказом Держкомстату України
19.07.2006 №339 річна.
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Таблиця 2. Структура прямих іноземних інвестицій
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27,6 
1,9 
5,5 
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60,7 
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281,1 
46,8 
9,2 
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45,3 
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73,0 
12,1 
2,4 
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11,8 
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3,5 
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