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безпеки тощо). Всі такі Стратегії мають бути прийняті на державному рівні та прямо застосовуватися під час здійснення 
повноважень відповідними державними органами. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

У наш час розвиток технологій не стоїть на місці і потрібно здійснювати інноваційний розвиток у нашій державі. 
Це викликано зокрема й тим фактором, що присутня досить велика конкуренція на ринку технологій. 

Згідно з Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», технології – це 
результат науково-технічної діяльності,сукупність систематизованих наукових знать,технічних організаційних та інших 
рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій процесу виробництва та/або реалізації і збері-
гання продукції,надання послуг. Нажаль цей закон регулює лише відносини пов’язані з трансфером технологій та не 
зовсім зрозуміло чи можна використовувати його у інших сферах. 

Технології як об’єкту господарського обороту безперечно потрібен захист. Водночас вкрай складно забезпечити 
такий захист у випадку відсутності офіційного визначення об’єкту. Тому першочерговим завданням є саме надання та-
кого визначення. 

Для надання визначення технології пропонується виділити наступні її риси. 
1. Складна будова. Це структура що складеться з багатьох компонентів. Наприклад з: виробничих методів і проце-

сів, механізмів, устаткування, приладів, приборів, верстатів, документів, що підтверджують правомірність використання 
об’єктів права інтелектуальної власності, тощо. 

2. Взаємозв’язок компонентів. Технологія виникає лише внаслідок взаємодії окремих її компонентів.  
3. Системність. Компоненти технології є чітко структурованими 
4. Має соціальний характер. Все населення користується технологіями які в наш час просто стають незамінними 

помічниками у житті 21-го століття, від простої кухонної техніки до нових гаджетів. 
5. Вартісність. Технологія має певний вартісний характер.  
6. Невичерпність. Технології є не вичерпним ресурсом, оскільки їх використання не призводе до можливості їх 

зникнення.  
На основі цих характерних рис пропонується затвердити на державному рівні визначення технології як об’єкту го-

сподарсько-правового регулювання. Крім того, вбачається доцільним встановити спеціальний режим захисту для техно-
логій, враховуючи їх важливість. Крім того, доцільно створити окремі особливі режими захисту для окремих видів тех-
нологій: оборонних, екологічних, тих, що становлять державну таємницю тощо. 

Цікавим вбачається виокремлення окремими дослідниками групи технологій соціального управління – технологій, 
що не впливають на виробництво товарів та послуг, однак можуть впливати на їх споживання. Мова йде зокрема про 
нейролінгвістичне програмування (NLP). Так, Р. В. Ваксиман зазначає, що NLP має бути визначено у законодавстві про 
рекламну діяльності та введенні певного обмеження та нормативи для технологій що маніпулюють людською свідоміс-
тю. Цей вид технологій пропонується не тільки захистити, однак й певним чином лімітувати його використання. 

Підбиваючи підсумки, пропонується затвердити на державному рівні визначення поняття «технологія» та розроби-
ти чітку класифікацію технологій за видами. На основі такої специфікації мають бути розроблені окремі режими оборо-
ту та захисту окремих видів технологій. 
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Останнім часом часто спостерігається стрімкий зріст суб’єктів господарювання у всіх сферах господарської діяль-
ності. Мається на увазі, що кількість підприємств, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб значно збільшується. Це 


