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Стаття присвячена особливостям ци-
вільно-правового регулювання інноваційної ді-
яльності в Україні. Виокремлено три частини 
правового забезпечення інноваційної діяльнос-
ті; запропоновано науково-обґрунтоване ба-
чення інноваційних договорів.
Цивільно-правове регулювання інновацій-

ної діяльності залишається мало дослідже-
ним та законодавчо не врегульованим в повно-
му обсязі. Усе це породжує ряд суперечностей 
на практиці. У зв’язку з цим сформульовано 
висновки та пропозиції щодо вдосконалення 
національного законодавства.
Ключові слова: договір комерційної конце-

сії, договір про трансфер технологій, іннова-
ційна діяльність, ліцензійний договір, фран-
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сько-правового забезпечення правовідно-
син щодо інноваційної діяльності, до те-
оретичних засад господарсько-правового 
регулювання інноваційної діяльності, за-
пропонував науково  обґрунтоване бачення 
інноваційних договорів як угод, спрямова-
них на підвищення економічної самостій-
ності держави [1, с.263-273].
О.Харитонова та Є.Харитонов присвя-

тили низку праць договорам у сфері інно-
ваційної діяльності, зокрема, ліцензійному 
договору. Слушною є позиція дих науков-
ців про те, що до ст.1109 ЦК України ви-
правданим було б включити вказівку на іс-
нування різних видів ліцензійного догово-
ру., критерієм розмежування котрих є вид 
об’єкта права інтелектуальної власності, на 
який видається ліцензія [2, с.143-155]. На 
цю позицію ми звертаємо свою увагу в на-
шому дослідженні, розвиваючи її. 
Варто погодитися з Якубівським І.Є. у 

тому аспекті, що на підставі аналізу пра-
вовідносин за ліцензійними договорами 
про надання різних видів ліцензій зробив 
висновок, що ліцензійний договір про на-
дання невиключної ліцензії не передбачає 
переходу до ліцензіата майнових прав ін-
телектуальної власності. Ліцензійні дого-
вори про надання виключної та одиничної 
ліцензій передбачають набуття ліцензіатом 
в обмеженому договором обсязі на певний 

Постановка проблеми
Цивільно-правове регулювання іннова-

ційної діяльності залишається мало дослі-
дженим та законодавчо не врегульованим 
ув повному обсязі. Стаття присвячена осо-
бливостям цивільно-правового регулюван-
ня інноваційної діяльності в Україні. 
Питання інновацій, інноваційної діяль-

ності досліджували такі вчені: П.Матвєєв, 
О. Харитонова, Є.Харитонов, І.Якубівський 
та ін. 
П. Матвєєв ґрунтовно підійшов до до-

слідження складу і структури господар-
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строк майнових прав інтелектуальної влас-
ності, які діють щодо невизначеного кола 
осіб, окрім ліцензіара, з яким ліцензіат пе-
ребуває у зобов’язальному правовідношен-
ні [3, с. 288-292].
Низка цивільно-правових договорів у 

сфері інноваційної діяльності залишають-
ся все ще недостатньо дослідженими, що і 
зумовлює доцільність вивчення даної про-
блематики. 
Недостатня розробленість питань, 

пов’язаних із розумінням теоретичних за-
сад цивільно-правового регулювання ін-
новаційної діяльності, заважає вирішенню 
основних проблем цієї діяльності, тому 
метою дослідження є обґрунтування про-
позицій, спрямованих на вдосконалення 
законодавства щодо цивільно-правового 
регулювання інноваційної діяльності. Її 
новизна полягає в тому, що виокремлено 
основні частини правового забезпечення 
інноваційної діяльності.
Відповідно, означена мета зумовила 

необхідність вирішення таких завдань, як 
з’ясувати юридичну природу договорів у 
сфері інноваційної діяльності, розкрити їх 
зміст, запропоновати науково-обґрунтова-
не бачення інноваційних договорів. 
Вище зазначені завдання породжують 

ряд суперечностей на практиці. У зв’язку з 
цим сформульовано висновки та пропози-
ції щодо вдосконалення національного за-
конодавства. 
При проведенні дцьго дослідження ви-

користовувались наступні методи: логічно-
го, системно-структурного, індуктивного, 
порівняльного аналізу, які в сукупності 
були застосовувані для з’ясування особли-
востей цивільно-правового регулювання 
інноваційної діяльності в Україні.
Метод логічного аналізу використо-

вувався при дослідженні змісту норм, що 
регулюють інноваційну діяльність в Укра-
їні та в законодавстві іноземних держав. 
Метод системно-структурного аналізу дав 
можливість з’ясуванню місця договірних 
зобов’язань у сфері інноваційної діяльності 
у загальній договірній класифікації. Індук-
тивний метод дозволив одержати необхідні 
знання, йдучи від одиничного до загально-
го. За допомогою порівняльного методу 

проведено аналіз законодавства України 
та зарубіжних країн, яке регулює договірні 
відносини у сфері інноваційної діяльності, 
оскільки це важливо для вирішення питан-
ня про використання зарубіжного досвіду 
та виявлення прогалин у чинному цивіль-
ному законодавстві. 
Об’єктом дослідження є відносини, що 

виникають у процесі здійснення інновацій-
ної діяльності.

Виклад основного матеріалу
Статтею 54 Конституції України грома-

дянам гарантується свобода літературної, 
художньої, наукової і технічної творчос-
ті, захист інтелектуальної власності, їхніх 
авторських, моральних і матеріальних ін-
тересів, що виникають у зв’язку з різними 
видами інтелектуальної діяльності. Також 
цією статтею гарантується державне спри-
яння розвитку науки, встановленню науко-
вих зав’язків України зі світовим співтова-
риством [4].
Інноваційна діяльність - діяльність, що 

спрямована на використання і комерціа-
лізацію результатів наукових досліджень 
та розробок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів і послуг 
[5]. У світовій практиці використовуєть-
ся ширше формулювання, яке включає в 
себе також і розширення та відновлення 
номенклатури і поліпшення якості про-
дукції (товарів, послуг), що випускається, 
удосконалення технології їх виробництва 
наступним упровадженням та ефективною 
реалізацією на внутрішньому та зовнішньо-
му ринку [6, с.20-35]. 
Варто погодитися з позицією, що інно-

ваційна діяльність (англ. innovation – уведен-
ня новинок, нововведення) – це діяльність, 
пов’язана із трансформацією результатів 
наукових досліджень та конструкторських 
розробок у новий продукт, удосконалений 
технологічний процес чи новий підхід до 
соціальних послуг і спрямована на викорис-
тання і комерціалізацію цих результатів, 
випуск на ринок нових конкурентоспро-
можних товарів та послуг, і є невід’ємною 
складовою виробничо-господарської діяль-
ності підприємства, зорієнтованої на онов-
лення і вдосконалення його виробничих 
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сил та організаційно-економічних відносин 
[7, с.14].
Відповідно до Міжнародних стандартів 

статистики і науки, інновація визначаєть-
ся як кінцевий результат інноваційної ді-
яльності, що отримав застосування у фор-
мі нового чи удосконаленого продукту, 
запровадженого на ринку, нового чи удо-
сконаленого технологічного процесу, що 
використовується у практичній діяльнос-
ті, чи нового підходу до соціальних послуг 
[8].
У словнику «Науково-технічний про-

цес» інновація (нововведення) означає ре-
зультат творчої діяльності, спрямованої 
на розробку, створення і розповсюдження 
нових видів виробів, технологій, запрова-
дження нових організаційних форм тощо. 
Згідно Закону України «Про інноваційну 
діяльність»[5] інновації - новостворені (за-
стосовані) і (або) вдосконалені конкурен-
тоздатні технології, продукція або послуги, 
а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комер-
ційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і (або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність в Україні перед-

бачає інвестування наукових досліджень 
і розробок, спрямованих на здійснення 
якісних змін у стані продуктивних сил і 
прогресивних міжгалузевих структурних 
зрушень, розробки і впровадження нових 
видів продукції і технологій.
Слід звернути увагу на те, що інновацій-

на діяльність здійснюється за наступними 
напрямами:

 проведення наукових досліджень 
і розробок, спрямованих на створення 
об’єктів інтелектуальної власності, науко-
во-технічної продукції;

 розробка, освоєння, випуск і розпо-
всюдження принципово нових видів техні-
ки і технології;

 розробка і впровадження нових ре-
сурсозберігаючих технологій, призначених 
для поліпшення соціального і екологічного 
становища;

 технічне переозброєння, рекон-
струкція, розширення, будівництво нових 
підприємств, що здійснюються вперше як 

промислове освоєння виробництва нової 
продукції або впровадження нової техно-
логії [9].
На сьогодні в Україні сформована нор-

мативно-правова і законодавча база, основу 
якої складає комплекс законодавчих актів 
і інших нормативних документів, а також 
мережа спеціалізованих правових інститу-
тів і фахівців, що забезпечують практичне 
застосування нормативно-правової бази, 
яка регламентує функціонування іннова-
ційної діяльності.
Вважаємо за необхідне виокремити три 

частини правового забезпечення іннова-
ційної діяльності.
Відповідно, основою правового забезпе-

чення інноваційної діяльності є комплекс 
законів про охорону об’єктів інтелектуаль-
ної власності і захисту прав їх власників. До 
них належать: 

 Закон України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі»;

 Закон України «Про охорону прав 
на промислові зразки»;

 Закон України «Про охорону прав 
на компонування напівпровідникових ви-
робів»;

 Закон України « Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг»;

 Закон України «Про правову охоро-
ну географічних зазначень»;

 Закон України «Про авторське пра-
во і суміжні права».
Другою частиною правового забез-

печення інноваційної діяльності є право-
ві акти, що стимулюють науково-дослідну 
і інноваційну активність, що регулюють 
процеси передачі результатів досліджень у 
сфери їхнього використання. 
Третьою частиною правового забезпе-

чення є комплекс законів і інших норма-
тивних актів, що визначають умови ство-
рення і діяльності інститутів підтримки ін-
новаційного бізнесу, що сприяє укладенню 
низки цивільно-правових договорів в сфері 
інноваційної діяльності. 
Друга і третя частини правового забез-

печення інноваційної діяльності регулю-
ються наступними законодавчими актами:

 Закон України «Про інноваційну ді-
яльність»;
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 Закон України «Про інвестиційну 
діяльність»;

 Закон України «Про пріоритетні на-
прямки інноваційної діяльності в Україні»;

 Закон України «Про державне регу-
лювання діяльності у сфері трансферу тех-
нологій»;

 Закон України «Про фінансовий лі-
зинг»;

 Закон України «Про пріоритетні на-
прями розвитку науки і техніки»;

 Закон України «Про наукову і на-
укову-технічну діяльність»;

 Закон України «Про наукову і на-
укову-технічну експертизу»;

 Закон України «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологіч-
них парків»;

 Закон України «Про спеціальну еко-
номічну зону «Яворів» та інші нормативно-
правові акти, що регулюють суспільні від-
носини у цій сфері. 
Проаналізувавши законодавчу базу, слід 

зазначити, що низка норм базових законів, 
що регулюють інноваційну діяльність не 
діє в Україні через відсутність необхідних 
для їхньої реалізації підзаконних актів. Це 
стосується, зокрема, Закону України «Про 
інноваційну діяльність», адже відсутній не-
обхідний пакет документів, що забезпечу-
вали б належне функціонування цього за-
кону. Є потреба в подальшій законодавчій 
роботі з удосконаленням правового забез-
печення інноваційної діяльності в Україні. 
Основним аспектам реалізації відносин 

інноваційного процесу потрібно надати за-
конодавче забезпечення їх функціонування 
у формі єдиного кодифікованого норматив-
но-правового акту. Доцільним і необхід-
ним є розроблення Інноваційного кодексу 
України. Цей кодекс повинен стати базо-
вим спеціальним нормативно-правовим 
актом з питань забезпечення і реалізації 
суб’єктами господарювання інноваційної 
діяльності.
Значна роль в інноваційній діяльності 

належить договорам інноваційного харак-
теру. Визначальною ознакою таких догово-
рів є їх спрямованість на розробку іннова-
ційного проєкту чи інвестиційного проєкту 
будівництва з інноваційним рішеннями, на 

проведення відповідних досліджень, на ре-
алізацію інноваційного проєкту. 
Найбільш поширеним договором інно-

ваційного характеру є договір на створен-
ня і передачу науково-технічної продукції. 
За договором на створення і передачу нау-
ково-технічної продукції одна сторона (ви-
конавець) зобов’язується виконати зумов-
лені завданням другої сторони (замовника) 
науково-дослідні та дослідно-конструктор-
ські роботи (далі - НДДКР), а замовник 
зобов’язується прийняти виконані роботи 
(продукцію) і оплатити їх [9].
Предметом договору на передачу на-

уково-технічної продукції може бути моди-
фікована науково-технічна продукція. На-
уково-технічною продукцією є завершені 
науково-дослідні, проєктні, конструктор-
ські, технологічні роботи та послуги, ство-
рення дослідних зразків або партій виробів, 
необхідних для проведення НДДКР згідно 
з вимогами, погодженими із замовниками, 
що виконуються чи надаються суб’єктами 
господарювання (науково-дослідними, 
конструкторськими, проєктно-конструк-
торськими і технологічними установами, 
організаціями, а також науково-дослідни-
ми і конструкторськими підрозділами під-
приємств, установ і організацій тощо).
Договір може укладатися на виконан-

ня всього комплексу робіт від дослідження 
до впровадження у виробництво науково-
технічної продукції, а також на її подальше 
технічне супроводження (обслуговування).
Слід зазначити, що норми Цивільного 

кодексу України більш детально, ніж нор-
ми Господарського кодексу України регу-
люють договірні відносини у сфері іннова-
ційної діяльності. Законодавець присвятив 
главу 62 Цивільного кодексу України ви-
конанню науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт.
Відповідно, за договором на виконання 

науково-дослідних або дослідно-конструк-
торських та технологічних робіт підрядник 
(виконавець) зобов’язується провести за за-
вданням замовника наукові дослідження, 
розробити зразок нового виробу та кон-
структорську документацію на нього, нову 
технологію тощо, а замовник зобов’язується 
прийняти виконану роботу та оплатити її. 
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Договір може охоплювати весь цикл про-
ведення наукових досліджень, розроблен-
ня та виготовлення зразків або його окремі 
етапи [10].
В інноваційній діяльності значна увага 

приділяється договірним відносинам про 
трансфер технологій. Договірні відносини 
про трансфер технологій регулюються нор-
мами Цивільного кодексу України і Зако-
ном України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій». 
Трансфер технології – це передача техно-
логії, що оформляється шляхом укладення 
між фізичними та/або юридичними особа-
ми двостороннього або багатостороннього 
договору, яким установлюються, зміню-
ються або припиняються майнові права та 
обов’язки щодо технології та/або її складо-
вих [11].
Разом з договором про трансфер техно-

логій можуть укладатися договори про:
1) гарантії осіб, які передають техно-

логії та їх складові, стосовно можливості 
досягнення економічних показників і ви-
робництва продукції із застосуванням цих 
технологій та складових;

2) гарантії осіб, які передають техноло-
гії та їх складові, стосовно конфіденційності 
та нерозголошення інформації третім осо-
бам;

3) проведення комплексу інженерних, 
екологічних або інших робіт, необхідних 
для застосування технологій та їх складо-
вих;

4) обслуговування обладнання [11].
Вважаємо за доцільне також запропону-

вати науково обґрунтоване бачення таких 
інноваційних договорів, які спрямовані на 
підвищення економічної самостійності дер-
жави, як ліцензійні договори і договори ко-
мерційної концесії.
Термін «ліцензія» (лат. походження) 

означає дозвіл. Ця правова категорія за-
стосовується у різних галузях правової 
системи, які надають їй різного значення. 
У сфері публічного права ліцензією є до-
кумент, який засвідчує право суб’єкта про-
тягом встановленого строку, при умові, що 
будуть виконуватися ліцензійні умови, на 
провадження певного виду господарської 
діяльності. [12, с.23]. У межах приватно-

го права ліцензія розуміється як дозвіл 
на використання об’єкта інтелектуальної 
власності в обмеженій сфері. Володілець 
патенту має право дати будь-якій особі 
дозвіл (видати ліцензію) на використан-
ня винаходу (корисної моделі) на підставі 
ліцензійного договору. Згідно зі ст.1109 
ЦК України, за ліцензійним договором 
одна сторона (ліцензіар) надає другій сто-
роні (ліцензіату) дозвіл на використання 
об’єкта права інтелектуальної власності 
визначеним способом (способами) протя-
гом певного строку на певній території, а 
ліцензіат зобов’язується вносити плату за 
використання об’єкта, якщо інше не вста-
новлено договором. 
У ліцензійному договорі визначаються 

вид ліцензії, сфера використання об’єкта 
права інтелектуальної власності (конкретні 
права, що надаються за договором, способи 
використання зазначеного об’єкта, терито-
рія та строк, на які надаються права, тощо), 
розмір, порядок і строки виплати плати за 
використання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності, а також інші умови, які сто-
рони вважають за доцільне включити у до-
говір.
Вважається, що за ліцензійним догово-

ром надається невиключна ліцензія, якщо 
інше не встановлено ліцензійним догово-
ром.
Предметом ліцензійного договору не 

можуть бути права на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, які на мо-
мент укладення договору не були чинними.
Звертає на себе увагу те, що в ст.1107 

ЦК України в числі правочинів щодо роз-
поряджання майновими правами інтелек-
туальної власності названо окремо ліцензію 
(п.1) на використання об’єкта права інте-
лектуальної власності і ліцензійний договір 
(п.2). Варто погодитися із позицією, що ви-
окремлення ліцензії як самостійної катего-
рії, поряд із ліцензійним договором, перед-
бачає розуміння її як одностороннього пра-
вочину [13,с.333]. Але в ст. 1107 ЦК Украї-
ни текстуально йдеться саме про договори 
щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. У цьому контек-
сті варто погодитися з низкою науковців, 
які звертали увагу на те, що віднесення лі-
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цензії до договорів щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної влас-
ності в ст. 1107 ЦК України є помилковим 
[14, с.447-50]. Відповідно, існує потреба в 
усуненні цієї невідповідності, адже ліцензі-
єю слід вважати лише письмовий документ. 
Отже, необхідно уточнити положення 

законодавства України щодо поняття та 
змісту ліцензії, вилучивши її з переліку до-
говорів щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності.
Для трансферу технологій може вико-

ристовуватися договір комерційної конце-
сії. 
У США та країнах Європи, з 70-х ро-

ків ХХ століття, у комерційну практику 
було введено договір комерційної концесії 
(франчайзинг). У літературі країн романо-
германської системи права частіше за все 
його називають договором про надання ви-
няткових прав продажу.
Чинне законодавство України має на-

лежним чином реагувати на динамічні змі-
ни в правовому аспекті міжнародного жит-
тя, адже франчайзинг історично склався як 
метод розподілу товарів і послуг та є одним 
із головних способів розширення міжна-
родного бізнесу. 
У 1972 році розпочала свою діяльність 

Європейська Федерація Франчайзингу 
(European Franchise Federation - EFF). 
Відповідно, над Європейським Кодек-

сом Етики Франчайзингу працювали Євро-
пейська Федерація Франчайзингу з її чле-
нами – франчайзинговими об’єднаннями з 
Австрії, Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, 
Італії, Нідерландів, Португалії та Великої 
Британії, у співпраці з Комісією Європей-
ської Спільноти. Кодекс Етики був прийня-
тий у 1990 році. Це своєрідна «Конститу-
ція» франчайзингу, на основі якої будуєть-
ся все інше регулювання франчайзингових 
відносин у кожній окремій європейській 
країні [15].
Чинний Господарський кодекс України 

розкриває правовий зміст поняття «фран-
чайзинг», яке не відповідає міжнародній 
термінології. 
Франчайзинг в Україні, із врахуванням 

його місця на світовому рівні, повинен бути 
формою комерціалізації інновацій, поєдна-

них міжнародним співробітництвом, адже 
договір франчайзингу має сприяти розви-
тку міжнародної торгівлі. 
Згідно зі ст.1115 Цивільного кодек-

су України, за договором комерційної 
концесії одна сторона (правоволоділець) 
зобов’язується надати другій стороні (ко-
ристувачеві) за плату право користування 
відповідно до її вимог комплексом належ-
них цій стороні прав з метою виготовлен-
ня та (або) продажу певного виду товару та 
(або) надання послуг.
Предметом договору комерційної кон-

цесії є право на використання об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності (торговельних 
марок, промислових зразків, винаходів, 
творів, комерційних таємниць тощо), ко-
мерційного досвіду та ділової репутації.
У цьому договорі можна виділити еле-

менти ліцензійного договору, договору 
оренди, договору лізингу, договору про на-
дання послуг, та ін. Однак, договір комер-
ційної концесії є самостійним видом дого-
вору, що виключає можливість застосуван-
ня до відносин, які він регулює, положень 
актів цивільного законодавства про перелі-
чені договори.

Висновки
Необхідно виокремити три частини 

правового забезпечення інноваційної ді-
яльності:

 відповідно, основою правового за-
безпечення інноваційної діяльності є комп-
лекс законів про охорону об’єктів інтелек-
туальної власності і захисту прав їх власни-
ків;

 другою частиною правового забез-
печення інноваційної діяльності є право-
ві акти, що стимулюють науково-дослідну 
і інноваційну активність, що регулюють 
процеси передачі результатів досліджень у 
сфери їхнього використання;

 третьою частиною правового забез-
печення є комплекс законів і інших норма-
тивних актів, що визначають умови ство-
рення і діяльності інститутів підтримки ін-
новаційного бізнесу, що сприяє укладенню 
низки цивільно-правових договорів у сфері 
інноваційної діяльності. 
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Основним аспектам реалізації відносин 
інноваційного процесу потрібно надати за-
конодавче забезпечення їх функціонування 
у формі єдиного кодифікованого норматив-
но-правового акту - Інноваційного кодексу 
України.
Слід зазначити, що норми Цивільного 

кодексу України більш детально, ніж нор-
ми Господарського кодексу України регу-
люють договірні відносини у сфері іннова-
ційної діяльності.
Віднесення ліцензії до договорів щодо 

розпорядження майновими правами інте-
лектуальної власності в ст. 1107 ЦК Укра-
їни є помилковим. Відповідно, існує по-
треба в усуненні цієї невідповідності, адже 
ліцензією слід вважати лише письмовий 
документ. 
Досліджувані нами договори у сфері ін-

новаційної діяльності не є вичерпними, що 
загалом варто визнати правильним з огля-
ду на принцип свободи договору. Хоча вод-
ночас такий підхід вимагає напрацювання 
чітких критеріїв віднесення договорів до 
сфери інноваційної діяльності. Відповід-
но, необхідно враховувати, на досягнення 
якого саме основного правового результату 
спрямований конкретний договір. 
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FEATURES OF THE CIVIL-LEGAL 

REGULATION OF INNOVATIVE 
ACTIVITIES IN UKRAINE

Formulation of the problem
Civil and legal regulation of innovative activity 

remains little researched and not fully regulated 
by law. The article is devoted to the peculiarities 
of civil law regulation of innovative activity in 
Ukraine.

The following scientists investigated the issue 
of innovation and innovative activity: P. Matveev, 
O. Kharitonova, E. Kharitonov, I. Yakubivskyi, 
and others.

P. Matveev thoroughly approached the study 
of the composition and structure of the economic 
and legal provision of legal relations regarding 
innovative activity, the theoretical foundations of 
the economic and legal regulation of innovative 
activity, offered a scientifi cally based vision of 
innovative contracts as agreements aimed at 
increasing the economic independence of the 
state [1, с.263-273].

O. Kharitonova and Ye. Kharitonov devoted 
a number of works to contracts in the fi eld of 
innovative activity, in particular, the license 
contract. The position of these scientists is correct, 
that it would be justifi ed to include an indication 
of the existence of different types of license 
agreement to Article 1109 of the Civil Code of 
Ukraine, the criterion for distinguishing which is 
the type of object of intellectual property rights 
for which the license is issued [2, с.143-155]. We 
pay attention to this position in our research, 
developing it.

It is worth agreeing with Yakubovskyi I. in the 
aspect that, based on the analysis of legal relations 
under license agreements on the granting of 
various types of licenses, he concluded that 
the license agreement on the granting of a 
non-exclusive license does not provide for the 
transfer of intellectual property rights to the 
licensee. License agreements on the granting 
of exclusive and single licenses provide for the 

acquisition by the licensee, in the amount limited 
by the agreement, for a certain period of time of 
property rights of intellectual property, which are 
valid for an unspecifi ed circle of persons, except 
for the licensor, with whom the licensee is in a 
binding legal relationship [3, с. 288-292].

A number of civil law contracts in the fi eld 
of innovative activity are still insuffi ciently 
researched, which determines the expediency of 
studying this issue.

Insuffi cient development of issues related to 
the understanding of the theoretical foundations 
of the civil-law regulation of innovative activity 
prevents the solution of the main problems of 
this activity, therefore the purpose of the study 
is to substantiate proposals aimed at improving 
the legislation on the civil-law regulation of 
innovative activity. Its novelty lies in the fact that 
the main parts of the legal support of innovative 
activities are singled out.

Accordingly, the specifi ed goal necessitated 
the solution of such tasks as clarifying the legal 
nature of contracts in the fi eld of innovative 
activity, revealing their content, offering a 
scientifi cally based vision of innovative contracts.

The above tasks give rise to a number 
of contradictions in practice. In this regard, 
conclusions and proposals for improving national 
legislation have been formulated.

When conducting this study, the following 
methods were used: logical, systemic-structural, 
inductive, comparative analysis, which were 
collectively used to clarify the specifi cs of the 
civil law regulation of innovative activity in 
Ukraine.

The method of logical analysis was used in 
the study of the content of norms regulating 
innovative activity in Ukraine and in the 
legislation of foreign countries. The method of 
system-structural analysis made it possible to fi nd 
out the place of contractual obligations in the fi eld 
of innovative activity in the general contractual 
classifi cation. The inductive method made it 
possible to obtain the necessary knowledge, 
going from individual to general. With the help 
of a comparative method, an analysis of the 
legislation of Ukraine and foreign countries, 
which regulates contractual relations in the fi eld 
of innovative activity, was carried out, since this is 
important for solving the issue of using foreign 
experience and identifying gaps in the current 
civil legislation.

The object of the research is the relations that 
arise in the process of carrying out innovative 
activities.


