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Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Щодо проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо набуття, здійснення
та захист майнових прав інтелектуальної
власності» (реєстр. № 2659 від 20.12.2019)

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів від 16.01.2020
№ 893/0/2-20 до листа Комітету Верховної Ради України з питань
економічного розвитку від 13.01.2020 № 04-16/03-13/6871 щодо підготовки
проекту експертного висновку до проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та
захисту майнових прав інтелектуальної власності» (реєстр. № 2659
від 20.12.2019), поданого народними депутатами України Калауром І. Р. та
інш. (далі - проект), Фонд державного майна України (далі - Фонд)
розглянув проект та в межах компетенції повідомляє.
Проектом пропонується в абзаці третьому статті 3 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» (далі - Закон про оцінку) вилучити зі складу майна, яке може
оцінюватися, нематеріальні активи, в тому числі об’єкти. с права
інтелектуальної власності. Водночас пропонується майнові права, які можуть
оцінюватися (абзац 4 статті 3 Закону про оцінку), доповнити майновими
правами інтелектуальної власності. При цьому з майна або майнових прав,
які підлягають незалежній оцінці, взагалі вилучаються нематеріальні активи
як частина необоротних активів підприємства.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів
України ВІД 18 ЖОВТНЯ 1 9 9 9 року № 2 4 2 , нематеріальний а м и в в и з н а ч а є т ь с я
як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути
ідентифікований (відокремлений від підприємства) і знаходиться на
підприємстві у цілях використання протягом періоду більше як одного року

для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду
іншим особам. До нематеріальних активів належать:
1) права користування природними ресурсами (право користування
надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою
інформацією про природне середовище тощо);
2) право користування майном (право користування земельною
ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,
фірмові назви тощо);
4) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні
моделі, промислові знаки, сорти рослин, породи тварин, «ноу-хау», захист від
недобросовісної конкуренції тощо);
5) авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні
твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);
6) гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на
дату придбання;
7) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо).
При цьому слід зауважити, що більша половина вартості активів
підприємства може становити вартість його нематеріальних активів, які
забезпечують власнику дохід або іншу користь, мають вартість, але не мають
матеріальної форми.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 1 Закону про оцінку
його положення поширюються на правовідносини, які виникають у процесі
здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та
юридичним особам. Метою запропонованого проекту є забезпечення з боку
держави дієвого правового механізму набуття, здійснення та захисту права
інтелектуальної власності та передбачається внесення змін до актів
законодавства України, що регулюють відносини інтелектуальної власності.
Враховуючи наведене, Фонд як орган державної влади, що здійснює
державне регулювання оціночної діяльності, наполягає на виключенні
пункту 11 розділу І проекту щодо змін до Закону про оцінку як таких, що не
стосуються мети запропонованог
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