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Основні засади господарсько-правового регулювання відносин у сфері обігу 
технологій, 1,8 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень та ін.). 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- Доведено, що чинне законодавство України не містить чіткого 
розмежування понять інформаційне втілення технології та інформації про 
технологію. Запропоновано фіксацію вказаних категорій за наступним 
принципом: інформаційне втілення технології це система інформації про те дії, 
які необхідно вчинити суб’єкту господарювання для втілення технології до 
цілісного майнового комплексу суб’єкта господарювання, інформацію про 
процеси і послідовність перетворення речовин і енергії для досягнення 
визначеного технологією кінцевого результату, обсяг якої дозволяє відтворити 
технологію у її матеріальному втіленні (у формі механізмів, обладнання, 
устаткування, дослідного зразку, відокремленої технологічної лінії). В той же час 
інформація про технологію має являти собою категорію яка є значно вужчою за 
обсягом технічних даних про конкретне технологічне рішення, покладене в 
основу такої технології, за описанням принципів роботи тих об’єктів права 
інтелектуальної власності, які покладені в його основу, а має являти собою лише 
відомості щодо обґрунтування доцільності використання технології, про її 
особливості та переваги, наявність попиту на отримані результати і аналогічних 
товарних пропозицій, про економічну раціональність втілення (розрахунки 
потенційної здатності приносити прибутки, бізнес-плани, прогнози, аналітичні 
дослідження і т. ін.). 

- Обґрунтовано, що інформації про технологію доцільно надати статус 
публічної інформації, із правовими механізмами її поширення, визначеними 
спеціальним нормативно-правовим актом Законом України «Про доступ до 
публічної інформації». Це дозволить забезпечити вільний доступ суб’єктів 
господарювання до відомостей про такі технології, що пришвидшить процес їх 
втілення до виробничого сектору національної економіки України та дозволить 
створити передумови для реалізації принципу пріоритетності національного 
використання вказаних об’єктів. 

- Доведено, що поняття інформації про технологію доцільно поєднати із 
державною реєстрацією таких об’єктів, проведенням досліджень на патенту 
чистоту та експертним дослідженням на предмет відповідності технології 
вимогам встановленим чинним законодавством України. Саме після таких дій 
держава може забезпечити більш високу вірогідність настання того економічного 
ефекту, який здатна привнести технологія конкретному суб’єкту господарювання 
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та дозволить «відфільтрувати» можливість використання псевдо-
технологій та технологій які не є новими на території нашої держави і на 
світовому рівні. 

- Обґрунтовано, що винахід є складовою частиною технології, визначає її 
головні та визначальні технічні характеристики і на доктринальному рівні ці 
об’єкти співвідносяться як частина цілого. Винахід набуває ознак технології тоді, 
коли автор винаходу починає роботи із технічного доопрацювання, 
вдосконалення свого винаходу для його виділення до конкретного виробничого 
процесу визначеного суб’єкта господарювання, оскільки ці роботи не охоплені 
поняттям промислової придатності, через те, що при її визначенні не приймається 
до уваги можливість втілення в конкретний виробничий процес, а лише 
абстрактна можливість застосування такого винаходу у промисловості. 
Технологія відрізняється від винаходу наступним: (а) технологія являє собою 
поєднання декількох об’єктів права інтелектуальної власності, як таких, що вже 
отримали правову охорону так і таких які наділені ознаками охороно здатності 
проте не отримали таку охорону через певні обставини, в той же час, винахід це 
завжди один об’єкт, якщо мова йде про поєднання декількох однорідних об’єктів, 
наділених ознаками винаходу, то реєстрація прав відбуватиметься на кожен із цих 
об’єктів окремо; (б) всі частини технології поєднані між собою єдиним 
функціональним призначенням – виробництво товарів/надання послуг і 
охоплюють собою весь виробничий алгоритм цієї діяльності від використання 
сировини до появи готової продукції, в той же час винахід може 
використовуватись лише як частина певного технічного процесу і не завжди 
опосередковує весь виробничий цикл; (в) результат використання технології 
наділений такими споживчими властивостями рівень яких не був відомий раніше, 
чи існуючий рівень технологічного розвитку не надавав можливості їх отримання, 
або ж використання технології дозволяє істотно здешевити процес отримання 
такого результату, чи результат такого використання являє собою нову 
технологію, в той же час винахід може і не надавати істотного економічного чи 
технічного результату. Для визначення корисності винаходу достатньо лише того, 
що він надає будь-яку користь, яка не завжди має переноситись на кінцевий 
результат виробничої діяльності – готову продукцію. 

- Запропоновано наступне визначення експериментального конструювання 
технології - це матеріалізована форма інформаційного втілення технології, 
створена суб’єктами трансферу технологій в процесі її комерціалізації, є 
працездатною та придатною для проведення подальших технологічних робіт і 
випробувань, або доведення до промислового використання.  

- Доведено, що експериментальне конструювання технології має бути 
імплементовано до національного правового поля як специфічний об’єкт 
нормативного впливу із наступними ознаками:  

1) Являє собою систему приладів, машин, механізмів устаткування, 
обладнання, поєднаних між собою матеріально-просторовим та функціональним 
призначенням; 

2) Спрямована на досягнення мети технології (1) при її використанні у 
виробничих процесах утворюється можливість отримати результат (у вигляді 
товарів чи послуг), що наділений споживчими властивостями які не були відомі 
(чи не досяжні) раніше; 2) в результаті її використання створюються товари чи 
послуги які наділені споживчими властивостями які значно переважають за 
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своїми якісними характеристиками аналогічні об’єкти, що вже 
створюються в національній економіці; 3) в результаті її функціонування 
створюються об’єкти, що в свою чергу наділені властивостями технології); 

3) Є результатом комерціалізації інформаційного втілення технології; 
4) Є працездатною (дозволяє досягти визначеної мети існування); 
5) Є придатною для проведення подальших робіт із доведення до 

можливості використання в межах цілісного майнового комплексу суб’єкта 
господарювання, або ж до проведення подальшої інтелектуальної роботи по 
покращенню її властивостей та основних економічних показників 
функціонування. 

- Обґрунтовано, що експериментальне конструювання технології має бути 
віднесено до основних виробничих фондів суб’єкта господарювання та визначено 
чинним законодавством України як специфічний різновид майна у складі 
цілісного майнового комплексу суб’єкта господарювання. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Участі не приймав. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 

Підготовлено висновок щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо врегулювання деяких питань стимулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій», який внесений Кабінетом Міністрів 
України до Верховної ради України. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 
Не працював. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 
Не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень. 
Не проводив. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
Не готував. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
їх рецензування. 
Не приймав. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Прочитано курс лекцій в межах підвищення кваліфікації персоналу ПАТ 
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» в Інституті післядипломної освіти НЮУ України імені 
Ярослава Мудрого. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Не готував. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
Не являюсь. 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 
- Круглий стіл «Актуальні питання цивільного та господарського права» [Текст]: 
збірник матеріалів кругового столу, Полтава, 24 грудня 2015 р.; 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1) Давидюк О. М. Господарсько-правові особливості правового режиму 
інформаційного втілення технології та інформації  про технологію // Право та 
інноваційне суспільство : електронне фахове видання / редкол.: Ю.Є. Атаманова 
та ін.. – 2015. - № 3(4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/Davydiuk.pdf.pdf; (0,7 д.а.); 

2) Давидюк О.М. Окремі аспекти господарсько-правового регулювання 
обігу технологій у формі її експериментального конструювання /Матеріали 
круглого столу «Актуальні питання цивільного та господарського права» [Текст]: 
збірник матеріалів кругового столу, Полтава, 24 грудня 2015 р. / НЮУ ім. Я. 
Мудрого, - Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 88 с., С. 26-28. (0,2 д.а.) 

3) Давидюк О.М. Господарсько-правові аспекти використання публічної 
інформації про технологію у формі відкритих даних / Матеріали Всеукраїнської 
наук.-практ.конф. (Харків, Київ, 11 грудн. 2015 р.) / редкол.: С.М. Прилипко, Ю.Є. 
Атаманова, С.В. Глібко, А.В. Матвеєва. – Х.: Право, 2015. – 274 с.. С. 148-154. (0,2 
д.а.); 

4) Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання обігу 
експериментального конструювання технології[Електронний ресурс] / О. М. 
Давидюк // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2016. – № 1 
(6). – Режим доступу: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Davydyuk6.pdf. 
(0,7 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Не являюсь. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Не входжу до складу жодної спеціалізованої вченої ради. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Участі не приймав. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 
Не готував. 
14.Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
Не отримував. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Участі не приймав. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Участі не приймав. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
Участі не приймав. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
- Отримано почесну грамоту Харківської міської ради (№ 2404 від 14 вересня 
2016 р.); 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/Davydiuk.pdf.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Davydyuk6.pdf
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- Отримано подяку Харківської обласної організації союзу юристів 
України. 

 
                                                                              ____________  доц. О.М. Давидюк 
      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 29      
листопада 2016 р. 
 
 
 
Зав. кафедри 
господарського права                      ________  проф. Д.В. Задихайло 
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