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1. Давидюк Олександр Миколайович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. Правове 

регулювання формі втілення технологій в господарському обороті, 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Правове регулювання формі втілення технологій в господарському обороті,  1,9 

друк. арк. 

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.  

(1) Під Національною інноваційною системою прийнято розуміти сукупність 

взаємозв’язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і 

комерціалізацією наукових знань і технологій у межах національних кордонів, 

малих та великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків та 

інкубаторів як комплексу інститутів правового, фінансового й соціального 

характеру, що забезпечують інноваційні процеси і мають потужне національне 

коріння, традиції, політичні та культурні особливості. (2) Технологія являє собою 

один із ключових елементів Національної інноваційної системи. (3) Технологія в 

інноваційних відносинах, відіграє дуалістичну правову природу, так, з одного 

боку, технологія є кінцевим результатом реалізації інноваційних продуктів поряд 

з інноваційною продукцією та інноваційним виробництвом, а з іншого виступає 

джерелом інших інновацій. Такий особливий господарсько-правовий статус 

вимагає адекватного правового регулювання від чинного законодавства України. 

(4) Доцільним є внести зміни до положень Закону України «Про інноваційну 

діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій», а також перспективному нормативно-правовому документі Законі 

України «Про технології в Україні», за допомогою яких в чинному правовому 

полі національного законодавства відобразити наступні особливості використання 

технологій в інноваційній діяльності: - товарно-функціональні технології можуть 

використовуватись в якості інноваційної продукції, тобто стати її результатом; - 

промислові технології виступають в якості інноваційного продукту на підставі 

якого формується інноваційний проект. (5) Сформовано перелік невідповідностей 

чинного законодавства України у сфері трансферу технологій вимогам 

виробничого сектору національної економіки України. Так, перший рівень 

недоліків чинного правового регулювання відносин у сфері трансферу технологій 

можна назвати методологічним: їх сутність полягає в тому, що немає єдиного 

підходу в нормативному визначенні технології як об’єкта правового регулювання 

та обороту. Другий рівень недоліків носить інституційний характер. Чинним 

законодавством України не визначено місця технології в розрізі галузевої 

спеціалізації правового поля України. Третій рівень недоліків які заважають 

функціонуванню систему трансферу технологій можна назвати 
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правозабезпечувальним.  Його   сутність     полягає в тому,  що 

відсутність визначення   правового статусу технології визначає неможливість 

фіксації дієвих заходів захисту прав і законних інтересів всіх учасників відносин 

пов’язаних із обігом технологій (розробників, інвесторів, реципієнтів, замовників) 

на рівні нормативних актів. А у вітчизняних суб’єктів господарювання відсутній 

досвід формування складних договірних механізмів захисту своїх прав і законних 

інтересів. Четвертий рівень недоліків це рівень правовизначальний. Чинним 

законодавством України не передбачено чіткого формального моменту з якого у 

суб’єкта господарювання перестає існувати об’єкт права інтелектуальної 

власності і починає існувати технологія. Чи це має бути наукова-експертиза, чи 

може патент виданий в порядку аналогічному наприклад винаходам, або просто 

витяг із спеціалізованого реєстру про внесення відомостей про технологію? Чинне 

законодавство не може належним чином відповісти на це запитання. П’ятий 

рівень – інфраструктурний. Недосконалість правового регулювання полягає в 

тому, що воно не містить в собі жодних засобів які б могли простимулювати 

розробників технологій до дій спрямованих на їх створення, а реципієнтів та 

власників прав на них – до безпосереднього їх використання.  На нашу думку це 

має бути цілий комплекс заходів які мають передбачати як створення спеціальних 

суб’єктів господарювання (технологічних бірж, технополісів і т.і) які б могли 

виконувати роль посередників між замовниками та розробниками, так і введення 

спеціальних режимів господарювання для господарюючих суб’єктів задіяних у 

сфері обігу технологій. Шостий рівень – інвестиційний. Однією із основним 

проблем економічного характеру, яка стоїть перед учасниками відносин у сфері 

обігу технологій, є недостатність фінансових ресурсів необхідних для проведення 

робіт щодо вдосконалення об’єктів права інтелектуальної власності з метою їх 

подальшого введення в господарський обіг в якості технологій.   

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 

Закону України «Про державне регулювання 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. 
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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 процесу підвищення кваліфікації адвокатів 

Харківської обласної колегії адвокатів, який відбувається на базі Науково-

дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНу. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

1) Підготовлено відповідь на запит Президента Національної академії 

правових наук України надійшов запит щодо необхідності проведення 

аудиторської перевірки видавництва «Право» при наявності обмежених 

фінансових ресурсів у розрізі Доповідної записки Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 25.01.2017 р., за вих. № 3223-01/2333-01; 

2) Відповідь на запит судді Конституційного суду України М. Мельник, з 

питання, порушеного у конституційному поданні 46 народних депутатів України 

про визнання таким, щодо відповідності Конституції ч. 1 статті 1, п. 2 ч. 1 статті 4, 

ч. 1 абз. Першого, другого ч. 2 статті 5, абз. другого, третього, четвертого, п’ятого, 

тридцять дев’ятого, сорокового, ч.3, ч. 6 статті 8 Закону України № 1540-VIII від 

29 вересня 2016 року “Про Національну Комісію, що здійснює регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг”. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не являюсь. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

- Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна система та 

інформаційні технології в сучасній науці», м. Харків, м. Київ, 20 жовтня 2017 р.; 

- Круглий стіл «Господарсько-правове забезпечення інноваційного 

інвестування: проблеми та пропозиції», м. Харків, 16 листопада 2017 р.; 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Розділ у монографії: 

1. Доступ до публічної інформації у формі відкритих даних через мережу 

інтернет. // Правове регулювання відносин у мережі інтернет: монографія / кол. 

авт. Адамюк Д.І., Атаманова Ю.Є., Д.В. Бойко, [та ін. ]. – Харків: "Право", 2016. – 

360 с., С. 205–231., особистий внесок 1,2 друк. арк. 

Стаття: 

1.Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий 

аспект [Електронний ресурс] / О. М. Давидюк // Право та інноваційне суспільство 

: електрон. наук. вид. – 2017. – № 1 (17). – Режим доступу: http://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2017/04/Davidyuk17.pdf (0,7 д.а.); 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

1.Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий 

аспект [Електронний ресурс] / О. М. Давидюк // Право та інноваційне суспільство 

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Davidyuk17.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Davidyuk17.pdf
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: електрон. наук. вид. – 2017. – № 1 (17). – Режим доступу: 

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Davidyuk17.pdf (0,7 д.а.); 

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. 

  

 

                                                                           ____________  доц. О.М. Давидюк 

      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від  27 

листопада  2017 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                                     ________  проф. Д.В. Задихайло 

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Davidyuk17.pdf

