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2.Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Господарсько-правові засоби державної підтримки та стимулювання 

розвитку відносин у сфері трансферу технологій», 1,5 друк. арк.   

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

«Господарсько-правові засоби державної підтримки та стимулювання 

розвитку відносин у сфері трансферу технологій», 1,5 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

(1) Чинне законодавство України, передбачає, що технологія може бути 

створена в результаті такого виду наукової діяльності як прикладні наукові 

дослідження. При цьому, законодавець вказує лише на можливість створення 

технології у вигляді системі інформації про технологічні і конструктивні 

засоби, прийоми та методи втілення технології; її характеристики, 

обґрунтування доцільності використання на рівні який дозволяє відтворити її 

в межах існуючого типу виробництва. Іншими словами вказує на те, що при 

здійсненні такого виду наукової діяльності можливе створення лише 

технології на рівні її інформаційного втілення. (2) Правовим регулюванням 

наукової та науково-технічної діяльності передбачена можливість 

присвоєння правового статусу технології для результату науково-технічних 

розробок. При цьому, об’єкти які будуть створені в результаті здійснення 

цього виду науково-технічної діяльності вже можуть бути наділені не тільки 

ознаками інформаційного втілення технології. Цей вид діяльності дозволяє 

робити висновок про можливість існування технології із ознаками її 

матеріального втілення (як систем матеріальних об’єктів, приладів, 

обладнання, устаткування, поєднаних єдиним функціональним 

призначенням). (3) Всі перелічені види наукової (науково-технічної роботи) є 

тими видами діяльності які можуть здійснюватися для розробки та 

вдосконалення окремих складових технології і в черговий раз свідчать про 

те, що технологія це закономірний результат здійснення наукової роботи та 

наукової діяльності. (4) Всі проблеми використання технології у національній 

економіці України, можна систематизувати на шість рівнів: (А) 

методологічний; (Б) інституційний; (В) правозабезпечувальний; (Г) 

правовизначальний; (Д) інфраструктурний; (Е) інвестиційний. Запропонована 

класифікація може бути покладена в основу подальших наукових досліджень 

для визначення конкретних аспектів критичності впливу зазначених 



недоліків на відносини пов’язані із обігом технологій і може бути покладена 

державним управлінням в основу розробки спеціальних програм державної 

підтримки розвиту високих наукоємних технологій на території нашої 

держави. (5) Сформовано ряд господарсько-правових заходів реалізація яких 

дозволить виправити певну частину недоліків сфери трансферу технологій, 

основна кількість яких спрямована на удосконалення чинного законодавства 

України. До основних засобів віднесено: (А) запровадження єдиного підходу 

в нормативному визначенні технології як об’єкта правового регулювання та 

обороту; (Б) фіксація правової можливості функціонування технології у 

вигляді її матеріального втілення (обладнання, механізмів, верстатів, 

устаткування) та інформаційне втілення (набір необхідної інформації 

(документів) за допомогою яких суб’єкт господарювання має змогу 

відтворити таку технологію у власному виробничому процесі); (В) 

запровадження публічно-правових механізмів захисту прав і законних 

інтересів учасників відносин у сфері обігу технологій (проведення 

незалежної наукової експертизи, введення правил, строків і порядку захисту 

прав, аналогічних правам на об’єкти інтелектуальної власності; (Г) 

запровадження державою інституційних утворень і об’єднань спрямованих 

на поширення відносин пов’язаних із обігом технологій (технологічних бірж, 

технополісів, мереж трансферу технологій і т.д.); (Д) забезпечення процесу 

залучення інвестицій та фінансової підтримки учасників трансферу 

технологій; (Е) прийняття окремого нормативно-правового акту на рівні 

Закону України який би регулював відносини трансферу технологій та 

фіксував всі вказані засоби подолання існуючих неспроможностей ринку 

технологій в Україні. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: у складі робочої групи працівників НДІ 

ПЗІР НАПРНУ, брав участь у експертному дослідженні проекту Закону 

України "Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо 

стимулювання розвитку інноваційних технологій в промисловості", за № 

8411, внесеним народними депутатами І. Котвицьким та Г.Кривошеєю. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України - не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 



6.1.Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень - не проводилося. 

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовних та інших державних 

органів - не готувалися. 

6.3.Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні - не приймалася. 

6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані - не були. 

6.5.Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян - не готувалися. 

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

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву 

конференції, дату та місце проведення). – не приймав. 

  9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті:   

1. Давидюк О.М. Особливості господарсько-правового статусу технології, 

створеної в результаті наукових чи науково-дослідних робіт.  Право та 

інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2018. № 1 (10). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/6/ Davydiuk10.pdf., 0,7 друк.арк.  

2. Давидюк О.М. Проблеми правового забезпечення відносин пов’язаних із 

обігом технологій в Україні та господарсько-правові засоби їх вирішення / 

Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : 

Право, 2018. No2(22). – С. 75-80,  0,8 друк.арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science- 

відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

Публікації у інших наукометричних базах даних - відсутні. 

 



Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор: 

  Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, відсутні. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 

19. Вказати наявність авторських свідоцтва та патентів.  

 Авторські свідоцтва, патенти не отримував. 

20. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не проводилося. 

21. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно –  14 одиниць/1,4 друк. арк.; кількість наукових статей та тез, 

надрукованих студентами у співавторстві з викладачами – не 

виконувалась. 

 

 

                                                                       ____________ доц. Давидюк О.М. 

 



                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№   4   від    5 грудня   2018 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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