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1.Давидюк Олександр Миколайович. 

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», 1,9 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.  

Запропоновано систему і класифікацію заходів захисту та поновлення 

порушених прав учасників відносин пов’язаних із обігом технологій в 

Україні. Визначено їх розподіл на основні та похідні. До основних 

віднесено: (1) речово-правові спеціальні способи захисту права власності 

від порушень, не пов’язаних із володінням, (позов про заборону дій, що 

порушують право власності – ч.2 ст.386 ЦК України; віндикаційний позов – 

ст.ст.387–390 ЦК України; позов про усунення перешкод у здійсненні права 

користування та розпорядження своїм майном – ст.391 ЦК України; позов 

про визнання права власності – ст.392 ЦК України); (2) інші спеціальні 

способи захисту права власності від порушень, не пов’язаних із володінням, 

(визнання незаконним правового акта, що порушує право власності – ст.393 

ЦК України; відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, 

будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності – ст.394 ЦК 

України); (3) господарсько-правові засоби (стаття 217 Господарського 

кодексу України) відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-

господарські санкції та адміністративно-господарські санкції. 

До похідних запропоновано відносини засоби захисту встановлені 

законодавством у сфері інтелектуальної власності (а) право вимагати 

визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора 

на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, 

якщо це практично можливо; право забороняти під час публічного 

використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає 

залишитись анонімом; право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати 

зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його 

примірниках і під час будь-якого його публічного використання; право 

вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому 



посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора; виключне 

право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону 

використання твору іншими особами (ст. 14-15 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права»; (б) право на встановлення авторства на 

винахід (корисну модель); право на встановлення факту використання 

винаходу (корисної моделі); право на  встановлення власника патенту; 

право на примусове поновлення порушених прав власника патенту; право 

на примусове виконання умов укладених ліцензійних договорів; 

встановлення права попереднього користування; право на відшкодування 

збитків (стаття 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі»); в) право на встановлення авторства на промисловий зразок; право 

на встановлення факту використання промислового зразка; право на 

встановлення власника патенту; право на примусове поновлення 

порушених прав власника патенту; право попереднього користування 

промисловим зразком; право на відшкодування збитків, заподіяних 

неправомірним використанням промислового зразку (стаття 27 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки»). 

До засобів поновлення порушених прав у сфері трансферу технологій 

які можуть бути визначені сторонами у відповідному договорі можна 

віднести наступні: (а) штраф, пеня, неустойка; (б) гарантія; (в) порука; (г) 

завдаток; (д) застава; (е) притримання.  

Сформовано напрямки модернізації системи засобів захисту і 

поновлення порушених прав учасників відносин у сфері трансферу 

технологій та визначено основоположні засади її реформування. Так, до 

принципів реформування зазначеної системи запропоновано відносити 

наступне: (1) Оновлена система засобів захисту та поновлення порушених 

прав у сфері трансферу технологій має бути побудована на державному 

примусі, тобто опосередкована процедурами із залученням судів та органів 

державної влади; (2) вона має враховувати можливість використання 

оперативно-господарських санкцій; (3) передбачати негативні наслідки для 

особи визнаної винної у порушенні права на технологію здебільшо 

майнового характеру, передбачати вилучення не тільки засобів за 

допомогою яких було порушено право на технологію, але й вилучення та 

передачу результатів господарської діяльності проведеної із порушенням 

права на технологію та примусове переведення прав та обов’язків сторони 

за відповідним договором укладеним особою винною у порушенні права на 

технологію; (4) така система має бути закріплена в спеціальному 

нормативно-правовому акті на рівні не нижче Закону України, який би 

визначав статус технології на території України.  

До основоположних напрямів модернізації системи заходів захисту і 

відновлення порушених прав учасників відносин у сфері трансферу 

технологій слід віднести наступне:  

Введення до системи публічних заходів примусу процедур 

опосередкованих спеціальним органом державної влади наділених правом 

втручатись у відносини пов’язані із обігом технологій. Такого роду 



процедури задіяння системи держаного примусу доцільно покласти на 

систему органів Антимонопольного комітету України як органу 

уповноваженого від імені держави оперативно усувати порушення правил 

добросовісної конкуренції; 

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: брав участь у експертному дослідженні 

проекту Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні 

компанії» (реєстр. № 1181 від 03.08.2019 р.), внесений народними 

депутатами Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Крульком І.І., 

Наливайченком В.О., та ін. 

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): 

1) Конференція: «Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві» (26.02.2019 р.) м. Харків, НДІ ПЗІР НАПрНУ; 

2) Круглий стіл: «Завдання господарсько-правової політики держави в 

умовах четвертої промислової революції» (20.03.2019 р.) м. Харків, 

Національний юридичний Університет імені Ярослава Мудрого; 

3) Круглий стіл: «Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення» (05.04.2019 р.) м. Харків, НАПрНУ, НДІ ПЗІР НАПрНУ, Наукова 

бібліотека Національного юридичного Університету імені Ярослава 

Мудрого; 

4) ІІ Круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах» (17 травня 2019 р.) м. Харків, 

НАПрНУ, НДІ ПЗІР НАПрНУ; 

5) II Міжнароднa міжгалузевa конференція «Підтримка підприємництва 

та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України» (24.05.2019 р.), м. 

Рига, Baltic International Academy National Academy of Law Sciences of 

Ukraine, Scientific and Research Institute of Providing Legal Framework for the 

Innovative Development National Academy of Law Sciences of Ukraine Simon 

Kuznets Kharkiv National University of Economics; 

6) Всеукраїнська Науково-практична Конференція «Конституційно-

правові засади адміністративної реформи в Україні» (24-25.10.2019 р.), м. 

Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля; 

7) Круглий стіл: «Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в 

Україні» (15.11.2019 р.) м. Харків, НАПрНУ, НДІ ПЗІР НАПрНУ; 

8) ІІ Інтернет-конференція «Сучасні проблеми розвитку права та 

економіки в інноваційному суспільстві» (29.11.2019 р.) м. Харків, НАПрНУ, 

НДІ ПЗІР НАПрНУ; 

9) Круглий стіл «Актуальні напрями модернізації  господарсько-правової 

політики держави» (11.12.2019 р.) м. Харків, Національний юридичний 

Університет імені Ярослава Мудрого; 

 

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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Стаття:   

Давидюк О.М. Система засобів захисту та поновлення порушених прав на 

технологію: господарсько-правовий аспект. Право та інноваційне 

суспільство : електрон. наук. вид. 2019. № 1 (12). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf, 0,7 друк. арк.  

Тези: 
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1. Давидюк О.М. Похідні засоби захисту прав на технологію: господарсько-

правовий аспект. Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-

правової політики держави в умовах четвертої промислової революції», 

(20.03.2019 р.) м. Харків, 2019 р./ редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. 

Остапенко, Т.І. Швидка; НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін 

О.В., с. 42-45 – 0,2 друк. арк. 

2. Давидюк О.М. Господарсько-правові особливості регулювання технологій 

в Україні. Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia 

and Ukraine law: II International Intersectoral Conference. Riga: Baltic 

International Academy. 2019. (24.05.2019 р.) Рига, Латвія, 132 pages, с. 50-56, 

0,3 друк.арк. 

3. Давидюк О.М. Проблематика стандартизації технологічної інформації у 

розрізі інформаційного втілення технології Круглий стіл “Теоретичні та 

практичні проблеми земельної реформи в Україні” – збірник 

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/15.11.19/15_11_2019_(16).pdf – 

0,3 друк.арк. 

4. Давидюк О.М. Правове регулювання захисту прав на технологію 

Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності 

в сучасних умовах. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Круглого столу 

м. Харків, 17 травня 2019 р. http://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-221-225.pdf - 0,2 друк. арк. 

5. Давидюк О.М. Господарсько-правові аспекти репрезентування 

інформаційного втілення технології через систему технологічної інформації.  

Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції до 100-річчя 

СНУ ім. В. Даля «Конституційно-правові засади адміністративної реформи 

в Україні» http://archive.pravo-snu.lg.ua/_ld/0/6_8_11____2019-2.pdf - 0,2 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 2019 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.  

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/15.11.19/15_11_2019_(16).pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-221-225.pdf%20-%200,2
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 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. 

 

 

 

                                                                       ____________ доц. Давидюк О.М. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№  5 від    05 грудня 2019 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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