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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 державного стимулювання і розвитку 

трансферу технологій», 1,5 друк. арк.   

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

«Господарсько-правові засоби державного стимулювання і розвитку 

трансферу технологій»,  1,7 друк. арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Розділ в колективну монографію. Наукові 

статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Чинне законодавством України для органів місцевого самоврядування 

передбачає лише виключний перелік форм участі таких органів у 

інноваційному процесі. До них відносяться: (а) затвердження місцевих 

інноваційних програм; (б) виділення коштів місцевих бюджетів для 

фінансової підтримки місцевих інноваційних програм; (в) створення 

комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової 

підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, (г) 

фінансування місцевих інноваційних програм за рахунок коштів місцевого 

бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх 

регіональні відділення) або через комунальні інноваційні фінансово-кредитні 

установи; (ґ) встановлення порядку формування і використання коштів 

комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; (д) контроль за 

фінансуванням місцевих інноваційних програм за кошти місцевого бюджету 

через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні 

відділення); (е) контроль за діяльність комунальних інноваційних фінансово-

кредитних установ. (2) Аналіз законодавства ЄС дозволяє визначити роль 

органів місцевого самоврядування в інноваційних процесах, як інституція яка 

має забезпечувати інфраструктурне забезпечення/допомогу іншим учасникам 

через систему створених інституцій в яких має бути створено всі необхідні 

передумови для виробничо-технічного забезпечення господарської діяльності 

інноваційного спрямування та тісну взаємодію (контакт) із учасниками цих 

відносин. (3) Доцільним вважається внести зміни до статті 7 Закону України 

«Про інноваційну діяльність» розширивши перелік повноважень органів 

місцевого самоврядування в інноваційних процесах. Основними напрямками 

розширення такого роду інновацій мають бути: (а) введення нових форм 

участі органів місцевого самоврядування в інноваційній діяльності які будуть 



характеризуватись більш високим ступенем індивідуальності та вибірковості 

стимулювання розвитку тих видів інноваційної діяльності які відповідають 

потребам конкретного регіону. (б) Надання права органам місцевого 

самоврядування виступати інвестором/замовником інновацій шляхом 

укладання договорів із конкретними суб’єктами господарювання, що 

здійснюють наукову, науково-дослідну чи інноваційну діяльність. (в) 

Покладення обов’язку на органи місцевого самоврядування контролювати 

порядок використання майна чи ресурсів переданих за умовами укладених 

договорів. (г) Встановлення можливості фінансування розробників інновацій 

тільки у разі передачі майнових прав (частини майнових прав) на об’єкти 

права інтелектуальної власності, що будуть створені (можуть бути створені) 

в результаті такого фінансування або забезпечення. (ґ) Покладення обов’язку 

на органи місцевого самоврядування реалізовувати отримані інновації через 

наявну систему комунальних підприємств, закладів, установ в системі 

життєзабезпечення регіону. 

На наше глибоке переконання, саме зменшення дистанційності у 

відносинах забезпечення інноваційної діяльності органами місцевого 

самоврядування, дозволить забезпечити більш ефективний індивідуальний 

розвиток окремих інновацій які потребують певні регіони та територіальні 

громади. Такій меті відповідає лише інструментарій договірного права, 

який передбачає всі необхідні механізми в межах яких може відбутись 

вказана взаємодія. Існуючі на сьогодні форми участі органів місцевого 

самоврядування в інноваційних процесах не передбачають високого 

ступеня індивідуальності, а спрямовані на створення рівних умов 

забезпечення всіх учасників інноваційних відносин засобами фінансової або 

матеріальної підтримки. Неефективність цих форм була доведена 

мінімальним ступенем їх поширення і як наслідок неефективністю їх 

реалізації. Запропоновані напрямки (принципи) трансформації існуючих 

форм участі органу місцевого самоврядування в інноваційних відносинах 

спрямовані на усунення цього недоліку і здатні забезпечити більш високу 

ступінь ефективності від впровадження інновацій, створених за підтримки 

та участі місцевої влади. 

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. 

Участі не приймав. 

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) II Круглий стіл “Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення”, Харків, 05 червня 2020 р., м. Харків, НДІ ПЗІР НАПрНУ; 

2) ІІ Всеукраїнська конференція «Стратегії підприємницької діяльності в 

інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного 

підприємництва» – 16 листопада 2020 р. – м. Харків; 

3) Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ 

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ». (20.11.2020 р.) 

м. Харків, НДІ ПЗІР НАПрНУ; 

 

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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Стаття:   

1.Окремі аспекти реалізації господарсько-правової компетенції органів 

місцевого самоврядування на впровадження інновацій // Право та 

інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14) URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf ,  0,7 друк. арк. 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf


2. Господарсько-правове регулювання підсистеми технологій Національної 

інноваційної системи. Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 

2020.№2(15).  

URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Davydiuk15.pdf, 0,7 друк. 

арк. 

Тези: 

1.Господарсько-правові аспекти реалізації права органів місцевого 

самоврядування на впровадження інновацій II Круглий стіл “Регіональні 

інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення” – Харків, 05 червня 

2020, 0,3 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 2020 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 на госпрозрахунковій основі. Участь  

не приймав. 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Davydiuk15.pdf


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 

№ 6 від  26 листопада 2020 р. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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