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2.Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

«Правове регулювання технологічного циклу», 1,5 друк. арк.   

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

«Правове регулювання технологічного циклу», 2,6 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, тези наукових виступів. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Запропоновано зафіксувати в чинному законодавстві України 

нормативно-правову конструкцію, за якою поняття трансферу технологій, 

має ототожнюватись (чи бути близьким за своїм змістом із такою категорією 

як «правочин»). Крім цього, в сутність трансферу технологій мають бути 

введені правові механізми які опосередковують передачу майна, майнових 

прав і результатів виконання робіт в публічно-правовій сфері національної 

економіки між державними (комунальними) підприємствами установами 

організаціями. В будь-якому випадку, потрібно пам’ятати, що практика 

реалізації господарських відносин у сфері трансферу технологій, свідчить 

також і про необхідність надання правового захисту і матеріальному 

втіленню технологій (технологічній лінії, експериментальному 

конструюванню технології, технологій втіленій у цілісній майновий 

комплекс суб’єкта господарювання). Ці об’єкти містять в собі повне та 

абсолютне відображення всіх необхідних відомостей про техніко-технічний 

зміст технології в обсязі який дозволяє безперешкодно відтворити такого 

роду об’єкт. Саме через це, чинне законодавство України має надати їм 

адекватний правовий захист. 

Виходячи із такого концептуального формулювання, доцільно 

запропонувати власне (авторське) визначення трансферу технологій, під яким 

слід розміти вчинення уповноваженими - суб’єктом господарювання, або 

іншим учасником відносин пов’язаних із створенням, передачею прав та 

втіленням технологій, організаційно-господарських дій, або укладання 

відповідного господарсько-правового чи цивільно-правового договору, та/або 

вчинення іншого правочину чи/або організаційно-управлінських дій 

публічно-правового характеру, які будуть спрямовані на передачу прав на 

технологію, або інформації про технологію, чи/або матеріального втілення 

(відтворення) технології від одного суб’єкта (учасника) вказаних відносин до 



іншого, з метою їх подальшої передачі іншим суб’єктам або використання з 

метою організації здійснення виробничої діяльності (комерціалізації). 

На наше переконання, використання запропонованої концепції 

дозволить досягти цілого ряду додаткових ефектів, які не досяжні за умов 

чинного правового регулювання. А саме:  

Перше – трансфер технологій буд охоплювати собою цілий ряд способів 

передачі, а не ототожнюватись лише з можливістю укладання одного чи 

декількох господарсько-правових чи цивільно-правових договорів та угод; 

Друге – трансфер технологій буде охоплювати собою більш широке 

коло об’єктів (як інформаційного так і матеріально-речового змісту), 

можливість захисту яких, відчутно вплине на позитивну динаміку 

розповсюдження в бізнес середовищі відносин пов’язаних із створенням, 

передачею прав та втіленням технологій; 

Третє – фіксація більш деталізованого переліку способів передачі 

технологій, створюватиме передумови для застосування більш дієвих та 

ефективних засобів захисту прав і законних інтересів за допомогою 

приватно-правового інструментарію (засобів забезпечення виконання 

зобов’язань і таке інше); 

Четверте – регламентація процесу трансферу технологій як більш 

розгалуженого процесу їх передачі, дозволить задіяти класичну систему 

правопідтверджуючих засобів (правовстановлюючих документів, рішень 

судів і т.д.), що сприятиме інтенсифікації цих відносин в межах національної 

економіки України. 

Всі фактично існуючі різновиди трансферу технологій запропоновано 

класифікувати наступним чином: 

За критерієм права власності на основі якого створено технологію: (1) 

приватноправові способи трансферу технологій (трансфер технологій 

створених на основі приватної форми власності); (2) публічно-правові 

способи трансферу технологій (трансфер технологій створених на основі 

державної чи комунальної форми власності); (3) змішані способи трансферу 

технологій (засновані на змішаній формі власності та/або на механізмах 

державно-приватного партнерства);  

За таким критерієм, як кількість суб’єктів (учасників) заучених до 

процесу створення, передачі прав та втілення технологій: (1) трансфер 

технологій який започатковується та реалізується в межах одного суб’єкта 

господарювання; (2) трансфер технологій який започатковується і 

реалізується в межах багатьох суб’єктів, коло яких визначено персонально в 

момент реалізації процесу такої передачі; (3) трансфер технологій який 

започатковується і реалізується в межах багатьох суб’єктів, коло яких не 

визначено персонально в момент реалізації процесу такої передачі. 

За обсягом прав наявних у розпорядженні автора (розробника) 

технології на момент початку її трансферу можна виділити: (1) трансфер 

технологій який ґрунтується на використанні особистих немайнових та 

майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що лежать в 

основі технології; (2) трансфер технологій який ґрунтується на використанні 



тільки майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності; (3) 

трансфер технологій, що основується на використанні прав на об’єкти які 

мають ознаки об’єктів права інтелектуальної власності, але не отримали 

такого статусу через волевиявлення їх автора. 

Нормативна фіксація всіх перерахованих способів трансферу технологій, 

дозволить законодавцю, донести до суб’єктів господарювання 

основоположні вектори подальшого використання засобів захисту прав і 

законних інтересів і тим самим опосередковано забезпечити більш високий 

рівень гарантій розвитку суспільних відносин які виникають під час 

створення, передачі прав та втілення технологій. 

Запропоновано зміни до Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» наступного змісту: По перше: має  

бути закріплено такі форми публічно-правового трансферу технологій як –  

(1) виконання робіт, щодо створення технології на конкурсних засадах в 

порядку законодавства у сфері державних закупівель; (2) придбання  

майнових прав на технологію в порядку визначеному законодавством у сфері  

державних закупівель; (3) створення технологій в результаті виконання  

фундаментальних та прикладних наукових досліджень;  (4) здійснення  

цільових інновацій, шляхом внесення технологій до статутного (складеного)  

капіталу чи цілісного майнового комплексу державних підприємств, установ,  

організацій, з метою подальшого здійснення господарської діяльності  

спрямованої на отримання прибутку та його перерозподілу для наповнення  

державного бюджету; (5) державне завдання для створення технологій в  

межах оборонного сектору; (6) спільний розвиток технологій в межах  

нормативних механізмів державно-приватного партнерства. Фіксація такого 

детального переліку способів (видів) трансферу технологій, дозволить з 

одного боку розширити перелік правомочностей щодо розпорядження  

наявним інтелектуальним потенціалом держави та органів місцевого 

самоврядування, що гарантовано призведе до більш ефективного  

використання наукового потенціалу, а з іншого дозволить більш широко  

імплементувати результати наукових та науково-дослідних робіт до  

виробничої сфери і тим самим активізувати процеси виробничого оновлення 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій. Крім цього,  

такого роду нормативні правила, будуть здійснювати непрямий 

(опосередкований) вплив і на сферу бізнесу, яка з одного боку отримає  

доступ до інноваційної продукції та матиме можливість створити нові 

об’єкти цивільного та господарського обороту (нові види продукції  

виробничо-технічного призначення та/або товарів народного споживання), а 

з іншого буде вимушене діяти в умовах більш високого рівня конкуренції,  

що стимулюватиме підвищення рівня конкурентоздатності і як наслідок 

призведе до зростання їх економічного потенціалу.  

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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



1) У складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР НАПрНУ, прийнято участь 

у розробці проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної 

діяльності», який розробляється Міністерством освіти і науки України з 

метою подальшого внесення на розгляд Верховної ради України (режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/gromadske-obgovorennya-zakonoproyekt-

shodo-pidtrimki-ta-rozvitku-innovacijnoyi-diyalnosti;); 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативно-правових актів. 

1) У складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР НАПрНУ, прийнято 

участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну 

експертизу», який було розроблено Міністерством освіти і науки України з 

метою подальшого внесення на розгляд Верховної ради України; 

2) У складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР НАПрНУ, прийнято 

участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону України 

«Про державну політику перехідного періоду»; 

3) У складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР НАПрНУ, прийнято 

участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань 

управління майном для потреб Збройних сил України», реєстраційний номер 

5801, від 19.07.2021 р., внесений до Верховної ради України народним 

депутатом Білозір Л.М. та іншими; 

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 

у науково-консультативних радах при Верховному Суді та 

Конституційному Суді України. 

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Огородніка Костянтина 

Михайловича, від 16.04.2021 р. № 22.2-12/451 щодо  співвідношення 

https://mon.gov.ua/ua/news/gromadske-obgovorennya-zakonoproyekt-shodo-pidtrimki-ta-rozvitku-innovacijnoyi-diyalnosti
https://mon.gov.ua/ua/news/gromadske-obgovorennya-zakonoproyekt-shodo-pidtrimki-ta-rozvitku-innovacijnoyi-diyalnosti


положень статті 129 ГПК України з положеннями спеціального Закону 

України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом" (Кодексу України з процедур банкрутства) у питанні здійснення 

розподілу судових витрат, пов'язаних з розглядом справи у процедурі 

банкрутства, щодо покладення витрат на іншу ніж сторони у справі особу, 

зокрема, й понесених в судах апеляційної та касаційної інстанції. 

 Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Огородніка Костянтина 

Михайловича, від 16.04.2021 р. № 22.2-12/452 щодо нормативного поєднання 

положень статей 34, 35 Закону України "Про виконавче провадження" з 

положеннями статті 41 Кодексу України з процедур банкрутства стосовно дій 

виконавця щодо зупиненого виконавчого провадження з примусового 

виконання наказу про реалізацію майнових активів боржника, які є 

предметом забезпечення, у випадку настання обставин, зазначених у частині 

8 статті 41 КУзПБ.  

 Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Кондратової Ірини Дмитрівни, 

від 29.10.2021 р. № 118/0/27-21 від 29.10.2021 р. щодо застосування норм ст. 

53 та ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» 

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. 

1) Підготовлено відповідь на запит Державного підприємства 

«Український науково-технічний центр металургійної промисловості 

«Енергосталь» (ідентифікаційний код 31632138) від 25.05.2021 р., за вих. № 

1-01-377к. 

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) Інтернет-конференція «Сучасні проблеми права та інноваційної 

економіки» – м. Харків, 26 березня 2021 р.; 

2) Інтернет-конференція “Актуальні проблеми господарської діяльності 

в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0” – збірник, м. Харків, 21 травня 

2021 р. 

3) Інтернет-конференція “Конституційні засади розвитку інноваційного 

суспільства” – м. Харків, 25 червня 2021р.; 

 

 

 



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

тези та ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Навчальний посібник:  

Швидка Т.І., Давидюк О.М. Корпоративне право. Підготовка до іспиту: 

навч. посіб./ Т.І. Швидка, О.М. Давидюк. – Харків: Право, 2021. – 104 с.; 

(особистий внесок 6,05 друк.арк.) 

Розділ в колективній монографії:  

Давидюк О.М. Підсистема трансферу технологій в національної  

інноваційної системі / Правове  забезпечення Національної інноваційної  

системи у сучасних умовах: монографія / [С. В. Глібко, О. В. Розгон, Ю. В. 

Георгієвський та ін.]; за ред. С. В. Глібка, О. В. Розгон. – Харків: НДІ прав.  

забезп.  інновац.  розвитку НАПрН України, 2020. – 360 с., 1,0 друк. арк. 

Стаття:   

Давидюк О.М. Проблеми ідентифікації поняття трансферу технологій: 

господарсько-правовий аспект // Право та інноваційне суспільство: електрон. 

наук. вид. 2021. № 1 (16) URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/06/Davydiuk16.pdf, 0,7 друк. арк. 

Тези наукових доповідей: 

Давидюк О.М. Ідентифікація форм і способів трансферу технологій // 

Сучасні проблеми права та інноваційної економіки : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР 

НАПрН України № 3 за матеріалами інтернет-конференції (м. Харків, 26 

березня 2021 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків : НДІ ПЗІР НАП рН 

України, 2021. 320 с.URL: https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21_35.pdf 0,3 друк. арк. 

Давидюк О.М. Проблеми нормативної систематизації способів 

трансферу технологій // Актуальні проблеми господарської діяльності в 

умовах розбудови економіки Індустрії 4.0 : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН 

України № 4 за матеріалами круглого столу (м. Харків, 21 травня 2021 року) / 

за ред. О. О. Дмитрик, К. О. Токаревої. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 

2021. 197 с. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/Conf_21.05.2021/Conf_21.05.21_36.pdf 0,3 друк. арк. 

Давидюк О.М. Публічно-правові способи трансферу технологій // 

Конституційні засади розвитку інноваційного суспільства : зб. наук. пр. за 

матеріалами інтернет-конференції (м. Харків, 25 червня 2021 року) / за ред. 

А. В. Стріжкової. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. 170 с.,  

URL: https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21.pdf 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. 

 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Davydiuk16.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Davydiuk16.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21_35.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21_35.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_21.05.2021/Conf_21.05.21_36.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_21.05.2021/Conf_21.05.21_36.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21.pdf


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 2021 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 являюсь членом спеціалізованих вчених рад. 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

Опонентом дисертаційних захистів не виступав. 

 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати 

окремо докторські, окремо кандидатські. 

Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не готувались. 

 

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. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 

 

                                                            ________ Олександр ДАВИДЮК 

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4 від  03 

грудня 2021  р. 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 _________   Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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