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Дисципліна «Комерціалізація інтелектуальної власності» спрямована на 
формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії теоретичних знань 
і практичних навичок щодо механізму та організаційно-правового забезпечення 
комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок, застосування 
специфічних методів та інструментів комерціалізації, набуття фахових компетенцій 
з планування, організації та контролю об’єктів комерціалізації знань. 

Завданнями дисципліни «Комерціалізація інтелектуальної власності»  є 
набуття здобувачами таких компетенцій: розуміння механізму комерціалізації 
результатів наукових досліджень і розробок, використання їх у бізнесі в якості 
нематеріальних активів, впровадження у виробництво та продаж (у тому числі у 
науковому дослідженні) найбільш перспективних розробок шляхом співробітництва 
з вітчизняними і закордонними  бізнес-структурами.  

Програма та робоча програма  дисципліни базується на вивченні нормативних 
циклів повної вищої освіти. 

Формат дисципліни – змішаний, передбачає поєднання традиційних форм 
аудиторного навчання з елементами електронного навчання (Blended Learning), в 
якому використовуються аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн 
консультування тощо. 

Змістові модулі (теми).  
Теоретичні основи комерціалізації результатів  інтелектуальної власності. 

Система міжнародних угод комерціалізації результатів наукових досліджень та 
розробок. Комерціалізації об’єктів авторського права. Способи комерціалізації 
результатів наукових досліджень і розробок. Механізм комерціалізації результатів 
інтелектуальної власності на підприємстві. Інструменти оцінювання вартості прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. Ліцензування як форма комерціалізації 



результатів наукових досліджень і розробок. Система управління трансфером 
технологій.  

Форми поточного контролю: тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, захист 
індивідуальних та групових проектів. 

Форма підсумкового контролю: залік (брейнстормінг, дискусія – 10 балів, 
тестування – 25 балів, науковий огляд/есе – 15 балів; презентація і захист 
індивідуального завдання / проекту/статті за темою дослідження здобувача –  
30 балів; вирішення кейсів / розрахункових задач (3) – 20 балів). 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних 
технологій: проблемні лекції, метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням 
інформаційних технологій, презентацій, розв’язання розрахунково-аналітичних 
задач, самостійна робота. 

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, 
лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, рекомендовані 
джерела.  
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 Політики курсу. Організація освітнього процесу аспірантів в КНТЕУ 

здійснюється відповідно до: Положення про дотримання академічної доброчесності 
педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами 
освіти КНТЕУ, Недопущення плагіатусу здобувача вищої освіти КНТЕУ,  
Положення про дистанційне навчання у КНТЕУ; Положення про самостійну роботу 
студентів і аспірантів КНТЕУ; Положення про оцінювання результатів навчання 
студентів і аспірантів; Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю 
знань здобувачів вищої освіти КНТЕУ; Положення про атестацію здобувачів вищої 
освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ; Положення про процедуру і 
підстави для видачі документів про вищу освіту державного зразка у КНТЕУ	


