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1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА 
ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)

Номер і назва теми

Кількість годин

Форми
контролю

Усього
годин

/кредитів

3 них

лекції
прак
тичні

заняття
СРС

Тема 1. Сутність і механізм 
комерціалізації результатів 
наукових досліджень і розробок як 
об’єктів права інтелектуальної 
власності.

12 2 2 8 Т, БН, 
ПП

Тема 2. Система міжнародних угод 
комерціалізації інтелектуальної 
власності

10 2 - 8 Т, к,
ПП, ПЗ

Тема 3. Комерціалізація об’єктів 
авторського права 11 2 2 7 ОН, ПЗ, 

ПП
Тема 4. Способи комерціалізації 
результатів наукових досліджень і 
розробок.

11 2 2 7 Т, БН
пвз

Тема 5. Механізм комерціалізації 
інтелектуальної власності на 
підприємстві

12 2 2 8 Т, БН, К, 
ПП, ПЗ,

Тема 6. Інструменти оцінювання 
вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності

12 2 2 8 Т, БН ПЗ

Тема 7. Ліцензування як форма 
комерціалізації результатів 
наукових досліджень і розробок

11 2 9
Т, БН 

ОН, ПЗ, 
ЗІР

Тема 8. Система управління 
трансфером технологій 
на підприємстві

11 2 2 7 БН, ПП, 
ПЗ, ЗІР

Разом 90/3 16 12 62
Підсумковий контроль -  залік

Умовні позначення:
Т -  тестування;
БН -  брейнстормінг, наукова дискусія;
К- вирішення ситуаційної вправи/кейсу;
ПП -  підготовка доповіді/ презентації (дайджесту, повідомлення); 
ПЗ -  перевірка аналітично-розрахункової задачі;
ЗІР -  захист індивідуальної роботи



2. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ), ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ,
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Результати навчання Навчальна діяльність

Розраховани 
й робочий 

час 
здобувана 

(год.)
-  сформувати уявлення про 

сутність та механізм 
комерціалізації 
результатів наукових 
досліджень

-  розуміти сутність 
основних понять і 
категорій з 
комерціалізації 
інтелектуальної власності

-  дослідницькі навички, 
достатні для проведення 
наукових і прикладних 
досліджень на рівні 
останніх світових 
досягнень 3 відповідного 
напряму спеціальності 
здобувана

Тема 1. Теоретичні основи комерціалізації інтелектуальної власності
Лекція №1. Теоретичні основи комерціалізації інтелектуальної власності

План лекції:
1. Поняття інтелектуальної власності, результатів наукових досліджень і розробок, 

об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ)
2. Суб’єкти та об’єкти комерціалізації ОПІВ.
3. Механізм комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок

Список рекомендованих джерел:
Нормативно-правові акти: 1-14 .
Основний: 16 -  18, 20.
Додатковий: 22 -  27, 30, 31, 37 -  39.
Інтернет-джерела: 40 -  52.

2

Самостійна робота здобувачів:
1. 1.Підготовка довідкової інформації у формі повідомлення/ презентації/ 

ілюстрацій»* за даними обстеження інноваційної діяльності в економіці України за 
останні 5 років:
(а) аналіз підприємств з технологічними інноваціями за напрямами інноваційної 
діяльності за розміром підприємств та скласти діаграма або графік щодо розподіл 
обсягу витрат на технологічні інновації за видами витрат за видами економічної 
діяльності;
б) з метою оволодіння навичками ідентифікації тенденцій та наукових завдань у
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*  К урси вом  виділено інтерактивні ф орм и проведення занять



сфері комерціалізації інтелектуальної власності зробити порівняльний аналіз 
статистики даних щодо розподілу підприємств з технологічними інноваціями, які їх 
самостійно розробляли протягом останніх 5-10 років за типами інновацій та за 
видами економічної діяльності (оптова торгівля, промисловість, рекламна 
діяльність і дослідження, транспорт і складське господарство тощо).

2.Теоретична підготовка питань до проведення брейнстормінгу
Практичне заняття 1.
1. Брейнстормінг щодо сучасного стану інноваційної діяльності та комерціалізації 

результатів наукових досліджень в Україні.
2. Здійснити аналіз тенденцій розподілу обсягу витрат на технологічні інновації за 

видами економічної діяльності та визначити тренд. Презентація доповідей 
здобувачів.

2

-  уміння здійснювати 
міжнародну реєстрацію 
прав інтелектуальної 
власності та оформлювати 
звітну документацію за 
результатами наукових 
досліджень у 
відповідності до 
затверджених стандартів.

-  здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 
інформації з різних 
джерел, застосовування 
баз даних та інших 
електронних ресурсів, 
спеціалізованого 
програмного забезпечення 
у науковій діяльності.

Тема 2. Система міжнародних угод комерціалізації інтелектуальної власності.
Лекція №2. Система міжнародних угод комерціалізації 

інтелектуальної власності 
План лекції:

1. Світовий ринок інтелектуальної власності.
2. Інституційна складова державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні.
3. Роль міжнародних організацій WIPO та EU IPO у комерціалізації інтелектуальної 

власності.
4. Особливості подання міжнародної заявки на реєстрацію об’єкта інтелектуальної 

власності.
Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові акти: 1-14.
Основний: 15 -  21.
Додатковий: 26, 27, ЗО, 31, 35, 37 — 39.
Інтернет-джерела: 40 -  52.

2

Самостійна робота здобувачів:
1.Підготовка дайджесту та /або есе щодо умов правового забезпечення 
комерціалізації о б ’єктів права інтелектуальної власності в окремих країнах світу та

8



перспектив комерціалізації результатів наукових розробок здобувачів у рамках 
дисертаційного дослідження.
2. Тестування з тем 1,2

-  здатність виявляти 
проблеми, визначати 
наукові завдання у сфері 
комерціалізації об’єктів 
авторського та суміжних 
прав;

-  розуміння методичного 
інструментарію оцінки 
майнових прав 
інтелектуальної власності 
ефективності 
комерціалізації

Теми 3. Комерціалізація об’єктів авторського права
Лекція №3. Комерціалізація об ’єктів авторського права

План лекції:
1. Результати наукових досліджень і розробок як товар.
2. Поняття, основні завдання, функції і принципи авторського права у комерційній 
діяльності.
3. Суб’єкти та об’єкти авторського права у комерційній діяльності

Список рекомендованих джерел
Нормативно-правові акти: 3, 5 -  14.
Основний: 15 -  19.
Додатковий: 22 -  25, ЗО -  33.
Інтернет-джерела: 40, 42, 49.

2

Самостійна робота здобувачів:
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації авторських та суміжних прав, їх 
реалізації навести 3 приклади використання підприємствами/організаціями у 
комерційній діяльності (міжнародний і галузевий аспект).
2. Тестування з теми 3.

7

Практичне заняття 2.
1. 3 метою оволодіння навичками ідентифікації видів особистих немайнових та 

майнових прав авторів, визначення умови дії авторського та суміжних прав на 
об’єкти інтелектуальної власності проведення аудиторной дискусії з обговоренням 
їх прикладів за результатами підготовленої індивідуальної презентації

2. Виконати ситуаційну вправу/кейс, за результатами якої визначити суб’єктів та 
об’єктів авторського та суміжних прав та запропонувати перспективи отримання 
комерційної вигоди.

2

-  знання форм 
комерціалізації 
результатів наукових 
досліджень і розробок;

Теми 4. Способи комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок.
Лекція №4. Способи комерціалізації результатів наукових 

досліджень і розробок 
План лекції:

2



-  вміти здійснювати 
підготовку науково- 
обґрунтованих 
пропозицій ЩОДО 
фінансування проектів 
наукових досліджень, 
реєстрації прав 
інтелектуальної власності 
та оформлювати звітну 
документацію за 
результатами наукових 
досліджень у 
відповідності до 
затверджених стандартів.

-  уміння оцінювати 
вартість об’єкта 
інтелектуальної власності 
на основі витратного 
підходу

1. Способи і стратегії комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок 
інжиніринг, промислова кооперація, передача технологій в рамках спільних 
підприємств, технічна допомога, франчайзинг, лізинг.

2. Економічний ефект від використання ОПІВ у господарській діяльності. 
Комерціалізації торгової марки (знаку) та її використання у бізнесі.

3. Форма подання опису ОПІВ на ринок.
4. Узгодження інтересів та синхронізація дій суб’єктів секторів підприємництва, 

вищої освіти, держави та громадськості
Список рекомендованих джерел

Нормативно-правові акти: 4 -1 4 .
Основний: 16 - 18.

Додатковий: 22 -  39.
Інтернет-джерела: 40, 42, 49.

Самостійна робота здобувачів:
1. 3 метою опанування методів оцінювання вартості об’єкта інтелектуальної власності 

ознайомитись з алгоритмом вирішення задач щодо визначення вартості патенту 
на базі витратного підходу та вирішити завдання за варіантом.

2. Тестування

7

Практичне заняття 3 .

1.. Брейнстормінг /наукова дискусія щодо вибору стратегії комерціалізації результатів 
наукових досліджень. Презентація рішень.
2. Розгляд ситуації щодо вибору способу комерціалізації, (франчайзинг)

2

—  уміння реалізовувати 
наукові проекти, які 
дають можливість 
переосмислити наявне та 
створити нове цілісне 
знання та/або професійну 
практику і розв’язувати 
значущі наукові та 
технологічні проблеми 3

Теми 5. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності на підприємстві
Лекція 5. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності на підприємстві

План лекції:
1. Маркетинг результатів наукових досліджень і розробок
2. Стратегія і тактика проведення переговорів щодо використання інтелектуальної 

власності.
3. Мета і критеріїв оцінки ефективності комерціалізації ідей. Показники оцінювання 

корисності наукового дослідження/розробки.
4. Характеристика етапів проекту комерціалізації об’єкта інтелектуальної власності.

2



дотриманням норм 
академічної етики 

-  уміння визначати мету, 
критерії оцінки 
ефективності 
комерціалізації 
ідей/результатів із 
врахуванням соціальних, 
економічних, екологічних 
та правових аспектів.

Список рекомендованих джерел
Нормативно-правові акти: 3 - 8 ,  11, 13.
Основний: 15-21.
Додатковий: 22, 28 -  ЗО, 36 -  38.
Інтернет-джерела: 40-43 .
Самостійна робота здобувачів:
1. Підготовка до тестування з теми.
2. Вирішення аналітичної задачі «Параметри оцінки комерціалізації та потенціалу 

трансферу технологій» та зробити висновки щодо ефективності їх трансферу у 
формі презентаці'і/доповіді

8

Практичне заняття 4.
Вирішення типових задач з метою опанування умінь щодо алгоритму розрахунку 
вартості патенту на базі витратного підходу за методом первісних витрат (письмово)

2

— здатність оцінювати 
ціну ОПІВ методами: 
приведених витрат, 
фактичних витрат, 
прямої капіталізації 
доходу, методом роялті;

-  використовувати 
інноваційні підходи для 
вирішення проблемних 
питань щодо 
асортименту, якості та 
безпечності продукції у 
процесі оцінювання 
вартості об’єктів 
інтелектуальної 
власності

Тема 6. Інструменти оцінювання вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності

Лекція №6. Інструменти оцінювання вартості прав на о б ’єкти 
інтелектуальної власності 

План лекції:
1. Нормативи та методичний інструментарій оцінки у процесі комерціалізації 

майнових прав інтелектуальної власності.
2. Підходи та методи оцінювання прав на об’єкти інтелектуальної власності.
3. Переваги та обмеження існуючих підходів до оцінювання вартості об’єктів 

інтелектуальної власності.
Список рекомендованих джерел 

Нормативно-правові акти: 1 -7 , 12.
Основний: 15 — 19.
Додатковий: 22, 27, 33 -  39.
Інтернет-джерела: 40, 42, 43, 50 -  52.

2

Самостійна робота здобувачів:
1. Контрольне тестування з тем 1-6.
2. Підготовка індивідуального завдання «Методи оцінювання вартості об’єктів 

інтелектуальної власності»
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Практичне заняття 5.
1. 3 метою набуття умінь використання інструментів оцінювання майнових прав 
інтелектуальної власності вирішення задачі щодо ідентифікації етапів оцінки 
інтелектуальної власності та вибору методів оцінки ОПІВ за варіантами
2. Виконати індивідуальне завдання. Розрахувати вартість ліцензії за методом роялті.

2

-  опанування підходів до 
моделювання складних 
правових процесів, 
прогнозування їх 
розвитку в умовах 
динамічних соціо- 
економічних 
перетворень;розуміння 
методів державного 
регулювання процесів 
передачі і комерціалізації 
знань та алгоритму оцінки 
вартості об’єктів права 
інтелектуальної власності;

-  уміння складати 
ліцензійний договір та 
визначати ціну ліцензії

Теми 7. Ліцензування як форма комерціалізації результатів 
наукових досліджень і розробок

Лекція №7. Ліцензування, принципи та методи розрахунку ціни ліцензії
План лекції:

1. Сутність ліцензування. Види ліцензійних договорів
2. Принципи та методи розрахунку ціни ліцензії.
3. Види ліцензійних винагород: паушальні платежі, роялті, платежі на компенсаційній 

основі, комбіновані платежі.
4. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.
5. Сутність та форми комерціалізації ноу-хау.

Список рекомендованих джерел 
Нормативно-правові акти: 1 -  7, 12.
Основний: 15 -  19.
Додатковий: 25, ЗО, 31, 34, 35, 39.
Інтернет-джерела: 40, 42, 44, 46, 48.

2

Самостійна робота здобувачів:
1. Підготовка до тестування з тем 6.
2. Вирішення ситуаційної вправи (кейсу). Обґрунтувати пропозиції щодо вибору 

ліцензійного договору за умовами ситуаційної вправи/кейсу. 2.1. Скласти 
ліцензійний договір та визначити ціну ліцензії.

9

— розуміння сутності 
управління трансфером 
технологій;

-  складати алгоритм 
проведення
економічного та

Тема 8. Система управління трансфером технологій на підприємстві
Лекція №8. Система управління трансфером технологій на підприємстві

План лекції:
1. Сутність управління трансфером і комерціалізацією технологій.
2. Алгоритм технологічного аудиту. Технологічне прогнозування.
3. Методи зниження ризиків на етапах проектування технологій та трансферу.

2



технологічного аудиту;
-  уміння здійснювати 

апробацію і впровадження 
результатів наукових 
досліджень, висновків, 
методичних та 
практичних 
рекомендацій

4. Показники оцінювання ефективності трансферу технологій.

Список рекомендованих джерел
Нормативно-правові акти: 1 -  5, 13, 14.
Основний: 15-18.
Додатковий: 25, 29, ЗО, 32, 37 -  39.
Інтернет-джерела: 40, 41, 44, 49, 51, 52.
Самостійна робота здобувачів:
1. Підготовка до тестування з теми 8
2. Питання до опитування та аудиторної дискусії: Які стратегії використовуються для 

підвищення ефективності трансферу технологій? Запропонуйте кроки по 
забезпеченню ефективності трансферу технологій на підприємстві, в Україні та ЄС. 
Проаналізуйте на конкретних прикладах (сайт Національної мережі трансферу 
технологій http://www.nttn.org.ua/)

7

Практичне заняття 6.
1. Виконання практичної вправа зі складання алгоритму технологічного та 

економічного аудиту.
2. Презентація індивідуальних завдань щодо комерціалізації розробок відповідно до 

наукових інтересів/ предмету дисертаційного дослідження здобувана (у тому числі 
це може бути апробація у формі проекту тез доповіді або наукової статті)

2
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