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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Міжнародний технологічний трансфер» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини». 

Анотація навчальної дисципліни – опанування навчальної дисципліни «Міжнародний 

технологічний трансфер» передбачає володіння базовими категоріями, новітніми теоріями, 

концепціями та методами у сфері міжнародного технологічного трансферу. Знати сутність понять 

технологія, інновація, інтелектуальна власність, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, 

інноваційна діяльність, міжнародний науково-технологічний обмін, інжиніринг, етапи життєвого 

циклу технологій, трансфер технологій і міжнародний трансфер технологій. Розуміти стадії 

економічного розвитку, технологічні уклади,  еволюцію технологій, техноглобалізм і процеси 

міжнародного обміну технологіями.  

Етапи життєвого циклу технологій. Вміти здійснювати ситуаційний аналіз життєвого циклу 

проекту міжнародного трансферу технологій. 

Розуміти процес комерціалізації технологій, сутність та види патенту, патентного захисту 

технологій, специфіку патентного троллінгу, особливості міжнародного патентування в процесі 

міжнародного технологічного трансферу. Подача міжнародної заявки на винахід (корисну модель) 

за процедурою РСТ. Знати форми та методи міжнародного трансферу технологій. Розуміти 

сутність патентно-ліцензійної торгівлі, у тому числі міжнародної внутрішньофірмової торгівлі 

ліцензіями, в процесі міжнародного трансферу технологій. Мати навички управління процесом 

комерціалізації технологій та міжнародного технологічного трансферу. Вміти індетнифікувати 

різних учасників міжнародного технологічного трансферу, розмежовувати їх функції, права та 

обов'язки. Знати інфраструктуру міжнародного технологічного трансферу. Центри та мережі в 

системі міжнародного технологічного трансферу. Вміти здійснювати оцінку комерційного 

потенціалу технологій та міжнародного технологічного трансферу. Роль інтелектуальної та 

технологічної ренти в міжнародних економічних відносинах. Розуміти сутність технологічного 

аудиту та вміти формувати та управляти портфелем технологій в процесі міжнародного 

технологічного трансферу. Обґрунтовувати вибір механізму міжнародного технологічного 

трансферу. Розробляти стратегію реалізації/придбання технології на міжнародному ринку 

технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної міжнародний технологічний трансфер базуються 

на матеріалі дисциплін бакалаврського рівня освіти за спеціальністю 292 «міжнародні економічні 

відносини»: вступ до спеціальності, мікроекономіка, макроекономіка, правове регулювання 

економіки, міжнародні економічні відносини. Набуті компетентностей та отримані відповідні їм 

результати навчання після вивчення дисципліни міжнародний технологічний трансфер стають 

підґрунтям для опанування дисциплін: міжнародна економічна діяльність України, міжнародне 

інвестування, венчурний бізнес. 

Метою опанування навчальної дисципліни «Міжнародний технологічний трансфер» є 

володіння базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями та методами у сфері 

міжнародного трансферу технологій завдяки формуванню у студентів компетентностей та 

відповідних їм результатів навчання. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни спрямовані на досягнення здатності застосовувати 

теоретичні знання щодо форм, методів, механізмів управління та адміністрування міжнародного 

трансферу технологій з набуттям знань та практичних навичок комерціалізації наукових 

досліджень, інновацій та інтелектуальної власності. 

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є базові категорії, форми, методи, 
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механізми та адміністрування міжнародного трансферу технологій з набуттям знань та 

практичних навичок венчурного бізнесу, комерціалізації наукових досліджень, інновацій та 

інтелектуальної власності в сучасній інноваційно-інформаційній глобальній економічній системі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання сутності: 

– понять технологія, інновація, інтелектуальна власність, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності, інноваційна діяльність, міжнародний науково-технологічний обмін (МНТО), 

інжиніринг, етапи життєвого циклу технологій, трансфер технологій і міжнародний трансфер 

технологій; 

– види патенту, патентного захисту технологій, специфіку патентного троллінгу, особливості 

міжнародного патентування в процесі міжнародного технологічного трансферу;  

– стадії економічного розвитку, технологічні уклади, еволюцію технологій, техноглобалізм і 

процеси міжнародного обміну технологіями; 

– тенденції розвитку світового ринку техологій;  

– процесу комерціалізації технологій, оцінки технологій, технологічного аудиту, формування 

технологічного портфелю; 

– форм та методів міжнародного трансферу технологій; 

– міжнародної патентно-ліцензійної торгівлі, у тому числі міжнародної внутрішньофірмової 

торгівлі ліцензіями, в процесі міжнародного трансферу технологій;  

– інтелектуальної та технологічної ренти в міжнародних економічних відносинах 

– знати інфраструктуру, центри та мережі в системі міжнародного технологічного трансферу; 

– інфраструктуру, у т.ч. функціонування мережі центрів підтримки технологій та інновацій TISC 

в Україні; 

– тенденції міжнародного технологічного трансферу в Україні. 

2. Уміння: 

– здійснювати ситуаційний аналіз життєвого циклу проекту міжнародного трансферу технологій; 

– управляти процесом комерціалізації технологій та міжнародного технологічного трансферу; 

– індетнифікувати різних учасників МТТ, розмежовувати їх функції, права та обов'язки;  

– здійснювати оцінку комерційного потенціалу технологій та міжнародного технологічного 

трансферу.  

– формувати та управляти портфелем технологій в процесі міжнародного технологічного 

трансферу; 

– обґрунтовувати вибір механізму МТТ; 

– розробляти стратегію реалізації/придбання технології на міжнародному ринку технологій. 

3. Комунікація в процесі вирішення задач зовнішньоекономічної політики держави та 

комунікативного лідерства в міжнародних відносинах, які стосуються управління та 

адміністрування міжнародним технологічним трансфером. 

4. Автономність та відповідальність щодо форм, методів, механізмів та адміністрування 

міжнародного трансферу технологій з набуттям знань та практичних навичок венчурного бізнесу, 

комерціалізації наукових досліджень, інновацій та інтелектуальної власності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей 

та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

292 «Міжнародні економічні відносини». 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР» 

 

Назва теми Кількість годин 

 
Денна форма навчання 

Л
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«МІЖНАРОДНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 

Тема 1. Сутність міжнародного технологічного трансферу 2 2 1 4 

Тема 2. Технології як об’єкти інтелектуальної власності, їх 

правова охорона та захист 
4 4 2 8 

Тема 3. Форми та методи міжнародного технологічного 

трансферу  
2 4 1 4 

Тема 4. Міжнародний технологічний трансфер на світовому 

ринку технологій 
2 2 1 4 

Контрольна (модульна) робота 1 - 2 - 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ТРАНСФЕРОМ» 

Тема 5. Оцінка вартості технології  2 2 1 2 

Тема 6. Управління та адміністрування процесом міжнародного 

технологічного трансферу 
2 4 1 4 

Тема 7. Проведення технологічного аудиту, формування та 

управління портфелем технологій 
2 2 1 2 

Тема 8. Маркетинг-менеджмент в системі міжнародного 

технологічного трансферу 
2 4 2 4 

Тема 9. Управління та адміністрування міжнародним 

технологічним трансфером в Україні 
2 4 2 4 

Контрольна (модульна) робота 2 - 2 - 8 

Підсумковий контроль Екзамен у 6 семестрі (4 г.) 

Усього: 20 32 12 52 

 120 

               кредитів 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«МІЖНАРОДНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ 

Сутність технології, процесу трансферу технологій і міжнародного трансферу технологій 

(МТТ).  

Внутрішньофірмовий та галузевий масштаб МТТ. Міждержавний масштаб трансферу 

технологій. Макрорегіональний  масштаб трансферу технологій. Глобальний масштаб трансферу 

технологій. 

Процес науково-технічної розробки як базис трансферу технологій. Інноваційний процес. 

Ідентифікація об’єкта трансферу технологій. Основні джерела МТТ. Поняття та види результатів 

інноваційної діяльності. Сутність понять інновація, інноваційна діяльність, міжнародний науково-

технологічний обмін (МНТО), інжиніринг. 

 

ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЇХ ПРАВОВА 

ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ 

Результат інтелектуальної діяльності – інтелектуальний продукт. Сутність інтелектуальної 

власності. Система  об’єктів інтелектуальної власності у сфері господарювання. Технології як 

об’єкти інтелектуальної власності.  

Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародного технологічного обміну. 

Інтелектуальна власність як об’єкт правової охорони та захисту. Форми, методи та 

інструменти захисту об’єктів інтелектуальної власності. Міжнародні стратегії трансферу 

технологій з використанням захисту обєктів інтелектуальної власності. Правова охорона та захист 

технологій в процесі МТТ.  

 

ТЕМА 3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ МІЖНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ 

Форми та методи міжнародного трансферу технологій. Ліцензійна торгівля як форма 

міжнародного трансферу технологій. Процес комерціалізації технологій. 

Потреба в інноваціях. Лінійний та ринковий підходи до комерціалізації технологій.  

Потреба в інноваціях. Лінійний та ринковий підходи до комерціалізації технологій. Процес 

комерціалізації технологій. Патентно-ліцензійна торгівля як форма МТТ.  

Комерційна реалізація ноу-хау. Особливості торгівлі ліцензіями на ноу-хау. Структура та 

зміст ліцензійного договору. Зміст передліцензійних договорів. Класифікація ліцензійних 

договорів. Структура, зміст і специфіка складання ліцензійних договорів. Проблеми розробки та 

використання типових договорів МТТ.  

Цілі та засоби державного управління патентно-ліцензійним бізнесом. Реєстрація договорів 

як засіб державного регулювання патентно-ліцензійного бізнесу. Патентно-організаційні служби 

як центри управління інтелектуальною власністю в корпоративних структурах. 

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРАНСФЕР НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Технологічні уклади. Стадії економічного розвитку та еволюція технологій. 



Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний технологічний трансфер» 

8 

Техноглобалізм і процеси міжнародного обміну технологіями.  

Етапи життєвого циклу технологій. Ситуаційний аналіз життєвого циклу проекту МТТ. 

Інтелектуальна власність як об’єкт світової торгівлі. Світовий ринок технологій. Поняття, 

предмети та види ліцензій. Класифікація ліцензій за предметом, за об’ємом прав, за способом 

охорони предмету ліцензії. Права власності в процесі передачі технології ліцензіаром ліцензіату. 

Строкові особливості ліцензування. 

Ринок ліцензій як якісно новий сектор світової торгівлі. 

Масштаби, динаміка та тенденції розвитку міжнародного ринку ліцензій, його основні 

центри. Універсальний характер та галузева структура міжнародної торгівлі ліцензіями. Сутність 

патентно-ліцензійної торгівлі, у тому числі  міжнародної внутрішньофірмової торгівлі ліцензіями 

в процесі міжнародного трансферу технологій.  

Інфраструктура МТТ. Центри та мережі в системі міжнародного технологічного трансферу. 

МТТ в національній, макрорегіональній та глобальній інноваційних системах. Технополіси, 

технопарки, хаби та бізнес-інкубатори як науково-технологічні структури в МТТ. 

Інноваційні мережі (національні, макрорегіональні, глоабльні).  

Центри та мережі в системі міжнародного технологічного трансферу. Корпоративні, 

галузеві, національні та міжнародні Центри трансферу технологій.  

Міжнародні угоди та організації управління інтелектуальною власністю в світовій 

економіці. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ТРАНСФЕРОМ» 

 

ТЕМА 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Підходи та методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності. Оцінка ринкового, 

комерційного потенціалу технологій. Оцінка вартості технології.  

Визначення ціни об’єктів промислової власності. 

Визначення ціни ліцензії.  

Оцінювання економічної ефективності від використання об’єктів промислової власності. 

Вплив патентування на ціноутворення. Визначення ціни продажу патенту. 

Інтелектуальна та технологічна рента. Роль інтелектуальної та технологічної ренти в 

міжнародних економічних відносинах. 

 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ МІЖНАРОДНОГО 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ 

Сутність управління процесом комерціалізації технологій та МТТ. Ідентифікація різних 

учасників МТТ, розмежування їх функцій, прав та обов'язків. Забезпечення ефективного 

управління та адміністрування МТТ. 

Поняття стратегії комерціалізації технологій. Місце технологічної стратегії в міжнародній 

стратегії підприємства. Сфери прикладання технологічної стратегії. 

Бізнес-стратегія використання технології як об’єкту інтелектуальної власності. МТТ в 

загальній стратегії бізнесу.  

МТТ та міжнародні кваліфікаційні стандарти для керівників і фахівців з управління 

інноваційними проектами.  
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ТЕМА 7. ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АУДИТУ, ФОРМУВАННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ТЕХНОЛОГІЙ  

Сутність технологічного аудиту. Цілі технологічного аудиту на рзних організаційних рівнях 

МТТ. Методика проведення технологічного аудиту.  

Ідентифікація об’єкту трансферу технологій, забезпечення його правового захисту та 

визначення правовласників. Прогнозування розвитку технологій. 

Формування портфеля інтелектуальної власності. 

Специфіка розрахунку вартості патентного портфелю. Формування та управління портфелем 

технологій в процесі МТТ. 

 

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Пошук потенційних контрагенів МТТ. Оцінка, вибір та ведення переговорів з 

потенційними контрагентами МТТ. Маркетинг-менеджмент в загальній моделі МТТ. 

Развиток механізмів інвестування в інноваційній сфері. Участь в міжнародних 

технологічних альянсах, консорціумах, стратегічних партнерствах в інноваційній сфері. 

Основні помилки продавця/покупця на міжнародному ринку технологій. Мета 

маркетингових досліджень на ринку технологій. Покроковий маркетинг нових технологій. 

Вибір механізму МТТ. Розробка стратегії реалізації/придбання технології на міжнародному 

ринку. 

Роль консалтингу у пошуку покупця (продавця) технології на міжнародному ринку. 

 

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ  ТА АДМІНІСТРУВАННЯ МІЖНАРОДНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ 

ТРАНСФЕРОМ В УКРАЇНІ 

Міжнародний трансфер технологій як фактор національного економічного розвитку. 

Проблеми МТТ вітчизняних наукових організацій.  

МТТ і НІС України. Інституційні засади з удосконалення управління МТТ в системі 

управління інтелектуальною власністю України. Концепції реформування державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності та Національної стратегії розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні. Рада з питань інтелектуальної власності. 

Українські центри МТТ. «Національний офіс інтелектуальної власності» (НОІВ). 

Функціонування мережі центрів підтримки технологій та інновацій TISC. Центральний TISC 

(Центр підтримки технологій та інновацій). Мережа TISC в Україні. Технополіси, технопарки, 

хаби та бізнес-інкубатори України в МТТ. 

Формування національних та долучення до міжнародних мереж МТТ. 

Тенденції МТТ в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний технологічний трансфер» 

10 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

3.1 КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни (обов’язкової) Міжнародний технологічний трансфер 

для студентів освітньої програми 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 Номер 

заняття 
Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів1 

Змістовий модуль №1 

1 
Заняття 1 (Семінарське). 

Тема 1. Сутність міжнародного технологічного трансферу 
2 

2 

Заняття 2 (Семінарське). 

Тема 2. Технології як об’єкти інтелектуальної власності, їх правова 

охорона та захист 

1,5 

3 

Заняття 3 (Семінарське). 

Тема 2. Технології як об’єкти інтелектуальної власності, їх правова 

охорона та захист 

2 

4 
Заняття 4 (Семінарське). 

Тема 3. Форми та методи міжнародного технологічного трансферу  
1,5 

5 
Заняття 5 (Семінарське). 

Тема 3. Форми та методи міжнародного технологічного трансферу  
3 

6 

Заняття 6 (Семінарське). 

Тема 4. Міжнародний технологічний трансфер на світовому ринку 

технологій 

1,5 

7 

Заняття 7 (Практичне). 

Тема 4. Міжнародний технологічний трансфер на світовому ринку 

технологій 

2 

8 
Заняття 8.  

Контрольна (модульна) робота № 1 
5 

Змістовий модуль №2 

9 
Заняття 9 (Практичне). 

Тема 5. Оцінка вартості технології  
1,5 

10 

Заняття 10 (Семінарське). 

Тема 6. Управління та адміністрування процесом міжнародного 

технологічного трансферу 

1,5 

11 

Заняття 11 (Практичне). 

Тема 6. Управління та адміністрування процесом міжнародного 

технологічного трансферу 

2 

12 

Заняття 12 (Семінарське). 

Тема 7. Проведення технологічного аудиту, формування та управління 

портфелем технологій  

1,5 

13 

Заняття 13 (Семінарське). 

Тема 8. Маркетинг-менеджмент в системі міжнародного технологічного 

трансферу  

1,5 

14 

Заняття 14 (Практичне). 

Тема 8. Маркетинг-менеджмент в системі міжнародного технологічного 

трансферу  

1 

15 

Заняття 14 (Колоквіум). 

Тема 9. Управління та адміністрування міжнародним технологічним 

трансфером в Україні  

2 

16 
Заняття 16.  

Контрольна (модульна) робота № 2 
5 

                                                           
1 Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях 
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Усього балів за роботу на заняттях:  

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів 

1. Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт 3 

2. Презентація групового проекту  7 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

студентів: 
10 

РАЗОМ БАЛІВ:  50/100 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

 

Шкала оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Види робіт поточного 

контролю знань 

студентів 

Рівень виконання 

Відмінний 

 

Добрий 

 

Задовільний 

 

Незадовільний 

 

Бліц-опитування (експрес-

опитування) 

0,5 0 

Відповіді на питання 

семінару (програмні 

питання) 

5 4 3 0 

Доповнення на питання 

семінару  

0,5 0 

Дискусія з елементами 

аналізу  

2 1 0,5 0 

Кейс (Case study) 2 1 0,5 0 

Перевірка виконання 

практичних завдань 

1 0 

Колоквіум 4 0 

Контрольна (модульна) 

робота № 1  

5 4 3 0 

Контрольна (модульна) 

робота № 2  

5 4 3 0 

 

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

 

Види робіт поточного 

контролю знань 

студентів 

Критерії оцінювання 

Відмінний 

 

Добрий 

 

Задовільний 

 

Незадовільний 

 

Бліц-опитування (експрес-

опитування) 

Передбачає опитування всіх студентів групи з однозначних питань на 

тематику семінару, визначення у вигляді усного опитування чи короткого 

тестування.  

0,5 балів – (позитивну оцінку) студент отримує в разі повної правильної 

відповіді щодо знання визначень,  

0 балів – не правильна відповідь, або відсутність відповіді. 

Відповіді на питання 

семінару (програмні 

питання) 

5  

(повна, 

правильна, 

обгрунтована 

відповідь) 

4  

(неповна, 

але 

правильна та 

обгрунтован

а відповідь) 

3  

(неповна, не 

обгрунтована 

відповідь) 

0 

(неправильна, не 

обгрунтована 

відповідь або 

відсутність 

відповіді) 

Доповнення відповіді на 

питання семінару  

0,5 (правильне доповнення до відповіді питання 

семінару) 

0 (хибне 

доповнення або 

відсутність 

відповіді) 
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Дискусія з елементами 

аналізу  

на запропоновану викладачем тему передбачає: 

 поділ студентів на команди по 4-6 осіб; 

 обговорення студентами (в межах команд) запропонованої теми з 

виокремленням проблем та перспектив; 

 виступ одного представника від команди з узгодженою позицією команди; 

 дискусія щодо висловленої позиції між командою, що виступає, та іншими 

студентами групи. 

Наголос робиться на вмінні визначати та аналізувати основні проблеми та 

перспективи, пропонувати оптимальні шляхи розвитку. 

2 бали – обґрунтований виступ з узгодженою позицією команди. Активна 

участь в обговорені виступів та аргументації інших команд. 

1 бал – виступ з логічною неузгодженістю позиції команди. Активна 

участь в обговорені виступів та аргументації інших команд. 

або 

1 бал – обґрунтований виступ з узгодженою позицією команди. 

Відсутність участі в обговорені виступів та аргументації інших команд. 

0,5 бали – необґрунтовані відповіді з узгодженою позицією команди. 

Відсутність участі в обговорені виступів та аргументації інших команд. 

0 балів –  відсутність відповіді. 

 

Кейс (Case study) Вирішення кейсу (Case study) передбачає: 

 поділ студентів на команди по 4-6 осіб; 

 обговорення студентами (в межах команд) запропонованого кейсу; 

 командна підготовка відповіді на питання кейсу 

 виступ по одному представнику від команди з узгодженою позицією 

команди на кожне питання кейсу; 

 дискусія щодо висловленої позиції між командою, що виступає, та іншими 

студентами групи. 

 

- обґрунтовані відповіді на всі питання кейсу – максимально 2 бали. 

- обґрунтовані відповіді на окремі питання кейсу – максимально 1 бали. 

- необґрунтовані відповіді на окремі питання кейсу – максимально 0,5 балів 

- відсутність відповіді – 0 балів. 

Перевірка виконання 

практичних завдань 

1 (правильна відповідь на всі завдання) 0 (неправильна 

відповідь хоч на 

одне з завданнь, або 

відсутність 

відповіді) 

Колоквіум Колоквіум з питань тем 1-9 передбачає усне опитування всіх студентів 

групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу.  

4 бали студент отримує в разі правильної, повної, аргументованої 

відповіді. 

0 балів – (неправильна, не обгрунтована, не повна відповідь або 

відсутність відповіді) 

 

Контрольна (модульна) 

робота № 1  

5  

(правильна 

відповідь на 

90-100% 

тестових 

завдань, 

повна, 

правильна, 

обгрунтована 

відповідь на 

відкриті 

4  

(правильна 

відповідь на 

70-89 

тестових 

завдань, 

неповна, але 

правильна та 

обгрунтован

а відповідь 

на відкриті 

3  

(правильна 

відповідь на 60-69 

тестових завдань, 

неповна, не 

обгрунтована 

відповідь) 

0 

(правильна 

відповідь на 1-59% 

тестових завдань, 

неправильна, не 

обгрунтована 

відповідь або 

відсутність 

відповіді) 



Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний технологічний трансфер» 

13 

питання, 

правильне 

вирішення 

практичних 

завдань) 

питання, 

правильне 

вирішення 

практичних 

завдань) 

Контрольна (модульна) 

робота № 2  

5  

(правильна 

відповідь на 

90-100% 

тестових 

завдань, 

повна, 

правильна, 

обгрунтована 

відповідь на 

відкриті 

питання, 

правильне 

вирішення 

практичних 

завдань) 

4  

(правильна 

відповідь на 

70-89 

тестових 

завдань, 

неповна, але 

правильна та 

обгрунтован

а відповідь 

на відкриті 

питання, 

правильне 

вирішення 

практичних 

завдань) 

3  

(правильна 

відповідь на 60-69 

тестових завдань, 

неповна, не 

обгрунтована 

відповідь) 

0 

(правильна 

відповідь на 1-59% 

тестових завдань, 

неправильна, не 

обгрунтована 

відповідь або 

відсутність 

відповіді) 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Завершується 

дисципліна – екзаменом. Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим 

контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, 

яка фіксується в екзаменаційній відомості. 

Об’єктом поточного контролю та оцінювання знань студентів є програмний матеріал різного 

характеру і ступеня складності, перевірка розуміння і засвоєння теоретичного матеріалу, 

вироблення навичок проведення досліджень та аналізу, умінь самостійно опрацьовувати різні 

інформаційні джерела, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно презентувати певний 

матеріал та оперувати інформацією (презентація).  

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).  

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

- відповіді (виступи) на аудиторних заняттях; 

- результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента; 

- результати виконання і захисту групових завдань;  

- результати виконання контрольних (модульних) робіт. 

 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої 

індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право 

за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені 

навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.   

 

 

 

 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
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4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи. 

1) Індивідуальне завдання № 1 - презентація та захист індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт на основі наукових публікацій і статистичних даних за заданою тематикою 

на одну із запропонованих тем (теми не повинні повторюватись в межах академічної групи)*: 

1. Технологія як види результатів інноваційної діяльності. 

2. Система об’єктів інтелектуальної власності. 

3. Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності. 

4. Сутність міжнародного технологічного трансферу.  

5. Форми міжнародного технологічного трансферу. 

6. Глобальний масштаб трансферу технологій. 

7. Глобальні інноваційні мережі як інструмент міжнародного технологічного трансферу. 

8. Технологічні уклади. Стадії економічного розвитку та еволюція технологій. 

9. Техноглобалізм і процеси обміну технологіями. 

10. Етапи життєвого циклу технологій. 

11. Функція, структура та особливості світового ринку технологій 

12. Україна на світовому ринку технологій. 

13. Відмінність між ідеєю і виразом цієї ідеї. Вираження ідеї в авторському праві. 

14. Надання та отримання авторського права. 

15. Порушення авторського права. 

16. Використання та захист авторського права. 

17. Особливості використання та захисту програмного забезпечення в авторському праві. 

18. Функції авторського права. 

19. Сутність та види патенту згідно Паризької конвенції про охорону промислової 

власності від 20 березня 1883 року та українського законодавства  

20. Що захищає патент? Порушення права на патентний захист. 

21. Як компанії, бізнес та підприємці захищають свої технологічні інновації за 

допомогою патентів. 

22. Захист промислової власності як чинник інноваційного розвитку: зарубіжний та 

український досвід.  

23. Поняття та сутність патентного тролінгу. 

24. Патентні війни як бізнес-стратегія. 

25. Міжнародний трнсфер технологій як предмет маркетингу. 

26. Основні помилки продавця на міжнародному ринку технологій. 

27. Мета маркетингових досліджень на ринку технологій (національний та міжнародний 

аспект). 

28. Основні етапи маркетингу в системі міжнародного технологічного трансферу 

(покроковий маркетинг нових технологій). 

29. Основі складові міжнародного контракту з трансферу технологій. 

30. Які особливості міжнародного контракту з трансферу технологій? 

31. Основні проблеми та перспективи інноваційного розвитку України. 

32. Захист прав інтелектуальної власності: стан справ в Україні. 

33. Захист прав інтелектуальної власності: успішний зарубіжний досвід. 

34. Захист прав інтелектуальної власності в міжнародній конкурентоспроможності країн. 

35. Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі Інтернет. 

36. Проблема академічного плагіату та неоригінальності в Україні. 

37. Суперечливість суспільно-цивілізаційного значення захисту авторського права. 
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38. Роль авторського права у цивілізаційному поступі (креативна економіка). 

39. Комерційна складова застосування авторського права. 

40. Який вид інтелектуальної власності  є  сильнішою формою захисту? 

41. Вплив патентування на ринок інтелектуально-інноваційних технологій. 

42. Патентний тролінг – зловживання чи прибутковий бізнес? 

43. Як ТНК використовують патенти в бізнес-стратегіях? 

44. Як малий бізнес використовує патенти в бізнес-стратегіях? 

45. Роль торгової марки в бізнес-стратегіях підприємств. 

46. Конкуренти на ринку нових технологій: вороги чи партнери? Роль професійних 

асоціацій. 

47. Міжнародно-правова охорона авторського права. 

48. Міжнародні організації в сфері інтелектуальної власності 

49. Національні патентні відомства і організації в сфері інтелектуальної власності 

50. Інститути та інструменти в охороні та захисті прав інтелектуальної власності в 

Україні 

51. Подача міжнародної заявки на винахід (корисну модель) за процедурою Договору про 

патентну кооперацію (РСТ). 

Результатом  індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт має бути: 

1) текст дослідницько-аналітичної роботи 5-8 сторінок А4  (шрифт Times New Roman, 

інтервал 1,5, кегль 14, абзацний відступ – 1,25, поля – 2 см., який здається на перевірку викладачу; 

2) презентація (8-12 слайдів) оголошується в аудиторії. 

 

Загальне оформлення індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт: 

Текст роздруковується українською мовою в одному примірнику. У змісті вказується 

нумерація структурних частин аналітичної доповіді. Кожну структурну частину аналітичної 

доповіді не потрібно починати з нової стоінки. На номер сторінок аналітичної доповіді  

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Розділи нумерують.  

 

Структура дослідницько-аналітичних робіт:  

Тема 

1) стан справ 

2) формулювання проблеми 

3) що зроблено для вирішення проблеми (як вирішується проблема зараз) 

4) що треба зробити для вирішення проблеми 

5) перспективи вирішення проблеми 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Процес підготовки аналітичної доповіді включає  такі послідовні операції: 

1) бібліографічний пошук і відбір існуючих інформаційних документів, що відповідають 

тематиці. Важливим є використання загальнодоступної інформації, яка при бажанні легко 

перепровіряється. Тому існує сувора вимога наявності в них довідково-бібліографічного апарату. 

2) загальне знайомство з проблемою в ретроспективі; 

3) класифікація і структурування інформації; 

4) аналіз зібраної інформації (побудова гіпотези, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, 

визначення тенденцій, формулювання прогнозів); 
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5) послідовне викладення інформаційно-аналітичного матеріалу з формулюванням підсумку 

до кожного розділу аналітичної доповіді; 

6) формулювання підсумкових висновків, на основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків, 

визначення можливих варіантів розвитку подій і з'ясувати ймовірність вирішення проблеми 

завдяки цілеспрямованим діям (і яким саме) України, країни-партнера чи обох країн у 

короткостроковому та середньостроковому майбутніх періодах. 

Загальні вимоги до підготовки аналітичної доповіді. У вступі дається актуальність 

тематики, загальна характеристика, стан нормативно-правового забезпечення цих 

зовнішньоекономічних зв’язків. У розділах аналітичної доповіді  надається характеристика в 

табличній, ілюстративній (діаграми, графіки) та описовій формі справ за останні 5 років. 

Посилання на використані джерела обов’язкові! Кожна цитата обов’язково супроводжується 

посиланням на джерело. Посилання у тексті на джерело слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...», 

«…за даними Держстату [4]». На всі таблиці та ілюстративний матеріал аналітичної доповіді  

повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть повністю наприклад: 

«... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати 

скорочено слово «дивись», наприклад: «... див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».  

Висновки мають ґрунтуватись на дослідженні проведеному в основному тексті роботи, на 

основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків, визначення можливих варіантів розвитку подій і 

з'ясувати ймовірність вирішення проблеми завдяки цілеспрямованим діям (і яким саме) України, 

країни-партнера чи обох країн у наступному. 

Розміщення та оформлення ілюстрацій  

Ілюстрації (графіки, діаграми, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації 

нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу. Номер 

ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, 

відокремлених крапкою. Наприклад: «... Рисунок 1.2 ...» — другий рисунок першого розділу. 

Назва ілюстрації надається під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 1.2 — 

Динаміка торгівлі товарами України з … (2005-2013 рр.), млрд дол. США». Якщо ілюстрації 

створені не автором аналітичної доповіді , необхідно надати відповідне посилання.  

Оформлення таблиць  

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати 

безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. З нового 

рядка пишуть слово «Таблиця» з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці 

нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу. Номер таблиці 

складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: 

«Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно 

з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) 

і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. 

Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку. При поділі 

таблиці на частини допускається її головку (заголовки стовпців) або бокових (заголовки рядків) 

заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій 

частині таблиці. Слово «Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз зліва над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера 

таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони 

складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з 
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великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і 

підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти 

лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом «Те ж», а далі — лапками. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять 

прочерк. У всіх таблицях потрібно вказувати джерело інформації відповідно до списку 

використаної літератури.  

Оформлення списку використаних джерел. Список складають із джерел у тому порядку, 

за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування) сам список 

повинен відповідати вимогам стандарту: ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. 

 

 
1) Індивідуальне завдання № 2 - презентація групового проекту 

Виконання Індивідуального завдання № 2 передбачає такі етапи: 

1. Студенти створюють команди по 4-6 осіб, списки команд та лідерів у кожній команді 

надають викладачу.  

2. Затверджують з викладачем тематику практичного групового проекту. 

3. Надають готовий проект викладачу на перевірку. 

4. Виправляють проект згідно зауважень. 

5. Готують презентацію групового проекту. 

6. Виступають з результатами групової роботи. 

7. Відповідають на запитання. 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи 

 

Критерії оцінювання виконання та захисту індивідуального аналітичного завдання №1 

«Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт» 

Виконання та захист індивідуального аналітичного завдання №1 Оцінка 

Дослідницько-аналітичну роботу підготовлено з  дотриманням структури, врахуванням 

всіх факторів та елементів, аналізом причинно-наслідкового зв'язку, обґрунтуванням 

шляхів усунення виявлених проблем, обґрунтуванням всіх висновків.  

Презентація дослідницько-аналітичної роботи свідчить про вміння робити критичний 

аналіз інформації, обгрунтовувати висновки, аргументовано, логічно та стисло 

відповідати на запитання.  

Відмінно 

(3 ) 

Дослідницько-аналітичну роботу підготовлено з дотриманням структури,  

обґрунтувано шляхи усунення виявлених проблем, обґрунтовано висновк.  

Але не всі фактори та елементи враховано. Аналіз причинно-наслідкового зв'язку не 

повний. 

Презентація дослідницько-аналітичної роботи свідчить про вміння робити критичний 

аналіз інформації, обгрунтовувати висновки, аргументовано, логічно та стисло 

відповідати на запитання. 

Добре 

(2 ) 

Дослідницько-аналітичну роботу підготовлено з дотриманням структури, однак  не 

враховані всі фактори та елементи, не проаналізовано  причинно-наслідкового зв'язок 

не обґрунтовані і тому не переконливі шляхи усунення виявлених проблем, не 

достатньо обґрунтувані висновки. 

Презентація дослідницько-аналітичної роботи свідчить про недостатній рівень 

компетенцій  робити критичний аналіз інформації, обгрунтовувати висновки, 

аргументовано, логічно та стисло по суті відповідати на запитання.  

Задовільно 

(1 ) 

Дослідницько-аналітичну роботу не підготовлено, або підготовлено не за структурою. Не задовільно 
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Не виявлено причинно-наслідкові зв'язки шляхи усунення виявлених проблем, не 

обґрунтовано висновки. 

Презентацію не підготовлено або підготовлено без відображення суті питання, що 

свідчить про недостатній рівень компетенцій робити критичний аналіз інформації, 

обгрунтовувати висновки, аргументовано, логічно та стисло по суті відповідати на 

запитання. 

(0 ) 

 
Критерії оцінювання виконання та захисту аналітичного завдання №2 - презентація 

групового проекту 

1. Груповий проект виконано у повному обсязі з дотриманням термінів, підготовлено 

презентацію, проект захищено, надано відповіді на запитання - 8 балів. 

2. Груповий проект виконано у повному обсязі але не дотримано терміни, підготовлено 

презентацію, проект захищено, але не на всі запитання надано  аргументовані, логічні відповіді - 

6 балів. 

3. Груповий проект виконано не у повному обсязі, підготовлено презентацію, проект 

захищено, але не на всі запитання надано  аргументовані, логічні відповіді - 4 бали. 

4. Груповий проект не виконано, не підготовлено презентацію, проект не захищено - 0 балів. 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен) 

 
Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за 

програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, 

кожне з яких оцінюється в діапазоні 0-10 балів. Відповідно загальний результат екзамену 

оцінюється в діапазоні 0-50 балів. 

  

5.1. Структура екзаменаційного білету: 

 

1. Питання у вигляді тестів 

2. Відкрите питання з розгорнотую відповіддю 

3. Аналітичне завдання на тему «Патентний тролінг як загроза бізнесу» 

4. Розрахункове практичне завдання з коротким обґрунтуванням до розрахунків 

5. Кейс з питаннями.  

 

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента  

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її 

повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів: 

На екзамені оцінюванню підлягають: 

– володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями; 

– вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;  

– вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними 

методами, методиками при вирішенні практичних питань. 

Кількість балів за 10 баловою шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 
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2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

Варіант 1 

1.Основні етапи маркетингу в системі міжнародного технологічного трансферу. 

 

2.Які особливості міжнародного контракту з трансферу технологій? 

 

3.Аналітичне завдання на тему: Патентний тролінг як загроза бізнесу. 

Надати відповідь на конкретному прикладі за планом: 
1) формулювання проблеми 

2) стан справ 

3) що зроблено для вирішення проблеми (як вирішується проблема зараз) 
4) що треба зробити для вирішення проблеми 

5) перспективи вирішення проблеми 

 

4.Розрахувати плановий кошторис до проекту з надання послуг за міжнародним контрактом з трансферу технологій. Дати коротке 

обґрунтування до розрахунків. 

Проект передбачає: надання послуг компанією, платником податків на загальних підставах. 
Проект без розрахунку вартості об’єкту інтелектуальної власності та роялті.  

У виконанні проекту проекті задіяно безпосередньо 3 співробітника з окладом 25000 грн/ місяць. 

Термін виконання робіт 2 місяці. 
Передбачено 1 відрядження на 5 робочих днів до Італії (країни, в яку надаються послуги). 

Спец устаткування для наукових (експериментальних) робіт-  не передбачено. 

Витрати на службові відрядження. відрядження двох працівників до Риму, Італія. В цю суму входить: Переліт Київ-Рим-Київ від авіакомпанії 
МАУ, вартість-8800 грн/особа. Проживання в готелі 40 євро/доба номер на 1 особу. Добові 100 євро – доба. 

До накладних витрат відноситься оренда офісу  - 19500 грн. Та оплата праці адміністративного персоналу . 

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями -200000,00. Прибуток становить 20% від 
собівартості.  

Статті витрат Витрати, грн 

Витрати на оплату праці  

ЄСВ, 22%  

Матеріали  

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей   

Витрати на службові відрядження, всього,  

У тому числі:  

-        добові (5 днів)  

-        транспорт  

проживання (3 дні)  

Спец устаткування для наукових (експериментальних) робіт  

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями  

Інші витрати  

Накладні витрати  

Собівартість   

Прибуток   

Кошторисна вартість (вартість робіт)  

Податок на прибуток (18%)  

Чистий прибуток  

 

5.Розгорнута відповідь на питання Кейсу: 

Передача та комерціалізація нових технологій між університетом та бізнесом: IBTech – UNAM 

 IBTech була створена в 1995 році групою мексиканських науковців і підприємців з метою комерціалізації технологій, розроблених і запатентованих 
Національним автономним університетом (UNAM) по очищенню стічних вод. Під час стартового етапу компанія працювала в рамках Інкубаторної 

системи UNAM для технологій і науково обґрунтованих компаній (SIECyT). Закінчила у 1997 році і тепер працює незалежно за межами 

університетського містечка. IBTech орієнтує свою ділову діяльність на застосування технологій та інженерії для контролю забруднення 
навколишнього середовища, включаючи повторне використання води та побічних продуктів її очищення, з використанням сталого та інтегрованого 

підходу. Компанія розробляє всі необхідні етапи проектів «під ключ» очисних споруд промислових, сільськогосподарських та комунальних стічних 

вод і розробила проекти в Мексиці, Чилі та Аргентині. Основні технології, що використовуються підприємством, є продуктом низки досліджень, 
які розпочалися в UNAM у 1987 році, спочатку у співпраці з Автономним університетом Метрополітен (UAM) та французьким агентством з 

співпраці IRD. Сьогодні IBTech має технічну команду, що складається з 14 фахівців (інженерів, магістрів і докторів наук у галузі інжинірингу). 

Протягом багатьох років UNAM отримала 6 мексиканських патентів на очищення стічних вод, а також патенти в США та Канаді. Університет веде 
переговори про невиключні ліцензії на використання технології для IB-Tech, а також інших інженерно-консалтингових фірм (в даний час три). "З 

комерційної точки зору" інженер Adalberto Noyola, дослідник UNAM, а також підприємець з IBTech, пояснює "факт захисту технології, що 

полегшує переговори про передачу технології від UNAM до приватних фірм, а також надає хороший аргумент для переконання потенційних 
клієнтів у використанні технології ». Патент, Noyola ads, "дає чітке зображення серйозності". У рамках ліцензійної угоди UNAM також включає 

три програмні продукти для проектування реакторів, які захищені авторським правом. Кейс технологій очищення промислових стічних вод, 

розроблений UNAM та комерційно просувається компаніями, такими як IBTech, можна вважати успішним випадком зв’язку університет-
промисловість, передачі технологій та комерціалізації  результатів наукових досліджень і розробок університетів приватним підприємством. 



Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний технологічний трансфер» 

20 

Питання: Розглянемо чутливі вихідні дані патенту, який має університет. Університет може бути власником новаторського нового винаходу, але 

йому може не вистачити засобів або стимулу для повного використання економічної цінності свого об’єкту інтелектуальної власності (ІВ). Яким 

чином будь-яку цінність можна отримати з його ІВ якщо університету бракує засобів для комерційного використання винаходу? 

 

 
 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

 

6.1. Основна література 

1. Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій: навч.посіб., рекомендовано МОН 

України (лист №1/11-9471 від 14.10.2010) К.: Знання, 2011  

2. Лазебний В.С.,  Розорінов Г.М., Толюпа С.В.  Основи інтелектуальної власності та її захисту: 

навч. посіб., рекомендовано МОН, молоді та спорту України (лист №1/11-3701 від 16.05.11) К.: 

Ліра-К, 2011  

3. Пересада А.А., Коваленко Ю.М.  Фінансові інвестиції: підручник К.: КНЕУ, 2006  

4. Дайкер Д.  Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянськх країнах К.: 

К.І.С., 2003 

5.  Никифоров А.С. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління: 

монографія К.: КНЕУ, 2010  

 

6.2. Додаткова література 

1. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М.  Міжнародна економіка: підручник К.: 

КНЕУ, 2014  

2. Диба М.І., Юркевич О.М., Майорова Т.В., Власова І.В. та ін. Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку України: монографія К.: КНЕУ, 2013  

3. Азарян О. М., Денисенко М. П., Заруба В. Я. та ін.; за заг. ред. О.А. Біловодської Механізм 

стратегічного управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія  Суми : Унів. кн., 2017.   

4. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С.  Інновації: теорія, механізм розробки та 

комерціалізація: монографія К.: КНЕУ, 2003  

5. За заг. ред. Лук’яненко Д.Г.,  Антонюк Л.Л.,  Поручник А.М.  Міжнародна інвестиційна 

діяльність К.: КНЕУ, 2003  

6. Горовіц Б., пер. з англ. Олени Замойської; голов. ред. Дем'янчук К.  Безжальна правда про 

нещадний бізнес: Розбудова бізнесу в умовах невизначеності. – 2-ге вид. К.: Наш Формат, 2016  

7. Черваньов Д.М.  СисТема  інноваційного менеджменту: теорія і практика: підручник К.: ВПЦ 

"Київський ун-т", 2012  

8. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М.  Інноваційний менеджмент: теорія і практика 

в умовах трансформації економіки: навч. посібник К.: Центр учбової літератури, 2012 (1 

примірник у бібліотеці КНЕУ) 

9. Рогач О.І., Дзюба П.В.  Міжнародний інвестиційний менеджмент: підручник К.: ВПЦ 

"Київський ун-т", 2011  

10. Василенко В.О., Шматько В.Г.  Інноваційний менеджмент: навчальний посібник К.: Центр 

навчальної літератури, 2003  

11. Національний офіс інтелектуальної власності» (НОІВ) http://nipo.org.ua/pro-noiv 

12. Функціонування мережі центрів підтримки технологій та інновацій TISC. Центральний TISC 

(Центр підтримки технологій та інновацій – ЦПТІ) http://tisc.org.ua/ 

13. http://op.espacenel.com/ або з сайту ЄГІВ: http://www.european-patent-office.org ESP@CENET – 

Електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства ESP@CENET 

14. http://www1.ipdl.jpo.g-o.ip/РА1 /cg-i-bin/PA1 IN1T або з сайту відомства: http://www.jpo.go.jp – 

Searching 1PDL: розділи Searching PAJ (англомовні реферати), Patent Database (повні описи, 

нумераційний пошук) Concordance (відповідність між номерами різних публікацій одного 

винаходу), FI/F-term search (застосування японських пошукових класифікацій) – Електронно-

цифрова бібліотека Патентного відомства Японії 

15. http://Patents1.ic.gc.ca/intro-e.html сайт відомства http://opic.gc.ca/ – БД Патентного відомства 

http://nipo.org.ua/pro-noiv
http://tisc.org.ua/
http://op.espacenel.com/
http://www.european/
http://patent-office.org/
http://www1.ipdl.jpo.g-o.ip/
http://www.jpo/
http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
http://opic.gc.ca/
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Канади 

16. http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P specs.htm  http://www.IPAustralia.g-o 

v.au/services/Ssoft.htm сайт відомства http://www.ipaustralia.gov.au/ – БД Відомства інтелектуальної 

власності Австралії 

17. http://ipdl.wipo.int/en – ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності) 

18. http://www.uspto.gov/patft/index.html – БД Відомства з патентів і товарних знаків США 

19. http://www.depatisnet.de/ – Електронно-цифрова бібліотека Відомства з патентів і товарних 

знаків Німеччини 

20. http://www.patenl.gov.uk/patont/dbase/index.htm – пошук в БД відомства, зокрема у патентному 

бюлетені http: //webdb4. patent, gov. uk/patents – патентний реєстр http://gb.espacenel.com – патентні 

документи з №2000001 (з 1979 p.) – Патентне відомство Великої Британії (Патентний реєстр) 

21. http://www.swissreg.ch; http://www.espacenet.ch – Інститут інтелектуальної власності 

Швейцарії 

22. http://www.wipo.int. 

23. http://ukrpravo.com. 

24. http://spon.kiev.ua. 

25. http://sdip.kiev.ua. 

26. Гіренко А.Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі 

[Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гіренко Анна Тимофіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - Київ, 2018. 

27. Куцик П., Ковтун О. та ін. Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми 

та перспективи 

28. Закон України “Про авторське право і суміжні права” (Відомості Верховної Ради України, № 

13 / 2004). 

29. Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (Відомості Верховної Ради України, № 7 / 2004). 

30. Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування” (Відомості Верховної Ради України, № 33 / 2005). 

31. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (Відомості Верховної Ради 

України, № 3О / 2003). 

32. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” (Відомості Верховної Ради України, 

№ 35 / 2003).  

33. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (Відомості 

Верховної Ради України, № 35 / 2003). 

34. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” (Відомості Верховної Ради України, № 23 

/ 2002).  

35. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Відомості Верховної Ради 

України, № 35 / 2003). 

36. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” (Відомості Верховної 

Ради України, № 35 / 2003). 

37. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” (Відомості Верховної Ради 

України, № 30 / 2003). 

38. Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналась Україна: 

39. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписана в 

Стокгольмі 14 червня 1967 року та змінена 2 жовтня 1979 року; Бернська конвенція про охорону 

літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 

року); 

40. Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 року; 

41. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх 

фонограм від 29 жовтня 1971 року; 

42. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій 

http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P%20specs.htm
http://www.ipaustralia.g-o/
http://www.ipaustralia.gov.au/
http://ipdl.wipo.int/en
http://www.uspto.gov/patft
http://www.uspto.gov/patft
http://www.depatisnet.de/
http://www.patenl.gov.uk/
http://gb.espacenel.com/
http://www.swissreg.ch/
http://www.espacenet.ch/
http://www.wipo.int/
http://ukrpravo.com/
http://spon.kiev.ua/
http://sdip.kiev.ua/
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мовлення від 26 жовтня 1961 року, м. Рим; 

43. Всесвітня конвенція про авторське право від 20 грудня 1996 року; 

44. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, 

прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року; 

45. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року; 

46. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року; 

47. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий у Мадриді 28 

червня 1989 року; 

48. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, прийнята 

15 червня 1957 року; 

49. Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року; 

50. Найробський договір про охорону Олімпійського символу від 26 вересня 1981 року; 

51. Договір про патенту кооперацію від 19 червня 1970 року; 

52. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою 

патентної процедури від 28 квітня 1977 року; 

53. Договір про патентне право від 1 червня 2000 року; 

54. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт 1969 року та 

Женевський акт, прийнятий 2 липня 1999 року); 

55. Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, що 

переглянута у Женеві 10 листопада 1972 року та 23 жовтня 1978 року 

 

 


