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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета навчальної дисципліни – формування у аспірантів комплексного 

розуміння сутності інтелектуальної діяльності, економічної природи 

інтелектуальної власності, змісту та структури права інтелектуальної власності, 

розуміння механізму та принципів комерціалізації результатів наукових 

досліджень, структури майнових та немайнових прав на результати наукової 

діяльності, методів їх оцінки та захисту. 

Розширення системи знань та компетенцій викладачів науковців вищого 

навчального закладу щодо інноваційного менеджменту, комерціалізації 

наукових дослідження та основ трансферу технологій. Ознайомлення з 

передовою зарубіжною та вітчизняною практикою в цій галузі. Надання 

теоретичних та  нормативних положень з основ управління міжнародними 

проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про 

міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до 

міжнародних програм. 

Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час 
семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення 
знань має самостійна робота аспірантів.  

Основна мета самостійної роботи аспіранта полягає в засвоєнні в повному 
обсязі навчальної програми та формуванні у аспірантів загальних і професійних 
компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього 
фахівця вищого рівня кваліфікації. 

Завдання методичних рекомендацій для самостійної роботи аспірантів з 

дисципліни «Комерціалізація наукових досліджень та трансфер 
технологій» полягає в чіткій, цілеспрямованій допомозі аспірантам в 
організації самостійної підготовки до семінарських занять. Для ефективного 
засвоєння курсу аспірантт, працюючи самостійно, має опрацювати не тільки 
основні, а й додаткові літературні джерела з тем курсу.  

Оскільки семінарські заняття є основним видом практичних занять і 
ефективним засобом розвитку культури наукового мислення, їх метою є 
закріплення теоретичних знань, отриманих на лекції, застосування їх у 
сучасних економічних ситуаціях, намагання передбачити подальший розвиток.  
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Структура семінарського заняття: 
• заслуховування матеріалів, підготовлених за планом заняття;  
• дискусійне обговорення незрозумілих та важливих злободенних 

проблем; 
• заслуховування фіксованих виступів. 
Слід також бути готовим до написання рефератів. При цьому аспірант 

повинен навчитися вести пошук необхідної літератури в бібліотечних фондах 
МАУП, у мережі інтернет тощо. 

 
 
 

 
 

Зміст самостійної роботи з дисципліни 

 «КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ» 

 
Заняття 1. 

 
Тема: "Базові категорії комерціалізації результатів наукових 

досліджень " 
1.  Економічна природа наукових продуктів та потреба в їх 

комерціаліїації.  
2.  Передумови виникнення прийняття рішення щодо комерціалізації 

винаходів та ноу-хау.  
3.  Еволюція парадигми впровадження винаходів у серійне виробництво 

та використання.  
 

Теми  фіксованих виступів 
1. Технологія та трансфер технологій. 
2. Основні завдання трансферу технологій у життєвому циклі інновацій. 
3. Нормативно-правова база трансферу технологій: організаційні та 

правові форми трансферу технологій. 

Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 22] 
Питання для самостійного вивчення 

1. Посередники у трансфері технологій та їх функції.  
2. Комерціалізація як етап управління інтелектуальної власності.  
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Основні способи набуття прав інтелектуальної власності. Дуалізм прав 
інтелектуальної власності. 

 
Заняття 2. 

 
Тема: " Сутність та структура відносин інтелектуальної власності." 
1. Поняття і принципи управління інтелектуальної власності  

2. Характеристика майнових прав інтелектуальної власності. 

3. Основні правові режими охорони об’єктів інтелектуальної власності. 
Авторські і суміжні права..  

4. Особливості правової охорони комп’ютерних програм і баз даних. 
Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 

5.Оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію. 
Теми  фіксованих виступів 

1. Права на торговельні марки.  

2. Права на торговельні марки закордоном.  

3. Порядок отримання прав та їх обсяг.   

4. Комерційні найменування. 

5.  Гудвіл: поняття та правове значення. 

6. Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок. 

7. Стратегія захисту від конкурентів.  

8. Стратегія нападу на конкурентів.  

9. Стратегія створення іміджу компанії.  

10. Стратегія оптимізації фінансово-господарської діяльності. Стратегія 

«вільних інновацій». 

 

Література: [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22] 
 

Питання для самостійного вивчення 
1.Правова охорона комерційної таємниці.  

2.Забезпечення режиму комерційної таємниці.  

 
Заняття 3. 
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Тема:  " Об’єкти промислової власності та методи їх комерціалізації " 
1. Правові засади обліку та використання об’єктів права інтелектуальної 

власності у господарській діяльності  
2. Правові засади бухгалтерського обліку  інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів.  

3. Інвентаризація об’єктів права інтелектуальної власності.  

4. Оцінка об’єктів права інтелектуальної власності. 

5.  Характеристика основних способів оцінки.  

6. Первинні документи бухгалтерського обліку інтелектуальної власності. 

7. Оподаткування доходів від комерціалізації інтелектуальної власності. 

8. Роялті як об’єкт оподаткування: поняття, ознаки, особливості 

оподаткування. 

 
Теми  фіксованих виступів 

 

1.Правове регулювання відносин щодо службових об’єктів права 

інтелектуальної власності.  

2. Договірне регулювання відносин між роботодавцем і творцем. 

3.Винагорода за створення і використання об’єкта права інтелектуальної 

власності. 

Література [1 – 3; 8; 9; 12; 16; 17; 22] 
    

Питання для самостійного вивчення 
1 Локальне нормативне регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності. Положення про забезпечення дотримання прав інтелектуальної 

власності компанії. Положення про комерційну таємницю.  Договори, що 

встановлюють умови доступу до інформації. 

 
Заняття 4. 

 
Тема: " Комерціалізація наукових досліджень та розробок " 
1. Наукові дослідження та розробки як об’єкти правової охорони 
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2. Правове регулювання наукової діяльності.  
3. Види наукових результатів.  
4. Правове регулювання науково-дослідних робіт.  
5. Правове регулювання створення науково-технічної продукції. 
6. Правове регулювання наукових досліджень з державним 

фінансуванням.  
7. Договори на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та 

технологічні роботи. «Research & Development» компанії 
 

Теми  фіксованих виступів 
1.Організаційно-правова структура комерціалізації наукових результатів, 

що створюються в рамках університетських досліджень.  

2.Підрозділи з питань управління інтелектуальної власності.  

3.Правові засади взаємодії дослідницьких університетів та господарюючих 

суб’єктів з метою комерціалізації інтелектуальної власності.  

 

Література [1 – 3; 4; 11; 12; 16; 22] 
 

Питання для самостійного вивчення 
1. Правові засади взаємодії дослідницьких університетів та господарюючих 

суб’єктів з метою комерціалізації інтелектуальної власності.  

 
Заняття 5. 

 
Тема: "Ліцензування інтелектуальної власності як форма 

комерціалізації 

" 
1. Ліцензування інтелектуальної власності.  
2. Поняття ліцензії у сфері інтелектуальної власності.  
3. Перехресне ліцензування. 
4.  Види ліцензій.  
5. Виключна ліцензія.  
6. Одинична ліцензія.  
7. Невиключна ліцензія. 
8.  Субліцензії.  
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9. Переваги і недоліки ліцензій різних видів.  
10. Вільні публічні ліцензії.  
11. Зміст ліцензійних договорів. 
12. Права та обов’язки сторін.  
13. Ліцензійні платежі. . 
 

Теми  фіксованих виступів 
1. Передліцензійні договори. 
2.  Договір про нерозголошення. 
3.  Договір про наміри.  

 
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22] 

 
 

Питання для самостійного вивчення 
1.Опціонний договір.  
2.Договір про передання ноу-хау.  
3.Переваги та недоліки ліцензування та повного передання прав.  

 
Заняття 6. 

 
Тема: " Правове регулювання комерціалізації об’єктів авторського 

права." 

1. Договірні відносини щодо комерціалізації об’єктів авторських прав. 
2. Авторський договір: поняття і основні види.  
3. Договір на створення об’єкта за замовленням і використання. 
4. Авторський договір про передання (відчуження) виключних прав на 

твір.  
5. Види платежів.  

Теми  фіксованих виступів 
1. Особливості договорів на використання комп’ютерних програм.  
2. Види ліцензій на комп’ютерні програми.  
3. Особливості правового регулювання господарського використання 

комп’ютерних програм і баз даних.  
4. Особливості виробництва та розповсюдження фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм і баз даних. 
Література [1 – 3; 4; 8; 12; 16; 17; 22] 
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Питання для самостійного вивчення 
1. Авторський договір про передання виключного права на використання  

твору. 
2.  Авторський договір про передання невиключного права на 

використання  твору. 
3.  Зміст договорів 

 
Заняття 7. 

 
Тема: " Правове становище учасників відносин щодо комерціалізації 

інтелектуальної власності" 
 
1. Характеристика ринку комерціалізації інтелектуальної власності. 
2. Основні учасники відносин щодо комерціалізації інтелектуальної 

власності.  
3. Спільні підприємства. Spin-off і Start-up компанії.  
4. Технопарки та наукові парки. 

 
 

Теми  фіксованих виступів 
1. Бізнес-інкубатори. Центри комерціалізації технологій.  

2. Наукові установи. Дослідницькі університети.  

3. Офіси з управління ІВ та трансферів. 

4.  Посередники на ринку комерціалізації інтелектуальної власності. 

Їх роль. Види посередників.  

 
Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20] 

Питання для самостійного вивчення 
1. Корпоративні посередники. 
2.  Групові посередники.  
3. Індивідуальні посередники. Випадкові посередники. 

 
Заняття 8. 

 
Тема: " Правове регулювання трансферу технологій" 
1. Технологія як об’єкт правової охорони.  
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2. Склад технології.  
3. Поняття трансферу технології.  
4. Стадії життєвого циклу інноваційної продукції.  
5. Основні етапи передання технології. 
6.  Передання прав на технології, створені за бюджетні кошти.  

  
 

Теми  фіксованих виступів 
1. Види договорів про трансфер технологій.  
2. Зміст договорів про трансфер технологій.  
3. Ліцензійні договори.  

.  

Література: [1 – 3; 12 - 15; 17 - 19] 
Питання для самостійного вивчення 

1. Договори на інжиніринг. 
2.  Договір про спільні дослідження і розвиток. 
3.  Лізинг.  

Заняття 9. 
Тема: " Організація та засоби управління трансфером технологій " 
1. Методи оцінки інтелектуальної власності. 

2.   Визначення коефіцієнтів прискорення технологічного процесу і 

відшкодування витрат на придбання ліцензії. 

3.  Визначення відносної економії за рік від закупівлі ліцензії. 

4.  Методика оцінки комерційного потенціалу технологій. 

Теми  фіксованих виступів 
1. Ключові віхи проекту. 
2.  Плановий бюджет проекту.  
3. Припущення й обмеження – передумови. 
 

 
Література [1 – 3; 5 - 7; 17 - 19] 

 
Питання для самостійного вивчення 

1. Вимоги й стандарти.  
2. Підходи до виконання проекту.  
3. Організаційна структура.  
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4. Керування проектною документацією. 
5.  Керування відхиленнями 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ 

1. Ідентифікація потреби в технологіях.  
2. Оцінка витрат пов’язаних з придбанням технологій. 
3. Інформаційний пошук технологій для трансферу. 
4. Обгрунтування методу трансферу технологій за сучасних умов. 
5. Порівняння і вибір технологій. 
6. Переговори між продавцями та покупцями технологій. 
7. Укладення договору про передачу технологій методом трансферту. 
8. Впровадження та використання технології. 
9. Процес трансферу технологій. 
10. Національна та міжнародна система прав інтелектуальної власності.  
11. Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та за 
кордоном. 
12. Вибір об’єктів інтелектуальної власності для їх комерціалізації. 
13. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
14. Захист прав інтелектуальної власності в судовому та спеціальному 
порядку. 
15. Комерційна діяльність і ринки трансферу технологій. 
16. Основи комерціалізації трансферу технологій. 
17. Стратегії комерціалізації нових технологій. 
18. Джерела патентної інформації і документації, патентні дослідження. 
19. Пошук комерційно життєздатних технологій. 
20. Маркетинговий аналіз та дослідження в трансфері технологій. 
21. Нормативно-правова база України щодо комерціалізації наукових 
досліджень (РНД) 
22. Пошук і відбір інноваційних ідей для комерціалізації та трансферу. 
23. Застосування інструментів інвестиційного аналізу для оцінки 
економічної доцільності РНД. 
24. Прогнозування розвитку інноваційних технологій. 
25. Створення та діяльність офісів трансферу технологій (ОТТ) в 
наукових організаціях та на промислових підприємствах. 
26. Стоврення Spin-off та Start Up компаній для комерціалізації РНД. 
27. Попередня оцінка вартості виробництва інноваційної продукції та 
розміру інвестицій. 
28. Бізнес-план проекту комерціалізації РНД. 
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29. Бар’єри щодо комерціалізації в Україні та шляхи їх подолання. 
30. Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування наукових 
досліджень. 
31. Діюча система донорських організацій у сфері трансферу технологій. 
32. Білатеральні проекти науково-технічного співробітництва. 
33. Європейські освітянські програми: ТЕМПУс, Еразму Мундус. 
34. Програми економічної мобільності Фулбрайта, Кондрада Аденауера 
тощо. 
35. Рамкові програми науково-технічного розвитку Європейського 
Союзу. 
 

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  

1. Дослідити зміст та еволюцію теорій інформаційного суспільства, 
мережевої економіки, економіки знань. 

2. Проаналізувати різні підходи до структурування інтелектуального 
капіталу. 

3. Дослідити підходи до класифікації, структурування та формалізації 
інформації як результату інтелектуальної діяльності. 

4. Дослідіть особливості еволюції інтелектуальної власності в XVII—XX ст. 
5. Проаналізуйте зміст та теоретичні засади сучасної теорії інтелектуальної 

власності. 
6. Дослідіть проблеми та суперечності розвитку відносин інтелектуальної 

власності в Україні 
 

7. Проаналізуйте сучасний стан та проблеми комерціалізації результатів 
наукових досліджень в Україні 

8. Дослідіть особливості формування і розвитку фінансових механізмів 
комерціалізації результатів наукових досліджень 

9. Проаналізуйте методи аналізу структури та рентабельності 
інтелектуального капіталу. 

10.  Дослідіть міжнародні аспекти охорони авторських прав 
11.  Проаналізуйте правові засади розпоряджання авторськими правами в 

Україні. 
12. Дослідіть специфіку еволюції авторського права в Україні. 
13. Дослідіть сучасний стан та проблеми патентування винаходів в Україні 
14.  Проаналізуйте джерела права промислової власності в Україні 
15. Дослідіть умови патентоздатності винаходів згідно з нормами Паризької 

Конвенції. 
16. Дослідіть особливості правової охорони ноу-хау та наукового відкриття в 

Україні 
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17. Проаналізуйте міжнародні аспекти правової охорони сортів рослин та 
порід тварин 

18. Дослідіть суперечності комерціалізації раціоналізаторської пропозиції та 
комерційної таємниці 

19. Дослідіть основні методи розрахунку та джерела інформації для 
визначення ставки роялті та коефіцієнта капіталізації. 

20. Проаналізуйте переваги та недоліки застосування різних підходів для 
оцінки об’єктів авторського права. 

21. Дослідіть проблеми, які виникають під час оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності в Україні. 

22. Назвіть основні завдання оцінки об’єктів інтелектуальної власності. 
23. Які фактори враховуються під час визначення ставки дисконтування? 
24. Назвіть основні методи оцінки результатів інтелектуальної діяльності. 
25. Розкрийте зміст основних етапів оцінки об’єктів інтелектуальної 

власності. 
26. Дослідіть методики амортизації нематеріальних активів, що передбачені 

чинним законодавством України 
27. Проаналізуйте особливості нормативно-правового регулювання 

оподаткування операцій з нематеріальними активами в Україні 
28. Дослідіть зміст ПСБО України 8 «Нематеріальні активи» та визначте його 

особливості порівняно з міжнародними стандартами обліку 
29. Дослідіть стан та специфіку захисту права інтелектуальної власності в 

Україні. 
30.  Ознайомтеся із вітчизняним законодавством щодо охорони та захисту 

права інтелектуальної власності. 
31. Проаналізуйте міжнародні аспекти захисту права інтелектуальної 

власності. 
32. Дослідіть способи розпорядження об’єктами інтелектуальної власності, 

які активно використовуються в Україні 
33. Проаналізуйте особливості функціонування ринку ліцензій. 
34. Дослідіть типову структуру ліцензійного договору. 
35. Дослідіть сучасний стан ринку об’єктів інтелектуальної власності в 

Україні 
36. Проаналізуйте можливі проблеми, які можуть ускладнити проведення 

маркетингових досліджень на ринку об’єктів інтелектуальної власності 
37. Дослідіть зміст нормативних документів, що регулюють проведення 

патентно-кон’юнктурних досліджень в України. 
38. Дослідіть сучасний стан і проблеми державного фінансування 

інтелектуальної діяльності в Україні. 
39. Проаналізуйте зміст та значення франчайзингу у комерціалізації 

результатів наукових досліджень. 
40. Дослідіть особливості ринку венчурного фінансування інноваційної 

діяльності в України. 
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41. Дослідіть вітчизняний ринок результатів інтелектуальної діяльності та 
охарактеризуйте ризики, які йому притаманні. 

42. Проаналізуйте переваги страхування комерціалізації результатів 
наукових досліджень у порівнянні з іншими методами управління 
ризиками 

43. Дослідіть особливості розвитку ринку страхування комерціалізації 
результатів наукових досліджень в України. 

44. Дослідіть сучасний стан Національної мережі трансферу технологій 
України. 

45. Проаналізуйте основні проблеми, які стримують розвиток трансферу 
технологій в Україні. 

46. Дослідіть нормативно-правові засади трансферу технологій в Україні 
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29. http://www.companion.ua – журнал "Компаньон" 
30. http://www.kontrakty.com.ua – газета "Контракты" 
31. http://www.investgazeta.net – "Украинская инвестиционная газета" 
32. http://www.korrespondent.net – Українська мережа новин 

"Korrespondent.net 
Офіційні сайти державних органів влади: 
33. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 – Офіційний 

сайт Верховної Ради України 
34. http://www.stat.gov.ua – Офіційний сайт Державного статистичного 

управління України 
35. http://www.biz-registr.com.ua/?ct=12 – Офіційний WWW-Регістр бізнес-
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сайтів України і зарубіжжя 
36. http://www.min.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету міністрів України 
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