
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ4. 
2. Назва: Міжнародний трансфер технологій. 

3.Тип: Обов’язковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Срібна Є.В. кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри міжнародної економіки. 

9. Результати навчання:  
Набуття, засвоєння та формування студентами системи теоретичних знань і практичних 

навичок у сфері міжнародного трансферу технологій. Вивчення теоретичних основ аналізу 

механізму міжнародної передачі технологій. Ознайомлення з системою правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності, особливостями ліцензування торгівлі в міжнародній економіці, 

новітніми формами міжнародного трансферу технологій, особливостями світового ринку високих 

технологій, механізмом державного та міждержавного регулювання трансферу технологій.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Європейська 

інтеграція», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародна економічна діяльність України» та дисципліни, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Загальне розуміння міжнародного трансферу технологій. Теоретичні 

основи аналізу міжнародного трансферу технологій. Законодавче забезпечення трансферу 

технологій. Світовий ринок технологій. Форми та мережа трансферу технологій NTTN. 

Методологія системи ціноутворення на промислові технології. Міжнародний трансфер 

біотехнологій. Міжнародний трансфер інформаційно-комп’ютерних технологій. 

Міжнародний трансфер аерокосмічних технологій. Розвиток альтернативних та безпаливних 

технологій та специфіка їх впровадження. Тенденції розвитку сфери трансферу технологій в 

період глобалізму. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Андронова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: 

монографія / О.Ф. Андронова, А.В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 с.  

2. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій: навчальний посібник для вузів К.: 

Знання, 2011. – 365 с.  

3. Мокій А.І. Бабець І.Г., Полякова Ю.В. Комерціалізація технологій та об’єктів патентного 

права: навчальний посібник. - Львів: ЛКА, 2010. – 416 с.  

4. Перерва П. Г., Коциски Д., Сакай Д., Верешне Шомоши М. Трансфер технологий. 

Монография. – Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 668 с.  

5. Трансфер технологій: підручник / А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук, С. І. Бай та ін.; за заг. 

ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т, 2014. – 556 с. 

4. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, елементи проблемної 

лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 7 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL SUBJECT 
1. Code: BB4 
2. Title: International technology transfer 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level:   the first (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Y.V.Sribna, Ph.D., 

senior lecturer of the department of International Economic Relations. 
9. Results of studies: 

Acquisition, assimilation and formation by students of the system of theoretical knowledge and 

practical skills in the field of international technology transfer. Studying the theoretical basis for the 

analysis of the mechanism of international technology transfer. Familiarization with the system of 

legal protection of intellectual property objects, features of licensing of trade in the international 

economy, the latest forms of international technology transfer, features of the world market of high 

technologies, mechanism of state and interstate regulation of technology transfer. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
«European integration», «Economy of foreign countries», «International economic relations», 

«International economic activity of Ukraine» and disciplines that directly form the competence of a 

specialist in the field of training. 

12. Course contents::  
General understanding of international technology transfer. Theoretical foundations for the analysis 

of international technology transfer. Legislative support for technology transfer. Global technology 

market. NTTN technology transfer forms and network. Methodology of pricing system for 

industrial technologies. International transfer of biotechnologies. International transfer of 

information and computer technologies. International transfer of aerospace technologies. 

Development of alternative and non-fuel technologies and specifics of their implementation. Trends 

in the development of technology transfer in the era of globalism. 

13. Recommended educational editions:  
1. Andronova O.F. Technology Transfer as a Tool for Innovation Activity Implementation: 

Monograph / O. F. Andronova, A.V. Cherep. - K .: Condor, 2007. - 356 p. 

2. M.I. Didkivskyi International Technology Transfer: A Textbook for Higher Education 

Institutions: Knowledge, 2011. - 365 p. 

3. Mokiy A.I., Babets I.G., Polyakova Yu.V. Commercialization of technology and patent law: a 

guide. - Lviv: LKA, 2010. - 416 p. 

4. Pererva P.G., Kotsiskyi D., Sakai D., Vereshne Shomoshi M. Technology transfer. Monograph. - 

X .: AP Virovets, Apostrophe, 2012. - 668 p. 

5. Technology transfer: a textbook / A.A. Mazaraki, GO Androschuk, S.I. Bai, etc .; for the total. 

ed. A. A. Mazaraki. - K .: Kyiv. nat. auction. - econom. Univ., 2014, 556 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 20, independent work – 78 hours. Total - 120 hours 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group tasks of scientific research, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: test at the end of the 7 semester 

Current control (100 points): testing, questioning  

16. Language of teaching:  Ukrainian language. 
 
Head of the Department of International 

economic relations      O.M. Sazonets, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


