
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВК4.1.  

2. Назва: Трансфер технологій. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський).  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 6.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 11. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., 

доцент.  

9. Результати навчання: після вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути 

здатним: 

✔ здійснювати розробку та укладання договорів і угод про: передачу прав на одержання 

патенту; передачу НОУ-ХАУ; надання дозволу використання комерційної таємниці; 

взаємовідносини при патентуванні винаходу / корисної моделі; опційний ліцензійний договір; 

відступлення працівниками роботодавцю права на одержання патенту на винахід / корисну 

модель; 

✔ ідентифікувати об’єкти трансферу; 

✔ проводити оцінку ринкового та комерційного потенціалу науково-технічних розробок. 

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

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 1. «Креативний 

менеджмент». 2. «Міжнародний менеджмент». 3. «Інвестиційний менеджмент».  

12. Зміст курсу: Тема 1. Теоретико-методологічні основи трансферу технологій. Тема 2. 

Організаційні механізми трансферу технологій. Тема 3. Специфічні форми технологічного 

обміну. Тема 4. Ліцензування як основна форма трансферу і комерціалізації технологій. Тема 5. 

Методи вартісної оцінки об’єкту. Тема 6. Участь України у міжнародному трансфері 

технологій.  

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 

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

4. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. 

А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2002. – 624 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. 

6. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности: учебное пособие / П.Н. Цыбулев. 

– К. : ГИИС, 2008. – 184 с. 

7. Ястремська О.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / О.О. Ястремська. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 14 год. 

практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи навчання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

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

Модульні контролі (40 балів) протягом навчального семестру. Поточний контроль (60 балів): 

виконання практичних вправ, опитування.  

16. Мова викладання: українська.  

 

 

Завідувач кафедри     Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VK4.1 

2. Title: Technology transfer.  

3. Type: selective.  

4. Higher education level: the 2nd (Master’s degree).  

5. Year of study, when the discipline is offered: 6.  

6. Semester when the discipline is studied: 11.  

7. Number of established ECTS credits: 3.  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F.D., candidate of 

technical sciences, associate professor.  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of:  
● to develop and conclude agreements and contracts on: transfer of rights to obtain a patent; transfer 

of know-how; granting permission to use trade secrets; the relationship when patenting the invention / 

utility model; optional license agreement; assignment by employees to the employer of the right to 

obtain a patent for an invention / utility model; 
● identify the objects of transfer; 

● assess the market and commercial potential of scientific and technical developments. 

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

measures.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 1. "Creative management". 2. 

"International Management". 3. "Investment Management". 

12. Course contents: Theme 1. Theoretical and methodological foundations of technology transfer. 

Theme 2. Organizational mechanisms of technology transfer. Theme 3. Specific forms of 

technological exchange. Theme 4. Licensing as the main form of technology transfer and 

commercialization. Theme 5. Methods of valuation of the object. Theme 6. Ukraine's participation in 

international technology transfer. 

13. Recommended educational editions:  
1. Andronova O.F. Transfer tekhnolohiy yak instrument realizatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti: 

monohrafiya / O.F. Andronova, A.V. Cherep. – K. : Kondor, 2007. – 356 s. 

2. Didkivsʹkyy M. I. Mizhnarodnyy transfer tekhnolohiy: navchalʹnyy posibnyk dlya vuziv K. : 

Znannya, 2011. – 365 s. 

3. Mokiy A.I. Babetsʹ I.H., Polyakova YU.V. Komertsializatsiya tekhnolohiy ta obʺyektiv 

intelektualʹnoho prava: navchalʹnyy posibnyk. – Lʹviv : LKA, 2010. – 416 s. 

4. Pravo intelektualʹnoyi vlasnosti. Pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navch. zakladiv / Za red. O. 

A. Pidopryhory, O.D. Svyatotsʹkoho. – K. : Vydavnychiy Dim «In Yure», 2002. – 624 s. 

5. Transfer tekhnolohiy: pidruchnyk / A.A. Mazaraki, H. O. Androshchuk, S.I. Bay ta in.; za zah. red. 

A.A. Mazaraki. – K. : Kyyiv. nats. torh. – ekon. un – t, 2014. – 556 s. 

6. TSybulev P.N. Marketynh yntellektualʹnoy sobstvennosty: uchebnoe posobye / P.N. TSybulev. – K. 

: HYYS, 2008. – 184 s. 

7. Yastremsʹka O.O. Intelektualʹna vlasnistʹ: navchalʹnyy posibnyk / O.O. Yastremsʹka. – KH. : Vyd. 

KHNEU, 2013. – 124 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 16 hours, practical 

classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

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

of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools.  

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

(40 points) during the academic semester. Current control (60 points): practical exercises, surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the department     L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


