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Тарасюк Михайло Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри менеджменту і маркетингу КНЛУ
Дисципліна «Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій»
належить до переліку дисциплін загальної підготовки аспіранта. Вона
спрямована на поглиблення і систематизацію знань аспірантів щодо
фундаментальних понять у сфері інтелектуальної власності; орієнтування у
видах інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях; основних
теоретичних і методологічних засад процесу управління об’єктами
інтелектуальної власності; економічної оцінки результатів наукових досліджень
та прийняття обґрунтованих рішень, пов’язаних з інноваційною діяльністю,
портфелем прав інтелектуальної власності, трансфером технологій.
2 кредити ЄКТС;
60
год., у тому числі:
Денна/вечірня
Заочна форма
форма навчання
навчання
лекції
10 год.
2 год.
семінарські заняття
10 год.
4 год.
практичні заняття
–
–
консультації
–
–
самостійна робота
40 год.
54 год.
Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в
області методології і організації наукових досліджень, математики. Знання та
навички, отримані в результаті вивчення даних дисциплін, створюють необхідну
базу для вивчення дисципліни «Комерціалізація інтелектуальної власності та
трансфер технологій» і мають високу ступінь кореляції з ними. Аспіранти
повинні знати: сутність інтелектуальної діяльності, її науково-дослідні
результати; основи нормативно-правового регулювання відносин в науководослідній сфері та сфері інтелектуальної власності; підходи до оцінювання
потенціалу результатів наукових досліджень та наукових проєктів; основи
регулювання цивільних правовідносин. Аспіранти
повинні
вміти:
ідентифікувати та застосовувати правові норми відповідно до предметної галузі;
здійснювати класифікацію наукових досліджень та їх результатів як об’єктів
інтелектуальної власності; використовувати сучасні інформаційні технології;
аналізувати результати наукових досліджень; оцінювати вплив тенденцій в науці

Мета вивчення
дисципліни

та практиці на науково-дослідну діяльність; використовувати різноманітні
форми наукового та ділового спілкування.
Сприяти формуванню у аспірантів системи наукових знань про сутність та
морально-психологічні проблеми професійної комунікації, що дозволить
поглибити і систематизувати знання слухачів, підвищити їх комунікативну
компетентність і комунікативну культуру та буде спонукати до пошуку
ефективних технологій професійної комунікації, етично обґрунтованих рішень в
ході виконання науково-дослідних робіт; сприяти усвідомленню аспірантами
необхідності дотримання норм професійної етики, академічної доброчесності та
розширення загального культурного світогляду, формуванню здатності
планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного
розвитку, стратегій дослідницького самовдосконалення, вихованню професійних
і особистісних якостей аспіранта, необхідних для здійснення науково-дослідної
та викладацької діяльності.

Компетентності, які аспірант набуде в результаті навчання
1. Розуміння сутності інтелектуальної роботи та здатність ідентифікувати її результати у науководослідній сфері.
2. Знання основних правових норм, що регулюють відносини в науково-дослідній сфері та у сфері
інтелектуальної власності.
3. Знання основних методів до оцінювання наукового потенціалу результатів інтелектуальної
діяльності (результатів наукових досліджень, розробок).
4. Здатність орієнтуватися в основних видах угод про трансфер результатів наукових досліджень,
ліцензій на право використання об’єктів інтелектуальної власності.
Результати навчання з дисципліни
1. Застосовувати норми українського та міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у
сфері інтелектуальної власності.
2. Здійснювати ідентифікацію та класифікацію об’єктів права інтелектуальної власності.
3. Ідентифікувати ендогенні та екзогенні фактори на вартість об’єкту права інтелектуальної власності
у процесі започаткування, оцінювання, обґрунтування та розроблення інноваційних проектів та
проектів трансферу результатів наукових досліджень.
4. Аналітично оцінювати результати науково-дослідної діяльності економічними методами та
інструментами.
5. Використовувати сучасні інформаційні технології в процесі розробки та трансферу об’єктів права
інтелектуальної власності.
6. Організовувати та проводити комунікативні заходи в процесі розробки інноваційного продукту та
трансферу технологій.
Тематичний план
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади відносин у сфері інтелектуальної
занять
власності та трансферу технологій
1.1. Інтелектуальна власність: сутність та механізм комерціалізації: сутність,
роль та значення інтелектуальної власності у розвитку національної
економіки; результати наукових досліджень та їх комерційних потенціал;
організаційний механізм комерціалізації наукових досліджень; національні
та міжнародні інституції правової охорони інтелектуальної власності.
1.2. Ліцензування прав інтелектуальної власності: сутність ліцензування та
види ліцензійних договорів; ліцензії: сутність та види; охорона комерційної
таємниці в Україні.
1.3. Організаційно-правові
аспекти
трансферу
технологій:
способи
комерціалізації (трансферу) результатів наукових досліджень та їх
характеристика; оцінка корисності результатів наукових досліджень;
проєкти комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок.
Змістовий модуль 2. Економіка та управління об’єктами права
інтелектуальної власності
2.1. Оцінка вартості результатів наукових розробок, як об’єктів права
інтелектуальної власності: характеристика нормативно-правової бази

2.2.

оцінки об’єктів права інтелектуальної власності; методичні засади оцінки
майнових прав інтелектуальної власності; підходи, методи, оціночні
процедури, що використовуються в ході оцінки майнових прав.
Управління об’єктами права інтелектуальної власності та трансфером
технологій: система управління трансфером технологій; етапи
проектування
трансферу
технологій;
сутність
та
види
високотехнологічної продукції; сутність та основні етапи комерціалізації
результатів наукових досліджень і розробок.
Система оцінювання результатів навчання

Програмні результати навчання
ПРН 7. Аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати
норми, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної
власності.
ПРН 17. Дотримуватися правил ефективної роботи в команді,
аналізувати і описувати ситуацію професійної взаємодії на
основі знань етичних, психологічних і соціокультурних
детермінант поведінки та діяльності людини; обирати і
застосовувати
оптимальні
технології
ефективної
комунікації.

Методи
навчання
Загальнонаукові
методи
теоретичного пізнання:
аналіз,
синтез,
абстрагування,
узагальнення.
Технологіяособистісно орієнтованого навчання
Методи інтерактивного (комунікативного) і проблемного навчання
Методи навчання:
 груповадискусія,
 ділові ігри, що
імітують досліджувані процеси,
 ситуаційний
аналіз (кейс-метод),
дослідження ситуації професійної взаємодії з використанням різних методів
(аналіз нормативних актів, спостережень, інтерв’ю),
презентація результатів
виконаних
досліджень.
Індивідуальні
завдання:
 творчі завдання
з проблем комерціалізації об’єктив
інтелектуальної
власності,
 розрахункові
задачі та вправи.

Форми
оцінювання
Індивідуальне і
групове
опитування.
Експресконтроль.
Оцінювання
роботи
аспірантів
в
групах.
Оцінювання
індивідуальних
завдань
аспірантів.
Тематичне
тестування.
Модульна
контрольна
робота.
Залік.

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час опанування
навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види навчальної діяльності
аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки і

практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу)
під час роботи на семінарських заняттях.
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за накопичувальною
системою.
Система оцінювання результатів навчання аспірантів
з дисципліни «Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій»
Види
Аудиторна навчальна робота аспіранта
Самостійна
Модульна
навчальної
навчальна робота
контрольна
діяльності
аспіранта
робота
аспіранта
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Творче Ситуаційни
завданн
й аналіз
я
(кейсметод)
Максимальна
5
5
5
5
5
15
10
50
кількість балів
Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Комерціалізація
інтелектуальної власності та трансфер технологій» передує написання аспірантами модульної
контрольної роботи.
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни
«Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій»
Модульна контрольна робота включає 2 завдання, з яких кожне оцінюється за наступними
критеріями. Відповідь на кожне завдання модульної контрольної роботи оцінюється за 25-бальною
шкалою.
23-25 балів виставляються за вичерпну, змістовну, логічну та послідовну за викладом відповідь,
що містить самостійні судження та демонструє здатність творчого розв’язання завдання.
18-22 бали виставляються за умови, що відповідь правильна, повна, змістовна, послідовна, але
містить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу і практичного розв’язання проблеми,
рівень самостійності суджень недостатній.
15-17 балів виставляються за умови, що відповідь неповна, схематична, є неточності і помилки в
розкритті проблеми, рівень самостійності суджень недостатній.
14 балів і менше виставляється за умови відсутності вичерпаної відповіді на питання, наявності
значної кількості неточностей і фактологічних помилок, що свідчить про поверховість знань аспіранта.
Виконане завдання має включати такі складники: обґрунтування актуальності, викладення змісту,
висновки.
Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 50.
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання
аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни.
№ з/п

Форма підсумкового
контролю

Види навчальної діяльності
аспіранта

Максимальна
кількість балів

1. Аудиторна та самостійна
50
навчальна робота аспіранта
2. Модульна контрольна робота
50
(МКР)
3. Залік
Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Комерціалізація інтелектуальної власності та
трансфер технологій» проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу,
визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом
і графіком навчального процесу.
1.

Передбачений
підсумковий контроль –
залік

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-бальною шкалою і шкалою
ЄКТС. На заліку екзаменатор виставляє семестровий рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано / не
зараховано”), кількість балів за 100-бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС.
Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з навчальної дисципліни 60 і вище,
отримують оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у шкалі ЄКТС без складання заліку. Аспіранти, які
мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік.
Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою
“не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому незалежно від набраного
семестрового рейтингового балу виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100-бальною
шкалою.
Підсумковий
рейтинговий бал
90 – 100

Оцінка за шкалою
ЄКТС
А

Оцінка за національною шкалою

82 – 89
75 – 81
66 – 74

В
С
D

добре

60 – 65

Е

Відмінно

задовільно

незадовільно
0 – 59
FХ
На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” викладач виставляє:
 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”);
 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з навчальної
дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою);
 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е).
В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву дисципліни (абревіатури не
допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою,
кількість балів за 100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС.
Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він
Політика курсу
виконав усі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної
дисципліни.
Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної і
вечірньої) і заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і
проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни.
У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форми здобуття освіти
відвідувати всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають
індивідуальний графік відвідувань (не менше 50%), а решту завдань виконують
дистанційно. Аспіранти погоджують цей графік із викладачем і відділом
науково-дослідної роботи. Графік повинен бути затверджений проректором з
наукової роботи.
Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні
причини (хвороба, надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати
певну кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та
форми терміни відпрацювання аспірантами денної форми здобуття освіти
пропущених занять із навчальної дисципліни визначає кафедра психології,
педагогіки і фізичного виховання і доводить до відома аспірантів конкретні
графіки відпрацювання пропущених занять з дисципліни і критерії оцінювання.
Під час роботи над письмовими роботами не допустимо порушення
академічної доброчесності. Зокрема: ● використання в роботі чужих текстів чи
окремих фрагментів без належного посилання на джерело, зі змінами окремих
слів чи речень; ● використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх
авторів; ● видавання за власний текст купленого чи отриманого за нематеріальну
винагороду чужого тексту чи його фрагменту; ● несамостійне виконання будьяких навчальних завдань (якщо це не передбачено вимогами програми); ●

фальцифікація результатів наукової чи навчальної роботи; ● посилання на
джерела, які не використовувалися у роботі, ● залучення підставних осіб до
списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких осіб у поточній чи
підсумковій оцінці знань.
Основні види відповідальності аспірантів за порушення академічної
доброчесності: • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік
тощо); • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми; • відрахування із закладу освіти; • позбавлення академічної стипендії;
• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
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