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вступ

Анатоцiя навч€tJIьноi дисциплiни

навчальна дисциплiна <<Трансфер технологiй>> е скJIадовою циклу
професiйноi пiдготовки фахiвцiв III освiтньо-наукового рiвня доктора фiлософii в

.-уЪi права за спецiальнiстю (081 Право>> у Науково-дослiдному iнститутi

iнтелектаульноТ власносТi Нацiональноi академii пр авових наук Украiни.
основними скJIадовими дисциплiни е формування компетентностей,

с11рямованих на демонструваннrI знань Еаукових пiдходiв, основ методологiТ та

,.iод"п дослiдження проблем права iнтелектуальноi власностi; вмiння оцiнювати та

аналiзувати юридичнi та практичнi правовi ситуацii у сферi трансферу технологiй як

складовоТ iнновацiйноi дiяльностi; здатностi до под€lJIьшого навчання з високим

piBHeM aBToHoMHocTi.

1. Опис навчальноТ дисциплiци

Галyзь знаЁь, напряй пiдГотовки, спецidлБнiсть, р
Га-гrузь знань 08 <<Право>>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характеристика навчальноi дисц
Вид вибiркова

Загальна кiлькiсть годин 30

Кiлъкiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв 2

кiлькiсть змiстових частин 2

Форма контролю Залiк
Показники навчальноТ дисциплiн для денноi та заочноi форми навчання

денна форма
наЁчання

заочна форма
навчаннrI

PiK пiдготовки ) ,,

Семестр 3 3

Лекцiйнi заняття |2 4

Практичнi, семiнарсъкi заняття 8 2

Самостiйна робота 10 24

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4



2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.1. Мета вивчення навчальноi дисциплiни - набуття знань щодо правового

реryлювання вiдносин у сферi трансферу технологiй як скJIадовоi iнновацiйноi

дiяльностi та комерчiалiзацiт iнтелектуЕlлъноi власностi як в нацiонаJIьному, так i
мiжнародному вимiрi, а також формування у аспiрантiв практичних навичок щодо
самостiйного розв'язання проблем, пов'язаних з реалiзацiею норм законодавства у
сферi трансферу технологiй, У т.ч. в частинi розпорядження правами

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни :

У результатi вивчення навч€tJIьноi дисциплiни аспiрант повинен

навчання дисциплiни lз програмнимц

Jt
Програмна компетентнiсть

Вйповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть'
зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноlо мlлслення, аналiзу mа сuнmезу +

зк2 +

зкз Зdаmнiсmь провеdення caMocmiйHttx dослidэюень на
сучаснол,lу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь do поu,tуку, оброблення на аналiзу iнфорллацit з
рiзнtlх dэюерел

+

зк5 ЗD аmнiсmь zенеруваmu но Bi id ei (кре аmuвнi сmь) +

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в л,t i эtсн ар о d н о лlу н аук о в о му пр о с m ор i +

|.Знати: загальнi засади правового забезпеченнrI здiйснення транСфеРУ

технологiй як gкJIадовоi iнновацiйноi дiяльностi; знати правовi засади державного

реryпювання у сферi трансферу технологiй; органiзацiйнi та функцiональнi
характеристики )л{асникiв трансферу технологiй як суб'ектiв iнновацiйноТ

дiяльностi; акти законодавства, що реryлюють вiдносини у сферi трансферу
технологiй; особливоотi укJIадання договорiв у сферi трансферу технологiй;
мiжнародний та европейський досвiд здiйснення трансферу технологiй; залучення

УкраiЪи до европейського дослiдницького простору.
2. Вмiти: оцiнювати та визначати роль й призначення об'ектiв iнтелектуальнот

.вларностi у розр!зi здiйснqння 1рнасферу техstологiй; вцзначати мiсце наукових
органiзацiй та iнших суб'ектiв iнновацiйноi дiяльностi у процесi здiйснентrя

трансферу технологiй.
3. Володiти: елементарнимИ навичками з пiдготовки проектiв договорiв у

сферi трансферу технологiй та розробки правових засад здiйснення транСферУ

технологiй як скJIадовоi полiтики iнтелектуальноi власностi суб'сктiв iнновацiйноi

дiяльностi.

2.3. Спiввiдношення результатiв
компетентностями



зк9 зdаmнiсmь прuсmосовуваmuся dо HoBux зл,tiн у правовол4у

оеzvлювgннi + { tf

+

зк10 Умiння з новuх dослiOнuцькuх позuцiй форл,tулюваmu
заzальну ллеmоdолоziчну базу власноzо науково?о
dослidасення, усвidолtлюваmu йоzо акmуальнiсmь, ллеmу i
значення 0ля розвumку сферu iнmелекmуально[ власносm|
iHu,tux zалузей Hayчll, суспiльно-полimuчноZо, еконол,tiчноzо
uсummя, нацiонапьноt чu свimовоt dyxoBHot кульmурu

зк11 Ул,tiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu HayKotllx
dослidасень у науковuх сmаmmях mа mезсtх, опублiкованllх як

у фаховuх вimчuзнянuх BudaHHstx, mак i у BudaHHstx, якi
вхо dяmь d о л,цiэtснароdнt lх н оукоJиеmрuчнuх б аз

+

Фк - фаховi компетентностi
Фк1 Зdаmнiсmь формулюваmu нау{ову проблему, робочi ziпоmезu

dослiduсуваноt проблелlu, u4о переdбачае zлuбоке
переослluслення наявнuх mа сmворення новuх цiлiснuх знань
m а/ а б о пр о ф е с iйн о i л р акm_uкu

+

Фкз Зdаmнiсmь do аналimuчноlо оцiнювання правовоt проблемu +

Фк4 Зdаmнiсmь dо опрацювання mа ана,liзу iнфорл,tацit dля

правово2о d о слidження ;

+

Фкб Знання dокmрuнальнtlх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

формулювання л4еmu власно?о науковоео dослidження як
склаd ов ot заzальноцuвiлiзацiйноzо проце су

+

Фк7 Вл,tiння форлtулюваmu mа обzрунmовуваmu юрuduчнi
вuснов кu, пр опозuцit, р е кол,tе нd ацit

+

Фк8 зdаmнiсmь зOiйснюваmu аналiз законоdавчuх mексmiв mа tx
експерmuзу

+

Фк9 Веdення diалоzу й арzул,tенmування пid час науковuх i diловtlх
duскусiй, переzоворiв, суdовuх \ебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

сvdах mа iHulttx ор2анах

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання Hayчoaozo dослidэюення з правовоt
проблемаmuкu або сmаmmi у фахове вudання

+

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резчльтат навчання
(1. знати;2.Ъмiти; 3 - комунiкацiя; 4.

автоном HicTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи i
технологii) виI&паданпя

i навчання

Методи
оцiпювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдпостi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiпцi з

дисциплiниКод Результат навчання

1.1 знаmu: l. Знати загальнi
засади правового забезпечення
охорони та комерцiалiзацii

результатiв iнтелекryальноi,
творчоi дiяльностi через призму
iнновацiйноi . дiяльностi да
трансферу технологiй

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саtпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
рорв'язання
заdач

10%

].2 Знаmu: iнститушiйнi,
органiзацiйнi, функцiональнi
характеристики iнновацiйноi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,

]0%

+



системи та правовi засади

дiяльностi 'ii суб'ектiв, Еlкти

законодавства, що регуJIюють
вiдносини уrасникiв у сферi
охорони прав на результати
iнтелектуальноi, творчоi
дiяльностi

dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

2.1.' Вмimu: оцiнювати та вЙзначаhи

роль й призначеннrI об'ектiв
iнтелектуальноТ власностi у розрiзi
здiйснення iнновацiйноi
дiяльностi, комершiалiзачii
iнтелектуальноi власно cTi

Лекцiя, celwiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

l5%

2.2. Вллimu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту правових
концепцiй, доктрин тJtумаченнr{
cyTHocTi Прав IIа результати
творчоi дiяльностi; аналiзувати
особливостi становлення системи
правового регуJIювання вiдносин
iнтелектуальноi власностi через

rrризму iнновацiйноi дiяльностi,
функцiонуваншI iнновацiйноi
системи

Лекцiя, celttiHapcbKe
заняmmя, саlпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
ёоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3.1. Грамотно i точно форtпулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
належним чином ix
обrрунтовувати та брати rlacTb в
аргументованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi об'ектiв
iнтелектуальноi власностi через

призму iнновацiйноi дiяльностi

CeMiHapcbKe заняmmя,
сал,лосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

з.2. Браmu участь в обговореннi
дискусiйних питань
правозастосування; cTBopeHHi,
використаннi та розпорядженнi
правами iнзел9ктч.l1ьноi 

вдасностi
в процесi iнновацiйноi дiяльностi,
функцiонування суб'ектiв
iнновацiйноi системи,
комерцiалiзацii iнтелектуальноТ
власностi

Селliнарське заняmmя,
саrwосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'язання
заdач

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати ii з

позицiй HacTyпHocTi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологii i бази

даних при визначеннi специфiки
охорони об'ектiв iнтелектуа-rrьноi
власностi, функцiонування
iнновацiйноi системи.

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmлпrц самосmiйна
робоmа, експрес
опumування,
пid сул,tко в а конmр о льн а
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'язання
заOач, наукова

робоmа

]0%

.ti



4.2. Вuзначаmu mа dослidэtсуваmu
проблеми комерцiалiзацii

результатiв iнтелектуальноi
дiяльностi, здiйснення трансферу
технологiй; розвитку iнновацiйноi
системи; зdiйснюваmu пошук
шляхiв розвитку суб'ектiв
iнновацiйноi дiяльностi

Лекцiя, cetиiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заOач, наукова

робоmа

10%

4.3, Формувати правовi позицii Nlя
розв'язання проблем i практичних
ситуацiй у сферi охорони об'ектiв
права iнтелектуальноТ власностi та
комерцiалiзацii результаliв
iнтелекryальноТ дiяльностi як
складовоi iнновацiйного процесу

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi, наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.5. Спiввfiношенпя результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатамИ
навчання

Програмнi результати
тIяRf,Iяння (назва)

1.1 1.2 z.| ),, 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3.

Програмнi результати навчання (Спецiа:ъцiсть 08l кПраво>)

ПРН 1 Вллiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знацня у власнltх нау{овuх DослiDаюенняtr mа

у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Влliння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBoi mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН 5 Вл,tiння спiлl<уваmuся в dialtozoBoл4y

реuсuл,ti з utuрокою науковою спiльноmою
mа zромаdськiсmю в zалузi HayKoBot mа
професiйноt Diяльносmi, в mому чuслi i на
лwiэtсн ар о dH ому piBHi, D еллон сmруючu
сuсmел,rнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв пpoBidHttx

зарубiэtснtlх вченuх, полоэ!сень HayKoBttx tпкiл

mа фунdал,ленmальнi працi у zалузi
d ослidэtсення, форлttулюваmu меmу власноzо
Hayчoлozo dослidження як склаdову 1

з ацсt"lьн оцuвiлiз ацiйн о zo проце су

+ + +

ПРН 8 Знання прuнцuпiв фiнансування
науково-dослidноi робоmu mа сmрукmурu
Kou,lmopuciB на i|i' вllконання, влliння
пidzоmуваmu запum на оmрufutання

ф iH ан сv в ання, з BimHy D о куменmацiю

+

ПРН 9 ЗDаmнiсmь професiйно
пl)езенmуваmu оезульmаmu cBotx dослidжен

+ +



н а Jиiэtсн аро dнuх н ауко вuх кон ф ер енцiях,

сел,tiнарах, пракmuчно вuкорuсmовуваmu
iноземну л,tову (в перurу черzу - анzлiйську) у
науliовiй, iнновацiйнtй diяльносmt, у сфёрi
iнmелекmуальноi власносmi, а mакоэtс у
пе d az о ziчн iй d iялlьн о сmi
ПРН 10 Вмiння iнiцiюваmu, орzанiзовуваmu
mа провоdumu Ko1l|llлeKcHi dослiduсення у
сферi iнmелекmуальноt власносmi, в zапузi
HayKoBo-d ослidнuцькоt mа iнновацiйноi
\iяльносmi, якi прuвоdяmь dо оmрLlJrлання

HoBL,lx знань

+

ПРН 11 Влtiння форл,tуваmu колпанdу
d о слidнuкiв dля вuрiu.лення локсаlьн ot з ad ачi
(ф орлvtулюв ання d о слidнuцькоt пр о блелlu,

ро б очt tх ziпоmе з, з б ору iн ф орл,t ацii,
пid zоmо вкu пр опозuцiй)

+

ПРН 12 Влliння спiлкуваmuсь в Diалоzовол|у

реuсuлli з чл,luрокою науковою спiпьноmаю
mа zроллаdськiсmю в певнiй zаltузi HayKoBoi
mа/аб о пр о ф е сiйноt d iяlьн о cmi

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорл.лацiйнi mа кол,tунiкаmuвнi
mехнолоzit прu спiлtуваннi, обмiнi
iH ф орллацi ею, з б opi, ан алtiз i, о бро бцi,

iнmерпреmацit duсерел ; зd iйснюваmu
пу блiкацiю dэю ер ел з d оmрuл,tанням о сно Bчllx
аохе о zp аф iчнttх пр авuл

+ + +

ПРН 16 Вмiння iнiцiюваmu, орzанiзовуваmu
mа провоdumu коJйплекснi dослidэюення у
сферi iнmелекmуальноi власносmi, в zаltузi
HayKoBo-d ослidнuцькоt mа iнновацiйноi
diялtьносmi, якi прuвоdяmь do оmрuлtання
Hoвllx знань

+ + +

3.Програма навчальноi дисциплiни

змiстовий модуль 1. Трансфер mехнолоziй як скпаdовu iнновацiйноi
diяльносmi: правовi засаdu

Тема 1 . Теоретико-методологiчнi засади трансферу технологiй.
Тема 2. Мiсце трансферу техЕологiЙ в iнновацiйнiй дiяльностi.

Iнтелекry€Lльна власнiстъ як невiд'емна складова трансферу технологiй.
тема 3. .щержавне регулювання у сферi здiйснення трансферу техЕологiй.

тема 4. Суб'екти iнновацiйноi дiялъностi, що можуть здiйснювати трансфер

технологiй.
Змiстовий модуль 2. особлuвосmi dozoBipшax вidносuн у сферi mрuнсферу

mжнолоziй
" тема 1. щогьвiрнi вiдliосинй у сферi трансферу технологiй.



Тема
технологiй.

Тема
Тема

УкраiЪи до

2. ЛiцензуВаннЯ яК основна форма трансферу i комерцiалiзацii

3. 
'Щержавне 

реryлювання у сферi здiйснення трансферу технологiй.
4. особливостi здiйснення трансф"ру технологiй в процесi дощ"rення
Свропейського дослiдницького простору.

Назви змiстових модулiв i тем Кiлъкiсть годин

денна форма заочна d)орма

усього у тому
числi

усього у тому числi

л п с.р. лlп с.р.

1 2 J 4 5 6 7lв 9

Модуль
Змiстовий модуль l. Трансфер mехнолоziй як cюladoBa iнновацiЙНОi

diялльносmi: правовi засаOu .

Тема 1. Теоретико-методологiчнi
засади трансферу технологiй

2 2 2 2

Тема 2. Мiсце трансферу
технологiйв iнновацiйнiй + |

дiяльностi. Iнтелектуzrльна
впаснiсть як невiд'емна скJIадова
траЕсферу технологiй

6
?

2 2 4 2 2

Тема 3. 
'Щержавне 

реryлювання у
сферi здiйснення трансферу
технологiй

2 2 4 4

Тема 4. Суб'екти iнновацiйноТ
дiяльностi, що можуть
здiйснювати трансфер rеёц9д9ЦЦ

6 2 2 2 4 4

Разом за змiстовим модулем 1 16 6 4 6 \4 2 |2

З*i.rо""й модуль 2. особлавосmi dozoBipHux вidносuн у сферi mрансферу
mехнолоziй

Тема 1. Щоговiрнi вiдносини у
сферi трансферу технологiй

2 2 0 6 2 4

Тема 2. Лiцензування як основна

форма трансферу i комерцiалiзацii
технологiй

4 2 2 0 4 2 2

Тема З. Мiжнародний досвiд у
сферi правового реryлювання
трансферу технологiй

4 2 2 4 4

Тема 4. Особливостi здiйснення
трансферу технологiй в процесi
дол}ценнrI УкраiЪи до

4 2 2 2 2

1



5. Теми семiнарських занять

европейського дослiдницького
простору
Разом за змiстовим модулем 2 |4 6 4 4 16 2 2 12

Усього годин 30 12 8 10 30 4 ) 24

Ns
з/п

назва теми Кiлькiстъ годин
денна
форма

заочна
форма

1. Теоретико-правовi та методологlчн1 аспекти
трансферу технологiй tr t*

2. Роль iнтелектуальноi власностi в процесi
здiйснення трансферу технолоЦI{

2

J. Правовi засади здiйснення державного
регулювання у сферi трансферу технологiй

4. Особливостi суб'ектного складу уrасникiв
iнновацiйноi дiяльностi, що можуть
здiйснювати трансфер технологiй

2

5. Щоговори у сферi трансферу технологiй.
Особливостi укладання та здiйснення. IcToTHi
та обов'язковi умови договорiв.

2

6. Особливостi лiцензуваннrl в процесi
здiйснення трансферу технологiй

2 2

7" Мiжнарqдний досвiд у сферi правового*
реryлювання трансферу технологiй

8. Правове реryлюваннrI трансферу технологiй
як складова евроiнтеграцii УкраiЪи у
дослiдницъкий простiр
Усього 8 )

б. Самостiйна робота

}ф

з/п
назва теми Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

l. Теоретиsо-правовi да методологiчнi асцекти
трансферу технологiй

2

2. Роль iнтелектуальноi власностi в процесt
здiйснення трансферу технgJqЦй

2 2

3. Правовi засади здiйснення державного
реryлювання у сферi трансферу технологiй

2 4



4. Особливостi суб'ектного складу уrасникiв
iнновацiйноi дiяльностi, що можуть
здiйснювати трансфер технологiй

2 4

:
,Щоговори у сферi трансферу технологiй.
Оообливостi укладаннrI та здiйснення. IcToTHi

та обов'язковi умови договорiв.

4

6. Особливостi лiцензування в процесi
здiйснення трансферу технологiй

2

7. Мiжнародний досвiд у сферi правового

реryлювання трансферу технологiй
2 4

8. Правове реryлювання трансферу технологiй
як складова евроiнтеграцii УкраiЪи у
дослiдницький простiр

2 2

Усього 10 24

" 7."Методи навчання

Лекцiйнi заняття, практичнi заняття, самостiйна робота з наВЧ€IпьноЮ

лiтературою, самостiйне виконаннrI пiдсумковоI роботи (здобувачами вищоТ освiти
третъого рiвня заочноТ форми навчання), консультацii.

8. Методи коцтролю

Поточний контроль (поточне опитування, виконання завдань на практиЕIних

заняттях), захист пiдсумковоi роботи (для здобувачiв заочноi форми навчаНнrI, яК

складова залiку), семестровий пiдсумковий контроль (залiк).

9. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

- 
,Щаеться роiподiл балiв, якi аспiранти i*o*yr"

кожного виду поточного та пiдсумкового контролiв.
Оцiнювання навч€Ilrьних досягненъ здiйснюють за

trl

отримати за результатами

100 - бальною шк€tлою.

Поточний контроль та самостiйна робота Сума
Змiстовий модуль 1 Змiстовий модуль 2

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 100

20 10 10 10 10 10 10 10

Т1, Т2...Т8- теми змiстових модулiв.



Шкала оцiнювання

Сума
балiв за
Bci види

навчальноi
дiяльностi

Оцiнка
сктс

Оцiнка за нацiон€lJIьною шк€шою

для екзамену для залiку

90-100 А вiдмiнно

зараховано
82-89 в добре
74-8| с
64-7з D задовlльно
б0-63 Е
з5-з9 Fх незадовiльно з

можливiстю повторного
складаннrI

не зараховано з
можливiстю
повторного
складаншI

0-34 F незадовiльно з
обов'язковим повторним
вивченням дисциплiни

не зараховано
обов'язковим

повторним
вивченням
дисциплiни

^ 10. Мстодичне забезтrечення

1. Робоча процрама навч€lпьноi дисциплiни <Трансфер технологiй>. К. : НЩI IB
FIАПрFIУ , 2019.
2. РозпорядженшI майновими правами iнтелектуальноi власностi: :

фор* договорiв та коментар до них / за наук. ред. Мироненко Н.
збiрник типових
М. К. : НЩI IB
с. URL:НАПрН Украiни, IHTepcepBic, 2018. 96
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