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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників   

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація/освітня 

програма, ступень вищої 
освіти  

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма  
навчання  

заочна форма 
навчання  

Кількість кредитів –  5  
  

Галузь знань  
01 Освіта/педагогіка  

 (шифр і назва)  
вибіркова  

Спеціальність  
017 Фізична культура і спорт  

(шифр і назва)  
Змістових модулів – 5  

  

Рік підготовки  

2-й  4-й  

Індивідуальне 
науководослідне завдання 
немає   

Семестр  

Загальна кількість годин – 
150  
  

 2-й  4-й  

Лекції  

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
здобувача  – 6  
 

Ступінь вищої освіти:  
доктор філософії 

  

20 год.  4 год.  

Практичні, семінарські  

30 год.  6 год.  

Лабораторні  

- год.  – год.  

Самостійна робота  

100 год.  140 год.  

Індивідуальні завдання:   

– год.  

Вид контролю:   

Залік  Залік  
  

2. Мета та завдання дисципліни  

  
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Комерціалізація наукових 

досліджень та  трансфер технологій» складена відповідно до освітньо-наукової 
програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес набуття і реалізації прав 
інтелектуальної власності громадянами та іншими суб’єктами права інтелектуальної 
власності України.  

 Міждисциплінарні зв’язки: курс характеризується багатовекторністю 
міжпредметних зв’язків, оскільки предмет курсу є основою інноваційного розвитку усіх 
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сфер суспільного життя. Дисципліна органічно пов’язана зі знаннями, отриманими 
здобувачами освіти під час здобуття вищої освіти ступенів бакалавра та магістра.  

Компетентності, формування яких передбачено навчальною дисципліною:  
ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.  
ЗК 3. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел, 

проводити критичний аналіз та оцінку, синтез новітніх ідей, застосовувати з цією 
метою сучасні методи наукового моделювання, інформаційне та програмне 
забезпечення.  

ЗК 4. Здатність організовувати власне наукове дослідження: формулювати та 
вирішувати наукові проблеми, самостійно проводити ґрунтовні дослідження, 
результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.  

ЗК 5. Здатність до спілкування на міжнародному рівні для реалізації 
інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми.  

ЗК 11. Здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності, 
бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні можливості та гендерні 
проблеми.  

ЗК 12. Здатність демонструвати навички роботи в науковому колективі, 
створювати нові ідеї.  

ЗК 17.  Здатність виконувати професійну діяльність та оцінювати у 
відповідності до стандартів якості.  

ФК 31. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення    
професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.  
  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен  знати:   
- інституційну і правову структури системи охорони інтелектуальної власності в 

Україні; 
- джерела правового регулювання відносин інтелектуальної власності та роль 

судової практики;  
- хто є суб’єктами права інтелектуальної власності, та що є об’єктами права 

інтелектуальної власності;  
- зміст особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності;  
- авторське право і суміжні права;  
- право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 

(патентне право);  
- право інтелектуальної власності на правові засоби індивідуалізації товарів, робіт, 

послуг; 
- передання майнових прав інтелектуальної власності; - правові, економічні, 

організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій;  

- регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США;  
вміти:  
- правильно застосовувати законодавство, що регулює відносини інтелектуальної 

власності, зокрема щодо авторських та суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг 
та прав на інші об'єкти промислової власності;   
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- складати проекти документів (договори, позовні заяви, заяви про забезпечення 
позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);  

- аналізувати практичні казуси; 
- ідентифікувати результати інтелектуальної, творчої діяльності людини, що 

підпадають під охорону правом інтелектуальної власності;  
- визначати, до якої категорії об’єктів права інтелектуальної власності належить той 

чи інший об’єкт;  
-  здійснювати реєстрацію та набувати права на різні категорії об’єктів права 

інтелектуальної власності;   
- реалізовувати, комерціалізувати та захищати свої права інтелектуальної власності.  

  
3. Програма навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1. Передумови та порядки набуття прав на різні категорії 

об’єктів інтелектуальної власності 
Тема 1. Система охорони прав інтелектуальної власності на наукові 

дослідження в Україні та за кордоном.  
Принципи та методи правової охорони інтелектуальної власності на наукові 

дослідження в Україні. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності на наукові 
дослідження. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності України. Життєвий 
цикл об’єкта права інтелектуальної власності на наукові дослідження. Законодавство 
України про інтелектуальну власність. Органи, установи та організації, що мають 
безпосереднє відношення до охорони прав інтелектуальної власності.   

Особливості набуття прав на різні категорії об’єктів права інтелектуальної 
власності: об’єкти патентного права, засоби ідентифікації суб’єктів господарських 
відносин, об’єкти авторського права, результати селекційної роботи, наукові відкриття, 
комерційні таємниці та інші нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності. 
Встановлення дати набуття прав і строків їх охорони. Особливості набуття прав 
інтелектуальної власності українських фізичних і юридичних осіб за кордоном.   

 
Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації об’єктів права інтелектуальної 

власності  
Тема 2. Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності  
Об’єкти, що реєструються в Укрпатенті: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, торговельні марки тощо.  Алгоритм реєстрації об’єктів в Укрпатенті. Інформація, 
що представляється в заявці на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності, 
джерела її отримання та характер подання. Складання опису об’єкта. Збори та платежі, 
що супроводжують процедуру реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності. Зміст 
формальної та кваліфікаційної (по суті) експертиз на об’єкти реєстрації. Порядок 
одержання охоронних документів, права, що з них випливають, та причини можливого 
дострокового припинення. Строки чинності охоронних документів.  

Особливості реєстрації об’єктів авторського права. Порядок оформлення та склад 
пакету документів для реєстрації творів і комп’ютерних програм. Порялок видачі 
авторських свідоцтв, строки їх чинності та умови припинення чинності. Збори та платежі, 
що супроводжують процедуру реєстрації об’єкта авторського права.  

Тема 3. Об’єкти права інтелектуальної власності, права на які не підлягають 
реєстрації.  
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Особливості набуття та методи охорони прав на комерційні (фірмові) 
найменування і комерційні таємниці. Набуття прав на об’єкти суміжного права: 
виконання творів, фонограми і відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.  
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Змістовий модуль 3. Комерціалізація наукових досліджень 
 Тема 4. Необхідні передумови для комерціалізації прав інтелектуальної 

власності.  
Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Мета і основні способи 

комерціалізації. Поняття інтелектуального капіталу. Права на об’єкти інтелектуальної 
власності як товар. Особливості права інтелектуальної власності як товару. 
Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Оцінка вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. Підходи та методи визначення вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності. Алгоритм розрахунку вартості прав на об’єкти інтелектуальної 
власності.  

Тема 5. Види договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
Ліцензійні договори про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності та їх 

види. Атрибутика і структура ліцензійних договорів. Заснування господарських 
товариств вищими навчальними закладами і науковими установами шляхом участі 
майновими правами інтелектуальної власності. Договори комерційної концесії 
(франчайзингу) та їх особливості. Передача прав інтелектуальної власності за договором 
лізингу.   

   
Змістовий модуль 4. Фінансово-економічні аспекти комерціалізації результатів 

наукових досліджень. 
Тема 6. Облік та оподаткування операцій із об’єктами інтелектуальної власності. 
Принципи реалізації фінансової політики у сфері комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності. Механізми фінансового забезпечення процесів комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності. Нематеріальні активи як форма реалізації об’єктів 
інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку. 

 
Змістовий модуль 5. Тенденції та особливості міжнародного трансферу 

технологій. 
Тема 7. Новітні форми міжнародного трансферу технологій. Міжнародна торгівля 

"ноу-хау".  
Визначення ноу-хау. Класифікація ноу-хау. Порядок комерційної реалізації ноу-хау. 

Франчайзінг як сучасна форма міжнародного руху технологій. Зміст франчайзінгової угоди. 
Моделі франчайзінгу. Міжнародний інжиніринг та консалтинг. Економічні передумови 
розвитку міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами. Інжинірингові послуги як 
сукупність інтелектуальних видів діяльності на основі наукоємких технологій. Проектно-
консультаційний, технологічний, будівельний інжиніринг. Структура контрактів на 
інжиніринг. Створення власного підприємства, філії, СП, участь в інвестиційних проектах.  

Тема 8. Некомерційні форми міжнародного трансферу технологій  
Позаринкові форми міжнародного трансферу технологій. Передача науково-

технічної інформації шляхом наукового обміну, науково-технічних публікацій, виставок, 
ярмарок, конференцій, симпозіумів. Центри науковотехнічної інформації. Візити, особисті 
контакти. Міграція спеціалістів. Навчання спеціалістів. Спостереження, збір науково-
технічної інформації. Спільна розробка науково-технічних проблем. Співробітництво в 
рамках довгострокових міжнародних програм. Діяльність міжнародних організацій щодо 
передачі технологій. Суть міжнародного науковотехнічного сприяння, його обсяги та 
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напрямки Програми технічного сприяння. Надання безоплатної технічної допомоги. 
Механізми технічної допомоги. Україна як реципієнт міжнародної технічної допомоги.  

                      

4. Структура навчальної дисципліни 

 Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин  

денна форма  заочна форма  

усьго у тому числі  усього у тому числі  

Лек. Сем..  Сам. Лек. Сем. Сам. 

1  2  3  4  5  6  7  8 9 

Змістовий модуль 1. Передумови та порядки набуття прав на різні категорії об’єктів 
інтелектуальної власності 

Тема 1. Система охорони прав інтелектуальної 
власності в Україні та за кордоном.   

30 4 6 
 
20 30 2 2 26 

Разом за змістовим модулем 1  30 4 6 20 30 2 2 26 

Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності. 

Тема 2. Реєстрація об’єктів права інтелектуальної 
власності 

10 4 6 10 10 2 2 16 

Тема 3. Об’єкти права інтелектуальної власності, 
права на які не підлягають реєстрації.  

10 2 2 6 10   10 

Разом за змістовим модулем 2  30 6 8 10 30 2 2 26 

Змістовий модуль 3. Комерціалізація наукових досліджень. 

Тема 4. Необхідні передумови для комерціалізації 
прав інтелектуальної власності.   

14 2 2 
 

10 14   14 

Тема 5. Види договорів про передачу прав на 
об’єкти інтелектуальної власності.  

16 2 4 
 
10 16   16 

Разом за змістовим модулем 3  30 4 6 20 30   24 

Змістовий модуль 4. Фінансово-економічні аспекти комерціалізації результатів наукових 
досліджень. 

Тема 6. Облік та оподаткування операцій із 
об’єктами інтелектуальної власності. 

30 2 4 24 30   30 

Разом за змістовим модулем 4  30 2 4 24 30   30 

Змістовий модуль 5. Тенденції та особливості міжнародного трансферу технологій. 

Тема 7. Новітні форми міжнародного трансферу 
технологій. Міжнародна торгівля "ноу-хау".  

16 2  14 14   14 

Тема 8. Некомерційні форми міжнародного 
трансферу технологій 

14 2 6 6 16  2 14 

Разом за змістовим модулем 5  30 4 6 20 30  2 28 

Усього годин  150 20 30 100 150 4 6 140 
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5. Теми семінарських занять 
№  

зміс- 
тового 

модуля,  
теми  

Назва практичного заняття і короткий його зміст  

Кількість 
аудиторних 

годин  
Денна  Заочна  

I  Змістовий модуль 1. Передумови та порядки набуття прав 
на різні категорії об’єктів інтелектуальної власності 

6  2  

1  Принципи та методи правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 

2    

 Законодавство України про інтелектуальну власність. 2  

 Набуття прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.  2  2  

ІІ Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

8 2 

2 Алгоритм реєстрації об’єктів в Укрпатенті 2  

 Інформація, що представляється в заявці на реєстрацію об’єкта 
права інтелектуальної власності, джерела її отримання та 
характер подання. Складання опису об’єкта 

2  

 Порядок оформлення та склад пакету документів для реєстрації 
творів і комп’ютерних програм. 

2 2 

3 Набуття прав на об’єкти суміжного права 2  
ІІІ Змістовий модуль 3. Комерціалізація наукових 

досліджень. 
6  

4 Мета і основні способи комерціалізації 2  

5 Ліцензійні договори про передачу прав на об’єкти інтелектуальної 
власності та їх види 

4  

IV Змістовий модуль 4. Фінансово-економічні аспекти 
комерціалізації результатів наукових досліджень. 

4  

6 Принципи реалізації фінансової політики у сфері комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності. 

2  

 Механізми фінансового забезпечення процесів комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності 

2  

V Змістовий модуль 5. Тенденції та особливості 
міжнародного трансферу технологій. 

6 2 

8 Позаринкові форми міжнародного трансферу технологій. 
Передача науково-технічної інформації шляхом наукового обміну, 
науково-технічних публікацій, виставок, ярмарок, конференцій, 
симпозіумів. 

2 2 

 Центри науковотехнічної інформації. Візити, особисті контакти. 
Міграція спеціалістів. 

2  

 Діяльність міжнародних організацій щодо передачі технологій.  2  
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6. Теми практичних занять –– не передбачено навчальною програмою.  

  

7. Самостійна робота  
№  

зміс- 
тового 

модуля,  
теми  

Назва практичного заняття і короткий його зміст  

Кількість 
аудиторних годин  

Денна  Заочна  

I  Змістовий модуль 1. Передумови та порядки набуття прав на 
різні категорії об’єктів інтелектуальної власності 

20 26 

1  Принципи та методи правової охорони інтелектуальної власності в 
Україні. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  

2 4 

 Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності України. 2 2 

 Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності.  2 4 
 Законодавство України та за кордоном про інтелектуальну власність. 2 4 

 Органи, установи та організації, що мають безпосереднє відношення до 
охорони прав інтелектуальної власності.   

2 4 

 Особливості набуття прав на різні категорії об’єктів права 
інтелектуальної власності: об’єкти патентного права, засоби 
ідентифікації суб’єктів господарських відносин, об’єкти авторського 
права, результати селекційної роботи, наукові відкриття, комерційні 
таємниці та інші нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.  

6 4 

 Встановлення дати набуття прав і строків їх охорони. 2 2 

 Особливості набуття прав інтелектуальної власності українських 
фізичних і юридичних осіб за кордоном.   

2 2 

ІІ Змістовий модуль 2. Процедура реєстрації об’єктів права 
інтелектуальної власності. 

16 26 

2 Збори та платежі, що супроводжують процедуру реєстрації об’єкта 
права інтелектуальної власності. Зміст формальної та кваліфікаційної 
(по суті) експертиз на об’єкти реєстрації. 

2 4 

 Порядок одержання охоронних документів, права, що з них 
випливають, та причини можливого дострокового припинення. 
Строки чинності охоронних документів. 

2 4 

 Особливості реєстрації об’єктів авторського права. Порядок 
оформлення та склад пакету документів для реєстрації творів і 
комп’ютерних програм.  

2 4 

 Порялок видачі авторських свідоцтв, строки їх чинності та умови 
припинення чинності. 

2 2 

 Збори та платежі, що супроводжують процедуру реєстрації об’єкта 
авторського права. 

2 2 

3 Особливості набуття та методи охорони прав на комерційні (фірмові) 
найменування і комерційні таємниці.  

4 6  

 Набуття прав на об’єкти суміжного права: виконання творів, 2 4 
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фонограми і відеограми, програми (передачі) організацій мовлення. 
ІІІ Змістовий модуль 3. Передача прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.   
20 30 

4 Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Мета і 
основні способи комерціалізації. Поняття інтелектуального капіталу.  

2 4 

 Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар. Особливості права 
інтелектуальної власності як товару. 

2 4 

 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Оцінка вартості прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. 

2 2 

 Підходи та методи визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної 
власності. 

2 2 

 Алгоритм розрахунку вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. 2 2 

5 Законодавство України про передачу прав інтелектуальної власності. 
Ліцензійні договори та їх види.  

2 6 

 Атрибутика і структура ліцензійних договорів. 2 4 

 Заснування господарських товариств вищими навчальними закладами і 
науковими установами шляхом участі майновими правами 
інтелектуальної власності. 

2 2 

 Договори комерційної концесії (франчайзингу) та їх особливості. 2 2 
 Передача прав інтелектуальної власності за договором лізингу.   2 2 

IV Змістовий модуль 4. Фінансово-економічні аспекти комерціалізації 
результатів наукових досліджень. 

24 30 

6 Принципи реалізації фінансової політики у сфері комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності.  

8 10 

 Механізми фінансового забезпечення процесів комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності. 

8 10 

 Нематеріальні активи як форма реалізації об’єктів інтелектуальної 
власності в бухгалтерському обліку. 

8 10 

V Змістовий модуль 5. Тенденції та особливості міжнародного 
трансферу технологій. 

20 28 

7 Визначення ноу-хау. Класифікація ноу-хау.  2 2 

 Порядок комерційної реалізації ноу-хау. 2 2 

 Франчайзінг як сучасна форма міжнародного руху технологій. Зміст 
франчайзінгової угоди. 

2 2 

 Моделі франчайзінгу. Міжнародний інжиніринг та консалтинг. 2 2 

 Економічні передумови розвитку міжнародної торгівлі інжиніринговими 
послугами. Інжинірингові послуги як сукупність інтелектуальних видів 
діяльності на основі наукоємких технологій. 

2 2 

 Проектно-консультаційний, технологічний, будівельний інжиніринг. 
Структура контрактів на інжиніринг. 

2 2 

 Створення власного підприємства, філії, СП, участь в інвестиційних 
проектах. 

2 2 

8 Позаринкові форми міжнародного трансферу технологій. Передача 2 4 
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науково-технічної інформації шляхом наукового обміну, науково-
технічних публікацій, виставок, ярмарок, конференцій, симпозіумів. 
Центри науковотехнічної інформації. Візити, особисті контакти. Міграція 
спеціалістів. Навчання спеціалістів. Спостереження, збір науково-
технічної інформації.  

 Спільна розробка науково-технічних проблем. Співробітництво в рамках 
довгострокових міжнародних програм. Діяльність міжнародних 
організацій щодо передачі технологій. 

2 4 

 Суть міжнародного науковотехнічного сприяння, його обсяги та 
напрямки Програми технічного сприяння. Надання безоплатної 
технічної допомоги. Механізми технічної допомоги. Україна як 
реципієнт міжнародної технічної допомоги. 

2 6 

 
10. Методи навчання  

  
– лекції;  
– семінарські заняття;  
– поточні консультації;  
– пояснювально-ілюстративний;   
– репродуктивний; 
– метод навчальних дискусій; 
– метод проблемного викладу матеріалу; 
– частково-пошуковий (евристичний) метод. 

   
11. Методи контролю  

  
– співбесіда;  
– тестовий контроль;    
– самоконтроль; 
– залік.  

 
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та 

семестрового контролю 
1. Принципи та методи правової охорони інтелектуальної власності в Україні 

та за кордоном.  
2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  
3. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності України та за 

кордоном.  
4. Життєвий цикл об’єкта права інтелектуальної власності.  
5. Органи, установи та організації, що мають безпосереднє відношення до 

охорони прав інтелектуальної власності.   
6. Особливості набуття прав на різні категорії об’єктів права інтелектуальної 

власності: об’єкти патентного права, засоби ідентифікації суб’єктів господарських 
відносин, об’єкти авторського права, результати селекційної роботи, наукові відкриття, 
комерційні таємниці та інші нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.  

7. Встановлення дати набуття прав і строків їх охорони.  
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8. Особливості набуття прав інтелектуальної власності українських фізичних і 
юридичних осіб за кордоном.   

9. Об’єкти, що реєструються в Укрпатенті: винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, торговельні марки тощо.  

10. Алгоритм реєстрації об’єктів в Укрпатенті.  
11. Інформація, що представляється в заявці на реєстрацію об’єкта права 

інтелектуальної власності, джерела її отримання та характер подання.  
12. Складання опису об’єкта права інтелектуальної власності.  
13. Збори та платежі, що супроводжують процедуру реєстрації об’єкта права 

інтелектуальної власності.  
14. Зміст формальної та кваліфікаційної (по суті) експертиз на об’єкти 

реєстрації.  
15. Порядок одержання охоронних документів, права, що з них випливають, 

та причини можливого дострокового припинення.  
16. Строки чинності охоронних документів на права інтелектуальної власності.  
17. Особливості реєстрації об’єктів авторського права.  
18. Порядок оформлення та склад пакету документів для реєстрації творів і 

комп’ютерних програм.  
19. Порялок видачі авторських свідоцтв, строки їх чинності та умови 

припинення чинності.  
20. Збори та платежі, що супроводжують процедуру реєстрації об’єкта 

авторського права.  
21. Особливості набуття та методи охорони прав на комерційні (фірмові) 

найменування і комерційні таємниці.  
22. Набуття прав на об’єкти суміжного права: виконання творів, фонограми і 

відеограми, програми (передачі) організацій мовлення.  
23. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Мета і основні 

способи комерціалізації.  
24. Поняття інтелектуального капіталу.  
25. Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар.  
26. Особливості права інтелектуальної власності як товару.  
27. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Оцінка вартості прав на 

об’єкти інтелектуальної власності.  
28. Підходи та методи визначення вартості прав на об’єкти інтелектуальної 

власності.  
29. Алгоритм розрахунку вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
30. Ліцензійні договори про передачу прав на об’єкти інтелектуальної 

власності та їх види.  
31. Атрибутика і структура ліцензійних договорів.  
32. Заснування господарських товариств вищими навчальними закладами і 

науковими установами шляхом участі майновими правами інтелектуальної власності.  
33. Договори комерційної концесії (франчайзингу) та їх особливості.  
34. Передача прав інтелектуальної власності за договором лізингу.   
35. Принципи реалізації фінансової політики у сфері комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності.  
36. Механізми фінансового забезпечення процесів комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності.  
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37. Нематеріальні активи як форма реалізації об’єктів інтелектуальної 
власності в бухгалтерському обліку. 

38. Визначення ноу-хау. Класифікація ноу-хау. Порядок комерційної реалізації 
ноу-хау.  

39. Франчайзінг як сучасна форма міжнародного руху технологій. Зміст 
франчайзінгової угоди. Моделі франчайзінгу.  

40. Міжнародний інжиніринг та консалтинг. Економічні передумови розвитку 
міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами.  

41. Інжинірингові послуги як сукупність інтелектуальних видів діяльності на 
основі наукоємких технологій.  

42. Проектно-консультаційний, технологічний, будівельний інжиніринг. 
Структура контрактів на інжиніринг. 

43. Створення власного підприємства, філії, СП, участь в інвестиційних 
проектах. 

44. Позаринкові форми міжнародного трансферу технологій.  
45. Передача науково-технічної інформації шляхом наукового обміну, 

науково-технічних публікацій, виставок, ярмарок, конференцій, симпозіумів.  
46. Особливості спільної  розробки науково-технічних проблем.  
47. Особливості співробітництва в рамках довгострокових міжнародних 

програм. Діяльність міжнародних організацій щодо передачі технологій.  
48. Суть міжнародного науковотехнічного сприяння, його обсяги та напрямки.  
49. Програми технічного сприяння. Надання безоплатної технічної допомоги. 

Механізми технічної допомоги.  
 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 
Для заліку  

Літній семестр   

Поточне оцінювання та самостійна робота 
Сума  Змістовий 

модуль 1  
Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5  

60-100  60-100  60-100  60-100  60-100  60-100  
  
  

12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS  
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12.2. Форма поточного контролю 
Елементи контролю за змістовими модулями  

  

Вид контролю  Кількість 
завдань 

Кількість балів  
За одиницю контролю Всього  

Виступи на семінарських заняттях  4 10  40  
Підготовка доповіді на семінарське 
заняття  

1  20  20  

Участь у дискусії, доповнення на 
семінарському занятті  

4  10  40  

Всього      100  
  

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності здобувачів на семінарських 
заняттях 

Максимальна  
кількість балів – 10  

  
Критерії оцінювання  

9-10  Висока активність на семінарському занятті і достатньо високий 
рівень самостійної підготовки.  

7-8  Достатня активність на семінарському занятті та достатній рівень 
самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає неточності 
при формулюванні певних положень, негрубі помилки при 
виконанні лінгвістичних вправ.  

5-6  Середня активність на семінарському занятті і середній рівень 
самостійної підготовки, здобувач освіти допускає неточності при 
формулюванні певних положень, грубі помилки при виконанні 
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завдань. 

3-4  Низька активність на семінарському занятті і низький рівень 
самостійної підготовки, здобувач освіти допускає низку грубих 
помилок, низький рівень знань теоретичного матеріалу.  

1-2  Пасивна поведінка здобувача освіти на семінарському занятті і 
відсутність будь-якої самостійної підготовки, репродуктивне 
списування текстів навчального матеріалу або його запису після 
колективного опрацювання навчального матеріалу.  

  
Критерії оцінювання доповіді  

  
Критерії оцінювання роботи  

Максимальна 
кількість балів 

Обґрунтування актуальності, проте не правильне і не повне 
формулювання мети, завдань дослідження, розкриття теми 
дослідження.  

1 бал 

Обґрунтування актуальності, правильне і повне формулювання мети, 
завдань дослідження, розкриття теми дослідження.  

2 бали  

Складання плану реферату.  1 бал 
Дотримання вимог до складання списку першоджерел 1 бал 
Недостатньо критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад 
фактів, ідей, результатів досліджень наведено не в логічній 
послідовності. Не повно проведено аналіз сучасного стану 
дослідження проблеми та розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання.  

2 бали  

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання.  

3 бали 

Дотримання правил реферування наукових публікацій. Правильне 
цитування теоретичних джерел. 

1 бал  

Високий рівень узагальнень і аналізу наукових праць. 1 бал 
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, уміння 
формулювати висновки, пропозиції щодо розв’язання проблеми, 
визначення перспектив дослідження.  

2 бали  

Грамотність, логічність і загальний стиль викладу.  2 бали  
Дотримання вимог технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 
додатки, список використаних джерел).  

2 бали 

Захист роботи: уміння усно зробити короткий виклад, дотримання 
логіки викладу, культура мовлення, доречність використання 
прикладів, презентації Microsoft Office Power Point або карти знань 
Bubbls.us.  

5 балів  
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Критерії і норми оцінювання участі здобувачів освіти 
(доповнення)   у дискусії на семінарському занятті  

Максимальна  
кількість балів - 10  

  
Критерії оцінювання  

9-10  Висока активність на семінарському занятті в ході дискусії і достатньо 
високий рівень самостійної підготовки до неї, прояв інтересу до теми.  

7-8  Достатня активність на семінарському занятті та достатній рівень 
самостійної підготовки, проте здобувач освіти допускає неточності 
при формулюванні певних положень при виконанні лінгвістичних 
вправ.  

5-6  Середня активність на семінарському занятті і середній рівень 
самостійної підготовки, здобувач освіти допускає неточності при 
формулюванні певних положень при виконанні лінгвістичних вправ.  

3-4  Низька активність на семінарському занятті і низький рівень 
самостійної підготовки, низький рівень знань теоретичного 
матеріалу.  

1-2  Пасивна поведінка здобувача осіти на семінарському занятті і 
відсутність будь-якої самостійної підготовки.  

  

13. Методичне забезпечення  

1. Опорний конспект лекцій.  
2. Індивідуальні тестові завдання для поточного контролю знань.  
3. Нормативні документи.  
4. Електронні навчальні посібники і підручники.  

  

14. Рекомендована література  

14.1.  Навчальна та довідкова література для лекційного курсу  

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. Київ: Знання, 2014. 671 с.  
2. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права. К.: «Інст. інтел. власн. і права», 

2004. 260 с.   
3. Бояр А. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. Луцьк: Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, 2010. 268 с.  
4. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. 

Корогод Л.П.  Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. 64 с.  
5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція). Теорія та методика 

фізичного виховання. К. 2010. № 2. С. 19-39.  
6. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. Харків : Одіссей, 

2008. 472 с.  
7. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 

2015 р.: (ОФІЦ. Текст). К.: ПП Паливода А.В., 2015. 64 с.  
8. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. 46 с.    
9. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник. 

Київ: ЦУЛ, 2012. 270 с.   
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10. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. Київ: 
Центр учбової літератури, 2013. 184 с.  

11. Особистість. Спорт. Духовна культура: інтегральний вимір: Монографія / 
Під заг. ред. Л.П. Корогод. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 307 с.     

12. Погорілко В.Ф., Шпиталенко Г.А. Правознавство: Підручник. 4-те вид. К.: 
Каравела. 2017. 592 с.  

13. Право інтелектуальної власності: Акад курс: Підруч. для студ. вищих навч. 
закладів; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «ІН Юре», 2007. 696 
с.  

14. Савченко В., Сергеєв А. Управління сферою фізичної культури і спорту у 
науковому дискурсі в Україні. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 1. С. 116-122.  

15. Спортивна культура особистості: навчально-методичний посібник. За ред. 
Корогод Л.П. Дніпро: ПДАФКіС, 2017. 264 с.     

16. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник. Х.: Вид. 
ХНЕУ, 2013. 124 с. 

  

14.2. Література для семінарських та самостійних занять  

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник]. Київ: Знання, 2014. 671 с.  
2. Бахарева О. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної 

власності  (промислової власності). Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019.  № 
4(108). С. 48-52.   

3. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. 
СПб. : Питер, 2001. 416 с.   

4. Бояр А. О. Інтелектуальна власність: Моногр. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту 
ім. Лесі Українки, 2007. 164 с.  

5. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності. К.: «Інст. інтел. власн. і 
права», 2004. 296 с.   

6. Бутнік-Сіверський О. Принципи формування національної безпеки України з позиції 
прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку. Теорія і практика 
інтелектуальної власності.  2018. № 3 (101). С. 70-83.  

7. Бутнік-Сіверський О. Стан і проблеми розвитку оподаткування операцій з 
інтелектуальною власністю.  Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5 (109). 
С. 8596.  

8. Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав 
інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки. Теорія і практика 
інтелектуальної власності. 2019. № 1(105). С. 59-72.  

9. Дідук А. Порушення «права на» комерційну таємницю та ноу-хау // Теорія і 
практика інтелектуальної власності. 2019. № 3 (107). С. 39-46.   

10. Договори у сфері інтелектуальної власності: [методичні рекомендації]/ укл. 
Корогод Л.П.  Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. 64 с.  

11. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. К. : «Інст. інтел. власн. і права», 
2004. 64 с.  

12. Зайківський О., Оністрат О. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної 
власності в процесі євроінтеграції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 4 
(108). С. 23-38.   

13. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.  
14. Закон України «Про власність» від 07 лютого 1991 р.  
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15. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р.  
16. Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 

діяльності» від 13 грудня 1991 р.  
17. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (нова редакція). Теорія та методика 

фізичного виховання. К. 2010. № 2. С. 19-39.  
18. Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону 

прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»  1993 р.  
19. Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права. Теорія і практика 

інтелектуальної власності. 2019. № 1(105). С. 40-49.  
20. Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью. М. : Дело, 2003. 512 с.   
21. Інтелектуальна власність в Україні: нормативна база. К.: КНТ, 2003. 438 с.   
22. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. У 2-х т. Т. І. Авторське право і суміжні 

права / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2000. 356 с.   
23. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. У 2-х т. Т. ІІ. Промислова власність. За 

ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2000. 272 с.  
24. Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у 

сфері інтелектуальної власності в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 
2018. № 1 (99). С. 88-97.  

25. Кекух Б. Ф. Інтелектуальна власність в системі ринкових відносин. Луцьк, 1995. 48 с.   
26. Кивалов С.В і ін. Основи правознавства України: [підручник]. Харків : Одіссей, 2008.  

472 с.  
27. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф. Основы 

правоведения Украины: [навчальное пособие]. - Харків : Одиссей, 2008. 472 с.  
28. Кириченко І. А. Судова експертиза : охорона прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. – К. : «Інст. інтел. власн. і права», 2004. – 144 с.   
29. Коваленко Т. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації // 

Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. №5 (109). С. 39-43.   
30. Коваль І. Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання 

торгівельної марки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2 (106). С. 31-38.  
31. Кожарская И. Ю., Прахов Б. Г. Патентное право. К. : «Інст. інтел. власн. і права», 

2003. 140 с.   
32. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 січня 

2015 р.: (ОФІЦ. Текст). К.: ПП Паливода А.В., 2015. 64 с.(Закони України).  
33. Корогод Л.П. Методичні рекомендації з курсу «Інтелектуальна власність». 

Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2012. – 46 с.    
34. Кравець В.Р., Олюха В.Г. Право інтелектуальної власності: [навчальний посібник].        

Київ: ЦУЛ, 2012. 270 с.   
35. Криволапчук В., Филь С. Правова охорона географічних зазначень у контексті угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2018. № 
3 (101). С. 51-59.  

36. Лукащук В. Трансформація спорту: від забави до індустрії. Соціологія: теорія, 
методи, маркетинг. 2009. № 2. С. 130-143.  

37. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. К.: ІВЦ “Видавництво 
“Політехніка”, Ліра-К, 2005. – 232 с.   

38. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник. Київ: Центр 
учбової літератури, 2013. 184 с.  
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39. Ордулі Е. До питання про правовий механізм захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 6(110). С. 55-64.  

40. Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: 
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