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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета - оволодіння студентами методами передачі прав інтелектуальної власності. 
Завдання - дисципліна орієнтована на надання допомоги студенту в опануванні знань та 

умінь з визначення стадій розробки  об’єкта інтелектуальної власності, умов передачі прав 
інтелектуальної власності на основі проведеної експертизи об’єкту, складання договору на 
передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

  
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: способи введення в цивільний обіг інтелектуальної власності. 
вміти:  
1. На основі знання методології створення об’єктів інтелектуальної власності уміти 

приймати рішення по  визначенню стадії розробки  об’єкта інтелектуальної власності. 
2. На основі знання основних принципів створення об’єкта інтелектуальної власності 

уміти проводити  технічну експертизу. 
3. На основі знання особливостей оцінки об’єктів інтелектуальної власності уміти 

одержувати моделі для визначення вартості об’єкту інтелектуальної власності. 
4. На основі знання законодавства уміти складати договори на передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності.  
5. На основі знання методів впровадження в виробництво інтелектуальної власності 

уміти визначати спосіб використання об’єкту передачі прав. 
6. На основі знання методів прийняття рішень при передачі прав уміти  визначати 

оптимальні способи передачі майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
володіти: 
1. Особливостями передачі права власності на об’єкти інтелектуальної власності у 

випадку співволодіння охоронним документом. 
2. Організаційними аспектами розробки стратегії трансферу технологій. 
3. Тактикою трансферу технологій.  
4. Системним аналізом трансферу технологій. 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Етапи передачі прав інтелектуальної власності 
- Визначення поняття трансфер технологій.  
- Технологічний аудит, види і функції інновацій, фундаментальні, прикладні технології, 

розробка технологій, і виробництво, вихід на ринок, дифузія інновацій. 
- Системний аналіз трансферу технологій.   
- Тактика трансферу технологій.  
- Стратегія трансферу технологій.  
- Виникнення, розвиток та значення міжнародної торгівлі ліцензіями.  
- Етапи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями.  

 

Модуль 2.  Становлення ринку інтелектуальної власності 
- Становлення  ринку ліцензій в Україні, його характерні особливості та тенденції 

розвитку. 
- Особливості функціонування міжнародних трансферних систем, технопарків, 

інноваційних центрів. 
- Національна трансферна система та державне регулювання в сфері трансферу технологій. 
- Структура пропозицій для різних трансферних систем для комерційної реалізації 

технологій. 
- Особливості здійснення платежів при комерційній реалізації технологій. 
- Особливості передачі права власності на ОПВ у випадку співволодіння охоронним 

документом.  
- Договір про передачу права власності на ОПВ (правове регулювання, зміст і 

особливості). 
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