
Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій 
 
Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Комерціалізація наукових 
досліджень та трансфер технологій» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована 
на формування у нього компетенцій у сфері організації та фінансування 
господарського обороту результатів наукових досліджень. Особлива увага 
приділяється аналізу методів оцінки об’єктів інтелектуальної власності, механізму 
управління комерціалізацією наукових досліджень та передачі майнових прав на 
результати наукової діяльності.  
Кількість кредитів: 4 
Форма контролю: іспит 
Викладач: Вірченко Володимир Віталійович, к.е.н., доцент кафедри економічної 
теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету. 
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів комплексного розуміння 
сутності, механізму та принципів комерціалізації результатів наукових досліджень, 
системи захисту, методів розпорядження інтелектуальною власністю та порядку 
здійснення трансферу технологій. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати:  сутність і специфіку відносин інтелектуальної власності;  
загальні принципи організації господарської діяльності.   
Аспірант повинен вміти: аналізувати економічні процеси, що супроводжують 
господарський оборот результатів інтелектуальної діяльності; працювати із 
джерелами статистичних даних та аналізувати інституційні засади захисту 
результатів наукових досліджень.  
Змістові модулі:  

 механізму та функції комерціалізації результатів наукових досліджень; 
 специфіка обліку та оподаткування операцій з результатами наукових 

досліджень; 
 принципи та форм фінансування комерціалізації наукових досліджень; 
 методи управління ризиками комерціалізації наукових досліджень;  
 порядок та форми розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності;  
 механізм та шляхи трансферу технологій;  
 методи та принципи вартісної оцінки результатів наукових досліджень;  
 стратегії та механізм підтримки інтелектуальної безпеки.   

Результати навчання:  
Аспірант буде знати: сутність, структуру і функції інтелектуального капіталу;   
загальні принципи оцінки інтелектуальної власності; механізм управління 
інтелектуальним капіталом; методику обліку та податкового менеджменту об’єктів 
інтелектуальної власності; основні форми розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності; теоретичні засади підтримки інтелектуальної безпеки у 
процесі господарської діяльності. 
Аспірант буде вміти: організовувати трансфер технологій; здійснювати 
фінансування  комерціалізації інтелектуальної власності; забезпечувати охорону 
результатів наукових досліджень; аналізувати ефективність комерціалізації 
результатів наукових досліджень; планувати та керувати процесом комерціалізації 
інтелектуальної власності;  здійснювати реєстрацію прав на об’єкти інтелектуальної 
власності;  визначати ринкову вартість результатів інтелектуальної діяльності. 
Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на ІІ році навчання за освітньо-науковим 
рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних 
занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 


