
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Мета курсу - формування у студентів комплексного розуміння сутності, 
механізму та принципів комерціалізації результатів наукових досліджень, системи 
захисту, методів розпорядження інтелектуальною власністю та порядку здійснення 
трансферу технологій. 

Дисципліна «Комерціалізація наукових досліджень» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Світова 
економіка», «Національна економіка», «Економіка підприємства», «Трудове та 
цивільне право», «Основи науково-аналітичних досліджень», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
ризиків», «Підприємницьке право». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентом дисциплін: «Аналіз конкурентоспроможності», 
«Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: сутність і специфіку відносин інтелектуальної власності; 
загальні принципи організації господарської діяльності. Аналіз економічного 
процесу, що супроводжують господарський оборот результатів інтелектуальної 
діяльності; працювати із джерелами статистичних даних та аналізувати інституційні 
засади захисту результатів наукових досліджень. 

Програмні результати навчання: 
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;  
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. 

Зміст 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. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


