
СИЛАБУС КУРСУ  

1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Міжнародний трансфер технологій 

Назва англійською мовою International technology transfer     

Код 
 ВЗ  

Спеціальність  Всі спеціальності 

Освітньо-наукова програма 
 Освітньо-наукові програми з підготовки здобувачів освітнього 

ступеня «доктор філософії» 

Рівень освіти третій (освітньо-науковий) 

Рік навчання  перший, 2 семестр  

Форма навчання  Денна, заочна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 
 90 годин / 3 кредитів ECTS 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 

заняття 

СРС 

Години 14 16 - - 60 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 

кількість) 

 

ти 

ть) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + 2 - - 1 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
Вибіркова  

Мова викладання Державна 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
 менеджменту 

Викладач (лекційні заняття) Проф. Запша Г.М.  

E-mail та інші контакти 

викладача 
е-mail: galina.zapsha@gmail.com;   

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
 Проф. Запша Г.М. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: galina.zapsha@gmail.com 

3. Цілі та предметні результати навчання 

 Цілі дисципліни формування у здобувачів – майбутніх докторів філософії наукового  

комплексу теоретичних знань і практичних навичок у сфері трансферу 

та комерціалізації технологій, які вони можуть застосовувати у 

майбутній професійній діяльності  

 
 

Результати 

навчання 

 

Знання –  понять технологія, інновація, інтелектуальна власність, 

нетрадиційні об’єкти інтелектуальної  

– власності, інноваційна діяльність, міжнародний науково-

технологічний обмін (МНТО),  

– інжиніринг, етапи життєвого циклу технологій, трансфер 

технологій і міжнародний трансфер технологій;  

–  види патенту, патентного захисту технологій, специфіку 

патентного толлінгу, особливості міжнародного патентування в 

процесі міжнародного технологічного трансферу;   

–  стадії економічного розвитку, технологічні уклади, еволюцію 

технологій, техноглобалізм і процеси міжнародного обміну 

технологіями;  

–  тенденції розвитку світового ринку технологій;  

–  процесу комерціалізації технологій, оцінки технологій, 

технологічного аудиту, формування технологічного портфелю;  

–  форм та методів міжнародного трансферу технологій;  
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–  міжнародної патентно-ліцензійної торгівлі, у тому числі 

міжнародної внутрішньофірмової торгівлі ліцензіями, в процесі 

міжнародного трансферу технологій;   

–  інтелектуальної та технологічної ренти в міжнародних 

економічних відносинах знати інфраструктуру, центри та мережі 

в системі міжнародного технологічного трансферу;  

– інфраструктуру, у т.ч. функціонування мережі центрів підтримки 

технологій та інновацій TISC в Україні;  

–  тенденції міжнародного технологічного трансферу в Україні 

 

Вміння –  здійснювати ситуаційний аналіз життєвого циклу проекту 

міжнародного трансферу технологій;  

–  управляти процесом комерціалізації технологій та 

міжнародного технологічного трансферу;  

–  ідентифікувати різних учасників МТТ, розмежовувати їх 

функції, права та обов'язки;  

–  здійснювати оцінку комерційного потенціалу технологій та 

міжнародного технологічного трансферу;  

–  формувати та управляти портфелем технологій в процесі 

міжнародного технологічного трансферу;  

– обґрунтовувати вибір механізму МТТ;  

–  розробляти стратегію реалізації/придбання технології на 

міжнародному ринку технологій. 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, 

що передують вивченню 

дисципліни) 

Філософія. Іноземна мова. Статистичні методи наукових досліджень.  

 

 

 

 Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

 

Тема 1. Сутність міжнародного технологічного трансферу  

Тема 2. Технології як об’єкти інтелектуальної власності, їх правова 

охорона та захист  

Тема 3. Форми та методи міжнародного технологічного трансферу  

Тема 4. Світовий ринок технологій 

Тема 5. Оцінка вартості технології  

Тема 6. Управління та адміністрування процесом міжнародного 

технологічного трансферу  

Тема 7. Маркетинг-менеджмент в системі міжнародного 

технологічного трансферу  

Тема 8. Державне регулювання трансферту технологій в  Україні 

 

 Дидактичні методи – вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

– наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження);  

– практичні (виконання практичних завдань);  

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 На лекційних заняттях – пояснення, 

– розповідь, бесіда,  

– навчальна дискусія,  

– ілюстрування,  

– демонстрування. 



 На практичних та 

семінарських заняттях 

– виконання практичних робіт, вправ,  

– проведення дискусії; 

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 Література основна 
 Всього основної літератури 

1.  Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій: навч.посіб., 

К.: Знання, 2011. 365 с.   

2. Перерва П. Г., Коциски Д., Сакай Д., Верешне Шомоши М. 

Трансфер технологий. Монография. – Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 

2012. – 668 с.   

3. Трансфер технологій: підручник / А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук, 

С. І. Бай та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг. – екон. 

ун – т, 2014. – 556 с.  

Всього основної літератури – 3 

 Література додаткова 

 Всього додаткової літератури 

1. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник /  

О. О. Ястремська. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 124 с. 

Всього додаткової літератури – 1. 

Технічне забезпечення 1. Мультимедійний пристрій.  

2. Програмне комп’ютерне забезпечення: MS Word, MS Excel, MS 

Power Point. 

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної кількості 

занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення (доповідь на 

науковій студентській 

конференції,  активна участь в 

роботі наукового гуртка 

кафедри,  підготовка реферату і 

виступ з ним на семінарі, 

конференції і т.п.,  призове 

місце в олімпіаді,  підготовка 

наукової публікації,  участь у 

вдосконаленні навчально-

методичної бази кафедри). 

 

0 10 

Підсумковий рейтинг  0 100 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

63 - 60 достатньо 

35 - 60 незадовільно 

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

 вивченням залікового кредиту 



 

 
               Викладач (розробник)                                                          Г.М. Запша 
            
              Гарант освітньої програми                                                  Г. М. Запша 
 
              Завідувач кафедри                                                                Г. М. Запша 
 

4. Політика курсу 

 Правила взаємодії 1. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення курсу. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається 

із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

3. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі згідно індивідуального плану студента. 

4. Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів)  

 Додаткова інформація 1.  Навчальний план. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг-

менеджмент». 

 


