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ВСТУП 

Програма підготовки докторів філософії за даною дисципліною поширюється в 

Державній установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України». 

Робочу програму навчальної дисципліни 

ВД 2.1.5  ««Наукові дослідження та трансфер технологій»  » складено науковою частиною 

Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» та 

схвалено на засіданні вченої ради Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. 

А.П. Ромоданова НАМН України», протокол № 12 від 17 липня 2020 р.  

 

Розробник програми: 

канд. мед. наук., начальник відділу патентно-ліцензійної роботи та міжнародних відносин 

НАХАБА О.О.  

Програма дисципліни «Наукові дослідження та трансфер технологій»  відображає 

сучасний стан її розвитку та враховує необхідність навчання аспірантів згідно вимог 

восьмого рівня національної рамки кваліфікацій. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Загальний опис кредитів – 8 

Загальний опис годин - 240; 36 годин лекцій,  8 годин практичних занять,  4 години 

консультацій та 192 години самостійної роботи. 

Рік підготовки – 11-111 рік 

Види навчальних занять – лекція, практичне заняття, консультація. 

Вид оцінювання – іспит. 

 

Програма дисципліни «Наукові дослідження та трансфер технологій» відображує 

сучасний стан її розвитку та враховує необхідність навчання аспірантів згідно вимог 

восьмого рівня національної рамки кваліфікацій. 

 
1. Програма складається з 4 змістових модулів, поєднаних у логічну структурну 

схему: 

Змістовий модуль 1. Сутність трансферу технологій та його інформаційно-

аналітичного забезпечення. 

Змістовий модуль 2. Трансфер технологій в українську медицину. 

Змістовий модуль 3. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій. 

Змістовий модуль 4. Міжнародний трансфер технологій.  
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 Мета– поглиблена підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 

інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня 

доктора філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Медицина», з оволодінням 

питань комерціалізації наукових досліджень та трансферу технологій. 

1.2 Завданнями навчальної дисципліни є: 

 Уяснити сутність трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного 

забезпечення; 

 Засвоїти типи та форми технологічного трансферу відповідно до запитів медицини; 

 Вивчити основні етапи здійснення трансферу технологій; 

 Вивчити закономірності трансферу технологій у системі інноваційної діяльності; 

 Вивчити особливості міжнародного трансферу технологій з урахуванням його форми і 

рівня. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна. 

За результатами вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти (третього освітнього 

рівня) повинні: 

Знати: 

Знати способи оцінки існуючих наукових досягнень, способи  аналізу і синтезу наукової 

інформації; 

Знати основні методи роботи з інформаційними (бібліотечними) ресурсами, комп’ютерні 

технології інформаційного пошуку; 

Знати наукову, професійну термінології державною та іноземною мовою, методи 

спілкування, представлення наукових досягнень; 

Знання інформаційних технологій, що використовуються для забезпечення трансферу 

медичних технологій ; 

Знання норм медичної етики, біоетики, правил академічної доброчесності; 

Знати  сучасні комунікаційні механізми інноваційної діяльності; 

 

Вміти: 

 Вміти аналізувати  наукову інформацію, формувати власну оцінку існуючим результатам  

сфері наукового інтересу – трансферу технологій; 

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології при виконанні наукових 

проектів, для забезпечення трансферу медичних технологій ; 
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Вміння працювати з науковою, навчальною, правовою інформацією, передбачати 

перспективи розвитку в сфері трансферу технологій; 

Вміння постійно оновлювати та розширювати знання щодо обгрунтування значення 

трансферу технологій у забезпеченні іноваційного розвтку установи; 

Сформувати комунікативні навички:  

Встановлювати необхідні відповідні зв’язки для досягнення поставленої мети;  

Взаємодія, співробітництво з колегами та керівництвом, здобувачами в процесі розвитку 

можливостей щодо міжнародного трансферу технологій; 

Автономність та відповідальність: 

Відповідальність за здобутий рівень теоретичних знань та практичних навичок, 

автономність в роботі; 

Відповідальність щодо використання інформаційних та інтернет-технологій у медицині. 

 

Дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати комплексні проблеми 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я, 

медицини (нейрохірургії), проводити власне наукове дослідження, яке має наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та /або професійної практики в галузі охорони 

здоров’я. 

Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК1 Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівня, оволодіння новими знаннями при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань, здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та оцінки 

сучасних наукових досягнень. 

ЗК2 Здатність на основі наукового пошуку виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

генерувати нові ідеї, обгрунтувати власні оригінальні концепції. 

ЗК3 Здатність працювати в міжнародному науковому просторі для розв’язання 

різноманітних фахових завдань: представляти наукові результати та вести наукову 

дискусію державною та іноземною науковою мовою в усній та письмовій формах, 

володіти науковою термінологією (cтатті, презентації, виступи на конференціях, тощо). 

ЗК4 Здатність планувати, здійснювати особистий та професійний розвиток як науковця та 

демонструвати вміння досягати поставлених завдань і взятих обов’язків, здатність 

проведення самостійних досліджень на сучасному рівні, освітньої діяльності. 
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ЗК5 Здатність розробляти наукові проекти, уміння формулювати та визначати відповідні 

задачі, розробляти шляхи їх розв’язання, уміння формувати команду дослідників для 

вирішення локальної задачі, складати пропозиції щодо їх рішення. 

ЗК6 Здатність використовувати новітні інформаційні та комунікаційні технології у 

науковій діяльності. 

ЗК7 Вміння працювати  автономно  з дотриманням норм наукової, дослідницької 

медичної етики, біоетики, академічної доброчесності щодо здійснення наукової діяльності 

та проведення власного наукового дослідження. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК1 Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/ або 

професійної практики   

СК2 Здатність до опрацювання та критичного осмислення літературних джерел, розуміння 

природи медичних теорій, гіпотез і тлумачень, перевірки висновків, гіпотез інших 

дослідників за науковим напрямом дослідження в галузі медицини. 

СК3 Здатність до використання  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

сучасного наукового обладнання та наукових методів дослідження в медицині 

(нейрохірургії). 

СК4 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних науково-дослідних робіт. 

 СК5 Вміння презентувати, обґрунтовано відстоювати результати власних досліджень, 

формулювати власну думку  під час виступів, дискусій, спілкування у фаховому 

середовищі з проблем нейрохірургії. 

СК6 Здатність ефективно використовувати отримані результати наукових досліджень в 

науковій, освітній і практичній діяльності, передбачати результати їх впровадження в 

галузі охорони здоров’я. 

СК7 Здатність розрізняти різні рівні  медичного аналізу,  формулювати  медичні  

узагальнення на основі діагностичних даних, обирати методики для різних типів 

діагностичних досліджень. 

СК8  Здатність  розуміти та пояснювати патологічні процеси, які формуються в нервовій 

системі, методи їх діагностики та лікування, аналізувати особливості впровадження 

діагностичних та лікувальних технологій при нейрохірургічній патології у різних вікових 

та нозологічних групах хворих 

СК9 Здатність збирати дані, будувати діагностично - лікувальну концепцію, аналізувати, 

систематизувати та презентувати отримані дані, використовувати загальнонаукові, 
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медичні методи, пов’язані з нейрохірургічною практикою для провадження ефективної та 

безпечної наукової і практичної діяльності. 

CК10 Здатність вести спеціальну наукову та оформляти професійну документацію в 

практичній медичній фаховій діяльності нейрохірурга  та освітній діяльності. 

СК11 Здатність оприлюднення результатів власного наукового дослідження, вести 

дискусію академічною українською та іноземною мовами відповідно до національних і 

міжнародних стандартів.  

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Сутність трансферу технологій та його інформаційно-

аналітичного забезпечення 

Тема : Типи та форми технологічного трансферу 

 Тлумачення категорії «трансфер технологій» за різними авторами, їх переваги та 

недоліки; Обґрунтування ролі інформаційного забезпечення трансферу медичних 

технологій як сучасного комунікаційного механізму інноваційної 

діяльності;Обгрунтування значення трансферу технологій у забезпеченні інноваційного 

розвитку установи. 

Типи трансферу технологій: Некомерційний, комерційний, їх характеристика. Види ТТ за 

способом здійснення. Форми некомерційного трансферу, критерії реалізації наукової 

пропозиції, роль вибору та залучення посередника при відсутності підготовлених в 

установі кадрів у галузі трансферу. Порівняльний аналіз спільних європейських 

інноваційних і наукових програм.   

 

Змістовий модуль 2. Трансфер технологій в українську медицину 

Тема : Становлення трансферу технологій в українську медицину 

Обгрунтування застосування інформаційних технологій (ІТ) у медицині як один із 

елементів реформування організації надання медичної допомоги населенню;  Засвоєння 

поняття «eHealth», загально прийняту на світовому рівні назву розробки і впровадження 

ІТ у охорону здоров’я; Вивчення переваги використання інформаційних та Інтернет 

технологій у медицині; 

Усвідомлення ролі та необхідних дій щодо впровадження положень концепції eHealth при 

реформуванні системи охорони здоров’я в Україні. 

Удосконалення належної інфраструктури, надання відповідних послуг; розвиток 

людських ресурсів для впровадження ІТ у медицину за допомогою відповідних 
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навчальних програм; побудова систем контролю та моніторингу впровадження eHealth у 

процесі виконання стратегічних програм, як реформа системи охорони здоров’я. 

 

Змістовий модуль 3. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій 

Тема: Організація та засоби управління трансфером технологій  

Базові категорії комерціалізації результатів наукових досліджень; 

Сутність та структуру відносин інтелектуальної власності; 

Ліцензування інтелектуальної власності як форми комерціалізації; 

Питання правового регулювання комерціалізації об’єктів авторського права; 

Вибір об’єктів інтелектуальної власності для їх комерціалізації; 

Визначення стратегії комерціалізації нових технологій; 

Ознайомитись з даними про рамкові програми науково-технічного розвитку 

Європейського  Союзу. 

Маркетинговий аналіз та дослідження в трансфері технологій. Захист прав 

інтелектуальної власності. 

 

Змістовий модуль 4. Міжнародний трансфер технологій 

Тема:  Організаційні особливості міжнародного трансферу технологій 

Обгрунтування тези, що продукція, за даними НДР та ДКР, галузей – лідерів є 

передумовою успішного міжнародного трансферу технологій; 

Засвоєння видів технологій, що передаються; 

Умови міжнародного трансферу технологій; 

Ознайомлення з характером міжнародного трансферу технологій; 

Визначення виду міжнародного трансферу технологій за способом здійснення: прямий, 

непрямий, провайдинг інновацій; 

Основні категорії, що опосередковують міжнародний трансфер технологій.   

 

3. Структура навчальної дисципліни «Наукові дослідження та трансфер 

технологій» 
Тема Кількість годин Самостійна 

робота 

 Лекції Практичні Семінари Консультації  
1 2 3 4 5 6 

 
Змістовий модуль 1. Сутність трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного  
забезпечення. 
 
1. Типи та форми 
технологічного трансферу.  

9 2  1 48 
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Разом за змістовим модулем. 9 2  1 48 
 

Змістовий модуль 2. Трансфер технологій в українську медицину. 
1. Становлення трансферу 
технологій в українську 
медицину. 

9 2  1 48 

Разом за змістовим модулем. 9 2  1 48 
 

Змістовий модуль 3. Комерціалізація наукових досліджень і трансфер технологій. 
1. Організація та засоби 
управління трансфером 
технологій. 

9 2  1 48 
 

Разом за змістовим модулем. 9 2  1 48 
 

Змістовий модуль 4. Міжнародний трансфер технологій. 
1. Організаційні особливості 
міжнародного трансферу 
технологій. 

9 2  1 48 
 

Разом за змістовим модулем. 9 2  1 48 
Всього: 240 год (8 кредитів) 36 8  4 192 
 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ рівня засвоєння навчальної дисципліни з фахової підготовки 

передбачає складання підсумкового іспиту . 

Підсумковий іспит є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, що 

об’єктивно та надійно визначає рівень професійної та наукової підготовки випускників 

аспірантури вищих навчальних закладів.   

Загальна оцінка з дисципліни: шкала оцінювання національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка за 
національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою  ECTS 

90-100 відмінно A відмінно 

82-89 добре B добре ( дуже добре) 

75-81 C добре 

64-74 Задовільно D Задовільно 

60-63 E Задовільно (достатньо) 

35-59 Незадовільно FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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5. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ теоретичної підготовки з дисципліни «Наукові 

дослідження та трансфер технології». 

1.Тлумачення категорії «трансфер технологій» за різними авторами, їх переваги та 

недоліки. 

2.Значення трансферу технологій у забезпеченні інноваційного розвитку установи. 

3.Типи трансферу технологій: некомерційний, комерційний, їх характеристика.  

4.Види трансферу технологій за способом здійснення.  

5.Форми некомерційного трансферу, критерії реалізації наукової пропозиції.  

6.Спільні європейські інноваційні та наукові програми.   

7.Застосування інформаційних технологій (ІТ) у медицині як один із елементів 

реформування організації надання медичної допомоги населенню. 

8.Роль інформаційного забезпечення трансферу медичних технологій як сучасного 

комунікаційного механізму інноваційної діяльності. 

9. Трансфер технологій в українську медицину: значення «eHealth».  

10. Роль та необхідні дії для впровадження положень концепції eHealth при реформуванні 

системи охорони здоров’я в Україні. 

11. Розвиток людських ресурсів для впровадження інформаційних технологій (ІТ)  у 

медицину за допомогою відповідних навчальних програм. 

12.Базові категорії комерціалізації результатів наукових досліджень. 

13. Сутність та структура відносин інтелектуальної власності. 

14. Комерціалізацію досліджень та розробок. 

15. Ліцензування інтелектуальної власності як форма комерціалізації. 

16.Правове регулювання комерціалізації об’єктів авторського права. 

17. Вибір об’єктів інтелектуальної власності для їх комерціалізації. 

18.Стратегії комерціалізації нових технологій. 

19.Методи оцінки інтелектуальної власності. 

20.Маркетинговий аналіз та дослідження в трансфері технологій.  

22.Захист прав інтелектуальної власності. 

23. Види міжнародного трансферу технологій за способом здійснення: прямий, непрямий, 

провайдинг інновацій. 

24. Організаційні особливості міжнародного трансферу технологій. 

25.Розвиток нейрокомп’ютерних, інформаційних та біотехнологій: загальні та прикладні 

задачі. 
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26.Міжфірмові науково-технічні кооперації та науково-технічні стратегічні альянси 

(спільне проведення НДКР, взаємний обмін науковими досягненнями, виробничим 

досвідом, підготовкою кадрів), мотиви їх створення.  

27.Основні категорії, що опосередковують міжнародний трансфер технологій.   

 

6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

до навчальної дисципліни 

«Наукові дослідження та трансфер технології» 

 

1. Трансфер технологій: інноваційні рішення в біотехнологіях та медицині. 

2. Проекти в мережах трансферу технологій. 

3. Проблеми трансферу технологій в Україні та перспективні напрямки його розвитку та  

модернізації. 

4. Трансфер медичних технологій в Україні. 

 
7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: навчальний план, 

програму з вибіркової дисципліни.  

Навчальна література відповідно до переліку рекомендованої до вивчення 

літератури. 

 Обладнання для здійснення мультимедійної презентації. Підрозділи для проведення 

практичних занять - відділ патентно-ліцензійної роботи та міжнародних відносин. 
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