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ТЕМА 6 

Міжнародні науково-технічні відносини 

 

Структура міжнародного науково-технічного співробітництва 

створення координаційних міжнародних програм, спільних науково-технічних 

досліджень 

міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними документами, патентами, 

ліцензіями 

міжнародний інжиніринг 

співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів 

проведення міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів 

створення та функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, 

організацій 

розробка науково-технічних прогнозів 

Пріоритетні напрямки розвитку міжнародного 

науково-технічного співробітництва 
надійне мирне 
використання 

атомної енергії 

електронізація 
та автоматизація 

виробничих 

процесів 

розширення 
практичного 

використання 

біотехнології та 
генної інженерії 

космічні 
дослідження 

Міжнародна передача технологій 

Правові інструменти захисту нових технологій країнами 

патент 

свідчення, видане компетентним урядовим органом 

винахідникові, що гарантує його монопольне право на 

використання цього винаходу 

ліцензія 

дозвіл, виданий власником технології (ліцензіаром), захищеної 
або незахищеної патентом, зацікавленій стороні (ліцезіату) на 

використання цієї технології протягом визначеного часу і за 

визначену плату 

копірайт 
ексклюзивне право автора літературного, аудіо- або відеотвору 

на показ і вітворення своєї роботи 

товарна марка 

символ організації, що використовується для індивідуалізації 

виробника товару і який не може бути використаний іншими 

організаціями без офіційного дозволу власника 
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План лекції 
1. Суть та особливості науково-технічних відносин. 

2. Міжнародна передача технології та її регулювання. 

3. Міжнародне технічне сприяння. 

 

План семінарського заняття  
1. Сутність науково-технічних відносин. 

2. Способи передачі технологій. 

3. Технологічні гранти. 

4. Угода ВТО. 

5. Міжнародна організація з інтелектуальної власності. 

6. Програма розвитку ООН. 

 

Ключові поняття 
Інжиніринг – engineering – інженерно-консультаційні послуги 

покупцю для реалізації технічного проекту (заходи з підготовки 

техніко-економічного обґрунтування проектів, проведення науково-

дослідних робіт, здійснення консультацій, нагляду, випробування 

тощо). 

Лізинговий контракт – leasing  contract – угода про 

довгострокову оренду машин і обладнання. Буває операційний і 

фінансовий лізинг. 

Ліцензія – license – надання права іншій особі або організації 

використовувати об’єкти інтелектуальної власності або якийсь інший 

винахід. 

Міжнародна організація з інтелектуальної власності – (МОІВ) 

– World Intellectual Property Organization (WIPO) – спеціалізоване 

агентство системи ООН, пов’язане з питанням технології.  

Носії технологій 

товари 
фактори виробництва 

капітал робоча сила земля 

є носіями у 
випадку 

міжнародної 

торгівлі високотех
-нологічними 

товарами 

є носієм у випадку 
міжнародної 

торгівлі 

високотехноло-
гічними 

капіталомісткими 

товарами 

є носієм у випадку 
міграції 

висококваліфі-

кованих 
спеціалістів та 

науково-технічних 

кадрів 

є носієм технології 
у випадку 

міжнародної 

торгівлі 
ресурсами, для 

розробки яких 

використовуються 
нові технологічні 

досягнення 
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Міжнародна передача технологій – international technology 

transfer – обмін науково-технічними знаннями і виробничим 

досвідом, який може відбуватися на некомерційних (публікації у 

науково-технічних виданнях) і комерційних засадах. 

Міжнародне технічне сприяння – international technical 

assistance – різновид міжнародної передачі технології, який 

спрямований передусім на підвищення технологічного рівня країн, 

що розвиваються, і країн перехідного до ринку періоду з метою 

прискорення їх розвитку та формування основ розвинутої ринкової 

економіки.  

Науково-технічні відносини – scientific and technical relations –

докорінна перебудова продуктивних сил на основі перетворення 

науки на провідний чинник розвитку суспільства, на безпосередньо 

продуктивну силу.  

Технологія – technology – це фактор виробництва, якому 

притаманна висока міжнародна мобільність.  

Франчайзинг – franchising – надання великою “батьківською” 

фірмою права дрібній фірмі вести протягом певного періоду свою 

справу під її опікою та, використовуючи її обладнання, реалізовувати 

через неї свою продукцію. 

 

Завдання для індивідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Науково-технічна революція та конкуренція. 

2. Сутність науково-технічного потенціалу та критерії його оцінки. 

3. Напрями розвитку та протиріччя НТП. 

4. НТП як основа економічного розвитку. 

5. Особливості економічних та соціально-економічних процесів в 

умовах НТП. 

6. Нова стратегія науково-технічного та соціально-економічного 

розвитку в світовій економіці. 

7. Особливості регіональних типів розвитку НТП. 

8. Галузева структура світового господарства. 

9. Галузева структура сучасної промисловості та динаміка її 

розвитку. 

 

Тести для самоконтролю: 

1. Обмін науково-технічними знаннями і виробничим досвідом, 

який може відбуватися на некомерційних і комерційних засадах – це: 

а) науково-технічна революція; 

б) міжнародний рух технологій; 
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в) міжнародне науково-технічне сприяння; 

г) передача технології. 
 

2. Які існують об’єкти промислової власності? 

а) винаходи та корисні моделі; 

б) промислові зразки та сорти рослин; 

в) топографії інтегральних мікросхем; 

г) територіальна організація виробництва.   
 

3. Торгівля патентами, ліцензіями, секретами виробництва (ноу-

хау) відноситься до: 

а) законної міжнародної передачі технології; 

б) незаконної міжнародної передачі технології; 

в) промислового шпигунства; 

г) міжнародної передачі технології у “чистому” вигляді. 
 

4. Які Ви знаєте важливі способи передачі технології на 

міжнародному рівні? 

а) іноземні інвестиції у придбання високотехнологічних 

підприємств; 

б) створення спільних підприємств; 

в) укладення угод про будівництво об’єкта “під ключ”; 

г) технічне сприяння. 
 

5. Надання права іншій особі або організації використовувати 

об’єкти інтелектуальної власності – це: 

а) інжиніринг; 

б) лізинг; 

в) ліцензія; 

г) лізинговий контракт. 
 

6. Технологічні гранти і співфінансування відносяться до: 

а) організаційних видів технічної допомоги; 

б) різновидів міжнародної передачі технології; 

в) різновидів міжнародного технічного сприяння; 

г) об’єктів інжинірингу. 

 

7. Сутність співфінансування полягає у тому, що: 

а) обмін технологіями відбувається на комерційних засадах; 

б) воно сприяє високій територіальній концентрації виробництва; 
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в) воно прискорює процес інтернаціоналізації економічної 

діяльності; 

г) одержувач допомоги не лише її одержує, а й бере участь у її 

фінансуванні. 

 

8. Методи і техніка виробництва товарів і надання послуг – це: 

а) матеріалізована технологія; 

б) технологія в чистому вигляді; 

в) некомерційна передача технології; 

г) комерційна передача технології. 

 

9. Які існують способи комерційної передачі технології? 

а) надання науково-технічної інформації; 

б) передача технології – інжиніринг, ліцензування, лізинг, 

закупівля обладнання; 

в) спільне розроблення і використання технології; 

г) промислове кооперування та спільне підприємництво. 

 

10.  Укладання ліцензійних, зовнішньоторгових, коопераційних 

угод про спільне підприємництво між незалежними компаніями в 

різних країнах здійснюється за допомогою: 

а) внутріфірмового каналу передачі технології; 

б) зовнішнього каналу передачі технології; 

в) міжфірмового каналу передачі технології; 

г) взаємного інформування партнерів. 

 

11.  Що є основою міжнародної передачі технології? 

а) міжнародне науково-технічне сприяння; 

б) спільне розроблення і використання технології; 

в) кооперування на договірній основі; 

г) проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт. 

 

12.  Передача технічного досвіду і секретів виробництва, 

використання яких забезпечує певні переваги в досягненні його 

кінцевої мети називається: 

а) ноу-хау; 

б) угода про інжиніринг; 

в) форма міжнародної передачі технології; 

г) ліцензійна угода. 
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13.  Надання великою “батьківською” фірмою права дрібній фірмі 

вести протягом певного періоду свою справу під її опікою та, 

використовуючи її обладнання, реалізовувати через неї свою 

продукцію – це: 

а) франчайзинг; 

б) угода про інжиніринг; 

в) форма міжнародної передачі технології; 

г) ліцензійна угода. 

 

14.  Безоплатна передача технології, технологічно містких товарів 

чи фінансових засобів для купівлі технології, навчання та підготовки 

персоналу, адаптації її до місцевих умов називається: 

а) технічне сприяння; 

б) технологічні гранти; 

в) двостороннє технічне сприяння; 

г) багатостороннє технічне сприяння. 

 

15.  Яку країну вважають найбільшим регіоном хімічної промис-

ловості? 

а) Китай; 

б) Німеччина; 

в) Японія  

г) Західна Європа. 

 

16.  Яким документом проголошено певні принципи щодо дії 

енергоресурсів на міжнародному рівні, оподаткування і доступу до 

каналів та технологій? 

а) Базисна угода; 

б) Європейська енергетична хартія; 

в) Генеральна угода про тарифи і торгівлю; 

г) Міжнародний альянс захисту інтелектуальної власності. 

 

17.  Хто є найбільшим видобувачем нафти в світі? Побудуйте 

ранжируваний ряд. 

а) Саудівська Аравія; 

б) Росія; 

в) Великобританія; 

г) США. 
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18.  Яке місце за обсягом виробленої енергії посідають 

нижчеперелічені типи електростанцій? 

а) гідроелектростанції; 

б) атомні електростанції; 

в) теплові електростанції; 

г) вітрові електростанції. 

 

19.  Розвиток сучасної мікроелектронної промисловості бере свій 

початок від винайдення: 

а) інтегральних схем; 

б) мікропроцесорів; 

в) електронних приладів побутового призначення; 

г) транзистора в американській корпорації Bell Telephone 

Laboratories. 

 

20.  Назвіть лідерів світового машинобудування в ранжируваному 

порядку: 

а) Японія; 

б) США; 

в) Німеччина; 

г) Великобританія. 

 

Контрольні запитання  
1. Як науково-технічна революція вплинула на міжнародну 

спеціалізацію виробництва? 

2. Назвіть об’єкти права інтелектуальної власності та поясніть що 

означають відповідні поняття. 

3. Які існують форми міжнародної передачі технології? 

4. У чому полягає державне регулювання передачі технології? 

5. Вкажіть форми прояву міжнародних науково-технічних відносин. 
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