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Трансфер технологій як ефективний
напрям комерціалізації наукових
розробок КНУТД
Ніфатова Олена / д.е.н., заступник начальника НДЧ відділу
інформаційного забезпечення та трансферу технологій
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Надходження
заявок на
винаходи і
корисні моделі
від національних
заявників

Освіта
67.6%

Наукові організації
22.5%

Інші організації та підприємства
9.9%
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УКЛАДЕНО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УГОД

28 301 935 грн.За період 2015-2018 рр. закладами
вищої освіти, які знаходяться у
підпорядкуванні МОН
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Го�о�на �роб�ема
Комуні�а�і�н�� ро�р�� мі� ро�робн��ам�

(ЗВО) і бі�несом

Успіх технологічного трансферу
залежить  від особистої
комунікації з усіма учасниками
процесу
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бізнес
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Кро� 1

Дослідження
діференційованих
сегментів ринку 

Аналіз зовнішнього попиту на
основі технологічного балансу, що
вимірює міжнародний трансфер
технологій на комерційній основі

Аналіз внутрішнього попиту на
наукові технології та інновації

Узагальнення інформації про
наукові розробки

Збір інформації на комунікативних
і інформаційних заходах 



0 5 10 15

технічні науки 

гуманітані науки та мистецтво 

суспільні науки 

біологія та охорона здоров'я 

В РОЗРІЗІ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

Кі���іс��
�ос��о�о�орі�

В РОЗРІЗІ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

Кі���іс�� �ер�б���е�н�х
�ем �а �ер�а�но�о
�амо��ення

Приклад КНУТДКро� 2

0 5 10 15

технічні науки 

гуманітані науки та мистецтво 

суспільні науки 

біологія та охорона здоров'я 



0 20 40 60

технічні науки 

гуманітані науки та мистецтво 

суспільні науки 

біологія та охорона здоров'я 

З НИХ 2 НА ВИНАХІ�

Кі���іс�� �а�ен�і�  62 Кі���іс�� 

�і�ен�і�н�х у�о� 17

Приклад КНУТДКро� 2

0 5 10 15

технічні науки 

гуманітані науки та мистецтво 

суспільні науки 

біологія та охорона здоров'я 



50 %

�і�ен�і�н�х
�о�о�орі�



В��ор�с�ання
мере�

�рансферу
�ехно�о�і� 

В��ор�с�ання на�іона��н�х мере�

Українська інтегрована система трансферу технологій
(УІСТТ)
Національна мережа трансферу технологій (NTTN)
Автоматизована система формування інтегрованих
міждержавних інформаційних ресурсів (АСФІМІР)
Укра

В��ор�с�ання мі�наро�н�х мере�

Enterprise Europe Network
International Innovation Transfer Network
Міжнародна мережа трансферу технологій та знань
Центр підтримки технологій та інновацій Всесвітньої
організації інтелектуальної власності
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С��орення
ефе����ної
ТТ-�оман�� 

ФАХІВЕЦЬ З МАРКЕТИНГУ
ТА ПРОДАЖІВ

ФАХІВЕЦЬ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

МЕНЕДЖЕР СТАРТ-АП
ПРОЄКТІВ



Функції ТТ
команди
Забезпечення
комунікаційного звя'зку між
науковцями ЗВО та бізнесом

Техно�о�ічн�� мар�е��н�

Техно�о�ічн�� ау���

Консу���а�ії �о �рансферу �а

�омер�іа�і�а�ії �ехно�о�і�

Бі�нес-��ану�ання інно�а�і�н�х

�роє��і�

Е�с�ер���а інно�а�і�н�х �роє��і�

Мене��мен� інно�а�і�н�х �роє��і�



Е�ономічна ���о�а �і�

фун��іону�ання �і��і�у ТТ

О�р�мання роя��і �а форму�ання �а�і�а�у ��я

фінансу�ання мар�е��н�о�о�о �а �і��р�ємн����о�о

су�ро�о�у но��х нау�о��х ро�робо�

С��орення но��х ма��х �і��р�ємс��, я�і форму���

но�і робочі міс�я �а на�хо��ення �о б���е�у

В�сно���
 

для університету

для держави



www.knutd.edu.ua

01011 К�ї�, �у�.

Нем�ро��ча-�анчен�а, 2

093-245-80-21
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