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«В мене сидить людина, з якою ти маєш зустрітися» - сказав він. «Він бізнесмен та інвестор, йому 
потрібний патент на один науково-освітній продукт. Я гадаю, це те, що ти так довго шукала». 

Шарон Л. Лечтер [3] 

1. Актуальність 

В умовах інтеграції до світового суспільства все частіше спостерігається тенденція розвитку науки 
у галузях ресурсозбереження, екологізації, автоматизації процесів виробництва та надання послуг. 
Науково-дослідні та освітні установи України мають високий науковий потенціал та адаптивність до 
сучасних умов розвитку економіки, з одного боку, тоді як, державні та комерційні установи мають 
ресурси та необхідність у впровадженні новітніх технологій, з іншого боку [1-2, 4-5]. Необхідність 
створення ефективних механізмів трансферу наукових технологій освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів за спеціальностями транспортні технології та логістика підтверджується 
науковими дослідженнями, відповідними публікаціями науковців вищих навчальних закладів [2, 4, 6-10], 
а також проблематикою процесів комерціалізації наукових розробок. 

Тоді актуальним є питання: «Чому механізм трансферу наукових технологій досі ефективно не 
працює в Україні?». При чому, існує значний досвід впровадження та реалізації даного механізму інших 
держав, у доступі до якого нема значних перепон [4, 5]. 

2. Приклад створення офісу трансферу наукових технологій 

З 2014 року у Національному транспортному університеті (м. Київ) стартував всеосяжний проект 
трансферу наукових технологій. Було багато зустрічей, конференцій, обговорень та роботи. У ході 
реалізації цього проекту були висунуті з кожної кафедри відповідальні, які мали стати у подальшому 
технологічними менеджерами та представниками ВНЗ на локальному та міжнародному рівні. До того ж, 
вони мали запропонувати приклад організаційної структури такого офісу та обґрунтувати її доцільність. 

Організаційну структуру взаємодії кафедр Національного транспортного університету з 
клієнтами, університетським офісом та між собою, представлено на прикладі кафедри транспортного 
права і логістики (ТПЛ). 

Головною місією офісу NTTN кафедри ТПЛ є підтримка процесу комерціалізації результатів 
наукових досліджень та розробок, сприяння інтеграції науки та логістичного ринку, надання 
консалтингових послуг для більш ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності. 

Метою створення офісу NTTN кафедри ТПЛ є побудова механізму, який спрощує та активізує 
систему трансферу наукових технологій між кафедрою та зовнішнім середовищем (див. рис.1). Офіс 
NTTN кафедри ТПЛ планує співпрацювати з закладами, незалежно від масштабів їх діяльності та форм 
власності. 

 

 
 

Рис. 1. Сфера діяльності офісу NTTN кафедри ТПЛ (зовнішнє середовище) 
 
 
 
Основними завданнями офісу NTTN кафедри ТПЛ є: 
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– найбільш повне використання науково-технічного потенціалу кафедри, а також створення 
необхідних умов для стимулювання реалізації та розвитку творчих можливостей співробітників кафедри 
та студентів; 

– маркетинг та комерціалізація інноваційної науково-технічної продукції, яка створена на кафедрі; 
– розвиток та зміцнення зв’язків науки та зовнішнього середовища; 
– організація процесу впровадження результатів наукових дослідження кафедри у діяльність 

ринку логістики (вітчизняного та зарубіжного); 
– трансфер прогресивних технологій з кваліфікованим технічним супроводом. 
Для реалізації місії офісу NTTN кафедри ТПЛ мають виконуватися ряд функцій: 
– створення баз даних вже створених технологій, які можуть бути реалізовані на ринку логістики; 
– збір, аналіз та створення банку даних, підготовка та розповсюдження інформації про результати 

науково-дослідної роботи кафедри; 
– надання інженерних та консалтингових послуг; 
– участь в організації та проведенні наукових та науково-практичних заходах (конференції, 

семінари, симпозіуми, виставки та інше); 
– забезпечення правового захисту впровадження об’єктів інтелектуальної власності у зовнішнє 

середовище; 
– встановлення взаємовигідних контактів між співробітниками кафедри та представниками 

логістичного ринку (вітчизняного та зарубіжного); 
– здійснення обміну науково-технічною інформацією з зарубіжними представниками ринку 

логістики та центрами трансферу технологій; 
– участь у розробці планів впровадження науково-дослідницьких робіт та визначення 

пріоритетних напрямків науково-технічної політики університету; 
– підтримка прогресивних проектів, дисертаційних та дипломних робіт; 
– залучення студентів до активної участі у науково-дослідний діяльності. 
Кафедра транспортного права і логістики НТУ має велику кількість спеціалістів та працює за 

трьома напрямками: логістика; управління проектами та транспортне право. Узгодження діяльності 
співробітників здійснюється співробітниками офісу кафедри, який має наступну організаційну 
структуру: 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Організаційна структура офісу NTTN кафедри ТПЛ 
 
Діяльність офісу кафедри спрямовується керівником офісу (завідувач кафедри), який також 

забезпечує двосторонні відносини між офісом кафедри, університетським офісом та ректоратом. 
Керівнику офісу підпорядковується субадміністратор системи, який, в свою чергу напряму взаємодіє з 
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адміністратором галузевої системи трансферу технологій та отримує доступ до електронної платформи 
мережі NTTN. Субадміністратор також веде електронну базу офісу кафедри. 

Адміністратор галузевої системи трансферу технологій, який є співробітником Університетського 
офісу, спільно з субадміністратором, відповідають за донесення інформації до безпосередніх виконавців 
– співробітників кафедри та технологічних менеджерів. Останні спілкуються з клієнтами та є 
представниками офісу кафедри для зовнішнього середовища. 

 

 
 

Рис. 3. Процес комерціалізації технологій на кафедрі ТПЛ (при адмінзапиті) 
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Технологічні менеджери підпорядковуються керівнику офісу та ведуть роботу за відповідними 
напрямками досліджень, готують технологічні пропозиції, надають їх для публікації на електронній 
платформі мережі NTTN субадміністратор, спілкуються з авторами, або є авторами.  

Алгоритм функціонування механізму трансферу технологій на основі кафедрального офісу. На 
погляд авторів, поєднати всі комплекси процесів по трансферу в одному алгоритмі можливо, але він буде 
складний для сприймання. Тому, пропонується розглянути окремий блок алгоритму, який є самим 
простим, але найбільш важливим у даному процесі – робота з клієнтами (див. рис. 3). 

Тут можливими є два варіанти: запит від потенційного клієнта через мережу трансферу 
технологій (ТТ); завдання на розширення клієнтської бази від НТУ. У першому випадку алгоритм 
простий: 

– перший крок, клієнт через мережу вже ознайомлений з технологічною пропозицією та сам іде на 
контакт з адміністратором офісу та обговорює всі нюанси співробітництва; 

– другий крок, адміністратор відсилає весь пакет документів клієнту для детального 
ознайомлення з технологічною пропозицією та умовами співробітництва; 

– третій крок, якщо клієнт з усім погоджується, то проводиться підписання договору керівниками 
кафедри та НТУ; 

– четвертий крок, субадміністратор вносить його до клієнтської бази. 
– якщо клієнт з усім не погоджується, то угода не здійснюється, але клієнт потрапляє в базу 

потенційних клієнтів кафедри; 
– якщо клієнта не задовольняє якась частина угоди, то адміністратор проводить переговори та 

«підводить» клієнта до підписання договору, а далі, реалізується третій та четвертий кроки. 
І наразі, другий варіант, коли НТУ дає завдання всім офісам ТТ здійснити поповнення баз даних 

клієнтів. Можливо, будуть розроблені нормативи щодо розмірів клієнтських баз та кількостей 
технологічних пропозицій, тоді, такі дії «згори» актуальні, тому що необхідно буде дотримуватися плану. 

Нормативно-правове забезпечення механізму трансферу наукових технологій. Слід зазначити, що 
законодавча база процесу ТТ, на погляд авторів, вже має всі основні базові документи: цивільний, 
господарський, податковий кодекси, закони: про інноваційну, інвестиційну діяльності, про трансфер 
технологій, про патентування, ліцензування певних видів діяльності, державні закупівлі і все це 
підкріплено значною кількістю постанов КМУ. Те що, прийнято стверджувати, що наше законодавство 
недосконале й не йде у порівняння з зарубіжними аналогами, то це абсурдно, так як, базою для 
написання багатьох українських правових документів є іноземне законодавство. Дійсно, працювати зі 
стовідсотковим результатом ці документи не зможуть в Україні, але для початку реалізації процесу 
комерціалізації підґрунтя вже існує. 

До того ж, раціональним буде реалізація наукових розробок на національному ринку, для початку. 
Для підвищення конкурентоспроможності результатів діяльності вітчизняного виробника, яке має 
збільшити фінансові надходження у комерційний та державний сектори, що має привести до збільшення 
інвестицій у інтелектуальну власність. А вже після відточення цього механізму на локальному рівні, 
можна буде виходити на міжнародний ринок. За цей час, ми можемо подолати основні проблеми, які 
окреслюють сучасні науковці: відсутність нормативно-законодавчої бази та спеціалістів у даній галузі. 

3. Висновки 

У результаті проведених досліджень авторами були зроблені наступні висновки. По-перше, 
формування організаційної структури, алгоритму та механізму реалізації процесу комерціалізації 
наукових розробок є стандартним процесом, з невеликою кількістю технічних проблем та має вже бути 
реалізованим у кожній науково-освітній установі України. По-друге, окреслені проблеми у науковому 
світі мають місце, але носять глобальний характер та мають реформуватися у процесі реалізації проектів 
щодо трансферу технологій та комерціалізації наукових досліджень. Та виходячи, з особистих 
спостережень, вагомою проблемою є людський фактор. На рівні виконавців існує значне протиріччя між 
страхом бути «невизнаним генієм» та бажанням «щось зробити у житті». 
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