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Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності трансферу
результатів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів. Актуальність
обраної теми дослідження обумовлена уповільненням процесу трансферу
технологій і комерціалізації інтелектуальної власності у державних університетах та низькою інноваційною активністю українських підприємств, що
й зумовило постановку мети, а саме розвиток науково-методичного підходу до трансферу технологій у вищих навчальних закладах та обґрунтування рекомендацій до його практичного використання.
Практичні проблеми у сфері інноваційного розвитку української економіки є складними й характеризуються низьким рівнем упровадження
інновацій, отриманих у результаті виконання науково-дослідних робіт вищими навчальними закладами, що значною мірою залежить від недосконалості механізму, який забезпечує трансфер технологій від університетів
на вітчизняні підприємства. Зазначено, що сьогодні в умовах глобалізації
діяльність вищої школи повинна бути більш ініціативною. Зокрема, це стосується диверсифікації процесу реалізації освітянських послуг, сфери
трансферу технологій та комерціалізації інтелектуальної власності.
Університети мусять стати провідними науково-методичними центрами
у галузі своєї діяльності.
Розглянуто питання організації науково-дослідних робіт у вищих
навчальних закладах та акцентовано увагу на тому, що вирішального
значення набуває створення відповідних умов на основі використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують
можливість використання отриманих наукових здобутків усіма зацікавленими
науковцями в університеті. Зазначено, що потребують удосконалення
наявні інноваційні структури у складі вищих навчальних закладів, які
відповідають за трансфер технологій. До їх складу пропонується додати
службу маркетингу, яка на основі використання сучасних інструментів
забезпечить керівництво університетів необхідною інформацією для координації напрямів наукових досліджень з урахуванням світових тенденцій.
На основі проведеного дослідження наведено існуючий підхід до
трансферу технологій у вищих навчальних закладах України та запро-

поновано його розширення на засадах маркетингу. Визначено основні
групи проблем, які уповільнюють розвиток трансферу технологій та комерціалізації інтелектуальної власності в університетах.
Обґрунтовано логіку комерціалізації результатів наукових досліджень
вищих навчальних закладів, яка орієнтована на випереджальне врахування попиту реального сектору економіки в інноваціях на основі використання інструментів маркетингу.
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