Віталій Омеляненко, Інна Семенець-Орлова, Олена Хомерікі, Людмила Лясота, Юлія Медвєдєва
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Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів підвищення компетентності наукових працівників і
кваліфікованих фахівців, завдання яких – сприяти просуванню технологій на ринку з метою їх
комерціалізації або пошуку технологічних рішень відповідно до завдань організації, а також вивчення
методології створення нової компанії як засобу підвищення ефективності навичок трансферу
технологій. Розглянуто нові специфічні особливості управління трансфером технологій у рамках
програми Education 3.0. Трансфер технологій розглядається як важливе джерело створення інновацій
та невід'ємна складова розвитку підприємства. Визначено кінцевий результат впровадження технологій
упродовж короткого періоду з обмеженими ресурсами як інноваційна мета трансферу технологій,
спрямованого на найбільш імовірний розвиток організації. Пропонується також розглянути процеси
розвитку та трансферу технологій на основі методології стартапу.
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Культура управления трансфером технологий (использование метода на основе
образовательных программ)
Статья посвящена анализу теоретических аспектов повышения компетентности научных работников и
квалифицированных специалистов, задание которых – способствовать продвижению технологий на
рынке с целью их коммерциализации или поиска технологических решений в соответствии с
заданиями организации, а также изучение методологии создания новой компании как средства
повышения эффективности навыков трансфера технологий. Рассмотрены новые специфические
особенности управления трансфером технологий в рамках программы Education 3.0. Трансфер
технологий рассматривается как важный источник создания инноваций и неотъемлемая составляющая
развития предприятия. Определен конечный результат внедрения технологий на протяжении
короткого периода с ограниченными ресурсами как инновационная цель трансфера технологий,
направленного на наиболее вероятное развитие организации. Предложено также рассмотреть процессы
развития и трансфера технологий на основе методологии стартапа.
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культура предпринимательства
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