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Інформаційний лист 

 

 
21 березня 2019 р. у приміщенні Київської торгово-промислової відбудеться 

науково-практичний семінар  
 

«ДОСВІД ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАХІДНІЙ 

ЄВРОПІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ» 
 

Доповідач – доктор фізичних наук Отмар Шеллер (ФРН). Має великий професійний 

досвід з інноваційного менеджменту та заснування високотехнологічних компаній. З 

2000 по 2016 рр. працював директором підприємства з надання послуг в галузі 

інновацій при Університеті ім. Гете во Франкфурті-на-Майні. Має навички в галузі 

патентного менеджменту, управління науковими дослідженнями, трансферу 

технологій, розвитку бізнесу. 

 

На семінарі будуть розглядатися такі питання: 

 Що таке трансфер технологій та в чому полягає його необхідність. 

 Які специфічні інтереси університетів в організації трансферу 

технологій. 

 В чому співпадає та різниться зацікавленість університетів та органів 

виконавчої влади в трансфері технологій. 

 В чому полягає зацікавленість розробників та бізнесу у трансфері 

технологій. 

 У яких випадках трансфер технологій призводить до успіху. 

 Практичний досвід роботи в університеті щодо трансферу технологій. 

 Приклади інноваційного менеджменту в країнах Європи. 

 

Запрошуються: керівники і представники ЗВО, галузевих інститутів, інститутів 

післядипломної освіти, фахівці з інноваційної діяльності та трансферу технологій, 

науковці, усі зацікавлені особи.  
 

Місце проведення: Київська торгово-промислова палата, вул. Богдана 

Хмельницького, 55. 

 

Початок семінару – о 10.00, реєстрація учасників - з 9.30  

 



 

Організаційний внесок: 550 грн.  

 

Форми участі: очна/заочна (он-лайн) 

 

Реквізити для оплати:  

р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві, 

ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502 

 

Для участі у роботі семінару необхідно до 20 березня 2019 року (включно) надіслати  

заявку учасника на електронну адресу matusevich@uintei.kiev.ua (тема «Семінар») за 

формою що надається або зареєструватися онлайн за посиланням. 

 

Заявка учасника науково-практичного семінару «Досвід трансферу технологій в 

Західній Європі та інших країнах світу» 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Посада  

Назва навчального закладу, 

установи, організації 

 

Контактний номер телефону  

Е-mаіl  

  

Форма участі: � очна 

� заочна 

Форма оплати � на рахунок 

�у касу інституту 

 

Контактна особа: 

Матусевич Вікторія Володимирівна 

Тел.: (044) 21-00-70 (роб.), 050-351-59-22 (моб.) 

E-mail: matusevich@uintei.kiev.ua  

Дякуємо за співробітництво та інформування Ваших колег! 
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