РЕЗЮМЕ
Прізвище, ім’я, по батькові

Зубарєв Олександр Миколайович

Рік і місце народження
Громадянство
Сімейний стан

1960, м. Саратов, РФ
Україна
одружений, є дочка 1989 р.н.
вища, 1983 р. – Саратовський політехнічний інститут (РФ);
Напівпровідникове і електровакуумне машинобудування,
Інженер-механік електронної техніки (Диплом ЗВ № 664170)
2007 р. – навчання на курсі «Інноваційний менеджмент»,
випускна робота «Управління інноваційними проектами»,
Інститут економіки та прогнозування Національної академії
наук України; Свідоцтво 12СПК № 427954.
Кваліфікація: Інноваційний менеджер
2009 р. – технологічний брокер в сфері трансферу технологій,
компетентність підтверджено проходженням акредитації
державною комісією (Свідоцтво Міністерства освіти і науки
України №12 від 02.2009 р.)

Освіта

Додаткова профільна освіта

Підтвердження кваліфікації

Підвищення кваліфікації

 2010 р. – робота експертом проекту ЄС в Україні «Підтримка
наукоємних та інноваційних підприємств, а також трансфер
технологій в бізнес в Україні» (Довідка керівника проекту ЄС +
Сертифікати)
 січень-березень 2013 р. – навчання на курсі з підготовки
інструкторів, наставників та експертів для менторів з питань
трансферу і комер-ціалізації технологій, Інститут IC2 Університету
штату Техас (США), Сертифікат № 3702204
 березень-квітень 2013 р. – стажування в США у Спеціальної
американської бізнес-інтернатурі Міністерства торгівлі США за
Програмою «Інтелектуальна власність: комерціалізація та передання технологій», Сертифікат.
 25.04.2016; 16.06.2016; 21.10.2016-2016 р. 3-х денний навчальний
семінар «Менеджмент інтелектуальної власності в ВНЗ», «Практика
управління інтелектуальною власністю в ВНЗ», «Трансфер технологій та об’єктів інтелектуальної власності в ВНЗ», Свідоцтво №33
про підвищення кваліфікації Державної наукової установи
Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації
МОН України.
 23.11.2016 - підвищення кваліфікації на науково-практичному
семінарі «Практика створення офісів управління інтелектуальною
власністю» - експертних Науково-дослідного інституту Національної
академії правових наук України та Українського інституту науковотехнічної експертизи та інформації МОН України, Сертифікат №193.

Наукова робота

Співавтор наукової розробки "Регламент Системи трансферу
технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку
Державного агентства України з інвестицій та інновацій" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 34844 від 07.09.2010 р.)

2010, 2009, 2008, 2007 р.р. – нагороджений відзнаками міжнародних
організацій винахідників та дослідників.

Нагороди

Робота в державних, комерційних та громадських структурах
Виробниче об’єднання «Тантал»(ВПК), Науково-дослідний
інститут «Волна» (ВПК). Від учня до наладчика-монтажника
1977-1982 рр.

1982-1983 рр.

1983-1990 рр.

1991-1998 рр.

1998-2000 рр.
2000-2006 рр.
2006-2009 рр.

2005-2008 рр.

2008-2012 рр.

з 19.11.2009 р. – по теперішній час

з 2013 р. по теперішній час

випробувального устаткування електровакуумного
виробництва з учня до фахівця 4 розряду
Спеціальне Конструкторське Бюро Інституту радіотехніки і
електроніки Академії наук СРСР (Саратов, РФ) - технік,
інженер-конструктор
Служба в органах внутрішніх справ на посадах старшого і
середнього начальницького складу – старший інженер,
керівник групи електромагнітної сумісності радіоелектронних
засобів
Комерційний директор ТОВ Фірма «Фактор-лтд»; Генеральний
менеджер (управляючий партнер) Командитного товариства
«Міжнародна координаційно-фінансова компанія «ФАКТОР»
Шевченківська районна державна адміністрація м. Києва –
директор Фонду підтримки підприємництва
Керівник Командитного товариства «Господар-гарант»
Підприємство «ВіР» ВГО «Українська академія наук» –
головний редактор науково-популярного журналу «Винахідник
і раціоналізатор»
Керівник інтернет-проекту «Інформаційний союз малого &
середнього бізнесу України» з постійно діючою онлайнвиставкою з конкурсом «Вітчизняні прикладні науковотехнічні розробки для малого та середнього бізнесу»
Міжрегіональний центр інвестицій та розвитку Державного
агентства з інвестицій та інновацій – головний спеціаліст
(2008-2009), начальник відділу (2009-2010), заступник
начальника управління-начальник відділу (2010-2011), радник
директора (2011-2012)
Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська
рада винахідників і новаторів»: www.urvn.ukrsmb.info
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук, Керівник Лабораторії
комерціалізації та трансферу технологій, розробник Циклу
тренінгів на тему комерціалізації та трансферу технологій для
підвищення кваліфікації наставників з комерціалізації та

З 21.03.2016 р. по 01.02.2017 р.

трансферу технологій - на основі досвіду США і ЄС для
України (www.ukrsmb.info).
Міжнародний виставковий центр (www.innovationmarket.com.ua).
Ключовий менеджер з організації та розвитку 22-24.11.2016 р.
щорічного Міжнародного форуму з виставкою науковотехнічних розробок та інновацій «Innovation Market»
(Розпорядження КМ України № 864-р від 23.11.2016.)
Приймав/приймає особисту участь:

Україна
Київ

Україна
Київ

21.03.2016 –
24.11.2016

Участь в організації Міжнародного форуму «Innovation Market» в Міжнародному виставковому центрі. За підтримки профільних департаментів МЕРТ
України та МОН України - головний організатор в рамках форуму 23.11.2016
р. науково-практичного семінару з підвищення кваліфікації фахівців ВНЗ,
дослідних установ та промислових і комерційних структур підприємств
«Практика створення офісів управління інтелектуальною власністю» з
наданням сертифікатів двох державних науково-експертних установ: НДІ
інтелектуальної власності та Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації.

з 12.2015 – по Супроводження в якості консультанта в міжнародному проекті
09. 2016
«Україна шукає стартапи» (з конкурсом на отримання
фінансування для комерціалізації) технології «Iоноtерм»

Китай,
Чунцин

08-14/12/2013

Поїздка в м.Чунцин в якості уповноваженого консультанта для
ведення переговорів з керівництвом Промислового парку та для
підписання стартових документів про співпрацю

Китай,
Куньшань,
провінція
Цзянсу

15-18/05/2013

Консультант в Куньшаньском міжнародному конференційновиставковому центрі в Китаї за участю у виставці за тематиками:
навколишнє середовище, нові матеріали, нова енергія,
електронні інформаційні технології та продукти

Україна
Севастополь

В листопаді

Співорганізатор підготовки та проведення, член журі: щорічного
2006, 2007, 2008 Міжнародного Салону винаходів і нових технологій «Новий час»
2009, 2010, 2011 (Україна, АР Крим, Севастополь): www.newtime.ukrsmb.info
2012, 2013

Україна
Київ

Україна
Київ
Україна
Київ

11/2009

Співорганізатор і модератор Міжнародного науково-практичного семінару
«Гармонізація та синхронізація європейських та українських інноваційних
програм», м. Київ, місце проведення: Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації. Ключовий експерт однойменного проекту
та співавтор однойменної книги (реалізація за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження»).
Організатор і модератор
Міжнародної науково-практичної конференції
«Трансфер технологій в промисловість. Шляхи і рішення ЄС і РФ» за участю
експертів від ЄС і СНД в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ,
Броварський пр-т, 15) у рамках виставкового заходу VIII Міжнародний
промисловий форум - 2009».

11/2008

Організатор і модератор конференції «Створення та розвиток в
Україні інноваційних бізнес-інкубаторів» за участю державних,
громадських та комерційних структур: у Міжнародному
виставковому центрі (м. Київ, Броварський пр-т, 15) у рамках
виставкового заходу VII Міжнародного «Промислового форуму».

30/06/2011

04/2007

Організатор і модератор: Брифінг для ЗМІ з конференцією "Інноваційний симбіоз" або: «Патент отриманий - що далі? Чия участь необхідна при

Україна,
Київ

28/11/2006

комерціалізації прикладних науково-технічних розробок для отримання
максимального інноваційного ефекту від їх впровадження з користю для
розробників, суспільства і держави?» У виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза», під час проведення Третьої міжнародної виставки
«Винаходи+ Інновації».
Організатор і модератор Всеукраїнської конференції "Вітчизняні прикладні
науково-технічні розробки для малого і середнього бізнесу. Проблеми комерціалізації і шляхи їх подолання" на якій офіційно був присутній представник
Ради національної безпеки і оборони України. Конференція була офіційним
заходом в рамках "Міжнародного промислового форуму" в Міжнародному
виставковому центрі (м Київ).
Присутні на конференції отримали прес-реліз "Новації - справа національної безпеки".

