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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день, з урахуван�

ням розвитку вітчизняної промисло�
вості, набуває актуальності питання си�
стемного впровадження передових тех�
нологій. З урахуванням значної
кількості наукових розробок, які не
реалізовуються у виробництві, нагаль�
ним є питання побудови взаємовідно�
син між наукою і бізнесом.

Конструктивний "діалог" між нау�
кою і бізнесом забезпечує трансфер
технологій — процес передачі нових
знань, отриманих внаслідок науково�
дослідних робіт в дослідницьких орган�
ізаціях, до комерційного сектору для
суспільної вигоди.

В останні десятиліття в найбільш
розвинених країнах відбулися глибинні
трансформації соціально�економічного
устрою, які призвели до виникнення по�
стіндустріального, або інформаційного
суспільства, із властивою йому економ�
ікою, основними факторами виробниц�
тва в якій є інформація та знання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Інноваційна складова підприєм�
ницької діяльності завжди викликає
значний інтерес економістів. Найбільш
значні роботи, що розкривають
сутність поняття "трансфер техно�
логій" через дослідження інноваційної
діяльності, серед іноземних вчених про�
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

На сьогоднішній день існує велика
кількість визначень поняття "іннова�
ція", яке вперше з'явилось в XІХ ст. як
культурологічний термін, під яким ро�
зуміли проникнення деяких елементів
однієї культури в іншу. Об'єктивні
зміни умов господарського життя ство�
рили теоретичне уявлення про інно�
вації — інноватику. "Предмет сучасної
інноватики — це насамперед  створен�
ня, освоєння та поширення різних інте�
лектуальних продуктів" [2].

Визначення поняття "інноваційна
діяльність" дозволить більш точно
підійти до вивчення поняття "трансфер
технологій".

В Законі України "Про інноваційну
діяльність" № 40�IV від 04.07.2002 р. заз�
начено, що "інноваційна діяльність —
діяльність, що спрямована на викорис�
тання і комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зу�
мовлює випуск на ринок нових конку�
рентоздатних товарів і послуг".

В роботі В. Мединского та Л. Шар�
шукової визначено, що "інноваційна
діяльність, безпосередньо пов'язана з
отриманням, відтворенням нових нау�
кових, науково�технічних знань і їх ре�
алізацією в матеріальній сфері еконо�
міки. Інноваційна діяльність пов'язана
з доведенням наукових, технічних ідей,
розробок до конкретної продукції і
технології, що користується попитом
на ринку" [1].

Отже, інноваційна діяльність — це
комплекс заходів щодо доведення на�
укових і технологічних розробок до
практичної реалізації в конкретний
інноваційний продукт, який є конку�
рентоспроможний на ринку.

Не меншої уваги заслуговує понят�
тя "комерціалізація", яке передбачає
комерційний аспект і відображає, на�

самперед, ринкову актуальність інно�
вації: "Комерціалізація технологій
являє собою процес, за допомогою яко�
го результати НДДКР вчасно транс�
формуються в продукти й послуги на
ринку" [3].

Слід відзначити, що такі поняття,
як "інноваційна діяльність" і "комерці�
алізація технологій" мають багато
спільного. А окремі автори прямо вка�
зують на тотожність цих понять "ко�
мерціалізація технологій" і "інновацій�
ний процес": "Серед чисельних визна�
чень інноваційного процесу (або то�
тожного з ним процесу комерціалізації
технологій) найпоширенішим є погляд,
у порівнянні з яким критичну роль ві�
діграє інтерактивна взаємодія розроб�
ників з навколишнім середовищем. При
цьому модель розвитку інновації розг�
лядається як логічно послідовний, не
обов'язково   безперервний,  ланцюг
подій,  який  може  бути  розділений  на
функціонально пов'язані й взаємоза�
лежні стадії, що поєднують виконавців
інноваційного проекту з більш широ�
ким науково�технологічним співтова�
риством і ринком" [4].

Виходячи з даного визначення, по�
няття "комерціалізація" розкривається
як один з аспектів "інноваційного про�
цесу": відносини або взаємодія між
ринком і інноватором з приводу цілес�
прямовано реалізованого й оцінювано�
го ним як позитивну за комерційним
критерієм зміну становища господарсь�
кої практики внаслідок застосування
до неї знань, які раніше не використо�
вувались або використовувались у
інший спосіб.

Отже, користуючись наведеними
визначеннями, в інноваційному про�
цесі, а в більш вузькому розумінні — в
процесі комерціалізації технологій за�
стосовується до господарської прак�
тики або залучається у господарський
оборот нове знання або таке, яке іна�
кше використовувалось, і є новим знан�
ням по використанню існуючого знан�
ня. Логічно стверджувати, що ефек�
тивність інноваційного процесу безпо�
середньо пов'язана з ефективністю за�
лучення нового знання в господарську
практику. Відповідно, в теорії інновацій
виділяється поняття "трансфер техно�
логій".

Д. Гібсон визначає трансфер техно�
логій у такий спосіб: "...технологія
являє собою інформацію, призначену
для використання та досягнення якої�
небудь мети, або  знання про те, як зро�
бити що�небудь. Трансфер представляє
собою рух технології з використанням
яких�небудь інформаційних каналів від
одного її індивідуального або колек�
тивного носія до іншого" [3].

Трансфер технологій може охоп�
лювати процес, за допомогою якого
фундаментальні дослідження знахо�
дять застосування у виробництві про�
дукції та наданні послуг. Але таке виз�
начення також не можна вважати оп�
тимальним, тому що далеко не завжди,
фундаментальні дослідження є джере�
лом знань в інноваційному процесі.

Заслуговує на увагу, визначення
запропоноване німецьким дослідника�
ми: "Під трансфером технологій розу�
міють передачу технологічного ноу�хау
від однієї установи іншій. Це поняття
не стосується передачі технології або
ноу�хау та наукових даних, а описує пе�
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редачу відповідних технологій або оп�
тимізацію конкретних технічних про�
цесів, у тому числі шляхом введення
нових технологій або шляхом вирішен�
ня існуючих і виявлених технічних про�
блем, які були сховані на ранніх стаді�
ях... Все те, що підходить для поліпшен�
ня конкурентоспроможності про�
дукції, підвищення продуктивності або
показників діяльності підприємства ра�
зом взяті визначають просування інно�
вацій (незалежно від їх фокусу)" [5].

Так як ключовим питанням підви�
щення ефективності трансферу техно�
логій є вирішення проблеми, як найк�
ращим чином створювати технології та
впроваджувати їх у господарську прак�
тику, доцільно відзначити існування
різних теоретичних підходів щодо ви�
никнення інновацій. Моделі інновацій
можна поділити на лінійні та інтерак�
тивні моделі.

Проте перераховані моделі є за�
гальнотеоретичними підходами до
трансферу технологій і не відобража�
ють специфіку конкретних його
підвидів. На рис. 1 наведено схему су�
часних засобів трансферу технологій.

Некомерційний трансфер реалі�
зується при передачі науково�технічної
інформації або при науково�технічно�
му співробітництві. Предметом неко�
мерційного трансферу технологій є
різного роду матеріали та відомості за�
гальнодоступного характеру, що не не�
суть в собі явного комерційного потен�
ціалу, а також відомості  про  техно�

логії,  в  яких  закладений  комерційний
інтерес,  але  не  дозволяють їх викори�
стати або відтворити.

Предметом некомерційного транс�
феру є наукові відкриття, так як на них
не поширюється майнові права влас�
ності, тому що, по суті, вони є відобра�
женням об'єктивно існуючих законо�
мірностей природи та соціуму, тобто
досягненням всього людства; як прави�
ло, не має реальних передумов їхнього
комерційного використання; і, нарешті,
такі відкриття можуть бути здійснені
відразу декількома дослідниками, як
відомо з історії науки.

Комерційні форми трансферу тех�
нології являють собою операції по
торгівлі науково�технічними знаннями,
або співробітництво на їхній основі та
пов'язані з передачею технологій виго�
товлення продукції, послуг або вдоско�
налення процесів їхнього виготовлен�
ня.

На сучасному етапі розвитку світо�
вого господарства трансфер технологій
поділяють на внутрішній (в межах однієї
країни) і зовнішній (міжнародний). Ос�
таннім часом  "формувалась тенденція
щодо створення глобальних мереж інно�
ваційної діяльності" [8]. Як приклад, це
Європейська бізнес�мережа (European
business network — EBN), мережа інно�
ваційних центрів (Innovation Relay
Centers — IRC), а також інноваційні ком�
плекси ТНК.

На рівні однієї країни трансфер
технологій здійснюється в ранках на�

ціональних іннова�
ційних систем.

ВИСНОВКИ
Необхідна пе�

реорієнтація еко�
номіки на нові тех�
нології. Але цей
процес пов'язаний
з вирішенням акту�
альних питань.

По�перше, чи
спроможні націо�
нальні підприємства
створювати техно�
логії своїми силами,
утримуючи власні
підрозділи, що зай�
маються НДДКР.
Можливо, деякі
можуть, але таких
одиниці.

По�друге,  час�
то описуються про�
цеси придбання
ліцензій на техно�
логії, створені за
кордоном. Це мож�
ливо, але виникає
інше питання, чи
дійсно це ті техно�
логії, за рахунок
яких українські ви�
робники можуть
створювати пере�
дові готові продук�
тові рішення, або за
їх допомогою під�
приємства будуть
продовжувати до�
бувати сировину та
створювати напів�
фабрикати, які від�
носно не дорого
купуватимуть іно�

земні компанії.
По�третє, існує можливість коопе�

рації між науковими установами і ре�
альним бізнесом. Звичайно, це не най�
легший варіант, але найбільш перспек�
тивний у разі його реалізації.

Описані вище процеси відобража�
ють трансфер технологій — процес пе�
редачі нового знання (технології) від
стадії розробки до впровадження в ре�
альне виробництво.

Пропонується саме третій варіант.
Це пояснюється тим, що ще за часів
планової економіки на науку в науко�
во�дослідні організації виділялись
значні кошти. Існує велика кількість
фундаментальних розробок, які за ос�
танні роки не достатньо підтримува�
лись на прикладному рівні, але деякі
роботи проводились.

Це означає, що є відповідна осно�
ва, те, що при наявності фінансування
можна довести до масового виробниц�
тва, при цьому конкурентоспроможно�
му на світовому рівні.

Але виникає ще одна проблема —
це відсутність конструктивного діало�
гу між наукою та бізнесом.

З однієї сторони, підприємці, а саме
промислові підприємства, за останні
роки системно не впроваджуючи нових
технологій, використовуючи створені
до них засоби виробництва, звикли от�
римувати прибуток, нічого не владаю�
чи. Але потрібно розуміти, що Україна
переходить на світові ціни, відповідно,
конкурентної переваги вже не буде.

З іншої сторони, вчені, працюючи в
некомерційних організаціях, не мають
досвіду реалізації технологій.

Саме розробка організаційно�еко�
номічного механізму трансферу техно�
логій дозволить вирішити вищезазна�
чені проблеми та забезпечити інновац�
ійний розвиток промисловості.
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