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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомо, що за умов сучасного світового техніко-еконо-

мічного розвитку проблема створення та організації систе-
ми науково-технологічної оцінки інноваційних проектів є
надзвичайно актуальною, оскільки від неї напряму залежить
подальший рівень розвитку і, відповідно, прибутковості ок-
ремих господарських структур і економіки в цілому.

Слід зауважити, що порівняльний вибір підприємством
альтернативних методів оцінки трансферу технологій з ме-
тою визначення їх ефективності і обрання кращої залежить
від низки факторів, які також потребують проведення по-
переднього аналізу.

Але попри всі позитивні напрацювання у даній галузі і
визнання пріоритетності впровадження інноваційно-техно-
логічних розробок поки ще не вироблено однозначно ефек-
тивного механізму оцінки їх передачі, які б дозволяли
найбільш оптимально оцінити всі параметри ефективності
техніко-організаційного проекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі вибору ефективного методу оцінювання

трансферу технологій присвячено не багато наукових і при-
кладних розробок. Існуючі підходи не є остаточно сформо-
ваними і загально визнаними, такими, що за схожих умов
діяльності господарських одиниць надавали б наближені
між собою оцінюючі значення. Так, згідно з В.В. Тітовим,
найкращим є той траснферно-технологічний проект, що має
найменші трансакційні витрати [7, с. 55—58]. Натомість,
О.П. Молчанова найоптимальнішим показником оцінки
ефективності трансферу технологій вважає внутрішню нор-
му доходності інвестицій [1, с. 32—36]. Такі організації як
Association of University Technology Managers (AUTM) у
США, а також Association of University Research Industry
Links (AURIL) і University Companies Association (UNICO) у
Великобританії, до компетенції яких входить просування
трансферу технологій визначальним показником його ефек-
тивності вважають загальноекономічний ефект, отриманий
від промислового впровадження інноваційно-технологічно-
го продукту [8, с. 16—47]. Окрім того кожне підприємство
на власний розсуд і ризик обирає метод оцінки трансферу
технологій, який далеко не завжди відповідає економічним
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умовам сьогодення. До того ж більшість господарюючих
суб'єктів звикли використовувати традиційні методи оцін-
ки ефективності інвестиційних проектів, прирівнюючи до
них трансфери. Як видно, на даний час не існує остаточно
сформованого методу визначення ефективності трансфе-
ру технологій.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Зважаючи на те, що головним чинником здійснення

трансферу технологій є визначення кінцевої ефективності
цього процесу, першочерговою проблемою підприємства-
новатора є вибір найкращого варіанту оцінки кінцевого ре-
зультату виробничого впровадження інноваційно-техноло-
гічної розробки. Відповідно до цього метою даної статті є
викладення результатів теоретичного дослідження щодо
порівняльного аналізу методів оцінки трансферу технологій.
У статті надається опис та аналіз прийнятності методів оц-
інки ефективності трансферу технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У еволюції методики оцінки ефективності нововведень,

можна виділити два періоди її розвитку: адміністративний і
ринковий. За умови адміністративно-командної системи і
панування централізованих методів керування господар-
ством був наявний і єдиний, централізований для всіх гос-
подарюючих суб'єктів метод визначення ефективності гос-
подарських інновацій, значення якого зводилося до прин-
ципу, що все те, що є вигідним для країни, є вигідним для
кожного підприємства зокрема. Згідно з ним передбачало-
ся, що економічний ефект в усіх галузях економіки слід роз-
раховувати за єдиним глобальним критерієм, не залежно від
того, на яких етапах реалізації виникає потреба у таких роз-
рахунках: на етапі впровадження, розроблення чи реалізації
кінцевої продукції. Єдині суперечності, що виникали при
цьому стосувалися лише визначення показника оцінки еко-
номічного ефекту: річний економічний ефект, приведені
витрати чи інтегральний економічний ефект [2, с. 18].

Після цього протягом тривалого часу у вітчизняній еко-
номічній літературі використовувався показник оцінки
ефективності нововведень, такий як чистих приведених вит-
рат [4, с. 21]:
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(1),
де В — вигода проекту;
З — витрати за проектом;
Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капіталов-

кладень;
К — капітальні вкладення за проектом.
За умови командно-адміністративного планування да-

ний показник, заснований на оптимальному народногоспо-
дарському плануванні, відіграв вирішальну роль в процесі
підвищення наукового обгрунтування господарських
рішень, виходячи з глобальних економічних цілей розвитку
країни.

Але, слід зазначити, що використання даного показни-
ка первинними господарськими одиницями у сучасних умо-
вах має деякі труднощі, пов'язані з важко вирішуваними
проблемами методологічного і практичного характеру. На-
приклад, розрахунок порівняльної економічної ефектив-
ності на основі приведених витрат, спрямований на вирішен-
ня другої з поставлених задач, без відповіді на першу, а саме
визначення ефективності кожного з запропонованих про-
ектів інвестування. Крім всього іншого, ці методи супере-
чать загальноприйнятим підходам оцінки ефективності інно-
вацій, прийнятих у сучасних економічних умовах. Викорис-
тання їх господарюючими суб'єктами у даний час може при-
звести до прийняття ними невірних господарських рішень,
оскільки методи їх прийняття є умовними. Ціна такої по-
милки тим більша, чим більший інвестиційний проект.

Економічні вимоги сьогодення вимагають пошуку і ви-
бору гнучких економічних рішень, які б забезпечили значне
підвищення ефективності інвестицій. Одним з таких підходів
є критеріальний, сутність якого зводиться до того, що при
різних критеріях визначення економічної ефективності
кінцевий економічний результат проекту буде різним. В ос-
нову критеріального підходу покладено полієдиний кри-
терій раціональності інвестицій: економічний, екологічний,
соціальний, організаційний, науково-технічний, комерцій-
ний, бюджетний, загальнодержавний. Це значно ускладнює
розрахунки, оскільки спочатку слід визначити економічну
ефективність за кожним з критеріїв, а потім інтегрувати їх
в один узагальнюючий коефіцієнт [6, с. 54]:

(2),
де Еріч — річна (економічна ефективність);
 Есоц — соціальна ефективність;
 Ебюдж — бюджетна ефективність.
Остаточне визначення впливу зазначеного підходу ба-

жано звести до обмеженої кількості показників, що в по-
дальшому надасть можливість значно скоротити і спрости-
ти рішення багатокритеріальної задачі. З економічної точ-
ки зору для впровадження інвестицій слід здійснити витра-
ти живої і минулої праці.

Аналіз і вибір альтернативної технології з існуючої про-
водиться з урахуванням напряму трансферу у міжнародно-
му або національному масштабі, здатного в подальшому за-
безпечити конкурентні переваги вітчизняних підприємств
на цільових ринках, а також відкинути неактуальні і зас-
тарілі технології виробництва.

У подальшому визначаються з розміром трансакційних
витрат для кожної форми трансферу на основі вирішення
таких завдань:

— визначення факторів формування трансакційних вит-
рат підприємства-імпортера трансферу;

— формування єдиної системи показників оцінки кож-
ного фактору;

— оцінювання ступеню впливу кожного фактору;
— створення системи врахування факторів впливу за

умови вибору певної форми трансферу технологій.
Щодо методу чистого приведеного доходу (net present

value (NPV-метод) — він характеризує абсолютний резуль-
тат проекту і показує, яка вигода буде отримана підприєм-
ством в результаті інвестування грошей за їх теперішньої
вартості:

 

(3),

де CF
i
 — чистий грошовий потік;

r — вартість капіталу, залученого для інвестування інно-
ваційного проекту.

Щодо з'ясування значення терміну "чистий", то сутність
його зводиться до того, що грошова сума за кожним роком
визначається як алгебраїчне додавання вхідних (додатних)
і вихідних (від'ємних) грошових потоків.

У відповідності до сутності методу приведене значення
всіх вхідних грошових потоків порівнюється з приведеним
значенням вихідних потоків, обумовлених капітальними
вкладеннями для реалізації проекту. Різниця між першими
і другими є чисте приведене значення, величина якого виз-
начає правильність прийняття рішення щодо інвестування
інноваційного проекту.

Від'ємне значення NPV свідчить про те, що вихідні інве-
стиції не окупляються, тобто додатні грошові потоки, гене-
ровані вихідними інвестиціями, не є достатніми для компен-
сації витрат інноваційного проекту.

Перевагою NPV-методу є:
— визначення здатності інвестиційного проекту гене-

рувати достатньо грошових коштів для покриття витрат,
пов'язаних з його здійсненням;

— поєднання термінів, розмірів і ризиків очікуваних
грошових потоків у майбутньому.

До основних недоліків NPV-методу слід віднести:
— відсутність можливості побачити часовий проміжок,

за яким інвестиції стають вигідними;
— незмінний рівень дисконтної ставки впродовж всьо-

го терміну реалізації проекту, що значно підвищує ризик.
Метод оцінки ефективності трансферу технологій на

основі внутрішньої норми прибутковості (IRR — internal rate
of return) — це таке значення показника дисконту, при яко-
му приведене значення інвестицій дорівнює приведеному
значенню потоків грошових засобів, отриманих за рахунок
використання інвестицій, або значення показника дискон-
ту, при якому забезпечується нульове значення чистого
приведеного грошового потоку, визначається за формулою:

 (4),

де Вt — відповідно, вигоди, а Зt — затрати t-го року інве-
стування; або:

 (5),

де CF
i
 — вхідний грошовий потік у t-му році;

INV — значення інвестицій.
IRR — це гранична ставка позичкового відсотку, який

розділяє ефективні і неефективні проекти. Рівень IRR по-
вністю визначається внутрішніми даними, які характеризу-
ють проект.

Силу впливу факторів на процес вибору підприємством
тієї чи іншої форми трансферу технологій можна визначи-
ти як реакцію на некоректні дії фірми партнера або ігнору-
вання таких дій. З цією метою можна використати метод
оцінки кожного фактору впливу на основі інформації щодо
можливих наслідків його прояву з подальшим переведен-
ням натуральних значень у безвимірну шкалу. При цьому
слід пам'ятати, що найбільший вплив на розмір трансакцій-
них витрат підприємства буде здійснювати:

— зацікавленість учасників трансфертної угоди у вста-
новленні взаємовідної ціни трансферу;

— складність і якість процесу впровадження нової тех-
нології;

— частота здійснення подібних трансакційних угод —
чим частіше, тим менш дефіцитним є даний інформаційний
продукт і тим менша його ціна;

— рівень законодавчого регулювання трансакційних
угод відносно встановлення ціни на об'єкт трансакції.

Відносно методики визначення вартості трансферу тех-
нологій, прийнято розраховувати її верхню і нижню межу.

Нижня межа ціни трансферу технології визначається
за формулою:

(6),
де ЦТнм — нижня межа ціни трансферу технології;
ЧПЕ — частка надприбутку підприємства-експортера

нової технології;
Кпнп — коефіцієнт податку на прибуток;
ВП — випуск продукції у натуральних показниках вим-

іру за використання нової технології;
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Црп — ціна реалізації продукції, виготовленої з допо-
могою нової технології;

Св — собівартість продукції, виготовленої з допомогою
нової технології;

ПДВ — податок на додану вартість;
КВ — капіталовкладення замовника технології у про-

цес її впровадження;
Нспг — середня норма прибутку в галузі впроваджен-

ня технології;
Кнп — коефіцієнт надприбутку, що визначає рівень пе-

ревищення прибутковості капіталовкладень у процес впро-
вадження нової технології у виробництво над середнім по-
казником прибутковості підприємств даної галузі (задаєть-
ся у діапазоні 1,5 — 2).

Верхня межа ціни трансферу технології розраховуєть-
ся за формулою:

 (7),

Аналіз залежності впливу факторів на динаміку зміни
трансакційних витрат відносно вибору форми трансферу
технології більш зручно проводити у вигляді матриці, що
ілюструє відношення між формою трансферу і факторами,
що спонукали підприємство здійснити свій вибір з ураху-
ванням принципу досягнення найменших проектних витрат
[5, с. 47].

Наприкінці визначення доцільності здійснення транс-
феру технологій з'ясовується розмір фінансового ефекту,
що буде отриманий підприємством у результатів впровад-
ження нової технології. Доведено, що ефективність транс-
феру повинна визначатися низкою фінансових показників,
напряму залежних від специфіки обраної форми його
здійснення, взятих у діапазоні життєвого циклу інновації
та трансакційних витрат на її впровадження з послідуючим
вибором оптимальної форми при зіставленні показників
чистої приведеної вартості проекту з внутрішньою нормою
його доходності.

На сучасному етапі розвитку економічної науки досить
поширеною є оцінка ефективності трансферу технологій на
основі оцінки вартості технологічного патенту, оскільки
його наявність є свідченням успішного використання тех-
нології, а інформація щодо використання патентів є у вільно-
му доступі.

Існує також метод визначення ефективності трансфе-
ру технологій, що відображає результативність інвестицій
у винахідницьку діяльність, такий як патент на долар. Да-
ний метод можна використовувати лише при аналізі інно-
ваційної діяльності на міжнародному рівні, де враховують-
ся всі параметри проекту інвестування.

Проведення оцінки ефективності трансферу технологій
на основі визначення вартості патенту є достатньою про-
стою і доступною, але вона надає інформацію лише віднос-
но кількості запатентованих технологій і винаходів, не при-
діляючи при цьому належної уваги розміру капіталовкла-
день у процесі розроблення даного інноваційного продук-
ту. Відповідно даний метод не може використовуватися для
визначення комерційного ефекту, отриманого від виробни-
чого впровадження технології.

Можна розглянути більш раціональний підхід до
визначення ефективності трансферу технологій, що пе-
редбачає порівняння ефективності від можливих проектів
на основі підрахунків кількості нових видів продукції, па-
тентів та розробок, які були створені за рахунок викорис-
тання двох входів: науково-дослідних та інтелектуальних
інвестицій у виробництво.

Існують також методи оцінки ефективності трансфер-
ту на основі визначення показника окупності інвестицій [3,
с. 58]:

(8),
де І — сума інвестицій;
В — річне значення фінансового результату (вигоди) у

вигляді чистого грошового доходу або чистого грошового
потоку.

Але він має суттєвий недолік, оскільки отриманню еко-
номічної ефективності передує процес технологічного впро-
вадження і промислового використання винаходу з посліду-
ючим отриманням прибутку через 5—8 років. Отже, зважа-
ючи на це, окупність інвестицій буде досягнута лише через
10—25 років.

Показник окупності інвестицій може виступати як ре-
зультуюча величина при визначенні кращого з альтернатив-
них проектів трансферу технологій і слугувати критерієм
проектних експертів або зацікавленої особи — інвестора.
При цьому показник окупності інвестицій може розрахо-
вуватися для кожного конкретного проекту трансферу або
для кожного його учасника.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок,
що найбільш точний аналіз визначення економічної ефек-
тивності трансферу технологій розкривається в трьох по-
казниках його визначення:

— характеристиці величини чистого доходу і зростан-
ня продуктивності праці;

— визначенні рентабельність виробництва, можливість
наявності чистого доходу (прибутку);

— ефективності суспільного продукту, що вимірюється
обсягом виробництва, досягнутого за рахунок впроваджен-
ня інноваційно-технологічного продукту.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, можна зазначити, що методи оцінки економічної

ефективності трансферу технологій, засновані на розрахун-
ках порівняльної ефективності на основі виняткового
зіставлення умовно-штучних величин, приведених до по-
рівнювального вигляду є найбільш прийнятними. Але сам
вибір є багато в чому штучним. Слід враховувати, що за су-
часних умов господарювання правильність визначення
фінансового результату трансфер умає не аби яку ціну. Для
запобігання хибних господарських рішень слід виключити
можливість використання умовно-приведених показників.
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