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Ефективний економічний розвиток забез-
печує інноваційна діяльність, яка спрямована 
на використання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і передбачає 
впровадження інноваційних екологічно чистих, 
безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих тех-
нологій, виробництво та реалізацію нових видів 
конкурентоспроможної продукції, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і 
соціальної сфери. Забезпечення взаємодії нау-
ки, освіти, виробництва та трансферу технологій 
є одним із основних принципів державної інно-
ваційної політики в Україні [1; 2].

Постановка Проблеми

Важливе значення для інноваційного еко-
номічного розвитку має результативність тех-
нологічного трансферу за стратегічними пріо-
ритетами інноваційної діяльності, визначеними 
до 2021 р. Законом України “Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні” [3].

мета роботи — дослідження стану транс-
феру технологій в Україні, створених за бюджет-
ні кошти, здійснення аналізу його результатів 
загалом та у розрізі стратегічних пріоритетів 
інноваційної діяльності, виявлення особливос-
тей і проблем процесу, розроблення пропозицій 
щодо їх вирішення.
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Потенціалу україни
Резюме. Стаття присвячена трансферу створених у 2016 р. за бюджетні кошти технологій як однієї із важ
ливих складових реалізації науковотехнічного та інтелектуального потенціалу України. Метою роботи є 
дослідження результатів трансферу технологій, аналіз напрямів інноваційної діяльності в розрізі страте
гічних пріоритетів, виявлення особливостей і проблем сфери трансферу, розроблення пропозицій щодо їх 
розв’язання. Робота проведена у рамках інноваційного законодавства методом моніторингу на базі даних 
розпорядників бюджетних коштів, які здійснювали трансфер створених за бюджетні кошти технологій. Ре
зультати дослідження свідчать, що у 2016 р. трансфер технологій здійснено шляхом їх придбання (40 од.) та 
передання (1147 од.) за рахунок лише спеціального фонду бюджету. Лідер трансферу технологій за стра
тегічними пріоритетами — напрям 4 “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу”, 
що є результатом найбільших обсягів у 2016 р. бюджетного фінансування цього напряму (74,5%). Останні 
позиції займають два стратегічних напрями: 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” та 6 “Широке застосування технологій більш чистого 
виробництва та охорони навколишнього природного середовища”. Такий стан за цими двома напрямами 
є результатом традиційно низького бюджетного фінансування, що перешкоджає створенню сприятливого 
середовища для трансферу технологій, а отже, ефективному використанню науковотехнічного та інтелек
туального потенціалу України. Запропоновано активізувати трансфер технологій та інноваційну діяльність, 
зокрема, за стратегічними пріоритетами 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” і 6 “Широке застосування технологій більш чистого 
виробництва та охорони навколишнього природного середовища” через їх врахування у подальшому голов
ними розпорядниками бюджетних коштів при визначенні тематики наукових досліджень і науковотехнічних 
(експериментальних) розробок, державних цільових програм і окремих інноваційних проектів.
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вчальними закладами і науковими установами 
МОН України за стратегічними пріоритетами 
інноваційної діяльності [7]; трансфер технологій 
на галузевому [8–10], регіональному рівні [11]; 
розкрито проблеми та запропоновано шляхи їх 
розв’язання. При цьому публікацій за резуль-
татами дослідження трансферу технологій в 
Україні за бюджетні кошти у розрізі стратегічних 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
з розкриттям особливостей цього процесу не 
здійснювалося.

виклад основного матеріалу

Державна регуляторна політика у сфері 
трансферу технологій спрямована на забезпе-
чення ефективного використання науково-тех-
нічного та інтелектуального потенціалу Украї ни, 
технологічності виробництва продукції, охо-
рони майнових прав на вітчизняні технології. 
Трансфер технології є важливою та невід’ємною 
складовою інноваційної діяльності й передба-
чає процес передачі технології, створеної за 
результатами науково-технічної діяльності, су - 
купності систематизованих наукових знань, тех-
нічних, організаційних та інших рішень. Реалі-
зація трансферу передбачає укладення між фі-
зичними та/або юридичними особами двосто-
роннього або багатостороннього договору, яким 
установлюються, змінюються або припиняють-
ся майнові права та обов’язки щодо технології  
та/або її складових [2].

Важливе значення для ефективних резуль-
татів трансферу технологій має державна фі-
нансова підтримка, особливо за пріоритетними 
напрямами інноваційної діяльності [3]. Вивчення 
результатів трансферу технологій здійснюється 
в рамках інноваційного законодавства [1–3], є 
унікальним і проводиться тільки Українським ін-
ститутом науково-технічної експертизи та інфор-
мації (УкрІНТЕІ) методом моніторингу як най - 
більш прийнятним та ефективним видом нау-
кового дослідження. Ця робота є складовою 
щорічного моніторингу реалізації пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності в Україні. 
Дос лідження здійснюється на базі даних 
головних розпорядників бюджетних коштів 
щодо трансферу створених за бюд жетні 
кошти технологій. Моніторинг дає можли-
вість дослідити стан трансферу, здійснити 
аналіз його результатів загалом та у роз-
різі стратегічних пріоритетів інноваційної 
діяльності, провести порівняльну характе-
ристику з попереднім періодом, виявити 
особливості та проблеми процесу, роз-
робити пропозиції щодо їх вирішення.

Як свідчать результати проведеного 
моніторингу, у 2016 р. трансфер технологій 
здійснено МОН, Мінагрополітики, НААНУ, 
НАНУ за стратегічними пріоритетами та за 

іншими напрямами інноваційної діяльності (на-
прям “Інше”) шляхом придбання та передання 
технологій.

Придбання технологій. У 2016 р. придбано 
40 технологій, з яких 35 або 87,5% — за стра-
тегічними пріоритетними напрямами іннова-
ційної діяльності та п’ять або 12,5% — за на-
прямом “Інше”. У 2015 р. трансфер технологій 
цим шляхом не здійснювався. На технології зі 
спеціального фонду двоє розпорядників ви-
ділили 5,20 тис. грн, з яких переважна частка 
(81,7%) — МОН (за стратегічними пріоритета-
ми) і менша (18,3%) — Мінагрополітики (за на-
прямом “Інше”) (напрям 8 на рис. 1). У рамках 
стратегічних пріоритетів придбання технологій 
здійснено за чотирма напрямами (1; 3; 4; 7), 
з яких найбільше (19 од. або 47,5%) придба-
но за напрямом 4 “Технологічне оновлення та 
розвиток агропромислового комплексу”, на які 
спрямовано також найбільше коштів (43,5%). 
Найменше технологій (3 або 7,5%) з найменшою 
часткою коштів (9%) придбано за напрямом  
7 “Розвиток сучасних інформаційних, комуніка-
ційних технологій, робототехніки” (рис. 1). Усі 
технології придбано на внутрішньому ринку за 
формою договору щодо “виключних майнових 
прав власності на винаходи, промислові зразки, 
корисні моделі”.

Передання технологій. У 2016 р. загалом 
передано 1147 створених за бюджетні кошти 
технологій, що на 33% менше порівняно з 2015 р.  
Із загальної кількості майже всі передані НААНУ 
(70,8% — найбільша частка) та МОН (25,9%); 
решта — НАНУ (2,9%) та Мінагрополітики — 
0,4% (найменша частка). Промисловим підпри-
ємствам передано 122 технології або 10,6% від 
загальної кількості переданих, та майже вдвічі 
менше порівняно з 2015 р. (228 технологій), з 
яких МОН — 88,5% (найбільша частка), НАНУ —  
7,4%, Мінагрополітики — 4,1% (найменша част-
ка) (рис. 2).

Загальний обсяг надходжень у 2016 р. від 
передання технологій становить 71765,12 тис. 

рис. 1. Розподіл коштів на придбання технологій за 
стратегічними пріоритетними напрямами інновацій-
ної діяльності в Україні у 2016 р., %

4; 43,5%
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8; 18,1%
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грн або 121,9% порівняно з 2015 р., з яких 
68527,92 тис. грн або 95,5% — за стратегічни-
ми пріоритетами і 3237,20 тис. грн або 4,5% —  
за напрямом “Інше”. Отже, незважаючи на змен-
шення кількості переданих технологій порівняно 
з 2015 р., відбулося зростання обсягів надхо-
джень від їх передання.

За стратегічними пріоритетними напрямами 
інноваційної діяльності у 2016 р. передано 1074 
технології або 93,6% від загальної кількості, що 
на 36,1% менше порівняно з 2015 р., трьома 
розпорядниками бюджетних коштів, з яких най- 
більше НААН (75,6%), найменше — НАНУ (лише 
3,1%), частка МОН становить 21,3%. Мінагро-
політики передавало технології за напрямом 
“Інше”. Із цієї кількості технологій промисловим 
підприємствам передано 10,1% (МОН — 91,7%, 

НАНУ — 8,3%), що майже вдвічі менше по-
рівняно з 2015 р. (рис. 3).

Обсяг надходжень від передання тех-
нологій за стратегічними пріоритетами 
становить 68527,92 тис. грн або 95,5% 
від загальних обсягів, що на 17% більше 
порівняно з 2015 р. (58560,94 тис. грн)  
(рис. 4). Від промислових підприємств 
отримано 18672,45 тис. грн або 27,2%, що 
становить 131,4% порівняно з 2015 р., з 
яких МОН — 84,2%; НАНУ — 15,8%. Кошти 
від передання технологій надійшли до спе-
ціального фонду державного бюджету.

Передання технологій за стратегічними 
пріоритетами у 2016 р. (у 2015 р. також) 
здійснювалося як на внутрішньому ринку 
(за всіма видами договорів), так і на зо-
внішньому (за договорами щодо “ліцензій, 
ліцензійних договорів на використання ви-
находів, промислових зразків, корисних 
моделей” і “ноу-хау, угод на придбання 

(передання) технологій”) (табл. 1).
трансфер технологій у розрізі страте-

гічних пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності.

1. Освоєння нових технологій транспорту
вання енергії, впровадження енергоефектив
них, ресурсозберігаючих технологій, освоєн
ня альтернативних джерел енергії. У 2016 р.  
за пріоритетом на внутрішньому та зовнішньому 
ринках загалом передано 78 технологій (7,3% 
від загальної кількості договорів за стратегіч-
ними пріоритетними напрямами і на три техно-
логії менше порівняно з 2015 р.), з яких майже 
всі (97,4%) — на внутрішньому ринку, зокрема 
промисловим підприємствам — 24 технології 
або 31,6%. Обсяг надход жень від передання 

технологій становить 6811,79 тис. грн або 
9,9% від загального обсягу надходжень за 
стратегічними пріоритетами та 103,6% по-
рівняно з 2015р., з яких переважна біль-
шість (81,3%) — на внутрішньому ринку, в 
основному від промислових підприємств 
(4997,89 тис. грн або 90,2%) та 1272,20 
тис. грн або 19,3% — на зовнішньому рин
ку. Технології за всіма формами передано 
організаціями МОН.

2. Освоєння нових технологій висо
котехнологічного розвитку транспортної 
системи, ракетнокосмічної галузі, авіа і 
суднобудування, озброєння та військової 
техніки. За цим пріоритетом у 2016 р. пе-
редано 16 технологій (1,5% від їх загальної 
кількості за стратегічними пріоритетами), 
що на 33,3% менше порівняно з 2015 р. (24 
технології), з яких усі — на внутрішньому 
ринку промисловим підприємствам. Обсяг 
коштів від передання технологій становить 
3202,30 тис. грн або 4,7% від загального 

рис. 2. Динаміка загальної кількості переданих інно-
ваційних технологій у 2014–2016 рр., од.:

 — кількість переданих технологій;  — кількість пе-
реданих технологій промисловим підприємствам
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рис. 3. Динаміка кількості переданих технологій за 
стратегічними пріоритетними напрямами у 2014–
2016 рр., од.:

 — кількість переданих технологій;  — кількість пе-
реданих технологій промисловим підприємствам
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рис. 4. Частки обсягів надходжень від передання технологій за стратегічними пріоритетними на-
прямами інноваційної діяльності* за 2014-2016 рр., %

* Примітки:  Нумерація та назва стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності згідно із Законом 
України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”:

1.  Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих 
технологій, освоєння альтернативних джерел енергії.

2.  Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 
суднобудування, озброєння та військової техніки.

3.  Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматері-
алів та нанотехнологій.

4. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу.
5.  Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацев-

тики.
6.  Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середо-

вища.
7.  Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
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Таблиця 1

надходження від передання технологій, створених за бюджетні кошти,  
за стратегічними пріоритетними напрямами на внутрішньому та зовнішньому ринках  

у 2014–2016 рр.
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Передано 
технологій всього, 
у т.ч.:

1061 33895,01 100,0 1681 58560,94 100,0 1074 68527,92 100,0

на внутріш ньому 
ринку 1052 32650,03 96,3 1661 54505,98 93,1 1064 64644,73 94,3

на зовніш ньому 
ринку 9 1244,98 3,7 20 4054,96 6,9 10 3883,19 5,7

обсягу надходжень за стратегічними пріорите-
тами та 126,9% порівняно з 2015 р. Усі кошти 
надійшли від промислових підприємств. Тех-
нології передавалися тільки на внутрішньому 
ринку за формою “ноу-хау, угод на придбання 
(передання) технологій” (п’ять од.) та іншими 
договорами (11 од.) організаціями МОН.

3. Освоєння нових технологій виробництва 
матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створен
ня індустрії наноматеріалів та нанотехнологій. У 
2016 р. за пріоритетом передано 45 технологій 
(4,2% від загальної кількості за стратегічними 
пріоритетами та 90% порівняно з 2015 р. — 50 
технологій), з яких 38 (84,4%) — на внутрішньо
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му і сім (15,6%) — на зовнішньому ринках. Обсяг 
надходжень від передання технологій стано-
вить 6469,51 тис. грн (9,5% від їх загального 
обсягу за стратегічними пріоритетами та в 1,9 
разу більше порівняно з 2015 р.). На внутріш
ньому ринку передання технологій здійснено 
за формою “ліцензій, ліцензійних договорів на 
використання винаходів, промислових зразків, 
корисних моделей” (10,5%), “ноу-хау, угод на 
придбання (передання) технологій” (52,6%) та 
за іншими договорами (36,9%); на зовнішньому 
ринку — за формою “ліцензій, ліцензійних дого-
ворів на використання винаходів, промислових 
зразків, корисних моделей”. Технології переда-
но двома розпорядниками, з яких переважну 
кількість МОН (82,2%), а решта — НАНУ (17,8%) 
з частками отриманих від передання коштів: 
МОН — 59,9%, НАНУ — 40,1%.

4. Технологічне оновлення та розвиток аг
ропромислового комплексу. За цим пріорите-
том у 2016 р. передано 902 технології або 84% 
(найбільша частка) від їх загальної кількості за 
стратегічними пріоритетами та 62,3% порів-
няно з 2015 р. Майже всі технології (901 або 
99,9%) передано на внутрішньому ринку, і лише 
одну технологію — на зовнішньому. Обсяг над-
ходжень від передання технологій становить 
48728,29 тис. грн або 71,1% (найбільша частка) 
від загальних обсягів за стратегічними пріори-
тетами та 123,5% порівняно з 2015 р., з яких 
майже всі — від передання на внутрішньому 
ринку. Передання технологій на внутрішньому 
ринку здійснено за всіма трьома формами та за 
іншими договорами, на зовнішньому — за фор-
мою “ноу-хау, угоди на придбання (передання) 
технологій”. Трансфер на внутрішньому ринку 
здійснено трьома розпорядниками: МОН (8,1% 
за кількістю), НАНУ (1,8%) та НААНУ (найбіль-
ша кількість технологій — 90,1% та найбільші 
обсяги надходжень — 61,3%), на зовнішньому 
ринку — МОН.

Слід зазначити, що за результатами моні-
торингу фінансування стратегічних пріоритетів, 
на напрям 4 у 2016 р., як і попередніми роками, 
спрямовано також і найбільшу частку бюджетних 
коштів для його реалізації, що створило сприят-
ливі умови для успішного трансферу створених 
за бюджетні кошти технологій для сфери АПК.

5. Упровадження нових технологій та облад
нання для якісного медичного обслуговування, 
лікування, фармацевтики. За пріоритетом пе-
редано 4 технології, або 0,4% (остання пози-
ція) від їх загальної кількості за стратегічними 
пріоритетами та майже вдвічі менше порівняно 
з 2015 р., які всі реалізовано на внутрішньо
му ринку. Від передачі технологій отримано  
984,01 тис. грн або 1,4% (передостання пози- 
ція) від загальних обсягів надходжень за стра-
тегічними пріоритетами та 41,9% (або в 2,4 разу 

менше) порівняно з 2015 р. Усі технології пере-
дано за формою “ліцензій, ліцензійних догово-
рів на використання винаходів, промислових 
зразків, корисних моделей” двома розпорядни-
ками: МОН (1 технологія та 0,3% надходжень) 
і НАНУ (3 технології та майже всі надходжен- 
ня — 99,7%).

Стратегічний напрям 5 традиційно займає 
останні позиції (близько 2%) за бюджетним 
фінан суванням, що є проблемою, яка негативно 
вплинула на результати трансферу технологій 
медичного спрямування.

6. Широке застосування технологій більш 
чистого виробництва та охорони навколишньо
го природного середовища. За пріоритетом  
у 2016 р. передано 12 технологій або 1,1% (пе - 
редостання позиція) від загальної кількості за 
стратегічними пріоритетами), що в 1,8 разу 
менше порівняно з 2015 р. Від передання тех-
нологій надійшло 766 тис. грн або 1,1% (най-
менша частка) від обсягів надходжень за стра-
тегічними пріоритетами та 52,3% порівняно з 
2015 р. Трансфер технологій здійснено лише 
на внутрішньому ринку за двома формами пе-
редання: “ліцензій, ліцензійних договорів на 
використання винаходів, промислових зразків, 
корисних моделей” і “ноу-хау, угод на придбан-
ня (передання) технологій” одним розпоряд- 
ником — МОН. Така ситуація є результатом не-
значного державного фінансування пріоритету 
(близько 4%), що стримує його реалізацію.

7. Розвиток сучасних інформаційних, кому
нікаційних технологій, робототехніки. За пріо-
ритетом у 2016 р. передано 17 технологій (1,6% 
від їх загальної кількості за стратегічними пріо-
ритетами), що майже втричі менше порівняно  
з 2015 р., з яких усі — на внутрішньому ринку. 
Обсяг надходжень від передання технологій 
становить 1566,02 тис. грн або 2,3% від за-
гальних обсягів за стратегічними пріоритета-
ми та 57,3% (майже вдвічі менше) порівняно з 
2015 р. Трансфер технологій здійснено за дво-
ма формами передання: “ліцензій, ліцензійних 
договорів на використання винаходів, промис-
лових зразків, корисних моделей” та за іншими 
формами договорів двома розпорядниками, з 
яких переважну частину — МОН (11 технологій 
та 75,7% надходжень) і НАНУ (6 технологій та 
24,3% надходжень).

8. “Інше” — поза стратегічними пріоритет
ними напрямами. У 2016 р., крім стратегічних 
пріоритетів, передання технологій здійснено ще 
й поза ними (напрям “Інше”) — 73 од. або 6,4% 
від їх загальної кількості, з яких майже всі (72 
або 98,6%) — на внутрішньому та лише 1 або 
2,4% — на зовнішньому ринках. Обсяги над-
ходжень від передання становили 3237,20 тис. 
грн або 4,5% від загального обсягу, з яких пере-
важна більшість (96,2%) — на внутрішньому, та 
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лише 3,8% — на зовнішньому ринках. Процес 
передання здійснено за двома формами: “лі-
цензій, ліцензійних договорів на використання 
винаходів, промислових зразків, корисних мо-
делей” — на внутрішньому ринку; “ноу-хау, угод 
на придбання (передання) технологій” (на внут-
рішньому та зовнішньому ринках) та “іншими 
договорами щодо розпоряджання майновими 
правами інтелектуальної власності” (на внутріш-
ньому ринку) двома розпорядниками: МОН — 
більшість технологій (93,2%) і отриманих коштів 
(59,8%) та Мінагрополітики — 6,8% техноло-
гій і 40,2% отриманих коштів. Отже, за іншими 
напрямами інноваційної діяльності трансфер 
технологій здійснено у незначній кількості та 
обсягах надходжень.

висновки і ПроПоЗиції

У 2016 р. трансфер технологій здійснено 
МОН, Мінагрополітики, НААНУ, НАНУ за страте-
гічними пріоритетами та за іншими напрямами 
інноваційної діяльності (напрям “Інше”) шляхом 
їх придбання (40 од.) та передання (1147 од.) за 
рахунок спеціального фонду бюджету. Лідером 
трансферу технологій за стратегічними пріори-
тетами є напрям 4, за яким найбільше придбано 
(19 або 47,5%) і передано (902 технології або 
84%) технологій та отримано від передання най-
більше коштів (48728,29 тис. грн або 71,1%), 
що є результатом також найбільших обсягів  
у 2016 р., як і попередніми роками, бюджетного 
фінансування цього напряму (74,5%). Останні 
позиції займають два стратегічних напрями: 
5 “Впровадження нових технологій та облад-
нання для якісного медичного обслуговування, 
лікування, фармацевтики” (остання позиція за 
кількістю переданих технологій (0,4%) і пере
достання за обсягами надходжень від передан-
ня (1,4%) та 6 “Широке застосування технологій 
більш чистого виробництва та охорони навко-
лишнього природного середовища” (передос
тання позиція за кількістю переданих техноло-
гій (1,1%) і остання за обсягами надходжень 
від передання (також 1,1%). Проблеми у сфері 
трансферу технологій за цими двома напряма-
ми є результатом їх традиційно низьких позицій 
за частками бюджетного фінансування (близько 
2% за п’ятим та 4% — за шостим пріоритетами), 
що не забезпечує сприятливе середовище для 
ефективного використання науково-технічного 
та інтелектуального потенціалу України.

Для цільового та ефективного використання 
бюджетних коштів, активізації трансферу тех-
нологій та інноваційної діяльності, зокрема, за 
стратегічними пріоритетами 5 “Впровадження 
нових технологій та обладнання для якісного ме-
дичного обслуговування, лікування, фармацев-
тики” і 6 “Широке застосування технологій більш 
чистого виробництва та охорони навколишнього 

природного середовища” потрібно збільшити 
бюджетне фінансування пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності з використанням загаль-
ного та спеціального фондів, оскільки технології 
медичного та екологічного спрямування мають 
важливе соціально-економічне значення. Для 
цього, як встановлено урядом, головним роз-
порядникам бюджетних коштів потрібно врахо-
вувати пріоритетні напрями, зокрема, п’ятий і 
шостий, при формуванні та визначенні тематики 
наукових досліджень і науково-технічних (екс-
периментальних) розробок та розробленні дер-
жавних цільових програм і окремих інноваційних 
проектів [12].
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tranSfer of technologieS aS the realiZation of Scientific, technological  
and intellectUal Potential of UKraine
Abstract. The article is devoted to the transfer of technologies created in 2016 at the expense of budgetary funds 
as one of the important components of the implementation of Ukraine's scientific, technical and intellectual po
tential. The purpose of the work is to study the results of technology transfer, analysis in the context of strategic 
priority areas of innovation, identify features and problems of the sphere of transfer, develop proposals for their 
solution. The work was carried out within the framework of the innovation legislation by the method of monitoring 
on the basis of data of the managers of budgetary funds, which carried out the transfer of technologies created 
for budgetary funds. The results of the research show that in 2016 technology transfer was effected through their 
acquisition (40 units) and transfer (1.147 units) at the expense of only a special budget fund. The leader in tech
nology transfer is direction 4 "Technological renewal and development of the agroindustrial complex", which is 
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the result of the largest volumes of budget financing of this direction in 2016 (74.5%). The latter positions occupy 
two strategic directions: 5 "Introduction of new technologies and equipment for highquality medical care, treat
ment, pharmaceuticals" and 6 "Wide application of cleaner production and environmental protection technolo
gies" (penultimate position by the number of technologies transferred). Such a state of technology transfer in 
these two areas is the result of traditionally low budget financing, impedes the creation of an enabling environment 
for the transfer of technology, the effective use of Ukraine's scientific, technical and intellectual potential. It was 
proposed to intensify the transfer of technologies and innovation activities, in particular, on strategic priorities  
5 "Introduction of new technologies and equipment for quality medical care, treatment, pharmaceuticals" and  
6 "Wide application of cleaner production and environmental protection technologies", further considering the 
main administrators budget funds of these priority areas in determining the subject of scientific research and 
scientifictechnical (experimental) development and public spruce programs and individual innovation projects.
Keywords: development, innovative activity, technology transfer, priority directions, budget funds, problems, 
proposals.

т.к. кваша, зав. отделом, е.Ф. Паладченко, зав. сектором, и.в. молчанова, с.н.с.

трансФер технологиЙ как реалиЗация научно-технического  
и интеллектуального Потенциала украинЫ
Резюме. Статья посвящена трансферу созданных в 2016 г. за бюджетные средства технологий как одной 
из важных составляющих реализации научнотехнического и интеллектуального потенциала Украины. Це
лью работы является исследование результатов трансфера технологий, анализ направлений инноваци
онной деятельности в разрезе стратегических приоритетов, выявление особенностей и проблем сферы 
трансфера, разработка предложений по их решению. Работа проведена в рамках инновационного зако
нодательства методом мониторинга на базе данных распорядителей бюджетных средств, которые осу
ществляли трансфер созданных за бюджетные средства технологий. Результаты исследования свидетель
ствуют, что в 2016 г. трансфер технологий осуществлено путем их приобретения (40 единиц) и передачи 
(1147 единиц) за счет только специального фонда бюджета. Лидер трансфера технологий — направление  
4 “Технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса”, что является результатом наи
больших объемов в 2016 г. бюджетного финансирования этого направления (74,5%). Последние позиции 
занимают два стратегических направления: 5 “Внедрение новых технологий и оборудования для качествен
ного медицинского обслуживания, лечения, фармацевтики” и 6 “Широкое применение технологий более 
чистого производства и охраны окружающей среды”. Такое положение по этим двум направлениям являет
ся результатом традиционно низкого бюджетного финансирования, препятствует созданию благоприятной 
среды для трансфера технологий, эффективному использованию научнотехнического и интеллектуального 
потенциала Украины. Предложено активизировать трансфер технологий и инновационной деятельности, в 
частности, по стратегическим приоритетам 5 “Внедрение новых технологий и оборудования для качествен
ного медицинского обслуживания, лечения, фармацевтики” и 6 “Широкое применение технологий более 
чистого производства и охраны окружающей среды”, учитывая их в дальнейшем главными распорядителя
ми бюджетных средств при определении тематики научных исследований и научнотехнических (экспери
ментальных) разработок, государственных целевых программ и отдельных инновационных проектов.
Ключевые слова: развитие, инновационная деятельность, трансфер технологий, приоритетные направ
ления, бюджетные средства, проблемы, предложения.
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