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ВСТУП

Інноваційна діяльність спрямована на вико-
ристання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень і розробок, упровадження сучасних 
екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсо - 
зберігаючих технологій. 

Забезпечення взаємодії науки, освіти, ви-
робництва, фінансово-кредитної сфери в кон-
тексті розвитку інноваційної діяльності є одним 
з основних принципів державної інноваційної 
політики [1]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Упровадження результатів наукових дослі-
джень і розробок ЗВО є важливим напрямом 
інноваційної діяльності,що має значний вплив 
на розвиток економіки інноваційним шляхом. 

Дослідження діяльності ЗВО у сфері транс-
феру технологій, здійснення його оцінки, напря-
мів, проблем і способів їх подолання — це одне 

з пріоритетних завдань інноваційної політики 
держави.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

Питання трансферу технологій як складової 
інноваційної діяльності досліджували зарубіж-
ні та українські науковці, серед яких: З. Азім, 
Е. Гайле-Саркане, М. Герреро, Е. Грінман,  
В. М. Геєць, М. Дубіцкіс, Г. Л. Кушнір, П. Макаренко,  
Ю. М. Мельник, С. Мосі, В. П. Соловйов, І. В. Ро - 
діонова [1–10].

Роботи зазначених вчених присвячені тео-
ретичним і практичним аспектам трансферу 
технологій. Причому дослідження діяльності 
українських ЗВО у сфері трансферу технологій 
здійснюється лише працівниками УкрІНТЕІ.

Мета статті полягає в оцінюванні результатів 
діяльності ЗВО у сфері трансферу технологій, 
визначення основних проблем і найбільш ефек-
тивних шляхів щодо їх розв’язання.
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Резюме. Стаття присвячена трансферу технологій, створених у рамках наукових досліджень і розробок 
закладами вищої освіти (ЗВО), які підпорядковані МОН України, як однієї з ключових складових інновацій-
ної діяльності. Метою статті є оцінка результатів діяльності ЗВО у сфері трансферу технологій, визначення 
основних проблем і найбільш ефективних шляхів щодо їх розв'язання. Робота виконана у рамках іннова-
ційного законодавства методом моніторингу, проведеного на основі відомостей головних розпорядників 
бюджетних коштів щодо трансферу створених за бюджетні кошти технологій ЗВО, які підпорядковані МОН. 
Наведено результати дослідження, які свідчать, що у 2018 р. ЗВО, які підпорядковані МОН, було передано 
969 технологій, з яких майже всі (93,2 %) — промисловим підприємствам. У порівнянні з 2017 р. кількість пе-
реданих технологій загалом зменшилася, але лише на внутрішньому ринку. Причому обсяги надходжень від 
передання технологій зросли як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках завдяки підвищенню конку-
рентоспроможності переданих технологій, особливо, на зовнішньому ринку, на якому при невисокому зрос-
танні кількості переданих технологій відбулося значне зростання обсягів надходжень від їх передання. За 
видами передання переважали “ноу-хау, угоди на придбання (передання) технологій” як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках. За період 2016–2018 рр. динаміка отриманих надходжень від передання техно-
логій є позитивною. Серед ЗВО, які здійснювали трансфер технологій, у 2016 р. лідером був Національний 
технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, а у 2017 р. та 2018 р. — Сумський державний 
університет. Основною проблемою є те, що технології, які передавалися, були створені лише за кошти під-
приємств та організацій-замовників для безпосереднього впровадження та розвитку інноваційної діяльності 
підприємств, що не сприяє розширенню кількості ЗВО у сфері трансферу технологій.  Для розв’язання 
проблеми й активізації інноваційного розвитку запропоновано здійснювати державну фінансову підтримку 
інноваційної діяльності в ЗВО, зокрема шляхом інноваційних програм, державного замовлення та окремих 
інноваційних проектів, як це передбачено Законом України “Про інноваційну діяльність”. 

Ключові слова: заклади вищої освіти, інноваційна діяльність, трансфер технологій, передання технологій, 
вид передання, бюджетні кошти. 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Однією з ключових складових інноваційної 
діяльності є трансфер технологій, що передба-
чає передачу технології, створеної за результа-
тами науково-технічної діяльності шляхом укла-
дення між фізичними та/або юридичними осо-
бами договору про майнові права та обов’язки 
щодо технології та/або її складових [11].

Дослідження результатів трансферу техно-
логій ЗВО здійснено в рамках Закону України 
“Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій” від 14 вересня 2006 р.  
№ 143-V шляхом моніторингу, проведеного на 
основі відомостей головних розпорядників бю-
джетних коштів щодо трансферу створених за 
бюджетні кошти технологій ЗВО, які підпоряд-
ковані МОН України. 

Для проведення моніторингу УкрІНТЕІ було 
розроблено систему показників щодо оцінки 
результатів трансферу технологій і методичні 
рекомендації щодо надання головними розпо-
рядниками бюджетних коштів відомостей про 
основні результати наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності та у сфері трансферу 
технологій, відповідно до Порядку, затвердже-
ного наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 11 січня 2012 р. № 10 [12]. 

Згідно з цим моніторингом, враховуються 
кошти з усіх джерел, зокрема кошти, отримані 
від підприємств та організацій-замовників на 
проведення НДДКР, результатом яких є техно-
логії, що передаються організаціям і підприєм-
ствам-замовникам разом із правом власності 

на ці технології шляхом господарчих договорів 
для безпосереднього впровадження на цих під-
приємствах. 

1. Передання створених за бюджетні 
кош ти технологій 

У 2018 р. ЗВО, які підпорядковані МОН, було 
передано 969 технологій, з яких переважна біль-
шість (903 або 93,2 %) — було передано про-
мисловим підприємствам (рис. 1). 

Обсяг надходжень від передання технологій 
за всіма видами укладених договорів становить 
44053,16 тис. грн, що на 27,9 % більше в порів-
нянні з 2017 роком. На внутрішньому ринку було 
передано 914 або 94,3 % технологій та отримано 
від передання 32515,10 тис. грн або 73,8 %. На 
зовнішньому ринку передано 55 або 5,7 % техно-
логій та отримано 11538,06 тис. грн або 26,2 %. 

Кількість переданих загалом технологій 
зменшилася на 4,2 % у порівнянні з 2017 р., 
але лише на внутрішньому ринку (на 4,8 %), 
причому обсяги надходжень зросли на 2,6 %. 
Водночас на зовнішньому ринку кількість пе-
реданих технологій зросла на 5,8 %, а отрима-
ні надходження зросли в 4,2 раза в порівнянні  
з 2017 роком. Причому частка надходжень від 
передання технологій на внутрішньому ринку 
зменшилася на 2,6 в. п., тоді як на зовнішньо-
му — зросла на 13,5 в. п. 

Варто зазначити, що на зовнішньому ринку 
серед розпорядників бюджетних коштів МОН 
передано майже всі технології (96,5 %). 

Динаміка обсягів надходжень від передан-
ня технологій на внутрішньому та зовнішньому 

Рис. 1. Динаміка кількості переданих технологій ЗВО, які підпорядковані МОН України, у період 
2016–2018 рр., зокрема промисловим підприємствам, од.
Джерело: розраховано та побудовано авторами за результатами дослідження.
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ринках у період 2016–2018 рр. є позитивною 
(табл. 1).

Це свідчить про подальше підвищення ак-
тивізації трансферу технологій МОН у 2018 р., 
що особливо відчутно позначилося на зовніш-
ньому ринку.

2. Передання технологій за видами до-
говорів 

У 2018 р. МОН України було здійснено 
трансфер технологій на внутрішньому ринку 
двома видами: “ноу-хау, угод на придбання (пе-
редання) технологій”, від передання за яким 

Таблиця 1
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Передано 
технологій МОН, 
усього                                  

229 17238,64 100,0 1012 34452,38 100,0 969 44053,16 100,0

частка МОН у 
загальних обсягах, % 21,3 25,2 56,3 43,5 52,9 45,9

у т. ч.:

на внутрішньому 
ринку 226 15946,74 92,5 960 31702,73 92,0 914 32515,10 73,8

частка МОН у 
загальних обсягах, % 21,2 24,7 55,0 42,0 51,5 39,4

на зовнішньому 
ринку 3 1291,90 7,5 52 2749,65 8,0 55 11538,06 26,2

частка МОН у 
загальних обсягах, % 30,0 33,3 96,3 72,0 96,5 85,5

Джерело: розраховано авторами за результатами дослідження.

100,0
%

4,1%

28,4%

67,0%

5,5%

14,4%

79,8%

99,5%

виключних майнових прав
власності на винаходи,
промислові зразки, корисні
моделі

ліцензій, ліцензійних договорів
на використання винаходів,
промислових зразків, корисних
моделей

ноу-хау, угод на придбання
(передання) технологій

інші види договорів, включаючи
новаторську винагороду за
створення та передання майнових
прав інтелектуальної власності

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2016 2017 2018

0,5% 0,3%
0,5%

Рис. 2. Надходження коштів від передання технологій МОН на внутрішньому ринку за видами до-
говорів у 2016–2018 рр. (частка, %)
Джерело: розраховано та побудовано авторами за результатами дослідження.
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отримано майже всі кошти (99,5 %) та “ліцензій, 
ліцензійних договорів на використання вина-
ходів, промислових зразків, корисних моделей” 
(отримано лише 0,5 % коштів). 

 У 2017 р. переважна більшість технологій пе-
редана за “іншими видами договорів” (79,8 %),  
у 2016 р. Цей вид передання також займав лі-
дируючу позицію (67,0 %). Це свідчить про пе-
реформатування та конкретизацію трансферу 
технологій МОН на внутрішньому ринку за ви-
дами передання у 2018 р. порівняно з 2017 р. 
та 2016 р. (рис. 2).

На зовнішньому ринку в 2018 р. МОН усі 
технології передано шляхом “ноу-хау, угоди на 
придбання (передання) технологій” та отрима-
но від їх передання 11538,06 тис. грн, тоді як у 
2017 р. майже всі кошти (96,2 %) отримано від 
передання технологій за “іншими видами до-
говорів”, а у 2016 р. 98,5 % коштів отримано від 
передання шляхом “ноу-хау, угоди на придбання 
(передання) технологій” (рис. 3). 

Отже, у 2018 р. вид передання “ноу-хау, уго-
ди на придбання (передання) технологій” пре-
валював на внутрішньому ринку та був єдиним 
на зовнішньому ринку. 

3. Трансфер технологій у розрізі закла-
дів вищої освіти 

У 2018 р. трансфер технологій здійснювали 
21 ЗВО, з яких вісім передали 859 або 88,6 % 
технологій та отримали за результатами пере-
дання 40250,86 тис. грн або 91,3 % (рис. 4).

Причому першу позицію займає Сумський 
державний університет, який передав найбільше 
технологій (784 або 80,9 % від загальної кількос-
ті переданих ЗВО — усі шляхом “ноу-хау, угоди 

на придбання (передання) технологій” переда-
но промисловим підприємствам, з яких 50 або 
6,4 % — на зовнішньому ринку) та отримав від 
передання найбільше коштів (25245,17 тис. грн 
або 57,3 % від загальних обсягів, отриманих 
МОН України). 

 Друге місце посів Київський національний 
університет технологій та дизайну, який отри-
мав від передання дев’яти технологій 3996,30 
тис. грн або 9,1 %, з яких 3795,30 тис. грн або 
95,0 % — від передання двох технологій на зо-
внішньому ринку. 

У 2017 р. серед 24 ЗВО, які здійснюва-
ли трансфер технологій, п’ять ЗВО передали  
831 або 82,1 % технологій та отримали від пе-
редання 27767,02 тис. грн або 80,6 % (рис. 5). 

Сумський державний університет два 
роки поспіль (у 2017 і 2018 рр.) також був лі-
дером, який передав 788 або 77,9 % техно-
логій та отримав за результатами передання 
18972,52 тис. грн або 55,1 % від загальних об-
сягів надходжень, отриманих МОН України. Усі 
технології шляхом “інші види договорів” було 
передано також промисловим підприємствам. 

У 2016 р. трансфер технологій здійснювали 
19 ЗВО та одна наукова установа, з яких п’ять 
ЗВО передали 111 або 48,5 % технологій та 
отримали від трансферу 12318,98 тис. грн або 
71,4 % (рис. 6).  

 Першу позицію займав Національний тех-
нічний університет “Харківський політехнічний 
інститут”, який шляхом “інші види договорів” 
передав 74 або 32,3 % технологій та отримав 
4563,00 тис. грн або 26,5 % від загальних об-
сягів надходжень, отриманих МОН України. 
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(передання) технологій

інші види договорів, включаючи
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прав інтелектуальної власності
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Рис. 3. Надходження коштів від передання технологій МОН на зовнішньому ринку за видами до-
говорів у 2016–2018 рр. (частка, %)
Джерело: розраховано та побудовано авторами за результатами дослідження.
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ВИСНОВКИ 

У 2018 р. у порівняні з 2017 р. кількість пе-
реданих ЗВО, які підпорядковані МОН України, 

технологій загалом зменшилася, проте лише 
на внутрішньому ринку. Обсяги надходжень від 
трансферу технологій зросли як на внутрішньо-
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Рис. 4. Топ-8 ЗВО з передання технологій у 2018 р. (кількість технологій, обсяги надходжень, 
частка надходжень в обсягах МОН України, %)
Джерело: розраховано та побудовано авторами за результатами дослідження.

Рис. 5. Топ-5 ЗВО з передання технологій у 2017 р. (кількість технологій, обсяги надходжень, 
частка надходжень в обсягах МОН, %)
Джерело: розраховано та побудовано авторами за результатами дослідження.
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му, так і на зовнішньому ринку. Завдяки під-
вищенню конкурентоспроможності переданих 
технологій, особливо, на зовнішньому ринку, на 
якому при невисокому зростанні кількості пере-
даних технологій відбулося значне зростання 
обсягів надходжень від їх передання. 

За видами трансферу переважав “ноу-хау, 
угоди на придбання (передання) технологій”  
як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ках.

Динаміка отриманих надходжень від транс-
феру технологій за 2016–2018 рр. є позитивною 
на обох ринках.

Серед ЗВО, які здійснювали трансфер,  
у 2016 р. лідером був Національний технічний 
університет “Харківський політехнічний інсти-
тут”, а у 2017 та 2018 рр.  — Сумський держав-
ний університет. 

Усі технології, як результат проведених ЗВО 
НДДКР, шляхом господарчих договорів пере-
дано їх власникам, тобто підприємствам та 
організаціям, які замовили та виділили власні 
кошти на їх створення для безпосереднього 
впровадження в суспільну практику. 

ПРОБЛЕМИ

У 2016–2018 рр. трансфер технологій здій-
снювали загалом 34 ЗВО, з яких щорічно — 
лише 19, 24 та 20 відповідно. 

Технології, які передавалися, були створені 
виключно за кошти підприємств і організацій-
замовників для безпосереднього впровадження 
та розвитку інноваційної діяльності підприємств. 

ПРОПОЗИЦІЇ 

З метою залучення до інноваційної діяль-
ності та трансферу технологій більшої кількості 
ЗВО та раціонального використання коштів дер-
жавного бюджету, розвитку інноваційної діяль-
ності та підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств потрібно:

1) створювати сприятливі умови для залу-
чення підприємств/організацій до замовлення 
ними технологій, створених ЗВО за резуль-
татами науково-технічної діяльності, шляхом 
державної підтримки, зокрема державного за-
мовлення, пільгового кредитування; 

2) здійснювати державну фінансову під-
тримку інноваційної діяльності у ЗВО, зокрема 
шляхом інноваційних програм, державного за-
мовлення та окремих інноваційних проєктів, що 
передбачено Законом України “Про інноваційну 
діяльність” від 4 серп. 2002 р. № 40-IV.
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Рис. 6. Топ-5 ЗВО з передання технологій у 2016 р. (кількість технологій, обсяги надходжень, 
частка надходжень в обсягах МОН, %)
Джерело: розраховано та побудовано авторами за результатами дослідження.
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ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE TECHNOLOGY TRANSFER

Abstract. The article is devoted to the transfer of technologies created in the framework of research and devel-
opment by the higher education institutions (HEIs), which are subordinated to the Ministry of Education and Sci-
ence of Ukraine, as one of the key components of innovation activity. The purpose of the article is to evaluate the 
results of HEIs activities in the field of technology transfer, to identify the main problems and the most effective 
ways to solve them. The work was carried out within the framework of innovative legislation by a monitoring meth-
od conducted based on the information of the main spending units of the budget for the transfer of technologies 
created by the budget, which are subordinated to the Ministry of Education and Science. The results of the study 
are presented, and it shows the next: in 2018, HEIs, which subordinates to MESU, transferred 969 technologies, 
of which almost all (93.2%) were given to industrial enterprises. Compared to 2017, the number of transferred 
technologies has overall decreased, but only in the domestic market. Moreover, the volumes of technology trans-
fer revenues have increased both in the domestic and foreign markets due to the increased competitiveness of 
the transferred technologies, especially in the external market, where with the small increase in the number of 
the technologies transferred there was a significant increase in the amount of technology transfer revenues. By 
type of transfer, “know-how", agreements for the acquisition (transfer) of technology” were preferred, both in 
the domestic and foreign markets. For the period 2016–2018, the dynamics of received technology transfer rev-
enues is positive. In 2016, the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” was the leader in the 
sphere of technology transfer, and in 2017 and 2018 — the Sumy State University. The main problem is that the 
transmitted technologies were created only at the expense of enterprises and contracting entities for the direct 
introduction and development of innovative activity of enterprises, which does not contribute to the expansion 
of the number of HEIs in the field of technology transfer.  In order to solve the problem and activate innovative 
development, it is proposed to provide state financial support for innovation activity in the HEIs, in particular 
through innovative programs, government procurement and individual innovation projects, as provided by the 
Law on Innovation.

Keywords: higher education institutions, innovation activity, technology transfer, transmission of technology, type 
of transmission, budgetary funds. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ В СФЕРЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Резюме. Статья посвящена трансферу технологий, созданных в рамках научных исследований и раз-
работок вузов МОН Украины, как одной из ключевых составляющих инновационной деятельности. Це-
лью работы является оценка результатов деятельности вузов в сфере трансфера технологий, опре-
деление основных проблем и наиболее эффективных путей их решения. Работа выполнена в рамках 
инновационного законодательства методом мониторинга, проведенного на основе сведений глав-
ных распорядителей бюджетных средств по трансферу созданных за бюджетные средства техноло-
гий вузов МОН. Приведены результаты исследования, свидетельствующие о том, что в 2018 г. вузами 
было МОН передано 969 технологий, из которых почти все (93,2%) — промышленным предприятиям.  
По сравнению с 2017 г. количество переданных технологий в целом уменьшилось, но только на вну-
треннем рынке, при этом объемы поступлений от передачи технологий выросли как на внутреннем,  
так и на внешнем рынке, благодаря повышению конкурентоспособности переданных технологий, осо-
бенно на внешнем рынке, на котором при невысоком росте количества переданных технологий про-
изошел значительный рост объемов поступлений от их передачи. По видам передачи преимуществен- 
ным был “ноу-хау, соглашения на приобретение (передачи) технологий” на обоих рынках. За 2016– 
2018 гг. динамика полученных поступлений от передачи технологий является положительной. Сре-
ди вузов, которые осуществляли трансфер технологий, в 2017 и 2018 гг. лидером был Сумской госу-
дарственный университет, в 2016 г. — Национальный технический университет “Харьковский поли-
технический институт”. Основной проблемой является то, что переданные технологии, созданы только  
за средства предприятий и организаций-заказчиков для непосредственного внедрения, что не способ-
ствует расширению количества вузов в сфере трансфера технологий. Для решения проблемы и активи-
зации  инновационного развития предложено осуществлять государственную финансовую поддержку 
инно вационной деятельности в вузах, путем инновационных программ, государственного заказа и от-
дельных инновационных проектов, как это предусмотрено Законом Украины “Об инновационной деятель-
ности”.

Ключевые слова: вуз, инновационная деятельность, трансфер технологий, передачи технологий, вид 
передача, бюджетные средства.
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