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The article defines the role of the Interregional Office and regional centers as centers of technology transfer 
and innovation: also a number of measures to activate the startup movement in Kharkiv and Odesa were taken. 
The work within the framework of the project “Development of an interregional technology transfer network” 
allowed to improve the results of domestic scientific and technical developments introduction in the real sector 
of the economy and to give impetus to its dynamic growth, to raise the employees' awareness level in offices, 
departments, etc. for the technologies transfer, developers, startups, etc.
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ІНСТРУМЕНТИ І МЕХАНІЗМИ  
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Резюме. В умовах необхідності сталого розвитку національної економіки та входження в групу країн, які 
є лідерами серед постачальників технологій, організація системи трансферу технологій, що забезпечує 
перехід результатів інноваційної діяльності зі стадії наукових досліджень в стадію практичного застосу-
вання, стає одним із найважливіших інструментів науково-технологічного розвитку країни. Трансфер тех-
нологій  — це доволі складна система з достатнім різноманіттям учасників і ресурсів, які є «інструментом 
інформаційно-комунікаційного плану». Вони постають необхідними для постійних інновацій у сучасній еко-
номіці. У статті розглянуто інструменти та механізми трансферу технологій, представлено модель здій-
снення міжнародного трансферу технологій в УкрІНТЕІ через Автоматизовану систему формування міждер-
жавних інформаційних ресурсів, Міжнародну технологічну платформу трансферу технологій колективного 
користування, Міжрегіональний офіс трансферу знань і технологій, Платформу відкритих інновацій, що є 
об’єктами-учасниками в експорті й імпорті інноваційних технологій і формують сучасний механізм передачі 
цих технологій між країнами. Досліджено процес технологічного трансферу необхідного з метою оцінки пе-
реваг, отриманих у результаті передачі технології, а також способів досягнення зазначених переваг. Автори 
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ВСТУП

Ефективність здійснення інноваційного про-
цесу визначається ефективністю його інстру-
менту — трансферу технологій, а саме: пере-
дачею науково-технічних знань і досвіду для на-
дання науково-технічних послуг, застосування 
технологічних процесів і випуску продукції.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Динамічний розвиток світової економіки 
диктує необхідність поглиблення аналізу місця 
та ролі передачі технологій, тобто трансферу 
технологій, як самостійного напряму дослі-
джень. Процес просування інновації на міжна-
родний ринок досі відбувається за допомогою 
реалізації механізмів трансферу технологій. Од-
нак чітко визначений механізм трансферу тех-
нологій відсутній, що не дає змогу повноцінно 
працювати просуванню технологій інноваційної 
продукції на державний і світовий ринок.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Сутність інноваційної діяльності та принци-
пи організації трансферу технологій розкрито 
в працях українських науковців (Г. О. Андро-
щук, О. В. Васильєв, С. О. Єгоров, Ю. М. Капі-
ца, Г. Л. Кушнір, В. С. Лисенко, Л. І. Федулова 
[1–3]).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Розвитку економіки України перешкоджає 
незадовільне використання інтелектуального 
та науково-технічного потенціалу країни. Від-
сутність ефективної співпраці між дослідником, 
розробником інновацій і виробництвом призве-
ла до стрімкого відставання країни як в техно-
логічному, так і в науково-освітньому напрямах.

Перекладаючи з англійської мови понят-
тя “трансфер технологій” (technology transfer), 
його суть можна визначити як процес поширен-
ня науково-технічних знань і перехід від фунда-
ментальних знань безпосередньо до технічних.

Трансфер технологій (або передача техно-
логії) — це процес передачі технології від особи 
чи організації, яка володіє або утримує її, іншій 
особі чи організації. Такі передачі можуть відбу-
ватися між розробником, бізнесом (будь-якого 

розміру, від малого, середнього до великого), 
урядами, через геополітичні кордони: як офіцій-
но, так і неформально; як відкрито, так і таємно. 

Трансфер технологій є стратегічно значу-
щою складовою інноваційної діяльності й 
ефективним механізмом взаємодії науково-
дослідних, проєктних і науково-виробничих 
підприємств, окремих науковців і інженерів, 
зацікавлених у практичній реалізації своїх нау-
ково-технічних розробок і проєктів як на тери-
торії своєї країни, так і за її межами. Завдя-
ки ефективній реалізації механізму передачі 
технологій, промисловість може активізувати 
процеси впровадження й освоєння наукоємних 
розробок у виробничій діяльності й отримати 
додаткові конкурентні переваги. Результативна 
передача технологій дає змогу прискорити інно-
ваційні процеси на регіональному, національно-
му та транснаціональному рівнях. Дослідження 
процесу технологічного трансферу необхідно 
для оцінки переваг, отриманих у результаті пе-
редачі технології, а також способів досягнення 
цих переваг.

Безпосередньо трансфер технології визна-
чений як передача технології, що оформляється 
шляхом укладення двостороннього або багато-
стороннього договору між фізичними та/або 
юридичними особами, яким установлюються, 
змінюються або припиняються майнові права 
і обов’язки щодо технології та/або її складових.

Усі взаємовідносини між виробниками інно-
ваційної продукції та її покупцями регулюються 
насамперед законами України “Про інноваційну 
діяльність” [4], “Про пріоритетні напрями ін-
новаційної діяльності в Україні” [5]. Цей Закон 
визначає необхідність створення правової бази 
для концентрації ресурсів країни на головних 
напрямах науково-технологічного відновлення. 
“Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій” [6]. Цей документ визна-
чає правові, економічні, організаційні та фінан-
сові засади державного регулювання діяльності 
у сфері трансферу технологій і спрямований 
на забезпечення ефективного використання 
науково-технічного та інтелектуального по-
тенціалу України, технологічності виробництва 
продукції, охорони майнових прав на вітчизняні 

статті представили актуальність наукових досліджень у сфері технологічної передачі, що пояснюють такими 
причинами: ефективна організація процесу передачі технологій сприяє збільшенню реалізації державних 
інноваційних програм відносно модернізації та інновацій реальної економіки; передача технологій полегшує 
постійний рух результатів досліджень і розробок (проєктів) у промисловий сектор економіки; ефективність 
технологічної передачі, що дає змогу прискорити формування науково-технологічних і виробничих зв’язків, 
а також зміцнити позиції національного виробництва на світовому ринку наукоємних розробок.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, трансфер технологій, наукоємні розробки, технологічна плат-
форма, автоматизована система, міжрегіональний офіс.
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технології на території держав, де планується 
або здійснюється їх використання, розширення 
міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва в цій сфері.

Лідерами ж світового ринку сьогодні стають  
власники технологій, більш того, не лише ті, 
кому вдалося одного разу впровадити нову 
технологію, а ті, хто постійно виробляє нові 
продукти, впроваджує різні нововведення чи 
вдосконалює вже наявні технології. Головним 
інструментом, що здійснює взаємозв’язок між 
розробниками інновації (технології) та її отриму-
вачем, може стати саме “трансфер технологій”.

Головним ринковим інструментом трансфе-
ру технологій є Інтернет-інструменти. До них 
можна зарахувати:

• веб-сайти (промо-сайт конкретної розроб-
ки, сайт компанії розробника, сайт наукової 
установи, сайти партнерів); 

• соціальні мережі (сторінки та події у відпо-
відних соціальних мережах); 

• партнерські інформаційні розсилки (веб-
бюлетені, тематичні та авторські розсилки);

• реклама в Інтернеті (контекстна та контек-
стно-медійна реклама в Google, банерна 
реклама, реклама в соціальних мережах, 
вірусна реклама); 

• Інтернет-конференції, вебінари, віртуальні 
виставки тощо. 
Усі ці інструменти є доступними для ши-

рокого кола організацій, які продукують нові 
технології та інших учасників інноваційної інф-
раструктури.

Інновації в завершеному вигляді постають 
як готові до впровадження технології, які вже 
на виробництві здатні підвищити ефективність 
господарської діяльності будь-якого виду під-
приємницької діяльності. Тому для споживачів 
актуальним є трансфер як процес отримання 
й упровадження у виробництво новітніх техно-
логій.

З метою розв’язання завдань інноваційного 
розвитку економіки необхідний також дієвий ме-
ханізм просування результатів наукових розро-
бок на ринок інновацій. Оскільки сьогодні роз-
робникам і власникам нових технологій важко 
організувати збут власних розробок і знаходити 
партнерів для створення спільних виробництв, 
то постійна розгалужена інфраструктура транс-
феру технологій, яка охоплює регіональні цен-
три для роботи з клієнтами — продавцями та 
покупцями технологій, і інформаційні системи 
обміну технологічними запитами — пропозиція-
ми розв’язує цю проблему. Створення подібної 
мережі трансферу технологій надає можливість 
консолідувати інформаційні ресурси відомчих 
і державних структур, спеціалізованих організа-

цій, інноваційних центрів України та інтегрувати 
їх у міжнародні мережі.

Також можливим варіантом організації транс- 
феру технологій можуть стати центри трансфе-
ру технологій. Метою центрів трансферу тех - 
нологій є активне впровадження інновацій у 
галузі промисловості. Головними функціями є 
оперативне надання інформації; аналіз змісту 
та ходу здійснення договорів про проведення 
наукових досліджень; просування технологічних 
розробок; проведення різних переговорів, які 
присвячені опрацюванню найбільш ефектив-
ної тактики використання; розвиток інституту 
інтелектуальної власності тощо. Переваги цен-
трів трансферу мають економічний характер 
і полягають в створенні нових малих і середніх 
підприємств у ході комерціалізації технологій, 
що сприяє збільшенню кількості високооплачу-
ваних робочих місць для кваліфікованих спів-
робітників.

Для роботи мереж трансферу технологій ви-
користовують як Інтернет-ресурси, так і інфор-
маційно-комунікаційні інструменти: електронні 
платформи, періодичні інформаційні розсилки, 
брокерські з’їзди та технологічні місії. Подача 
інформації про технології здійснюється в єдино-
му форматі (технологічні профілі запитів і про-
позицій), що відображає технічні особливості та 
можливі варіанти ринкового застосування роз-
робок. Стандартна методологія роботи та на-
працьований юристами пакет типових докумен-
тів (ліцензійна угода, авторський договір, угода 
про технічне співробітництво, угода про спільне 
підприємство тощо) значно спрощують діяль-
ність технологічних менеджерів і брокерів [7].

У червні 2017 р. Україна приєдналася до EEN 
(Enterprise Europe Network) шляхом створення 
консорціуму EEN-Ukraine. Це стало можливим 
завдяки програмі COSME, яку фінансує Євро-
пейська комісія. Вона сприяє конкурентоспро-
можності й інноваційному шляху розвитку пред-
ставників малого та середнього бізнесу, а також 
інноваційних організацій [8].

Європейська мережа підприємств (Ente-
rprise Europe Network) — це глобальна міжна-
родна мережа, яка охоплює 70 країн світу, на-
лічує понад 600 бізнес-асоціацій, майже 20 000 
бізнес-пропозицій і технологічних розробок. 
Щороку EEN проводить приблизно 700 бізнес-
заходів та b2b зустрічей, де підприємці з усього 
світу шукають бізнес-партнерів.

Європейська мережа підприємництва про - 
понує широкий спектр послуг: отримання  
доступу до ринкової інформації, розв’язання 
юридичних питань, визначення потенційних біз-
нес-партнерів у Європі, підтримка інновацій 
і трансферу технологій. 
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З-поміж головних інструментів, які було за-
проваджено в роботу в УкрІНТЕІ, варто виділити 
такі: 1) універсальна система АСФІМІР — авто-
матизована система формування інтегрованих 
міждержавних інформаційних ресурсів, за до-
помогою якої реалізуються багато функцій, які 
пов’язані з просуванням і передачею техноло-
гій; 2) платформа відкритих інновацій на базі 
АСФІМІР; 3) міжрегіональна мережа трансферу 
технологій.

В УкрІНТЕІ з 2004 р. проводиться системне 
дослідження, що спрямоване на розроблення 
інструментів і механізмів трансферу техноло-
гій. Особливу увагу було приділено створенню 
універсальної автоматизованої інформаційної 
системи. У результаті цих досліджень було роз-
роблено автоматизовану систему формування 
інтегрованих міждержавних інформаційних ре-
сурсів (АСФІМІР), яку в 2007 р. було введено 
в експлуатацію в УкрІНТЕІ [9].

Основою побудови автоматизованої систе-
ми трансферу технологій постає декілька голо-
вних посилань, зокрема:

• головне призначення системи — створення 
і поширення інтегрованих інформаційних 
ресурсів, постачальниками яких є ті країни 
й організації, з якими укладено науково-
технічні договори і з якими заплановано 
здійснювати співробітництво найближчими 
роками;

• для здійснення оперативного обміну науко-
во-технічною інформацією між користувача-
ми зарубіжних країн система охоплює два 
великих функціональні блоки: блок локаль-
них баз, які зберігаються на сервері УкрІН-
ТЕІ, Інтернет-блок, розташований на сайті 
УкрІНТЕІ;

• для забезпечення режимів узгодження фор-
матів надання інформації, пріоритетних на-
прямів співробітництва, структури баз різ-
них країн у системі передбачено відповідні 
блоки;

• для реалізації режимів обміну інформа-
цією систему обладнано блоком зовнішніх 
зв’язків, у якому знаходяться всі необхідні 
для роботи довідники;

• прийом/передача інформації може здій-
снюватися в автоматизованому режимі 
у форматі Інтернет-посилань з погодже-
ними розподільчими полями, якщо в країні 
користувача є аналогічна автоматизована 
система, або в режимі WORD-файлів, якщо 
така система в користувача відсутня;

• для реалізації режимів обміну інформа-
цією між системою інтегрованих ресурсів 
і країною користувача в Інтернет-частині 
передбачено уніфіковані форми, які при-

значені для надання користувачами своїх 
ресурсів у систему й отримання додаткової 
інформації про розробку/технологію чи ін-
вестиційний проєкт, реферативні відомості 
про які розміщені на сайті УкрІНТЕІ, а повна 
інформація наявна в локальних базах;

• система проєктувалася так, щоб користу-
вачу можна було надати максимум послуг 
щодо просування його розробки/технології, 
проєкту на ринок. Система містить низку 
локальних баз, доступ до інформації яких є 
можливим лише за запитами, форми яких 
представлені в Інтернеті.
Призначення системи — накопичення та за-

безпечення оперативного обміну інформацією 
між розробниками і споживачами інноваційної 
продукції.

Платформа відкритих інновацій — це но-
вий вид інструментів для бізнесу та стратегій, 
що дає керівникам організацій та підприємств, 
інноваційним командам та стартап-проєктам 
змогу розуміти та створювати нові важелі та 
моделі цифрового зростання своєї справи [10].

Платформа відкритих інновацій допомагає 
стартапам та організаціям створювати, роз-
робляти та комерціалізувати успішні техноло-
гії та розробки. Різні інструменти та підходи 
в комплексі керуватимуть та підтримуватимуть 
усіх учасників процесу комерціалізації під час 
дослідження, ідеї, запуску та популяризації про-
єкту. Сервіс відкритий до співпраці з установа-
ми з будь-яких країн світу.

Робота Платформи спрямована на підви-
щення ефективності комерціалізації технологій 
в Україні, створення інтегрованого електронно-
го майданчика для надання всебічної підтримки 
суб’єктам підприємницької діяльності в Україні 
та інших країнах, у просуванні інновацій на між-
народний технологічний ринок, а також на роз-
робку й створення елементів інфраструктури 
інформаційно-технологічної платформи, меха-
нізмів їхньої взаємодії.

Головною метою створення міжрегіональ-
ної мережі трансферу технологій є розвиток 
інституцій і мереж у сфері трансферу знань, 
технологій та інноваційної діяльності. Міжре-
гіональний офіс трансферу знань і технологій 
функціонує на базі УкрІНТЕІ для підтримки, ме-
тодично-інформаційного супроводу та коорди-
нації регіональних мереж трансферу технологій. 
Регіональні центри трансферу знань і технологій 
працюють у м. Одесі та м. Харкові [11].

Міжрегіональна мережа трансферу техноло-
гій забезпечує підтримку інноваційної діяльності 
та буде містити інформацію про:

• установи, що задіяні в трансфері знань, циф-
рових технологій та інноваційній діяльності;
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• нормативно-правову базу у сфері іннова-
ційної діяльності та трансферу технологій; 

• статистичну інформацію у зазначених сферах, 
• аналітичні матеріали про інноваційну діяль-

ність у різних сферах економіки;
• приклади, щодо укладання договорів із 

трансферу технологій, що будуть сприяти 
розвитку інноваційної екосистеми.

ВИСНОВКИ

Сучасний розвиток суспільства супрово-
джується впровадженням нових інновацій, які 
потребують механізму їх реалізації. На сьо-
годні одним із найефективніших шляхів пере-
дачі інновацій є трансфер технологій. Однак 
у країні на недостатньому рівні сформовані та 
відпрацьовані механізми, інструменти, які б 
на ефективному рівні забезпечували реалізацію 
трансферу технологій інноваційного продукту 
на державному рівні. 
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TECHNOLOGY TRANSFER TOOLS AND MECHANISMS

Abstract. In the context of the need for sustainable development of the national economy and joining the group 
of leading countries — technology suppliers, the organization of a technology transfer system, which ensures 
the transition of the results of innovative activities from the stage of scientific research to the stage of practical 
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application, becomes one of the most important tools for the scientific and technological development of the 
country. Technology transfer is a rather complex system with a sufficient variety of participants and resources, 
which are the “tool of the initiative and communication plan” that promote and are necessary for continuous 
innovation in the modern economy. The tools and mechanisms of technology transfer are discussed in the article, 
a model for the implementation of international technology transfer in UkrISTEI through the Automated system 
for the formation of interstate information resources, the International technological platform for the technology 
transfer of collective use, the Interregional Office for the Transfer of Knowledge and Technologies, the Open 
Innovation Platform was presented; these objects are participating parts in export and import of innovative 
technologies and form a modern mechanism for the transfer of these technologies between countries. The 
process of technological transfer necessary to assess the benefits obtained as a result of technology transfer 
and ways to achieve these benefits has been investigated. The authors of the article presented the relevance 
of scientific research in the field of technological transfer, which is explained by the following reasons: effective 
organization of the technology transfer process contributes to an increase in the implementation of state 
innovation programs in relation to the modernization and innovation of the real economy; technology transfer 
facilitates the continuous movement of research and development results (projects) into the industrial sector of 
the economy; the efficiency of technological transfer makes it possible to accelerate the formation of scientific, 
technological and industrial ties, as well as to strengthen the position of national production in the world market 
of science-intensive developments. 

Keywords: intellectual potential, technology transfer, science-intensive developments, technology platform, 
automated system, interregional office.
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