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СИСТЕМА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
2018 ТОМАХ В. В. 

Томах В. В. Система трансферу технологій як складова інноваційної інфраструктури
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Д
ля успішного переходу економіки держави 

до економіки знань однією з обов’язкових 

умов є сталий розвиток інноваційної інфра-

структури, що є основним механізмом інноваційної 

діяльності. Найважливішою складовою інновацій-

ної інфраструктури є центри трансферу технологій, 

бо саме вони забезпечують передачу технологій між 

суб’єктами інноваційної діяльності. Таким чином, 

саме розвинута система трансферу технологій (ТТ) є 

важливою умовою становлення економіки знань, що 

й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Питання становлення та розвитку системи 

трансферу технологій як складової інноваційної інф-

раструктури знайшли своє відображення в працях як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених [1; 2]. Але, не-

зважаючи на актуальність та значну кількість праць 

з розвитку інноваційної інфраструктури, питання 

щодо створення та розвитку інститутів, організацій 

чи відділів з трансферу технологій залишаються до-

сить відкритими.

Метою статті є проведення аналізу особливос-

тей розвитку системи трансферу технологій як скла-

дової інноваційної інфраструктури окремих країн й 

України та розроблення пропозицій щодо її подаль-

шого розвитку.

Безперервний розвиток економіки України 

можливий тільки за умови якісного розвитку всіх 

підсистем інноваційної інфраструктури, а саме: фі-

нансової, виробничо-технологічної, кадрової, інфор-

маційної, експертно-консалтингової.
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На даний час розвиток інноваційної інфраструк-

тури в Україні є більш ніж незадовільний, про що 

свідчить низький рівень інноваційної діяльності під-

приємств, який підтверджується даними статистики. 

Так, за відомостями Укрстату, у 2017 р. серед підпри-

ємств із середньообліковою чисельністю працівників 

від 50 осіб лише кожне шосте підприємство займало-

ся інноваційною діяльністю, що складає лише 16,2%. 

Фінансування інноваційних витрат у 2017 р., як і в 

попередні роки, відбувається, перш за все, за рахунок 

власних коштів підприємств. З даного джерела обсяг 

фінансування дорівнював 7704,1 млн грн. Другим за 

обсягом джерелом фінансування інноваційної діяль-

ності є кошти кредитів, сума яких склала 594,5 млн грн.  

Далі йдуть кошти вітчизняних та іноземних інвес-

торів – 380,9 млн грн. І тільки на четвертому місці –  

кошти державного і місцевих бюджетів – 322,9 млн грн.  

Такий розподіл між джерелами фінансування, безу-

мовно, не може не вплинути на рішення підприємств 

щодо впровадження інноваційної діяльності. 

Серед коштів, що підприємства спрямували на 

інновації, найбільшою є частка витрат на придбання 

машин (9,1 млрд грн), придбання обладнання та про-

грамного забезпечення (5,9 млрд грн), на внутрішні 

та зовнішні науково-дослідні розробки (2,2 млрд грн), 

на придбання нових технологій (21,8 млн грн) [4], що 

підтверджує недостатню участь підприємств у транс-

фері технологій.

Т
ермін «трансфер технологій» в українському 

законодавстві з’явився відносно недавно. Сьо-

годні під трансфером технологій відповідно до 

офіціальних рекомендацій Організації з економічної 

співпраці та розвитку (OECD) розуміється передача 

науково-технічних знань та досвіду для надання на-

уково-технічних послуг, використання технологічних 

процесів, випуску продукції. Консорціум американ-

ських федеральних лабораторій дає таке визначення 

трансферу технологій – це процес, завдяки якому 

знання, механізми й обладнання, отримані внаслідок 

проведення дослідницьких робіт, що фінансуються 

федеральним бюджетом, використовуються для за-

безпечення приватних і суспільних потреб. Відпо-

відно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності 

у сфері трансферу технологій» трансфером техноло-

гій є «передача технології, що оформляється шляхом 

укладення між фізичними та/або юридичними особа-

ми двостороннього або багатостороннього договору, 

яким установлюються, змінюються або припиняють-

ся майнові права та обов’язки щодо технології та/або 

її складових» [3]. У цьому ж законі виокремлено три 

основні групи суб’єктів трансферу технологій та п’ять 

видів взаємозв’язку між ними (рис. 1).

Для вдалого впровадження інноваційної ді-

яльності як на підприємстві, так і в країні в цілому, 

важливим є не тільки своєчасне розроблення та ви-

користання інновацій та інноваційних технологій,  

 

Суб’єкти трансферу технологій

УО орган з питань 
формування та 

забезпечення реалізації 
державної політики у сфері 
ТТ, УО з питань реалізації 

державної політики у сфері 
ТТ, інші центральні та 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 
самоврядування, а також 
НАН України та галузеві 

АН, які беруть участь
у закупівлі, передачі та/або 
використанні технологій

 Підприємства, наукові 
установи , організації , ВНЗ та 

інші юридичні особи 
незалежно від форми 

власності, що створюють та/
або використовують технології 

та/або їх складові та яким 
належать або передаються 

майнові права на 
використання об’єктів права 

інтелектуальної власності,
що є складовими технологій

Фізичні особи, які 
безпосередньо беруть 

участь у створенні,
трансфері та 

застосуванні технологій 
та/або їх складових,

надають необхідні для 
цього інформаційні,

фінансові та інші 
послуги на всіх стадіях 
просування технологій 

та/або їх складових 
на ринок

Створення технологій 
та/або їх складових

Обмін досвідом та 
інформацією про 

науково-технологічні 
досягнення

Проведення консультацій з основних питань науково-
технічної і технологічної політики стосовно застосування 

технологій та їх складових

Виробництво та здійснення кооперації 
постачання технологій та/або їх 

складових у межах договорів про їх 
трансфер

Укладення інших 
цивільно-правових 

договорів відповідно 
до законодавства
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Рис. 1. Взаємодія суб’єктів трансферу технологій

Умовні позначення: УО – уповноважений орган, ТТ – трансфер технологій.
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а й спроможність передачі такі технології від науко-

вих центрів до виробничих підприємств, між підпри-

ємствами та державами. Так, на сьогодні, перед віт-

чизняними науковцями та власниками технологій –  

науковими організаціями, малими інноваційними 

фірмами постає проблема пошуку покупців на свої 

розробки або партнерів для створення виробництва. 

Це пов’язано як з необхідністю значних фінансових 

вкладень, так і, як правило, з відсутністю у науковців 

потрібних знань для ведення бізнесу. Водночас існує 

значна кількість підприємств, які для забезпечення 

чи підвищення конкурентоспроможності готові та 

мають бажання впровадити в свою виробничу діяль-

ність нові інноваційні технології, але не мають жод-

ного уявлення, де знайти потрібну інформацію сто-

совно існуючих інноваційних технологій.

У світовій практиці для вирішення подібних пи-

тань існує значна кількість організацій, що є посеред-

никами між власниками технологій та потенційними 

покупцями. Так, до них належать: центри ТТ, бізнес-

інноваційні центри, агентства розвитку тощо. Голов-

ною функцією таких посередницьких організацій є 

забезпечення учасників інноваційних процесів всіма 

необхідними послугами для реалізації їх потенціалу 

та розвитку інноваційних можливостей за принци-

пом «одного вікна».

Н
а даний час, до складу більшості університе-

тів розвинутих країн входять спеціальні від-

діли, що є відповідальними за зв’язок універ-

ситету зі структурами бізнес-середовища. Що сто-

сується ряду країн інноваційних лідерів, наприклад 

США та Фінляндії, то в них на законодавчому рівні 

встановлено, що університети повинні виконувати 

три основні місії: освітню, науково-дослідницьку та 

трансфер технологій, причому невиконання остан-

ньої місії несе за собою покарання у вигляді позбав-

лення університету права на створену ним інтелекту-

альну власність (ІВ). 

В Україні активне створення відділів з ТТ роз-

почалося з 2008 р. у зв’язку з підписанням Закону 

України «Про державне регулювання діяльності  

у сфері трансферу технологій» та виданням Кабіне-

том Міністрів України Постанови «Деякі питання ре-

алізації Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій». Наступним 

кроком для покращення (в установах НАН України) 

стану з охорони об’єктів права інтелектуальної влас-

ності (ОПІВ) та на основі вищезгаданих підзаконних 

актів президією НАН України було розроблено та ви-

дано Розпорядження № 15 «Про підрозділи з питань 

трансферу технологій, інноваційної діяльності та ін-

телектуальної власності». Завданням даного розпо-

рядження було не тільки підвищення охорони ОПІВ, 

а й забезпечення маркетингу результатів наукових 

розробок, трансферу технологій та розширення їх 

впровадження.

Т
ак, у 2008 р. у структурі Інституту фізики НАН 

України було виділено науково-інформаційний 

відділ з питань трансферу технологій, іннова-

ційної діяльності та захисту інтелектуальної власності. 

У 2011 р. в Одеському національному універ-

ситеті ім. І. І. Мечникова був створений відділ інно-

вацій і ТТ, метою якого є «прискорення розробки 

інноваційних проектів на основі науково-технічних 

досягнень університету і трансферу їх у виробничу 

сферу та сприяння розвитку цивілізованої системи 

комерціалізації винаходів, корисних моделей та ін-

ших об’єктів ІВ» [6].

У 2012 р. у структурі Інституту органічної хімії 

НАН України було створено відділ трансферу техно-

логій, інноваційної діяльності та інтелектуальної влас-

ності. У даному інституті за період 2012–2016 рр. на-

уковцями було одержано 64 патентні грамоти, у тому 

числі 23 патенти України на винахід, 41 патент України 

на корисну модель; підтримується чинність 55 патен-

тів України, у т. ч. 33 десятирічних патентів на корисну 

модель і 22 двадцятирічних патентів на винахід.

У 2013 р. у Київському національному економіч-

ному університеті імені Вадима Гетьмана було ство-

рено відділ інтелектуальної власності та трансферу 

технологій, завдяки реорганізації центру з інтелекту-

альної власності. До основних функцій даного відділу 

було віднесено: розроблення та впровадження єдиної 

ліцензійної та патентної політики організації; вияв-

лення комерційно значущих об’єктів через проведен-

ня аналізу результатів НДДКР і навчально-методич-

них робіт підрозділів установи; розробка договорів,  

у тому числі ліцензійних, що регулюють розпоря-

дження майновими правами ІВ тощо [8].

У 2014 р. у формі структурного підрозділу Ін-

ституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН 

України був сформований «Відділ інновацій та транс-

ферту технологій». Науковим напрямком даного від-

ділу є: розроблення теоретичних і методологічних 

положень і методичних підходів до інноваційного 

розвитку наукових організацій НАН України та фор-

мування системи управління трансфером відкритих 

інноваційних науково-технологічних розробок на-

прямку матеріалознавства [11].

У 2016 р. було створено відділ з питань ТТ, інно-

ваційної діяльності та інтелектуальної власності На-

ціонального транспортного університету м. Київ. Ме-

тою даного відділу є виконання функцій, пов’язаних зі 

створенням, захистом та ТТ та/або їх складових [9]. 

Також у 2016 р. було створено відділ ІВ, комер-

ціалізації та ТТ як підрозділ у складі Науково-дослід-

ної частини Уманського НУС. Основними завдан-

нями даного відділу було визначено: проведення та 

організація досліджень з метою НДР об’єктів права 

ІВ, що створюються в результаті наукової та науко-

во-технічної діяльності університету, проведення до-

сліджень на патентну чистоту, здійснення патентних 

досліджень [10].
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Д
оцільно розглянути та порівняти функції, що 

виконують відділи трансферу технологій при 

університетах з метою виділення найбільш 

важливих та необхідних саме для успішного обміну 

та трансферу технологій (знань) університетів. Даний 

аналіз представлено в табл. 1. При формуванні табли-

ці було враховано тільки такі функції відділів, що на-

даються відділам з ТТ мінімум у двох університетах.

Аналіз переліку функцій, що надано відділам з 

трансферу технологій, показав, що найбільш прита-

манними для таких відділів є такі функції:

 комерціалізація об’єктів права інтелектуаль-

ної власності університету;

 виявлення комерційно значущих об’єктів че-

рез проведення аналізу результатів науково-

дослідних і дослідно-конструкторських ро-
біт і навчально-методичних робіт підрозділів 
установи;

 правова охорона об’єктів ІВ, які створені  
в робочий час, а саме: отримання охоронних 
документів шляхом підготовки, оформлення 
та подання заявок, проведення заходів з ко-
мерціалізації об’єктів права інтелектуальної 
власності;

 проведення патентних і маркетингових до-
сліджень, у тому числі заходів з викорис-
тання результатів та комерціалізації НДР та 
об’єктів ІВ;

 розроблення договорів на розпорядження 
майновими правами ІВ, у тому числі ліцен-

зійних договорів;

Таблиця 1

Аналіз функцій відділів трансферу технологій за університетами
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Виявлення комерційно значущих об’єктів 
через проведення аналізу результатів 
НДДКР і навчально-методичних робіт 
підрозділів установи

+ + + + + 5

Правова охорона об’єктів ІВ, які створені 
в робочий час, а саме: отримання охо-
ронних документів шляхом підготовки, 
оформлення та подання заявок, прове-
дення заходів з комерціалізації об’єктів 
права інтелектуальної власності

+ + + + + 5

Регулювання правових відносин між 
дослідниками та організацією + + + 3

Комерціалізація об’єктів права ІВ 
університету + + + + + + 6

Розроблення договорів на розпоряджен-
ня майновими правами ІВ, у тому числі 
ліцензійних договорів

+ + + + 4

Надання працівникам правових консуль-
тацій з питань захисту належних їм особи-
стих майнових і немайнових прав ІВ

+ + + + 4

Своєчасне забезпечення професорсь-
ко-викладацького складу університету, 
науковців та студентів останньою 
інформацією про сучасні досягнення,  
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців

+ + + 3

Проведення патентних і маркетингових 
досліджень, у тому числі проведення 
заходів з використання результатів  
та комерціалізації НДР та об’єктів ІВ

+ + + + + 5

Підготовка рекламно-інформаційних 
матеріалів стосовно наукових і технічних 
досягнень науковців університету

+ + + 3
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 надання працівникам правових консультацій 
з питань захисту належних їм особистих май-
нових і немайнових прав.

Таким чином, саме виконання даних функцій 
дасть змогу університетам максимально ефективно 
використовувати як потенціал організації взагалі, так 
і інтелектуальний потенціал своїх працівників у на-
прямку комерціалізації знань та технологій. 

Одночасно зі створенням відділів з трансферу 
технологій в університетах подібні відділи створю-
ються й на більш високому рівні. Так, у структурі Мі-
ністерства освіти і науки України було виділено само-
стійний структурний підрозділ, а саме: Департамент 
інноваційної діяльності та трансферу технологій. Го-
ловним завданням даного департаменту є створення 
сприятливого середовища для суб’єктів інноваційної 
діяльності та трансферу технологій.

П
ри Національній академії наук України ство-
рено Центр досліджень інтелектуальної влас-
ності та трансферу технологій НАН Украї-

ни. Основним видом його діяльності, відповідно до 
націо нальної класифікації, є дослідження й експери-
ментальні розробки у сфері інших природничих і тех-
нічних наук.

Отже, Центр трансферу технологій (ЦТТ) – це 
складова інноваційної інфраструктури, що надає 
комплекс послуг учасникам інноваційного процесу.

Своєю чергою, центри трансферу технологій 
об’єднуються в мережі трансферу технологій. Так, до 
складу Європейської мережі підтримки підприємни-
цтва (Enterprise Europe Network) на початок 2018 р.  
входили близько 600 організацій (3000 експертів)  
з понад 60 країн світу [12]. Основними організація-
ми, що входять до Enterprise Europe Network, є цен-
три трансферу технологій, бізнес-інноваційні центри, 
агентства розвитку тощо. Головним завданням даної 
мережі є надання малим і середнім підприємствам 
інтегрованих послуг у сфері підтримки розвитку біз-
несу та інновацій, у тому числі послуг з інформування 
про європейське законодавство, пошуку інвесторів, 
підтримки ділової кооперації, інтернаціоналізації 
підприємств, трансферу знань та технологій, забез-
печення участі в рамкових програмах ЄС.

ВИСНОВКИ

Проведений аналіз сутності, функцій відділів 
(організацій) з трансферу технологій як на рівні під-
приємства, так і на рівні країни дозволив виявити 
основний перелік найбільш важливих функцій, вико-
нання яких дозволить якісно та ефективно проводи-
ти виявлення та комерціалізацію об’єктів інтелекту-
альної власності організації.                  

ЛІТЕРАТУРА

1. Новіков Є. А. Сучасні мережі трансферу технологій 
і їх правовий статус в Україні. Право та інноваційне суспіль-
ство. 2015. № 2. С. 32–37.

2. Соколюк Г. О. Інституційні аспекти міжнародного 
трансферу знань і технологій в Україні: реалізація комплек-
сного підходу. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4583

3. ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/143-16/page

4. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 
2017 році. Експрес-випуск. URL: www.ukrstat.gov.ua 

5. Інститут фізики НАН України. URL: http://www.iop.
kiev.ua/

6. Відділ інновацій і трансферу технологій. URL: http://
onu.edu.ua/uk/science/nauchdosl/innovation

7. Відділ трансферу технологій, інноваційної діяль-
ності та інтелектуальної власності. URL: http://ioch.kiev.ua/
uk/institut-2/viddil-transferu-texnologij-innovacijno%D1%97-
diyalnosti-ta-intelektualno%D1%97-vlasnosti

8. Відділ інтелектуальної власності та трансферу тех-
нологій. URL: http://ivo.kneu.edu.ua/ua/science_kneu/csi/
ctr_ivl/

9. Положення про науковий відділ з питань транс-
феру технологій, інноваційної діяльності та інтелектуаль-
ної власності Національного транспортного університету. 
URL: http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/viddil-
transferu/polozhennya.pdf

10. Положення про відділ інтелектуальної власності, 
комерціалізації та трансферу технологій. URL: http://science.
udau.edu.ua/ua/viddil-intelektualnoi-slasnosti-komercializacii-
ta-transferu-tehnologij.html

11. Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля 
НАН України. URL: http://www.ism.kiev.ua/departmens/index.
php?i=114

12. Enterprise Europe Network. URL: https://een.
ec.europa.eu/about/about

13. Київський національний університет техноло-
гій та дизайну. URL: http://knutd.edu.ua/researchwork/rd_
departments/viztt/

REFERENCES

“Enterprise Europe Network“. https://een.ec.europa.eu/
about/about

“Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv u 
2017 rotsi. Ekspres-vypusk“ [Innovative activity of industrial en-
terprises in 2017. Express-release]. www.ukrstat.gov.ua

“Instytut fizyky NAN Ukrainy“ [Institute of Physics, Na-
tional Academy of Sciences of Ukraine]. http://www.iop.kiev.ua/

“Instytut nadtverdykh materialiv im. V. M. Bakulia NAN 
Ukrainy“ [Institute of Superhard Materials V. Bakul NAS of 
Ukraine]. http://www.ism.kiev.ua/departmens/index.php?i=114

“Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu“ 
[Kiev National University of Technology and Design]. http://
knutd.edu.ua/researchwork/rd_departments/viztt/

[Legal Act of Ukraine]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/143-16/page

Novikov, Ye. A. “Suchasni merezhi transferu tekhnolohii 
i yikh pravovyi status v Ukraini“ [Modern technology transfer 
networks and their legal status in Ukraine]. Pravo ta innovatsiine 
suspilstvo, no. 2 (2015): 32-37.

“Polozhennia pro naukovyi viddil z pytan transferu 
tekhnolohii, innovatsiinoi diialnosti ta intelektualnoi vlasnosti 
Natsionalnoho transportnoho universytetu“ [Regulations on 



120

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
 

 ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2018
www.business-inform.net

the scientific department on transfer of technology, innova-
tion activity and intellectual property of the National Transport 
University]. http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/pdf/
viddil-transferu/polozhennya.pdf

“Polozhennia pro viddil intelektualnoi vlasnosti, komert-
sializatsii ta transferu tekhnolohii“ [Provisions on the Intellec-
tual Property, Commercialization and Transfer of Technology]. 
http://science.udau.edu.ua/ua/viddil-intelektualnoi-slasnosti-
komercializacii-ta-transferu-tehnologij.html

Sokoliuk, H. O. “Instytutsiini aspekty mizhnarodnoho 
transferu znan i tekhnolohii v Ukraini: realizatsiia kompleksno-
ho pidkhodu“ [Institutional aspects of the international transfer 
of knowledge and technologies in Ukraine: the implementa-

tion of an integrated approach]. Efektyvna ekonomika. 2015. 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4583

“Viddil innovatsii i transferu tekhnolohii“ [Department of 
Innovation and Technology Transfer]. http://onu.edu.ua/uk/sci-
ence/nauchdosl/innovation

“Viddil intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnolohii“ 
[Department of Intellectual Property and Technology Transfer]. 
http://ivo.kneu.edu.ua/ua/science_kneu/csi/ctr_ivl/

“Viddil transferu tekhnolohii, innovatsiinoi diialnosti ta 
intelektualnoi vlasnosti“ [Division of Technology Transfer, In-
novation and Intellectual Property]. http://ioch.kiev.ua/uk/in-
stitut-2/viddil-transferu-texnologij-innovacijno%D1%97-diyal-
nosti-ta-intelektualno%D1%97-vlasnosti


