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Мних О. Б., Далик В. П., Брицький Р. Р. Трансфер інноваційних технологій на глобальних і національних ринках  
і його вплив на економіку

Перехід до економіки знань у 21 ст. супроводжується активним пошуком підходів до управління соціально-економічними системами, у яких цен-
тральним ядром виступають технології. Завдяки інноваційним технологіям руйнуються основи старих моделей бізнесу, відтворення капіталу, 
а концентрація виробничих факторів і залучення активів різних інвесторів набуває відповідної цільової орієнтації. Відповідно, проблеми щодо 
ідентифікації результатів трансферу технологій і підвищення його ефективності виступає предметом наукових і прикладних досліджень у 
сфері міжнародного маркетингу, інноваційного та інвестиційного менеджменту. Метою даної публікації є дослідження політики трансферу 
технологій для здобування конкурентних переваг на внутрішньому та закордонних ринках та особливостей її впровадження в умовах цифрові-
зації та сервітизації глобального бізнесу, що підтверджується побудовою відповідних математичних моделей на прикладі країн – лідерів світо-
вого експорту комп’ютерних послуг. Інноваційна технологія розглядається з різних сторін як: об’єкт трансакцій у міжнародних зв’язках; чинник 
формування динамічних конкурентних переваг – на макро- та мікрорівнях; рушійна сила у формуванні динамічних конкурентних переваг товарів 
і послуг; основа зростання експортного потенціалу країни. Доведено, що завдяки інформаційно-комп’ютерним технологіям проявляються домі-
нантні властивості капіталу та посилюється вагомість інноваційного підприємництва в економіці з альтернативними джерелами створення 
доданої вартості в суміжних галузях зі зростаючим спектром інтелектуальних послуг. Побудовано змістовну модель трансферу технологій як 
динамічного процесу поглинання технологій через дифузію нових знань.
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Transition to the knowledge economy in the 21st century is accompanied by an active search for approaches to the management of socio-economic systems, 
the core of which is represented by technology. By means of innovative technologies, the basics of old business and capital reproduction models are destroyed, 
while the concentration of production factors and the attraction of assets of various investors acquires an appropriate target orientation. Accordingly, the prob-
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marketing, innovative and investment management. This publication is aimed at researching the policy of technology transfer to gain competitive advantages in 
domestic and foreign markets and the peculiarities of its implementation in the conditions of digitalization and servitization of global business, which is justified 
by the construction of appropriate mathematical models on the example of countries, leading in the world exports of computer services. Innovation technology 
is considered from different sides as follows: the object of transactions in international relations; the factor of formation of dynamic competitive advantages at 
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Боротьба за технологічне лідерство у 21 століт-
ті підвищує науково-практичний інтерес до 
різних форм трансферу технологій (ТТ), ме-

тодології оцінювання вигод для різних сторін – по-
стачальника та споживача технологій у більш відда-
леній перспективі, що пов’язано із пошуком змістов-
ної інформації про патентну активність різних країн  
і лідерів глобального бізнесу, зміною їхніх конкурент-
них переваг на міжнародних ринках. Це розширює 
предметну сферу наукових досліджень, адже техно-
логія за своєю суттю є системоутворювальним чин-
ником макро- і мікроекономіки, виступає рушійною 
силою функціонального перезавантаження трансна-
ціональних зв’язків, структурних змін на різних рів-
нях управління економікою та в різних сферах жит-
тєдіяльності суспільства. Послаблення залежності 
країни від фінансового капіталу завдяки доступу до 
нових технологічних знань створює передумови для 
її участі у глобальних ланцюгах виробництва суспіль-
них цінностей і зміцнення конкурентних позицій на 
ринках товарів і послуг.

 Результати науково-прикладних досліджень 
закордонних і вітчизняних учених підтверджують 
тезу про те, що у світі збільшується кількість країн, 
де активно здійснюється перехід від виробничого 
фактора – «капітал» – до інноваційного підприємни-
цтва. Особливості поєднання процесів глобалізації 
та деглобалізації на різних етапах освоєння техноло-
гічних ринків відображено в роботі [1], де зазначено, 
що коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів 
і послуг знизився за 2010–2019 рр. від 92% до 84%, 
що є одним із наслідків інноваційної кризи в Украї-
ні. В епоху глобалізації багатонаціональні інтегровані 
компанії контролюють високотехнологічні ринки, що 
збільшує технологічний розрив між постіндустрі-
альними країнами і тими, що розвиваються. Подібні 
проблеми є предметом дослідження авторів J. Kyove, 
K. Streltsova, U. Odibo, G. T. Cirella [2], В. В. Прохоро-
вої та О. В. Давидової [3]. 

Як зазначено в роботі [4], багатонаціональні 
підприємства з країн, що розвиваються, які співпра-
цюють з іноземними конгломератами через міжна-
родні спільні підприємства (МСП), довели, що нада-
ють значні переваги в передачі знань і технологій для 
місцевих компаній. Автори E. R. Banalieva, M. D. San-
toro [5] розглядають взаємодію процесів локалізації 
та глобалізації, яка посилюється внаслідок передачі 
технологій, що потенційно розширюють спектр видів 
економічної діяльності в регіональній економіці, яка 
стає багатовекторною у стратегічному розвитку та 
фактором зміни маркетингової географії та цільової 
орієнтації. Тому процеси ТТ прямо та опосередкова-
но пов’язані із захистом прав на інтелектуальну влас-
ність, державною політикою економічного протекціо - 
нізму та дифузією загроз розвитку високотехноло-
гічних ринків [6]. Диверсифікацією розвитку завдя-
ки ТТ і подальше масштабування бізнесу дослідже-

но в роботі [7]. Автори R. Álvarez, J. M. Benavente, 
G. Crespi [8] доповнюють стандартну функцію ви-
робництва в моделі із закритою економікою, щоб 
розглянути вплив людського капіталу, параметри 
продуктивності досліджень, зусилля НДДКР, розмір 
економіки та поширення знань (нових ідей) і змінні 
лібералізації торгівлі. 

Метою даного наукового дослідження є дослі-
дження політики трансферу технологій для здобуван-
ня конкурентних переваг на внутрішньому та закор-
донних ринках і особливостей її впровадження в умо-
вах цифровізації та сервітизації глобального бізнесу, 
що підтверджується побудовою відповідних матема-
тичних моделей на прикладі країн – лідерів світового 
експорту послуг. 

За даними Світової організації торгівлі [9], у 2021 р.  
у результаті злиттів і поглинань (M&A), ство-
рення спільних підприємств і стратегічних угод 

очікується зростання обсягів торгівлі приблизно на 
7,2%. Україну кваліфікували 45-ю за рейтингом інно-
ваційності економіки та 2-ю серед країн із доходом 
нижче середнього (дослідження Global Innovation 
Index (GII) 2020 [10]). Завдяки інформаційно-
комп’ютерним технологіям (ІКТ) проявляються до-
мінантні властивості інноваційного підприємництва 
в економіці, що засвідчує практика бізнесу світових 
компаній, у яких нагромаджений чистий прибуток 
стає результатом нових джерел створення доданої 
вартості в суміжних галузях зі зростаючим спек-
тром інтелектуальних послуг. Для прикладу, щорічне 
зростання чистого прибутку (Y) компанії Microsoft 
за 2015–2021 рр. ( за даними [11]) склало 7,789 млрд 
дол., що підтверджує отримана регресійна модель 
на основі даних у вигляді тренду: Y = –,0835 +7,789 t  
(R2 = 0,853). Інноваційна технологія виробництва са-
мокерованих транспортних засобів також потребує 
якісних змін у мережі громадського транспорту та 
всієї ринкової й інформаційної інфраструктури для 
підтримки інновацій [12].

Від ефективності поглинання технологій у країні- 
споживачі (реципієнті) та часу для формування дина-
мічних конкурентних переваг щодо різних товарних 
груп залежать конкурентні позиції країни. Як підкрес-
лено в роботі [13], у «компаній-гігантів» з’явилася 
можливість установлення монопольно високих цін на 
запатентовану продукцію та контроль над ринком у 
цілому. Яскраво проявляється політика аутсорсингу –  
перенесення виробництв до країн із меншою вар-
тістю робочої сили та інших факторів виробництва  
(в Індію, Китай, Україну). Тому підвищення ефектив-
ності ТТ є актуальними і для країн, що розвиваються, 
і для постіндустріальних країн [14], зокрема для Япо-
нії. Через зростання глобальної конкуренції збіль-
шилися потенційні ризики для японського експорту, 
адже для 8 груп продуктів до 2020 р. були втрачені 
порівняльні переваги (RCA), що є ознакою невдалої 
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адаптації Японії до структурних і технологічних змін 
на світових ринках [15]. При цьому порівняльні пе-
реваги для окремих товарних груп визначалися так 
званим індексом Balassa RCA (Balassa, 1965), який ви-
мірюється часткою товару в експорті країни по від-
ношенню до його частки у світовій торгівлі:

[ / ] : / [ / ] [ / ],ij ij it wj wt ij it wj wtRCA x X x X x X x X= = ⋅

де xij – вартість експорту продукту j країни i; Xit – вар-
тість загального експорту країни i; xwj – вартість сві-
тового експорту продукту j; Xwt – вартість загального 
світового експорту. 

Чим більший індекс RCAij, тим сильнішою є 
перевага даного продукту. Якщо індекс RCAij < 1, то 
країна (i) має порівняний недолік у виробництві про-
дукту (j). Як зауважують автори З. Подоба, В. Горш-
ков і А. Озерова в роботі [15], індекс Balassa RCA 
залишається найбільш широко застосовуваною ме-
тодологією через його простоту інтерпретації. Екс-
портна стратегія із просування нових товарних груп 
з наявними (RCA), переважно в хімічній і суміжних 
галузях промисловості Японії, виступає важливою 
компонентною національної конкурентної політики у 
відповідь на внутрішні та глобальні виклики. Підпи-
сана у 2019 р. Торговельна угода між США та Японією 
про цифрову торгівлю скасовує або зменшує тарифи 
приблизно на 7,2 млрд дол. (зокрема, цифрова Торго-
вельна угода містить положення високого стандарту, 
які забезпечують передачу даних через кордон без 
обмежень [16]).

Розвиток світового ринку високих технологій 
країн відображає динаміка експорту високо-
технологічних товарів. За показником експорту 

комп’ютерних послуг Ірландія у 2020 р. стала лідером: 
їх обсяг становив 151,463 млрд дол., або 33,02% сві-
тового експорту комп’ютерних послуг (інші країни-
лідери: Індія, США, Німеччина та Велика Британія, 
на які припадає 65,69% світового експорту цих по-
слуг). Цифровізація глобального бізнесу є вагомим 
фактором зростання масштабів світового експорту 

комп’ютерних послуг (у 2020 р. – 458 763 млрд дол., 
що в 40,3 разу більше експорту фінансових послуг). 
У табл. 1 наведено регіони світу та країни-лідери на 
світовому ринку експорту послуг та їх спеціалізація.

За даними зведеного індексу, який узагальнює 
відповідні показники цифрової ефективнос-
ті Європи та відстежує еволюцію країн – чле-

нів ЄС у цифровій конкурентоспроможності – DESI 
(Digital Economy and Society Indeх), за 2019 р. усі кра-
їни ЄС покращили свої цифрові показники. Фінлян-
дія, Швеція, Нідерланди та Данія набрали найвищі 
рейтинги DESI- 2019 і входять до числа світових ліде-
рів у сфері цифровізації [19]. Лідерами за тим самим 
рейтингом визнані також: Велика Британія, Люксем-
бург, Ірландія, Естонія та Бельгія. Вплив транснаціо-
нальних трансфертів на ВВП Ірландії відображено в 
дослідженні [20]. На зростання ВВП Ірландії за остан-
ній період сильно вплинули трансферти від трансна-
ціональних компаній США, кількість яких істотно 
зросла з 2015 р., що, передусім, пов’язано із перемі-
щенням доходів від продажу або активів транснаці-
ональними компаніями до їхніх ірландських дочір-
ніх компаній. На основі трендів, показаних на рис. 1 
щодо експорту комп’ютерних послуг в різних країнах, 
можна зробити висновок про перевагу як обсягів, так 
і темпів зростання тих послуг в Ірландії, що потребує 
ширшого пояснення. 

Характеристика інноваційної політики Ірландії у 
сфері ТТ, яка наведена в роботі [20], дає розуміння осо-
бливостей оцінювання потоків активів та інвестицій, 
пов’язаних із передачею технологій, зокрема між дочір-
німи компаніями і ТНК (рис. 2). Економічне володіння 
виробництвом (або економічна власність) за кордоном 
пов’язане з ірландськими дочірніми компаніями через 
контрактні виробничі угоди (економічну власність не-
легко відрізнити її від юридичної власності). 

Контрактні угоди про виробництво, які додають 
до «фізичного» експорту доходи від продажу товарів 
і послуг, вироблених за кордоном, – це головний ка-
нал, який дуже поширений у секторі електроніки. За 

Таблиця 1

Регіони світу та країни-лідери на світовому ринку експорту послуг та їх спеціалізація (у поточних цінах за 2020 р.)

Тип послуг, що експортується Країни-лідери
Частка у загальному світовому експорті послуг

млрд дол. %

Телекомунікації, комп’ютери  
та інформаційні послуги Велика Британія 7,853 12,3

Комерційні послуги Океанія 61,508 100

Комп’ютерні послуги Ірландія 151, 463 33,02

Фінансові послуги Океанія 3,757 100

Страхові послуги США 6,965 23.33

Аудіовізуальні та супутні послуги США 14,6578 45,17

Джерело: складено на основі [17; 18].
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Експорт послуг
Ірландії, млрд дол.
Експорт послуг
США, млрд дол.

Експорт послуг
Індії, млрд дол.
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                а) експорт комп’ютерних послуг, млрд дол.            б)  Ірландія,  частка послуг, %

Рис. 1. Порівняння темпів експорту комп’ютерних послуг у різних країнах-лідерах на ринку ІТ-сектора  
та пріоритетів Ірландії на цьому ринку

Примітка: б) комп’ютерні, комунікаційні та інші послуги Ірландії, % від експорту комерційних послуг.
Джерело: побудовано на основі [18; 20].

  

Валове
нагромадження
капіталу,
млрд євро

Програмне
забезпечення
(активи),
млрд євро
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                           а) валове нагромадження капіталу, млрд євро                  б) зростання активів в ІТ-сфері, млрд євро

Рис. 2. Темпи зростання валового нагромадження капіталу та зростання активів в ІТ-сфері Ірландії
Джерело: побудовано на основі [20; 21].

рахунок валового нагромадження основного капіта-
лу (GFCF) та імпорту послуг з досліджень і розробок 
(R&D) в Ірландії поліпшуються перспективи розви-
тку ІТ-сектора.

Велика частка реінвестованих прибутків, що 
відповідає амортизації нематеріальних активів 
(НМА), залишається в резидентних одиницях Ірлан-
дії. Модифікований ВНД скоригований на амортиза-
цію імпорту послуг НДДКР.

Змістовну модель трансферу технологій наведе-
но на рис. 3. 

ВИСНОВКИ
Залежно від місця країни в міжнародному роз-

поділі праці, структури зовнішньої торгівлі та пози-
цій у глобальному рейтингу інновацій, тобто її стар-
тових технологічних позицій, з різною силою будуть 
проявлятися такі явища та процеси, що пов’язані із 
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Ефективне поглинання технологій через дифузію нових знань:  

Нові джерела загроз бізнесу в умовах 
форс-мажорних обставин і вимушена
зміна пріоритетів стратегічного розвитку
 макро- та мікроекономіки у 21 ст.

Розбалансування національної економіки 
та поширення масштабу дії критичних факторів 
виробництва на міжгалузевому рівні в умовах 
енергетичної й інноваційної кризи

Перерозподіл глобальних ринків з використанням операцій M&A, міжнародного трансферу 
технологій (МТТ) і сучасних фінансових технологій на фондових ринках (49,9% акцій провідної 
фондової біржі – ПФТС України у 2020 р. придбала Китайська товарна біржа Bohai Commodity 
Exchange – BOCE)

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ РИНКІВ
І ЦЕНТРІВ НДДКР: поява нових гравців у світі у сфері розвитку знань

Трансфер технологій (ТТ) на міжнародних і вітчизняних ринках як  інноваційні 
стратегічні рішення державних і корпоративних структур у відповідь на сучасні 
глобалізаційні виклики

•  заявки на придбання іноземних технологій, у т. ч. цифрових, та їх освоєння;
•  створення інноваційних кластерів і ТНК у країні;
•  спільна міжнародна діяльність у сфері D&R;
•  розвиток мережевих відносин у сфері  маркетингу та логістики;
•  оптимізація процесів аутсорсингу/інсорсингу завдяки технологічним інноваціям 
   (власним і/або придбаним);
•  сервітизація багаторівневої економіки та зростання частки нематеріальних активів
   (НМА) у національному багатстві країни;
•  патентна активність у розумній економіці;
•  поява нових можливостей і нових ринків

Національні рахунки й особливості оцінювання  впливу ТТ на економіку через  показники: 
модифікованого ВНД, скоригованого на амортизацію імпорту послуг НДДКР; валового нагромадження 
основного капіталу (GFCF) внаслідок  передачі НМА від дочірніх компаній до ТНК як супутнього
імпорту (досвід Ірландії); економічної та юридичної власності на виробництво та продукти 
інтелектуальної власності

Рис. 3. Змістовна модель трансферу технологій як динамічного процесу поглинання технологій  
через дифузію нових знань

передачею технологій і потребують подальшої уваги 
дослідників, а саме: 
 просторова географія винахідницького (інно-

ваційного) потенціалу та синергія ефектів різ-
ного типу – економічного, соціального, еколо-
гічного; 

 поява нових експортних і конкурентних мож-
ливостей інноваційної економіки завдяки 
ефективному поглинанню «чужих» техноло-
гій (розгалуження видів економічної діяль-
ності в регіональній і загальнонаціональній 
економіці); 

 зміна порівняльних переваг експортоорієнто-
ваних товарів і послуг; 

 розвиток сервісної економіки та послаблення 
бар’єрів доступу до високотехнологічних рин-
ків (і, відповідно, трасакційних витрат).         
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