
162

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
ВА

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2022
www.business-inform.net

УДК 330.34:303.22 
JEL: C53; D2; L51; Р47 
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-162-170

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ:  
СУТНІСТЬ, ОЦІНЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ

2022 БУРЄННІКОВА Н. В., КОЗЛОВ Л. Г., БУРЄННІКОВ Ю. А., ЗАВГОРОДНІЙ І. В. 

УДК 330.34:303.22
JEL: C53; D2; L51; Р47

Бурєннікова Н. В., Козлов Л. Г., Бурєнніков Ю. А., Завгородній І. В. Теоретичні засади результативності  
трансферу технологій: сутність, оцінювання, управління

Метою статті є висвітлення оновлених теоретичних підходів до сутності, значення й оцінювання результативності процесу трансферу тех-
нологій (з урахуванням такої стадії трансферу, як конструкторсько-технологічний супровід процесів виготовлення нового обладнання для про-
мислових підприємств) у межах обраної моделі управління (зокрема, авторського SEE-управління) для подальшої розробки рекомендацій щодо 
їхнього практичного застосування в контексті інноваційного розвитку підприємств промисловості. Наукову новизну статті становить окрес-
лення новітніх підходів до застосування моделей складових результативності з відповідними показниками в них для визначення, вимірювання й 
оцінювання результативності процесу трансферу технологій промислових підприємств у контексті процесного, системного та холістичного 
підходів з акцентуванням уваги на можливості використання цих моделей як перевірених на практиці позитивним досвідом понад 25 останніх ро-
ків. Доведено, що корисним інструментом SEE-управління результативністю процесу трансферу технологій може служити авторська матриця 
результативності для візуалізації можливих коректив індексів її складових. Підкреслено, що результати обчислень на основі конкретних даних 
промислових підприємств за моделями складових результативності процесу трансферу технології можуть бути підставою для прийняття 
управлінського рішення щодо доцільності реалізації певної наукової розробки. Зазначено, що застосування системи показників у моделях складо-
вих результативності для процесу трансферу технологій дає змогу на практиці реалізувати комплексний підхід до аналітичної, прогностичної 
та інших складових управління (зокрема, SEE-управління) трансфером технологій, починаючи з прийняття рішення про доцільність трансферу 
та закінчуючи оцінюванням його результативності.
Ключові слова: трансфер технологій, інновація, промислове підприємство, результативність, управління.
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Burennikova N. V., Kozlov L. G., Burennikov Yu. A., Zavgorodniy I. V. Theoretical Foundations of the Effectiveness of Technology Transfer:  
Essence, Evaluation, Management

The purpose of the article is to highlight the updated theoretical approaches to the essence, significance and evaluation of the effectiveness of the technology 
transfer process (taking into account such a stage of transfer as construction-technological support of the processes of production of new equipment for indus-
trial enterprises) within the terms of the chosen management model (in particular, the authors’ SEE-management) for further development of recommendations 
for their practical application in the context of innovative development of industrial enterprises. The scientific novelty of the article is the delineation of the latest 
approaches to the application of models of effectiveness components with relevant indicators therein for determining, measuring and evaluating the effective-
ness of the process of technology transfer of industrial enterprises in the context of process, system, and holistic approaches with an emphasis on the possibility 
of using these models as proven positive experience over more than 25 years. It is proved that as a useful tool for SEE-management of the effectiveness of the 
technology transfer process can serve the authors’ performance matrix for visualizing possible adjustments to the indices of its components. It is emphasized 
that the results of calculations based on specific data of industrial enterprises according to the models of the components of the effectiveness of the technology 
transfer process can be taken as a basis for making a managerial decision on the feasibility of implementing a certain scientific development. It is specified that 
the use of a system of indicators in models of effectiveness components for the process of technology transfer opens the possibility to implement in practice an 
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integrated approach to the analytical, predictive, and other components of management (in particular, SEE-management) of technology transfer, starting with 
making a decision on the feasibility of transfer and ending with evaluating its effectiveness.
Keywords: technology transfer, innovation, industrial enterprise, effectiveness, management.
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Роботу виконано згідно з науковим напрямком кафедри техноло-
гій та автоматизації машинобудування Вінницького національного  
технічного університету в межах госпдоговірної науково-дослід-
ної теми № 17-26.

Вирішальним фактором соціально-економіч-
ного та технічного розвитку промислових 
підприємств, який особливо актуалізується 

в умовах майбутнього відновлення економіки піс-
лявоєнного періоду, і ключовим інструментом за-
безпечення їхньої конкурентоспроможності під час 
функціонування стають інновації, зокрема техноло-
гічні, які містять найсучасніші здобутки науково-тех-
нічних досліджень і розробок. На сьогоднішній день 
нагальною стає проблема дієвого використання під-
приємствами наукових розробок та їхнього доступу 
до сучасних технологій. Одним із основних засобів 
доступу до найсучасніших науково-технічних роз-
робок є трансфер технологій, який пожвавлює інно-
ваційну діяльність підприємств та уможливлює їхній 
розвиток. Трансфер технологій, який є складовою ін-
новаційного розвитку підприємств, потребує відпо-
відного впровадження інновацій і трансферу знань, 
технологій та інноваційних інструментів для підви-
щення конкурентоспроможності промислових під-
приємств. Окреслені проблеми є актуальними питан-
нями сьогодення з точки зору, наприклад, такої стадії 
трансферу технологій, як конструкторсько-техноло-
гічний супровід процесів виготовлення обладнання 
для промислових підприємств.

Сучасні тенденції інноваційного розвитку на 
підґрунті трансферу технологій формувалися про-
тягом багатьох десятиліть. Проблематику іннова-
цій окреслено в працях В. Абернаті та К. Кларка  

(W. Abernathy, K. Clark) (заснували підвалини філо-
софії динамічних процесно-продуктивних інновацій) 
[1], Г. Берхоута (G. Berkhout) (започаткував теорію 
циклічних інновацій) [2], А. Гупти та Д. Вілемона  
(A. K. Gupta, D. L. Wilemon) (визначили підходи до так 
званого прискореного конкурентного технологічного 
розвитку) [3], Д. Гібсона, Е. Роджерса та Г. Козмецкі 
(D. V. Gibson, E. M. Rogers, G. Kozmetsky) (запропону-
вали трактування трансферу технологій у широкому 
розумінні) [4], Б. Кларка (B. R. Clark) (автор концепції 
формування інноваційно-підприємницьких універ-
ситетів) [5], М. Левіна (M. Levin) (винайшов модель 
передачі технологій на основі комерційно-органі-
заційної теорії соціально-технологічних змін) [6], 
Р. Нельсона та С. Вінтера (R. R. Nelson, S. G. Winter) 
(розробили положення кориснісних інновацій) [7],  
М. Портера та М. Крамера (M. E. Porter, M. R. Kramer) 
(підкреслили, що ефективність і конкурентоспро-
можність економіки визначаються співвідношенням 
таких джерел: «наука – технології – техніка –вироб-
ництво», яке на різних етапах економічного розвитку 
було різним) [8, p. 79], Р. Ротвелла (R. Rothwell) (окрес-
лив системну еволюцію промислових інновацій) [9], 
К. Фрімена (C. Freeman) (започаткував інституційно-
організаційні засади національних інноваційних сис-
тем) [10], Й. Шумпетера (J. A. Schumpeter) (заклав під-
валини інноваційно-динамічної теорії, наполягав на 
доцільності комбінаційних змін в економіці «замкне-
ного кола» та запропонував модель інноваційного 
процесу, яка була лінійною та відображала послідовні 
етапи інноваційного процесу, котрі періодично по-
вторюються в науково-технічному циклі: «винахід 
→ інновація → дифузія») [11]; багато науковців по-
сприяли розвиненню зазначеної моделі. До прикла-

http://www.business-inform.net


164

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
ВА

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2022
www.business-inform.net

ду, Е. Саіді (E. Saidi) запропонував варіацію моделі  
Й. Шумпетера «Technology push»: «фундаментальна 
наука → проєктування та інженерія → виробництво 
→ маркетинг → продажі» [12] та ін. 

Разом із тим потребують актуалізації дослі-
дження, спрямовані на вимірювання й оцінюван-
ня результативності трансферу технологій на про-
мислових підприємствах. На сьогоднішній день для 
окремих аспектів оцінювання дієвості трансферу 
технологій існує зайва або недостатня кількість по-
казників, результати розрахунків за якими лягають 
в основу прийняття управлінських рішень, що може 
призводити до певного їхнього викривлення. Засто-
сування на практиці згаданих вище показників має 
базуватися на процесному, системному, холістично-
му та інших підходах. 

Метою статті є висвітлення оновлених теоре-
тичних підходів до сутності, значення й оцінюван-
ня результативності процесу трансферу технологій  
(з урахуванням такої стадії трансферу, як конструк-
торсько-технологічний супровід процесів виготов-
лення нового обладнання для промислових підпри-
ємств) у межах обраної моделі управління (зокрема, 
авторського SEE-управління) для подальшої розроб-
ки рекомендацій щодо їхнього практичного застосу-
вання в контексті інноваційного розвитку підпри-
ємств промисловості, якого потребуватиме подаль-
ше повоєнне відновлення економіки нашої країни.

Розвиток промислового виробництва уможлив-
люється у випадку дієвого поєднання всіх ком-
понентів інноваційної діяльності, а саме: науки, 

техніки, технології та виробництва. Як відомо, інно-
ваційною діяльністю вважають процес підготовки, 
обґрунтування, освоєння та реалізації наукових до-
сліджень і розробок з метою поліпшення якості про-
дукції, розширення номенклатури й удосконалення 
технології її виробництва. У 60-ті роки ХХ ст. інно-
вації стали трактувати як процес, що веде винаходи 
до комерціалізації задля задоволення споживацького 
попиту чи потреб; 70-м рокам ХХ ст. були притаманні 
дослідження взаємозв’язків між інноваційною модел-
лю підприємств та їхніми певними характеристика-
ми (етапами розвитку виробничого процесу, чинни-
ків конкуренції тощо). У середині 80-х рр. В. Абернаті 
та К. Кларк представили динамічну інноваційно-під-
приємницьку модель процесних і продуктивних інно-
вацій – «Transilience maps». У 90-ті роки серед інших 
моделей розроблялася, наприклад, модель відбору 
інноваційних ідей. Після 90-х рр. ХХ ст. дослідники 
теорій трансферу технологій робили спроби щодо 
розробки нової, нелінійної бізнес-моделі комерціалі-
зації технологій, яка б відрізнялася від існуючих рані-
ше моделей (аналіз цих моделей – див. [13]). 

Трансфером технологій (англ. transfer, фр. 
transfert – передавати) ми, погоджуючись з автором 
В. Денисюком, вважатимемо сукупність економічних 

відносин у сфері використання нових систематизо-
ваних знань про виробництво продукції, застосу-
вання процесу чи надання послуги між її власником 
(розробником) і споживачем – резидентами в од-
ній країні, а для випадку міжнародного трансферу 
технологій резидентів з нерезидентами країни [14,  
с. 43]. Науковці визнають, що «процес трансферу тех-
нологій найоптимальніше можна організувати шля-
хом створення науково-виробничих і дослідницьких 
об’єднань та центрів, які надають широкий спектр 
послуг у сфері трансферу технологій. Але для цьо-
го повинна бути взаємодія між учасниками процесу 
через маркетингову комунікацію – створення інфор-
маційних взаємозв’язків, де учасниками виступають 
такі суб’єкти: підприємства, науково-дослідницькі ін-
ститути, вищі навчальні заклади, інвестиційні фонди 
тощо», це дозволяє «…учасникам процесу трансферу 
технологій: розширити їх функціональні можливості 
шляхом збільшення мережі контактів між особами, 
що приймають рішення стосовно угоди про транс-
фер технологій; більш ефективно розвивати ринок 
трансферу технологій за допомогою використання 
своїх ресурсів; впровадити нові інформаційно-кому-
нікаційні технології просування в процес трансферу 
технологій» [15, с. 64]. 

Важливим аспектом тут є розуміння комерціалі-
зації технологій (комерційного трансферу) як 
найважливішого елементу трансферу, процесу 

перетворення результатів науково-технічної та інно-
ваційної діяльності в товар та їх ефективної реаліза-
ції в промислових масштабах [16, с. 44]. Як відомо, 
комерційний трансфер означає процес переходу ре-
зультатів наукових досліджень у сферу практичного 
застосування, виробництва нових продуктів з метою 
отримання комерційної вигоди, а незапатентована ін-
формація становить некомерційну форму трансферу 
технологій (фундаментальні дослідження, ділові ігри, 
наукові відкриття та технологічні винаходи тощо). 
Успішна комерціалізація технології передбачає наяв-
ність в учасників стратегічного бачення, необхідної 
мотивації, технічної спроможності, наукового потен-
ціалу та відповідних фінансових ресурсів [17]. «Неко-
мерційний трансфер технологій найчастіше викорис-
товується у галузі наукових досліджень фундамен-
тального характеру. Він переважно супроводжується 
невеликими витратами і може підтримуватися як 
державою, так і бізнесом» [18, с. 258]. 

Відомим є той факт, що процес трансферу тех-
нологій містить такі етапи: визначення потреби в 
технологічному розвиткові; оцінка технологій; пла-
нування трансферу технологій; реалізація трансферу 
технологій. Для промислових підприємств на етапі 
реалізації трансферу технологій важливим аспектом 
є дієвий конструкторсько-технологічний супровід 
процесів виготовлення нового обладнання, продукції 
тощо, який прямо й опосередковано впливає на ре-
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зультативність усього процесу трансферу технологій 
і має позиціонуватися для промислового підприєм-
ства як стадія етапу реалізації трансферу технологій.

Оцінювання результативності процесу трансфе-
ру технологій є однією з ключових функцій управління 
ним. Деякі автори вважають доречним у зазначеному 
вище контексті застосовувати методику технологіч-
ного аудиту [19; 20], системи TAME [21] та ін. Не від-
мітаючи існуючих підходів, вкажемо на необхідність 
визначення, вимірювання й оцінювання результатив-
ності процесу трансферу технологій на промисловому 
підприємстві та на доречність і доцільність застосу-
вання такої стадії етапу реалізації трансферу, як кон-
структорсько-технологічний супровід процесів виго-
товлення обладнання. Для дієвого й обґрунтованого 
виконання вищезгаданої ключової функції управління 
зазначену результативність пропонуємо визначати, 
вимірювати й оцінювати на основі комплексу моделей 
із відповідними показниками в них авторів Бурєнні-
кової (Поліщук) – Ярмоленка. 

Наукову новизну статті становить окреслення 
новітніх підходів до застосування вищезга-
даних моделей складових результативності 

з відповідними показниками в них для визначення, 
вимірювання й оцінювання результативності про-
цесу трансферу технологій (який на етапі реалізації 
трансферу потребує обов’язкового долучення стадії 
конструкторсько-технологічного супроводу процесів 
виготовлення нового обладнання, продукції тощо) 
промислових підприємств у контексті процесного, 
системного та холістичного підходів з акцентуван-
ням уваги на можливості використання цих моделей 
як перевірених на практиці понад 25-річним позитив-
ним досвідом.

Дослідження дієвості будь-якого процесу (як 
спроможності процесу давати певний результат), 
а в даному випадку – дієвості процесу трансферу 
технологій за традиційною схемою засновують, за-
звичай, на ефективності як на понятті, ідентичному 
результативності [22 та ін.]. Існують й інші міркуван-
ня щодо цього [23; 24 та ін.]. Дослідження дієвості 
(force) процесу авторами [25–29 та ін.] протягом по-
над 25 років довели, що категорія результативності 
(efficiency) будь-якого процесу за кінцевими наслідка-
ми потребує одночасного розглядання як з кількісної 
сторони, у вигляді характеристики його масштабного 
продукту, так і з якісної, з урахуванням ефективнос-
ті (effectiveness). Мають розглядатися й відповідні їм 
показники як індикатори процесу. Таке усвідомлен-
ня характеристик стосовно процесу, у т. ч. і проце-
су трансферу технологій, за його наслідками сприяє 
формуванню поглиблених уявлень стосовно нього. 

З’ясувалося, що у вітчизняній практиці здебіль-
шого оцінюють тільки ефективність процесу транс-
феру технологій, і для цього частіше застосовуються 
такі підходи: 

 загальний економічний (за показниками ви-
трат, прибутку, окупності, виручки); 

 проєктний (за показниками ефективності 
інвестиційного проєкту, зокрема, чистого 
дисконтованого доходу (Net Present Value – 
NPV), внутрішньої норми дохідності (Internal 
Rate of Return – IRR), індексу прибутковос-
ті (Profitability Index – PI), періоду окупності 
(PB) тощо) та ін. 

Автор І. Совершенна підкреслює, що оцінка 
ефективності трансферу технологій здійснюється за 
трьома напрямами, серед яких:

1) оцінка прогнозної (очікуваної) ефективності 
трансферу технологій на етапі відбору розробок для 
впровадження або ліцензування;

2) моніторинг ефективності проєктів трансферу 
технологій на окремих стадіях їх виконання;

3) оцінка ефективності проєктів трансферу тех-
нологій на момент їх завершення, яка характеризує 
ступінь досягнення поставленої мети, а також вклю-
чає аналіз впливу результатів трансферу технологій 
на загальну ефективність функціонування підприєм-
ства [30]. 

При цьому автори підкреслюють, що для реалі-
зації кожного із вищезазначених напрямів та підходів 
(зокрема, ресурсного, витратного, цільового, інсти-
туціонального тощо) використовуються різні методи 
(коефіцієнтів, різниць, матриць та ін.) вимірювання 
ефективності (зокрема, [31]).

Підкреслимо, що для оцінювання результатив-
ності процесу трансферу технологій лише 
однієї ефективності, як пропонують деякі 

автори, замало. Вона, як ми на це вказували вище, 
характеризує процес трансферу технологій тільки з 
якісного боку, залишаючи кількісний бік результа-
тивності процесу поза увагою. Поняття результатив-
ності у сфері управління процесом трансферу техно-
логій має свою специфіку, яка пов’язана з кількісними 
та якісними складовими цієї результативності. Для 
вимірювання й оцінювання певних складових резуль-
тативності пропонуємо використовувати відповідні 
показники, які детально описано, валідовано та ве-
рифіковано авторами Н. Бурєнніковою (Поліщук) та 
В. Ярмоленком в їхніх публікаціях (зокрема, в [25–29; 
34; 35 та ін.]. 

Будемо і зараз, як завжди (коли розглядали 
різноманітні процеси), вважати, що наслідком будь-
якого процесу є його продукти: як користь; як затра-
ти; загальний продукт у вигляді продукту як користі 
та продукту як затрат; масштабний продукт у вигляді 
продукту як користі та тієї частини продукту як за-
трат, котра пропорційна частці продукту як користі в 
загальному продукті. Показники складових результа-
тивності процесу трансферу технологій формувати-
мемо за допомогою показників відповідних продук-
тів. При дослідженні процесу трансферу технологій 
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застосовуватимемо такі рівняння зміни його резуль-
тативності:

/ 1 / ;R K E K V Z G V ZJ J J J J J J += ⋅ = ⋅ = ⋅
  

(1)

1 / / /

1 / / 1 / ,
R G Z V G Z V G

G Z V G Z Z G

J J J J J

J J J J
+

+ +

= ⋅ ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ ⋅

       

(2)

де індекси JR, JK, JE та інші є індексами зміни певних 
показників як відношень відповідних показників до 
базисних. 

У цих моделях V – показник загального продук-
ту діяльності; Z – показник його продукту як затрат; 
G = (V – Z) – показник продукту як користі (досяг-
нення) діяльності; K = G + Z ∙ G / V – показник його 
масштабного продукту; E = V / Z – показник ефектив-
ності діяльності як відношення показників загально-
го продукту V і продукту як затрат Z [25, с. 148; 34]. 
Масштабний продукт K як кількісна складова ре-
зультативності та ефективність Е як якісна складова 
результативності характеризують процес трансферу 
технологій з різних сторін – кількісної та якісної – 
одночасно, тому мірою результативності R може бути 
добуток відповідних показників його масштабного 
(кінцевого) продукту та ефективності.

Вважаємо, що результати обчислень (на основі 
конкретних даних промислових підприємств) 
за моделями складових результативності про-

цесу трансферу технології можуть служити підставою 
для прийняття управлінського рішення щодо доціль-
ності реалізації певної наукової розробки, яке підляга-
тиме відповідному конструкторсько-технологічному 
супроводу з боку розробників. Застосування комплек-
су показників у моделях складових результативності 
для процесу трансферу технологій дає змогу на прак-
тиці реалізувати комплексний підхід до аналітичної, 
прогностичної тощо складових управління (зокрема, 
SEE-управління) трансфером технологій, починаючи 
з прийняття рішення про можливість і доцільність 
трансферу та закінчуючи оцінюванням його результа-
тивності. Відзначимо тут, що SEE-управління (див., на-
приклад, [34]) є засобом підвищення результативності 
процесу трансферу технологій у контексті «кількість/
якість» на основі вимірювання й оцінювання складо-
вих згаданої вище результативності із зазначенням 
можливих регуляторних дій стосовно її змінення. 

Мнемонічна абревіатура «SEE» у назві SEE-
управління означає (як ми зазначали, до прикладу, в 
[34]), відповідно, «scale», «effectiveness» та «efficiency», 
а порядок літер в абревіатурі пояснюється по-
рядком обчислення показників масштабності – K,  
ефективності – E, результативності – R. Витрати на 
функціонування процесу трансферу технологій, його 
чистий і загальний продукти; масштабність, ефектив-
ність і результативність тощо є продуктами процесу. 
Фактори, які служать формуванню продуктів проце-
су трансферу технологій, вважатимемо F-імпульсами 

процесу; вказані імпульси можуть бути як позитив-
ними, так і негативними» [35].

«Трансфер технологій є трудомістким і науко-
містким процесом, який для своєї реалізації вимагає 
залучення широкого кола спеціалістів та організації, 
яка б координувала їхню роботу та виступала посе-
редником між науковцями та промисловим вироб-
ництвом» [36, с. 25]. Корисним інструментом для 
SEE-управління результативністю процесу трансферу 
технологій може служити матриця результативності 
(рис. 1), з якої можна побачити досягнуті результати 
за кожною зі складових результативності для візуа-
лізації усвідомлення потреби в майбутніх корективах 
відповідних індексів складових результативності, об-
числених за формулами (1) і (2). 

Матриця (див. рис. 1) складається працівни-
ками управлінського апарату промислових 
підприємств для кожного періоду, підпри-

ємства, процесу (якщо процесом, що досліджується, є 
не лише процес трансферу технологій) тощо окремо, 
а за результатами, які вона містить, приймається від-
повідне управлінське рішення (наприклад, рішення 
про збільшення в майбутньому періоді на підприєм-
стві показника результативності процесу трансферу 
технологій на основі збільшення показника ефектив-
ності та зменшення масштабності чи рішення про те, 
що показник результативності процесу має залиши-
тися в даному періоді на тому ж самому рівні, що і 
в попередньому періоді тощо (див. матриці управлін-
ських SEE-дій у [37, с. 193–194]).

Раціональна та дієва інноваційна модель проце-
су технологічного трансферу з ознаками його резуль-
тативності має на меті досягнення прогресу, що може 
сприяти вирішенню низки головних політичних, со-
ціально-економічних та інших суспільних проблем у 
різних сферах господарської діяльності. Вітчизняні 
промислові підприємства недостатньо використову-
ють можливості результативного застосування по-
тенціалу трансферу технологій. Недооцінюється зна-
чення трансферу технологій у процесах забезпечення 
успішного розвитку економіки [38]. «Вітчизняні під-
приємства втрачають змогу використовувати страте-
гії нарощування інноваційного потенціалу на пріори-
тетних напрямах НТП, що загрожує закріпленням в 
країні екстенсивної моделі розвитку економіки» [39,  
с. 72]. Для промислових підприємств, які беруть участь 
у створенні доданої вартості, вибір результативної мо-
делі трансферу технологій може сприяти підсиленню 
ефекту синергії трансферу знань і технологій та стало-
му розвиткові підприємств, який є неодмінною умовою 
входження їх на рівних у світову економічну систему.

ВИСНОВКИ
Трансфер технологій як складова інновацій-

ного розвитку промислових підприємств потребує 
впровадження інновацій і трансферу знань, техно-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
ВА

167БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2022
www.business-inform.net

Еф
ек

ти
вн

іс
ть

Масштабність

 
високий рівень 

EJ  ≥ 0,51 

середній рівень 

0, 31 ≤ EJ ≤ 0,5 

низький рівень 

EJ ≤ 0,3 

………………….. 

………………….. 

…………………... 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

 ………………….. 

………………….. 

…………………... 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

//////////////////////////// 

………………….. 

………………….. 

…………………... 

низький рівень  

KJ ≤ 0,3 

середній рівень 

0, 31 ≤ KJ ≤ 0,5 

високий рівень 

KJ  ≥ 0,51 

Рис. 1. Матриця результативності процесу трансферу технологій
Джерело: авторська розробка.

логій та інноваційних інструментів для підвищення 
конкурентоспроможності зазначених підприємств. 
Конструкторсько-технологічний супровід процесів 
виготовлення обладнання для промислових підпри-
ємств потребує знаходження свого місця у процесі 
трансферу технологій. Процес трансферу технологій 
повинен бути результативним, а результативність 
цього процесу має бути виміряною й оціненою за до-
помогою відповідних показників, до прикладу, пре-
зентованих вище.

Запропонований авторами підхід стосовно ви-
мірювання й оцінювання результативності на основі 
моделей її складових спрямований на вдосконалю-
вання процесу управління трансфером технологій. 
Імплементація й адаптація авторських підходів до ви-
мірювання й оцінювання результативності трансферу 
технологій сприятимуть дієвому управлінню ними. 

Подальші дослідження спрямовуватимуться на 
прикладну реалізацію презентованих у статті підходів. 
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