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У статті розглянуто вплив процесів глобалізації на трансфер технологій у світі та Україні, способи пере-
дачі технологій в умовах глобального інноваційного середовища. Висвітлено основні проблеми трансферу в 
Україні та способи його вирішення, зокрема шляхом створення центрів трансферу технологій, які зумовлюва-
тимуть активізацію діяльності держав у напрямі інформаційного забезпечення у формі технологій. Підприєм-
ства, які оновлюють ресурсно-технічну базу вчасно за рахунок трансферу технологічних інновацій, досягають 
високих фінансово-економічних показників. Визначено, що успішний трансфер технологій матиме позитив-
ний вплив на економічний стан країни та є основою економічної незалежності. 

Ключові слова: трансфер, інновації, трансфер технологій, світовий ринок технологій, проблеми трансфе-
ру, вплив процесів глобалізації на трансфер, центри трансферу технологій.
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В статье рассмотрено влияние процессов глобализации на трансфер технологий в мире и Украине, 
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которые будут приводить к активизации деятельности государств в направлении информационного обеспе-
чения в форме технологий. Предприятия, которые обновляют ресурсно-техническую базу вовремя за счет 
трансфера технологических инноваций, достигают высоких финансово-экономических показателей. Опред-
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині на ринку світових техноло-
гій склалася ситуація, в якій жодна країна 
не може бути високорозвиненою та конку-

рентоспроможною без застосування різ-
них технологій в інноваційній сфері. Світове 
суспільство вже давно усвідомило, що нові 
технологій – основа розвитку та зростання. 
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Таким чином, країни все більше збільшують 
свої витрати на науку, новітні технології та 
винаходи. А формування ефективної еконо-
міки відбувається завдяки інтенсивному вико-
ристанню та відтворенню науково-технічного 
та технологічного потенціалу. Процеси глоба-
лізації є одними з найбільш впливових сил на 
світовий ринок технологій, оскільки охоплю-
ють усі галузі, включаючи соціальну сферу, 
культуру, політику, економіку тощо. Вони 
зумовлюють активізацію діяльності держав у 
напрямі інформаційного забезпечення задля 
формування знань та їх розповсюдження. 
Трансфер інформації поступово перетворю-
ється в трансфер технологій, який є важливим 
складником інноваційного процесу. Трансфер 
технологій передбачає не лише передачу 
інформації, але й її освоєння. Проте в умовах 
глобалізації виникає проблема регулювання 
трансферу технологій, адже вони набувають 
нових ознак. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині існує багато науковців, які займаються 
питанням теорії та методології трансферу і 
комерціалізації технологій. Слід відзначити 
наукові дослідження П. Іжевського, С. Кацури, 
В. Титова, О. Андросової, Л. Федулової та 
ін. Також тематика міжнародного трансферу 
технологій є об’єктом дослідження в працях 
Б. Чумаченка, Ф. Хайєка, Н. Янковського, 
Ф. Махлупа, В. Шукшунова та ін.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою даного дослі-
дження є аналіз процесу міжнародного 
трансферу технологій як основи розвитку 
підприємства в умовах адаптації до про-
цесів глобалізації, виявлення факторів, які 
перешкоджають трансферу технологій, уза-
гальнення розуміння процесу міжнародного 
трансферу технологій як ключової компе-
тенції за утримання лідерських позицій на 
світовому ринку; визначення шляхів пере-
дачі технології в міжнародному трансфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У роботах В.Є. Шукшунова та інших 
учених досліджуються особливості транс-
феру інновацій у наукоємному бізнесі і від-
значаються його комунікативні особливості, 
прикладний характер процесу та як засіб 
поширення інновацій між галузями [1, с. 4–8].

В.В. Титов відзначає характерну відмін-
ність сучасного трансферу технологій, яка 
передбачає не лише передачу інформації про 
новацію, але й її освоєння за активної участі 
джерела даної інформації, її реципієнта і кін-
цевого користувача продукту [2]. 

В умовах впливу процесів глобалізації на 
розвиток трансферу технологій важливу роль 
відіграє не лише цедент (сторона, яка пере-
дає технологію) та реципієнт (сторона, яка 
отримує технологію), а й інші суб’єкти (посе-
редники, консультанти, ЗМІ, інвестори, дер-
жавні органи). На практиці міжнародна пере-
дача технології реалізується в різних формах 
та напрямах (рис. 1). Відповідно, трансфер 
технологій є об’єктом регулювання на дер-
жавному та міжнародному рівнях. Основними 
цедентами технологій є транснаціональні 
компанії, які можуть передавати технології 
в інші країни світу через філіали, тобто вну-
трішній трансфер і через інші форми (фран-
чайзинг, підпорядковані спільні підприємства, 
ліцензування, технічна підтримка, договори 
на виробництво спеціального обладнання), 
тобто зовнішній трансфер.

Такі форми можуть використовувати у про-
цесі трансферу й невеликі фірми, проте ТНК 
мають більше переваг, оскільки можуть запро-
понувати «пакет послуг», тобто не тільки тех-
нологію, а й управління та маркетинг, що зна-
чно підвищить ефективність застосування 
новітніх технологій. Також глобальні виробничі 
мережі залучають нових виробників із країн, 
що розвиваються, що дає можливість вийти на 
новий ринок, вступити в комерційні відносини 
та здійснювати трансфер технологій. Прикла-
дом цього є корпорація «Дженерал електрик», 
яка розміщує на сайті інформацію про потреби 
в деталях, і фірми з усього світу мають право 
брати участь за право їх постачати.

Важливу роль у передачі технологій віді-
грають міжнародні організації (ООН, МВФ, 
Світовий банк), які надають технічну під-
тримку країнам, що розвиваються. Ці країни 
набувають багато переваг, відкриваючи свої 
нові ринки [3, с. 18–23].

Вартість створених у світі технологій 
нині становить близько 60% усього вало-
вого суспільного продукту. Сумарний об’єм 
торгівлі технологіями оцінюється на рівні 
500 млрд. дол. [4]. А кожні 7–10 років відбува-
ється подвоєння витрат на наукові розробки. 
Найбільш дорогими є не стільки самі наукові 
дослідження, скільки доведення їх результа-
тів до безпосереднього промислового засто-
сування.

Технології є основним компонентом роз-
витку і науково-технічного прогресу. Витрати 
на їх застосування становлять лише 10–25% 
об’ємів реалізації, тому існує висока рента-
бельність торгівлі таким товаром. Так фірма 
за короткий термін досягає конкурентоспро-
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можності на світовому ринку та збільшує 
об’єм експорту, сприяючи розвитку освіт-
нього, наукового і виробничо-технологічного 
потенціалу, включаючи систему підготовки 
кадрів і фундаментальну науку, необхідну 
для підтримки сучасного технологічного рівня 
і переходу на новий, більш високий техно-
логічно-інтелектуальний рівень галузей еко-
номіки, адже унікальні технології, що дуже 
важливо на сучасному етапі розвитку глобалі-
заційних процесів суспільства, мають можли-
вість надати новизну та найвищий технічний 
рівень, науковцями створюються науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи, 
а також унікальні технології варто оцінювати з 
урахуванням її спроможності створювати мак-
симальний прибуток на ринку.

Здійснення трансферу технологій на макро-
економічному рівні не є достатньо сформова-
ним: немає алгоритму дій, нормативно-право-

вої бази, державного контролю. Моделі інших 
країн, таких як Німеччина, США, Китай, Япо-
нія, Росія, Австралія, не можуть бути засто-
совані в Україні через внутрішні особливості: 
не визначено повноваження учасників про-
цесу трансферу, немає джерел фінансування 
щодо розроблення технологічних інновацій у 
сфері науки, освіти, виробництва, промисло-
вості, маркетингу тощо [5, с. 31–34; 6, с. 36; 
7, с. 289–294].

Оскільки на даному етапі в умовах еконо-
мічної кризи відбувається відтік людей, тери-
торії залишаються без перспектив економіч-
ного розвитку, адже стикаються з проблемою 
відтоку талантів у більш розвинені міста та 
регіони, – конкуренція за людей лише зрос-
татиме; малий та середній бізнес не розвива-
ється. Таким чином, низька динаміка розвитку 
малого бізнесу на територіях є несприятли-
вою для бізнес-середовища. Якщо місцевий 

 

Нелегальна передача 
технологій На комерційній основі  

 спеціальна література, 
комп'ютерні банки даних, 
довідники, ділові ігри і др.;  
 обмін науковими і 
технічними знаннями через 
особисті контакти учених і 
фахівців;  
 науково-технічні 
публікації;  
 реклама;  
 некомерційна передача 
технічних знань країнам, 
що розвиваються;  
 некомерційні потоки 
технологій у структурах 
приватних фірм;  
 міжнародні виставки і 
ярмарки, симпозіуми, 
семінари, зарубіжне 
навчання, стажування, 
практика;  
 міжнародна міграція 
учених і фахівців, у тому 
числі і «витік розумів» 

 продаж утілених 
технологій;  
 прямі зарубіжні 
інвестиції і супроводжуючі 
їх будівництво, 
реконструкція, 
модернізація підприємств;  
 продаж патентних і 
«ноу-хау» ліцензій;  
 спільні НДДКР через 
створення спільних 
колективів, робота фахівців 
за кордоном;  
 координування і 
кооперація НДДКР; 
науковотехнічна і 
виробнича кооперація;  
 лізинг;  
 інжиніринг;  
 консалтинг; 
 портфельні інвестиції, у 
тому числі створення 
спільних підприємств, якщо 
вони супроводяться 
потоком інвестиційних 
товарів 

 промислове шпигунство 
– вигляд недобросовісної 
конкуренції;  
 діяльність із 
незаконного добування 
відомостей, що 
представляють комерційну 
цінність;  
 технічне піратство – 
масовий випуск і продаж 
товарів-імітацій тіньовими 
структурами 

На некомерційній 
основі 

Основні шляхи передачі технологій 

Рис. 1. Основні шляхи передачі технологій
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мікро- та малий бізнес не буде мати фінансо-
вих ресурсів для розвитку, можна запропону-
вати фонди мікрокредитування, грантові про-
грами або фінансові гарантії. 

Якщо бізнес не може знайти персонал, 
необхідний аналіз потреб у робочій силі, про-
грами перекваліфікації, профорієнтації та про-
грами інклюзивності, розвиток профтехосвіти 
та співпраця з університетами. Якщо на тери-
торії малий відсоток бізнесу, потрібно прово-
дити навчальні тренінги для розвитку підпри-
ємництва, створювати бізнес-інкубатори та/
або розвивати фонди посівного фінансування. 
Якщо малий бізнес не зростає, потрібно сти-
мулювати інновації через ваучерні програми, 
технопарки або центри трансферу технологій. 
Центри підтримки бізнесу та агенції місцевого 
розвитку можуть бути відповідальними за 
впровадження таких інструментів; закрива-
ються заводи − на зміну одним галузям прихо-
дять інші, одні території виграють, інші – про-
грають; знищується інфраструктура – немає 
досвіду роботи з грантами; слабка співпраця 
між владою та бізнесом (така співпраця має 
відбуватися у продуктивний, неконфліктний 
спосіб, прозоро і без корупційних механізмів, 
часто території не знають, за допомогою яких 
саме механізмів можна налагодити таку співп-
рацю); закинуті промислові об’єкти (у багатьох 
містах є велика кількість радянських промис-
лових об’єктів, закинутих або мало викорис-
товуваних), більшість із них непридатні для 
використання та є у приватній власності, але 
на комунальній землі. Це прихований потен-
ціал для розвитку. Такими об’єктами потрібно 
займатися спільно місцевій владі, власни-
кам, бізнесу та активістам, упроваджувати 
програми та проекти просторового розвитку, 
передавати інформацію про такі об’єкти цен-
трам залучення інвестицій. Для молоді клю-
човим фактором стає якість робочих місць, а 
саме використання технологій та креативу.

Сучасний світ побудований на нанотехно-
логіях, тому розвиток креативних індустрій, 
підтримка технологічного бізнесу через співп-
рацю з вищими навчальними закладами, 
створення технопарків, центрів трансферу 
технологій стає критично важливим для вели-
ких міст. Також необхідно створювати центри 
підтримки бізнесу, стимулювати підприєм-
ництво через гранти, фонди. Великий бізнес 
повинен ставати більш інновативним (через 
упровадження нових технологій) самостійно 
чи у співпраці із центрами трансферу техно-
логій або працюючи над новими проектами у 
кластерних організаціях. Нові бізнеси можуть 

створюватися в інкубаторах або технологіч-
них парках [8].

Агенцією PPV Knowledge Networks (ство-
рена у 2008 р. для економічного розвитку, 
що створює та розвиває бізнеси та бізнес-
мережі) було створено проект «ПроРозви-
ток», який базується на європейському під-
ході до стратегій сталого розвитку територій, 
міст та регіонів, дає можливість зорієнтува-
тися, які інструменти можна використовувати 
для розв’язання типових економічних про-
блем. Для розвитку економіки та стратегічного 
плану програми «ПроРозвиток» передбачено 
створення центрів трансферу технологій.

Центр трансферу технологій являє собою 
спеціалізовану організацію, що забезпечує 
отримання прибутку від результатів діяль-
ності науково-дослідних робіт, розроблення 
нових технологій та ноу-хау. Учасниками 
трансферу є університети, бізнес, наукові та 
дослідницькі інституції, технологічні та інду-
стріальні парки, вони матимуть змогу тісно 
взаємодіяти між собою. Діяльність центру 
трансферу технологій пов’язана з проце-
сами дослідження ринків для технологій. Як 
результат, буде підвищуватися наукоємність 
підприємств, захист прав інтелектуальної 
власності, створення нових робочих місць, 
комерціалізація винаходів та технологій. 
І, як наслідок, це впливатиме на підвищення 
конкурентоспроможності регіону та країни, 
введення на ринок нових високотехнологіч-
них продуктів та послуг, зростання попиту на 
дослідницькі та наукові професії. Функціону-
вання такого центру зображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема функціонування центру 
трансферу технологій

Також такими центрами здійснюватиметься 
захист прав інтелектуальної власності, оформ-
лення технічної документації, патентування та 
ліцензування та надаватиметься можливість 
подолати технологічну відсталість країни та 
підвищити ефективність діяльності й конку-
рентоспроможність підприємств.
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Висновки з цього дослідження. Отже, 
важлива частина інноваційного процесу – 
трансфер технологій, оскільки він виступає 
головною мережею передачі науково-техніч-
них знань від розробника до замовника. Учас-
ники трансферу вступають у довгострокові 
відносини, які відбуваються під впливом гло-
балізаційних процесів та спрямовані на досяг-
нення матеріального успіху від упровадження 
нових знань у сфері технологій у вироб-
ництво. В Україні через слабку взаємодію 
науки та бізнесу трансфер відбувається дуже 

повільно, через це країна втрачає багато мож-
ливостей у сфері використання інноваційних 
технологій. Таким чином, важливо створю-
вати центри трансферу технологій, які будуть 
вивчати, досліджувати нові технології та вико-
ристовувати на практиці шляхом трансферу. 
Успішний трансфер технологій впливає на 
покращення економічного стану країни, що 
буде сприяти розвиненню інфраструктури, 
створенню нових робочих місць, підвищенню 
кваліфікації працівників, упровадженню про-
грам розвитку. 
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