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При розгляді питання трансферу і комерціалізації об’єктів інтелек-

туальної власності в сучасних умовах міжгосподарських зв’язків, із за-
провадженням новітніх технологій з’явилися різні форми і напрями їх 

використання. До таких порівняно нових форм, які одержали розвиток у 

практиці ліцензійної торгівлі нашої держави можна віднести: опційні 
угоди, продаж патентних ліцензій, передачу ноу-хау, надання послуг 

типу «інжиніринг», лізинг, спільні підприємства, франчайзинг, авторські 

договори (на видання наукових творів) та ін. Організацію технологічного 

трансферу на підприємстві слід розглядати з двох взаємопов'язаних 
позицій. Перша - внутрішня спрямованість та готовність підприємства до 

здійснення технологічного обміну, його технологічний потенціал. Друга 

— безпосередня організація процесів комерціалізації підприємства та 
купівлі зовнішніх інноваційних технологій. Запорукою ефективного 

технологічного трансферу на підприємстві є його продумана організація. 

Проведені дослідження свідчать про те, що особливе значення 
процеси трансферу технологій мають для підприємств агропромислового 

комплексу. Ці підприємства на сьогодні є носіями технічного прогресу в 

сільському господарстві, надають потужні інноваційні сигнали 

сільськогосподарським підприємствам нашої країни для підвищення 
продуктивності праці, диверсифікації виробництва агропродукції і т.п.   

Одним з найбільш відомих підприємств агропромислового комплексу 

нашої країни є ПАТ «Харківський тракторний завод» (далі ПАТ «ХТЗ»), 
який має потужну науково-дослідну базу, та потенціал для трансферу 

технологій. Це підприємство  використовує два основні джерела 

інноваційних технологій — власні розробки та виконання НДР на 

замовлення підприємства вузами та НДІ.  
Основні функції, які виконуються на ПАТ «ХТЗ» в процесі трансферу 

технологій, включають в себе наступне: проведення технологічного 

моніторингу, формування баз даних у сфері інтелектуальної власності, а 
також потенційних партнерів; визначення напрямів створення нових 

технологій, аналіз комерційного потенціалу технологій; патентно-

інформаційне забезпечення власних НДДКР.   
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Слід зробити висновок про те, що ефективна організація 

технологічного трансферу залежить від готовності підприємства до 
цього та раціональної організації процедури отримання чи 

комерціалізації технології. Основні чинники, що обумовлюють 

ефективність технологічного трансферу на підприємстві – це 

конкурентоспроможність технологічних активів, технологічна культура 
підприємства, адекватна організаційна структура, визначення 

технологічних напрямків розвитку, ресурсне забезпечення, можливості 

та досвід технологічної кооперації, ринкові активи підприємства. Всі 
перераховані чинники взаємопов'язані та рівною мірою важливі для 

підприємства. 
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Одним з важливих чинників впливу на прибутковість та 
конкурентоспроможність підприємства є повнота використання його 

потенційних можливостей. Потенціал підприємства - це не тільки наявні для 

використання ресурси, це здатність підприємства ефективно їх 

використовувати. [2] 
Особливе місце у формуванні потенціалу підприємства займає його 

кадровий потенціал, що являє трудові можливості підприємства, здатність 

персоналу до генерування ідей, створення нової продукції, його освітній, 
кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і можливості 

мотивації.  

Нові умови господарювання на підприємствах висувають нові вимоги до 
формування й використання їхнього кадрового потенціалу. [1] Тому процес, 

за допомогою якого керівництво підприємства спрямовує і регулює 

діяльність кадрів, а саме: планує, організовує, мотивує і контролює їх 

діяльність, наразі стає особливо актуальним.  
Для управління кадровим потенціалом сьогодні застосовуються різні 

методичні підходи, які мають певні особливості та можуть бути використані 

залежно від умов, що склалися. Розглянемо найвідоміші з них. 
Одним з найважливіших в управлінні є системний підхід, заснований на 

системному аналізі. Стосовно до управління персоналом він передбачає 

https://drive.google.com/file/d/1r-6uz8h9jl-bCWwpPrY7esG925mrQudP/view

