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Завдяки постійним зусиллям щодо реформування науково-технічної 

системи, особливо запровадженню основних реформаторських заходів у 

розподілі ресурсів, плановому управлінні та трансформації науково-технічних 

досягнень, а також розвиток підприємництва в сфері інновацій, трансформація 

наукових та технологічних досягнень в реальний сектор вітчизняної економіки  

прискорюються. 

Сьогодні трансфер технологій в основному здійснюється за допомогою 

ринково-орієнтованих форм бізнесу. Таким чином, передача технологій все 

більше демонструє свої унікальні особливості маркетизації. Його специфічними 

проявами є наступні аксіоми:  

а) закон ринкової пропозиції та попиту обмежує ймовірність і вартість 

процесу трансферу технології;  

б) ціна трансакції технології в основному залежить від вартості розробки 

технології,  її життєвого циклу, вартості передачі, альтернативної вартості, 

інституційного середовища та потенційної економічної цінності трансферу тощо;  

в) частота передачі технології має сильну кореляцію з ринковим 

«обробкою» матеріалізованих з використанням технології товарів, а подальша 

ринкова доля технології тісно пов’язана з цими продуктами;  

г) ринкова конкуренція не тільки стимулює (надихає) споживачів 

технологій поглинати технологію та прискорює її передачу, але й посилює 
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обмежену монополію постачальників технології та продовжує процес 

трансферу. 

Специфічні положення маркетизації трансферу технологій передбачають 

різні способи здійснення цього процесу. У відносно широкому сенсі до 

основних способів передачі технологій слід віднести наступні. 

1. Торгівля товарами шляхом механізму трансферу технологій, зумовлена 

торгівлею високотехнологічними продуктами. 

2. Торгівля технологіями, включаючи передачу технологій, технічні 

консультаційні послуги, імпорт та експорт повних комплектів обладнання та 

ключового обладнання, технічні послуги та допомогу, інжинірингові контракти 

та проекти під ключ, франчайзинг, лізинг обладнання, компенсаційну торгівлю 

тощо. Передача технологій шляхом передачі ліцензій (включаючи патенти та 

незапатентовані науково-технічні досягнення) на даний момент є одним із 

найбільш актуальних і важливих методів передачі технологій, який зазвичай 

називають трансфером технологій.  

3. Прямі інвестиції, такі як кооперативна діяльність, спільне 

підприємство, одноосібне підприємництво тощо. 

4. Стратегічний альянс, який є особливою формою обміну технологіями 

та ресурсами знань між усіма сторонами альянсу, в якому передача технологій є 

двосторонньою або різноспрямованою.  

5. Поєднання виробництва, освіти та досліджень є одним із кращих і 

найперспективніших підходів до передачі технологій, включаючи спільні 

дослідження, спільні розробки та спільне виробництво. Його головна перевага 

полягає в тому, що він може повною мірою використовувати знання, навички та 

ресурси партнерів, повною мірою використовувати власні переваги та 

нівелювати власні недоліки, що сприяє швидкому придбанню технологій та 

може зменшити витрати та ризики. Як завжди при такого роду  партнерстві 

процес управління та розподіл переваг іноді можуть конфліктувати. 

6. Найпряміший шлях передачі технологій – відкриття нового 

підприємства. Перевага полягає в тому, що швидкість трансформації швидка, і 
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підрозділ або особа, що володіє технологією, можуть отримати більші вигоди, 

але рівень комерційного ризику високий, важко отримати венчурний капітал, а 

також нелегко сформувати економію від масштабу виробництва. 

7. Науково-технічне співробітництво, направлення вчених і експертів до 

університетів, науково-дослідних установ або виробничих підприємств за 

кордоном або в інші регіони для співпраці з науковцями та експертами іншої 

сторони для проведення досліджень і проектування, або вчених і експертів обох 

сторін до наукової школи, науково-дослідної установи чи інноваційного 

підприємства іншої сторони, які проводять відповідні дослідження. 

8. Наукові та технологічні обміни, наукові дослідження, навчання між 

підприємствами, країнами чи регіонами з метою підвищення рівня інтелекту, 

технологій та інформації та з метою сприяння їхньому технологічному 

прогресу. Наприклад, лекції, семінари, проведення семінарів, відвідування 

конференцій тощо. Перевагами отримання необхідної технології шляхом 

розповсюдження інформації є низька вартість, висока швидкість та простота. 

Недоліком є те, що не можна отримати більш повні та систематичні технічні 

знання, особливо складність, яку вимагає отримання технічного ноу-хау саме 

підприємство має сильні технічні можливості або здатність до імітації. 

9. Технічне сприяння стороні, яка надає допомогу повними комплектами 

сучасного обладнання, а також запасними частинами та сировиною, 

необхідними для всього або частини обладнання, і навіть відправлення 

технічних експертів для організації та керівництва будівництвом, монтажем та 

пробним виробництвом, а також допомогти стороні, яка надає допомогу, 

навчатися управляти виробництвом та експлуатаційними технологіями. «Ключ 

до передачі технологій - це люди, а не технічні документи». Це дуже 

популярний вислів останніми роками серед західного топ-менеджменту. Потік 

ключових технічних талантів часто супроводжується потоком технічних 

досягнень, а технічні знання передаються разом з обміном персоналом. 

10. Технічна розвідка, яка проникає в усі галузі та рівні економіки та 

технологій, або викрадає відповідну технічну документацію та комерційні 
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таємниці, або купує технології в однієї сторони та продає її іншій через 

нейтральні країни чи посередників, ухиляючись від контролю відповідних 

законів та правил в сфері доступу до технічних секретів. Частина цього методу 

знаходиться в сірому полі легального та незаконного, а частина є незаконною 

діяльністю, але він об’єктивно забезпечує потік технологій, особливо у сфері 

міжнародної передачі технологій. 

З точки зору трансферу технологій, технологію можна розділити на 

технологію виробництва, технологію розробки продукту та технологію 

теоретичних досліджень і розробок. Технологія теоретичних досліджень і 

розробок не є теоретичним дослідженням у вузькому сенсі, а охоплює 

дослідження перспективного розвитку, в ході яких підприємства  шукають 

необхідні їм технологічні інновації. Більшість з цих підприємств для 

досягнення поставлених цілей будуть активно співпрацювати з університетами 

та науково-дослідними інститутами. З цієї точки зору  пропонується поділити 

підприємства на п’ять класів A-B-C-D-E за стадією розвитку та технічним 

станом. Наведемо певну характеристику кожного класу підприємств. 

Підприємства класу A. Це односторонні переробні підприємства з 

певними можливостями обробки, здатними отримувати замовлення на 

перероблену продукцію, пов’язану з їхніми власними виробництвами, без 

можливостей дослідження та розробки продукції та найбільш вразливі до 

впливу економічного середовища. Такі підприємства мають невеликий попит 

на передачу технологій, низьку ринкову конкурентоспроможність і низький 

прибуток, і потребують лише технології виробництва. 

Підприємства класу B. Перехідні виробничі підприємства, які мають 

певні індивідуальні виробничі можливості, і багато з них ведуть виробництво 

продукції в певному діапазоні, але не мають можливостей дослідження та 

розробки продукції. Такі підприємства мають можливості налаштування в 

процесі виробництва, щоб задовольнити потреби в переробці певного класу 

продукції, але не мають можливостей НДДКР із налаштування продукції, 

низьку конкурентоспроможність на ринку та низький прибуток. Ця категорія 
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накопичила певний капітал і має бажання створити власний бренд, на цьому 

етапі є попит на технічні досягнення та технологію виробництва. 

Підприємства класу  C. Односторонні невеликі інноваційні або 

технологічні підприємства, орієнтованими на НДДКР, з технологіями та 

можливостями НДДКР як основним напрямком розвитку підприємства, але з 

низькими виробничими потужностями, малими масштабами та низькою 

місткістю збуту на цільовому ринку. Більшість із цих компаній починають з 

технологій, або вони є основними методами дослідження та розробки 

продуктів, що випливають із розвитку компаній A-B до певного масштабу. Ці 

підприємства зосереджені на технологічному прогресі та  на участі в ринковій 

конкуренції через технічний рівень, але їх сила невелика, і виробництво 

потребує пошуку АВ. Продукція часто включається в інші продукти та 

продається разом, що має певну конкурентоспроможність на ринку та великий 

попит на передачу технологій.  

Підприємства класу  D. Підприємства швидкого розвитку, що 

ґрунтуються на здібностях. Вони мають досконалі зв’язки з науково-

дослідницькою діяльністю, виробництвом та збутом, мають відповідні 

незалежні права власності та здатність домінувати на ринку та швидко 

розвиваються. Такі підприємства мають відносно зрілі інститути дослідження 

та розробки продукції, достатні виробничі потужності, високу 

конкурентоспроможність на ринку та великий попит на передачу технологій. 

Такі підприємства мають широкий спектр потреб у техніці. 

Підприємства класу E. Підприємство комплексного стратегічного 

розвитку. Цей тип підприємств використовує провідні світові передові 

теоретичні дослідження для керівництва науково-дослідними, виробничими, 

збутовими та сервісними зв'язками підприємства, має повні зв'язки з 

розробкою, має технічний резерв і можливості, і має тривалий час для 

технічного планування. Являється лідером технологічного ринку. Такі 

підприємства мають теоретичні науково-дослідні та конструкторські установи, 

які є підтримкою їхніх дослідницьких установ і розробок продукції, а також 
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володіють передовими технологічними можливостями та технічними 

резервами. 

Також існують підприємства більш високого рівня, деякі всесвітньо 

відомі великі компанії, що здійснюють перспективні дослідження та розробки 

тощо, на даний момент немає вітчизняних. 
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