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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЙ
Косенко А.В., к.е.н., професор
Перерва П.Г., д.е.н., професор
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Інноваційні процеси у країнах, що розвиваються, відрізняється від
інноваційного процесу в розвинених країнах, при цьому зрілі технології
часто впроваджуються з обмеженим успіхом. Університети все частіше
розглядаються політиками як двигуни інновацій через центри міжнародного
трансферу технологій. Однак із прийняттям різних нових законів про права
інтелектуальної власності університетські центри трансферу технологій в
країнах, що розвиваються, мали неефективний підхід до передачі технологій
[1-15].
Різноманітність, виявлена в різних центрах міжнародного трансферу
технологій, крім того, що є наслідком можливостей і мотивів різних
зацікавлених сторін (державних дослідницьких організацій, промисловості,
консалтингових фірм та державних органів), також відображає особливості
державних стимулів або політики та їх різний ступінь прихильності до
передачі технологій. Незважаючи на те, що література про передачу
технологій є великою, лише кілька досліджень (до сьогоднішнього дня)
досліджували роль інноваційної політики щодо ефективності центрів
міжнародного трансферу технологій та інструментів, доступних топменеджменту університеті та підприємств для покращення передачі
технологій за рахунок державно фінансованих досліджень [1, 4, 7, 9, 12, 14].
Результати проведеного дослідження показали, що існує дуже сильна,
позитивна кореляція між рівнем міжнародного трансферу технологій та
рівнем інноваційного розвитку європейських економік за останні роки. Крім
того, результати дослідження дозволили визначити ключові рушії
міжнародного трансферу технологій та інновацій [1, 9, 15]. У випадку
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міжнародного трансферу технологій це була співпраця з партнером у Європі,
США, Китаї чи Індії, а у випадку інновацій: патенти, працевлаштування в
наукоємній діяльності, а також витрати підприємств на дослідження та
розробки.
У сучасних макроекономічних умовах міжнародний трансфер
технологій слід розглядати як елемент багатостороннього потоку інформації
та технічних знань. Він об'єднує різні галузі науки, установи, підприємства,
що веде до створення певної більш-менш передової технологічної бази. Це
надзвичайно важливо з огляду на значення цієї бази для ефективності
трансферу. У країнах, чия технологічна база недостатньо розвинена, суб'єкти
господарювання
можуть
підвищити
ефективність
виробництва,
впроваджуючи технології, придбані в інших місцях, або намагаючись
створити власні рішення в тих економіках, які є технологічно
стійкими. Обсяг створеної таким чином технологічної бази визначає, отже,
ефективність управління технологіями та можливість створення
технологічних інновацій.
Аналізуючи технологічні рейтинги окремих країн, ми можемо оцінити
процеси міжнародного трансферу технологій та їх вплив на рівень
інновацій. Існує велика різноманітність таких відносин, особливо щодо
інновацій. В основному це пов’язано з ефективністю самого міжнародного
трансферу технологій, а з іншого боку – з різним ступенем готовності
засвоювати та використовувати технології в різних країнах
Трансформація економік ЄC, зумовлена міжнародним трансфером
технологій, знайшла відображення передусім у зміні структури ринків
(більша частка високотехнологічних галузей та послуг), макроекономічній
стабілізації та інституційних змінах [1, 8, 10, 13]. Це призвело до посилення
акценту на ефективності підприємств, їх більшої конкурентоспроможності та
зміни ролі в національних інноваційних системах. Економіка стала більш
відкритою для встановлення ділових зв'язків із країнами, які були основними
джерелами передачі технологій.
Нові ринкові інститути, що працюють в умовах інноваційних систем, в
основному завдяки кращій здатності оцінювати потреби ринку, сприяли
підвищенню ефективності та динаміки економічного розвитку. Без сумніву,
це дало поштовх до інноваційності за рахунок більш широкого використання
передових (прогресивних технологічних процесів, створених на основі
обєктів інтелектуальної власності. Все це і визначає суттєві переваги та
ефективність міжнародного трансферу технологій.
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