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Постановка проблеми у загальному вигляді. Не зважаючи на проголошену на 

державному рівні стратегічну мету розбудови інноваційної економіки, за показниками 
індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК), розрахованими Всесвітнім економічним 
форумом (ВЕФ), економіка України до 2012 року визначалася ще як факторно-орієнтована, і 
тільки в 2013 році була вперше оцінена як така, що орієнтована на ефективність [1]. Згідно з 
ІГК, у 2015–2016 рр. Україна посідає лише 79-те місце серед 140 обстежених країн світу. 
Разом з тим, за розвитком науково-освітнього потенціалу у 2015–2016 рр. Україна 
випереджає більшість країн, зокрема: за охопленням населення початковою, середньою та 
вищою освітою –  33,  39  та 14  місця відповідно;  за якістю початкової освіти –  45  місце;  за 
якістю освітньої системи в цілому – 54 місце; якістю викладання математики та природничих 
наук – 38. За показниками розвитку науки Україна також займає досить високі місця у 
світовому рейтингу: 43 – за якістю науково-дослідних закладів; наявністю наукових та 
інженерних кадрів –  29;  кількістю патентів на винаходи на 1  млн.  осіб –  50-те;  витратами 
компаній на НДДКР – 54; співпраці університетів та бізнесу – 74; загальною спроможністю 
до інновацій – 52 місце [2]. 

Разом з тим, такий достатньо потужний інноваційний потенціал України, особливо 
щодо його освітньої та наукової складової, у конкретний економічний результат не 
перетворюється, що пов’язано з недосконалістю механізму трансферу знань та технологій із 
наукової сфери у виробництво.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання трансферу знань та 
технологій із наукової сфери у виробництво здобувають усе більшу популярність серед 
дослідників, що пов’язано зі збільшенням уваги вчених до проблематики формування 
економіки знань. Основу цим дослідженням заклали роботи таких зарубіжних вчених як: 
Р. Берз, Б. Годін, П. Девід, Б. Джонсон, Б.-А. Лундвалл, Ф. Махлуп, Р. Патон, Д. Форей та 
багатьох інших [3–8]. Серед вітчизняних вчених слід відзначити праці Б. Гриньова, 
В. Денисюка, С. Корсунського, О. Лапко, О. Пічкура, В. Соловйова, Т. Щедріної та ін. [9–12].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Переважна більшість 
досліджень вітчизняних вчених майже виключно стосується питань трансферу технологій 
(більш вузької категорії, що описує процеси передачі знань, виражених у конкретних 
матеріальних носіях). При цьому поза їхньою увагою залишаються процеси трансферу 
неявного, втіленого у навичках та досвіді індивідів, знання.  

Крім того державне регулювання у сфері трансферу знань та технологій традиційно 
для вітчизняної економічної науки базується майже виключно на лінійній моделі 
інноваційного процесу [13, с.30–36], що суперечить новітнім світовим тенденціям розвитку 
наукової думки та практиці державного регулювання економічно розвинених країн. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності та змісту поняття 
«трансферу знань» із наукової сфери у виробництво, відмінності цієї категорії від більш 
вживаного у вітчизняній літературі поняття «трансфер технологій», аналізу державного 
регулювання трансферу знань та технологій в Україні та формулювання пропозицій щодо 
удосконалення державної політики у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансфер знань із науки у виробництво – 
це основний тип відносин економіки знань. Тому для більш повного розкриття сутності цієї 
категорії окреслимо основні відмінності економіки знань від попередніх типів економіки. 
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Концепція «економіки знань» походить від Ф. Махлупа [5, с.3], який у 1962 році 
опублікував впливове дослідження, де виміряв виробництво і розподіл усіх видів знань у 
Сполучених Штатах [6]. За оцінками автора, у 1958 році на економіку знань припадало 
136,4  млн.  дол.,  або 29%  від ВНП.  Ф.  Махлуп був першим,  хто виміряв знання,  як широку 
категорію, в той час як інші вимірювання були пов’язані лише з виробництвом наукового 
знання, а саме дослідженнями і розробками (R&D), а не його розповсюдженням. Сучасний 
етап досліджень економіки знань розпочався з виходом праці ОЕРС «Економіка,  що 
базується на знаннях» [7], де «економіка знань» визначається як «економіка, що прямо 
базується на виробництві, розподілі та використанні знань та інформації» [7].  

Важливою особливістю економіки знань є зміна природи самого знання як ключового 
економічного ресурсу. Провідного значення набуває неявне знання, що нерозривно пов’язане 
з його носієм. Так, у 1966 році М. Полан’ї показав, що будь-яке знання є поєднанням явного і 
неявного. Згідно з автором, неявне знання – це вид знання, яке не може бути легко передане 
іншим. Неявне знання повністю або частково не формалізоване, воно включає навички 
(вміння) і культуру, що нам притаманні, але не усвідомлюються. Неявні знання можуть бути 
передані лише через навчання, або отримані через особистий досвід [14].  

У згаданій праці ОЕСР виділені 4 типи знань,  які важливі в економіці,  що базується 
на знаннях [7]: «знаю що» (know-what) – відноситься до знань про «факти»; тут знання 
ближче до того, що називають інформацією; «знаю-чому» (know-why) – наукові знання щодо 
принципів та законів природи; «знаю-як» (know-how) – навички чи спроможність щось 
робити; «знаю-хто» (know-who) містить інформацію про те, хто і якими знаннями володіє і 
які навички має. Перші два типи знання відносять до явного, або кодифікованого знання, яке 
може бути виражене у вигляді слів і цифр, і передаватися у формалізованому вигляді на 
відповідних носіях. Цей тип знань може бути легко відтворений та розповсюджений великій 
кількості споживачів [7]. Інші два типи знання – неявне знання. Це персональне знання, що 
нерозривно пов’язане зі своїм носієм. Неявне знання знаходиться в головах індивідів у 
вигляді ноу-хау чи досвіду. Воно складається із умінь, здібностей, можливостей людей та 
ментальних моделей, яким слідує носій в тих чи інших ситуаціях. Цей тип знань складніше 
кодифікувати та виміряти. Тому він вимагає безпосереднього контакту для його передачі, чи 
активного залучення та присутності індивідів, які є його носіями [7].  

Б.-А.  Лундвалл та Б.  Джонсон звертають увагу на відмінність між «знанням»  та 
«інформацією» чи між кодифікованим та неявним знанням. Кодифіковане знання – це 
знання, що здобувається та записується в деякій формі, яким можна потенційно поділитися 
чи зробити доступним для продажу іншим. Воно широко доступне через Інтернет, пакети з 
програмним забезпеченням, доступ до баз даних. Неявне знання знаходиться в головах 
індивідів у вигляді ноу-хау чи досвіду [8]. 

До явного, або кодифікованого знання можна віднести також таке поняття як 
«технологія» – «сукупність методів, процесів та матеріалів, що використовуються у якійсь 
галузі діяльності, а також науковий опис цих способів» [15]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що категорія «знання» є більш широкою, ніж 
«технологія», яка є лише одним з видів знань. 

Іншою важливою характеристикою економіки знань є нелінійний, інтерактивний 
характер інноваційних процесів. У тій самій праці ОЕСР зазначається, що «в економіці знань 
інновації виникають від взаємодії між виробниками і споживачами щодо обміну як 
кодифікованими, так і неявними знаннями; ця інтерактивна модель замінила традиційну 
лінійну модель інновацій» [7]. «Згідно з традиційною теорією, інновації це процес, який 
розпочинається з відкриття, відбувається через фіксовану і лінійну послідовність фаз.  
З цієї точки зору, інновації розпочинаються з нового наукового дослідження, прогресують 
послідовно через етапи розробки, виробництва  маркетингу, і закінчуються продажем нових 
продуктів, процесів та послуг» [7]. Згідно з інтерактивною моделлю інновацій «в економіці, 
що базується на знаннях, ідеї для інновацій можуть виникати з багатьох джерел, інновації 
можуть приймати різні форми.... І процес цей не є повністю лінійним» [7]. 
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З’ясуємо сутність понять «трансфер знань» та «трансфер технологій». 
Найбільш поширеним визначенням «трансферу знань» є офіційне визначення 

Єврокомісії,  згідно з яким трансфер знань –  це низка активностей,  метою яких є залучити 
знання, як явні (патенти), так і неявні (ноу-хау, навички чи компетенції) від тих, хто  
їх створює, до тих, хто перетворить їх на результати. Трансфер знань включає як комерційну, 
так і некомерційну діяльність, таку як: спільні дослідження, консультації, ліцензування, 
створення спін-оф та спін-аут компаній, мобільність дослідників та публікації у наукових 
статтях [16]. Майже дослівне визначення «трансферу знань» наведене на сайті директорії 
інституцій, федерацій та неурядових організацій ЄС «EurActive» [17]. Дещо відрізняється, 
проте по суті є тотожним вказаним, визначення «трансферу знань», надане Інститутом 
трансферу знань Великої Британії – «системи та процеси, шляхом яких знання, включаючи 
технології,  ноу-хау,  експертизу та кваліфікації,  передається від однієї сторони до іншої,  
викликаючи інноваційні, прибуткові чи економічні та соціальні покращення» [4, c.3; 18]. 

Якщо «трансфер знань» є досить широкою категорією і включає передачу як явного, 
так і неявного знання, як комерційну, так і некомерційну діяльність, то порівняно з нею 
«трансфер технологій» є більш вузькою категорією. Зокрема, згідно з визначенням, наданим 
асоціацією університетських менеджерів технологій США, «трансфером технологій» є 
формальна передача нових знань чи інновацій, отриманих внаслідок науково-дослідних робіт 
в університетах та неприбуткових дослідницьких організаціях, до комерційного сектору для 
суспільної вигоди [10]. На сайті директорії «EurActive» «трансфер технологій» визначено як 
«процес здійснення практичних застосувань наукових досліджень. Цей термін вживається 
для опису формального трансферу прав використовувати та комерціалізувати нові винаходи 
та інновації, що є результатом наукових досліджень від іншої сторони» [17]. 

Таким чином, трансфер знань є більш широкою категорією, ніж «трансфер 
технологій». Він може відбуватися як у вигляді трансферу технологій (кодифікованого 
знання), так і у вигляді трансферу неявного знання. Трансфер знань у вигляді трансферу 
технологій називають також «технологічним проштовхуванням» (technology push). 

В Україні, попри проголошений на державному рівні перехід до інноваційної моделі 
економічного розвитку на основі створення економіки знань, реальних кроків у цьому 
напрямку майже не було здійснено. Вітчизняна теорія інноваційного розвитку, як і сама 
державна політика у цій сфері, побудовані на застарілій методології лінійної моделі 
інноваційного процесу [13; 19–21]. Як наслідок, поряд з досить сформованою нормативно-
правовою базою державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 
(діяльності, що відповідає лінійній моделі інновацій), норми, що стосуються державного 
регулювання трансферу знань, майже відсутні.  

Так, 14.09.2006 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», яким визначено правові, 
економічні, фінансові та організаційні засади у цій сфері та який спрямовано на забезпечення 
ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, 
технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології 
тощо. Згідно з цим Законом, «технологія» визначається як «результат інтелектуальної 
діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших 
рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу 
виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг» [22]. У свою чергу, 
«трансфером технологій», згідно з Законом, є «передача технології, що оформляється 
шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або 
юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і 
обов’язки щодо технології та/або її складових» [22]. 

На виконання цього Закону Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 р. 
затверджено Типове положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, 
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, основними завданнями 
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якого є забезпечення виконання функцій, пов’язаних з розробленням технологій та їх 
складових частин, набуттям, ліцензуванням та захистом прав інтелектуальної власності на 
них, трансфером і використанням нових технологій [23].  

Щодо розвитку університетського трансферу знань та технологій, то його 
врегульовують такі нормативно-правові акти:  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 631 від 01.11.2005 р. «Про 
створення підрозділів з питань інтелектуальної власності» ВНЗ України, підпорядковані 
МОНУ,  мають створити у своїй структурі такі підрозділи,  або ввести відповідну посаду 
спеціаліста чи фахівця [24]. Основними завданнями цих підрозділів визначено: організацію 
та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, 
комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ; проведення 
експертизи комерційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-
дослідної діяльності; інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони, 
захисту та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності; захист прав та законних 
інтересів ВНЗ та його працівників-творців об’єктів права інтелектуальної власності в 
адміністративному порядку та в суді, тощо. Як видно, завдання підрозділу мають досить 
вузький характер по відношенню до функцій сучасного ВНЗ, пов’язаних з трансфером знань. 

ВРУ 25.06.2009 р. було прийнято Закон України «Про наукові парки» № 1563 [25], 
згідно з яким у ВНЗ та науковій установі з метою розвитку науково-технічної та інноваційної 
діяльності, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, 
матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх 
впровадження на вітчизняному та закордонних ринках, створюється науковий парк. Його 
функціями, поряд зі створенням та комерціалізацією нових видів інноваційного продукту, 
патентно-ліцензійного забезпечення (функції, пов’язані з трансфером технологій), 
передбачені також такі як: залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та 
працівників ВНЗ та наукової установи до виконання проектів наукового парку, сприяння 
розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва, організація підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розробки проектів 
наукового парку тощо (функції, пов’язані з трансфером знань). 

Постановою КМУ від 17.02.2010 р. [26] затверджено Положення про дослідницький 
університет, згідно з яким «дослідницький університет» визначається як національний ВНЗ, 
який.... провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію науки і 
освіти з виробництвом...». До основних завдань дослідницького університету віднесено: 
реалізацію інноваційних проектів з розроблення, впровадження та виробництва нової 
високотехнологічної продукції; випуск та реалізацію експериментальних зразків нової 
техніки, технологій та малосерійної наукоємної продукції; забезпечення охорони об’єктів 
права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок університету (завдання, 
пов’язані з трансфером технологій), а також – інтеграцію освіти і науки з виробництвом 
шляхом створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр, лабораторій 
разом з інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, установами, 
організаціями (завдання, що пов’язане з трансфером знань) [26]. На жаль, постановою КМУ 
від 05.11.2014 р. вказана постанова та низка інших прогресивних нормативно-правових актів 
у цій сфері призупинені, або взагалі втратили чинність [27]. 

Концепцією розвитку національної інноваційної системи (НІС), схваленою 
розпорядженням КМУ № 680-р від 17.06.2009 р, серед основних завдань створення НІС, 
пов’язаних зі створенням ефективної системи трансферу знань та технологій, визначено 
наступні: створення умов для трансферу технологій та підвищення ефективності охорони 
прав інтелектуальної власності; створення умов для проведення вітчизняними 
підприємствами, науковими установами та ВНЗ спільних наукових досліджень [28]. Проте 
до цього дня план заходів щодо запровадження концепції розроблено не було. 

Ці та інші нормативно-правові акти окреслюють основи державного регулювання у 
сфері трансферу знань та технологій в Україні. На жаль, як зазначалося, положення цих актів 
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спрямовані більше на розвиток діяльності у сфері трансферу технологій, аніж трансферу знань, 
що суперечить сучасній світовій практиці країн, де відбувається формування економіки знань. 
Дія деяких прогресивних актів у цій сфері призупинена, або взагалі вони втратили чинність.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Нові виклики розбудови сучасних 
економік, які базуються на знаннях, поставили перед вітчизняною теорією та практикою 
державного регулювання невідкладне завдання перегляду методологічного інструментарію 
формування державної політики у сфері трансферу знань та технологій.  Лінійна модель 
інновацій,  на яку й досі спираються науковці,  не відповідає вимогам часу та не може 
забезпечити формування адекватних сучасним умовам механізмів перетворення вагомого 
освітньо-наукового потенціалу України у конкретні соціально-економічні здобутки, 
покращити позиції нашої країни у світових рейтингах конкурентоспроможності. Політика 
трансферу технологій має бути замінена на більш сучасну політику трансферу знань, що 
сприятиме активізації інноваційних процесів в Україні, переходу вітчизняної економіки на 
інноваційну модель економічного зростання. 

У цьому зв’язку важливим є вивчення передового світового досвіду державного 
регулювання у сфері трансферу знань та технологій та його адаптація до умов в Україні. 
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