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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Воліков В. В.
Розглянуто питання організації науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах.
Акцентовано увагу на необхідності підвищити ініціативність університетів як основних учасників інноваційного процесу. Розкрито сутність наявного підходу до трансферу технологій
у вищих навчальних закладах України та запропоновано його розширення на засадах маркетингу, що наведено у вигляді схеми. Визначено основні групи проблем, які уповільнюють розвиток трансферу технологій та комерціалізації інтелектуальної власності в університетах.
Обґрунтовано, що для підвищення ефективності трансферу необхідно використовувати логіку комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів, яка орієнтована на випереджальне врахування попиту реального сектору економіки в інноваціях на основі використання сучасних інструментів маркетингу.
Ключові слова: трансфер, вищі навчальні заклади, інтелектуальна власність, комерціалізація результатів наукових досліджень, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Воликов В. В.
Рассмотрены вопросы организации научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях. Акцентировано внимание на необходимости повышения инициативности
университетов как основных участников инновационного процесса. Раскрыта сущность существующего подхода к трансферу технологий в высших учебных заведениях Украины
и предложено его расширить с использованием основ маркетинга, что представлено на схеме. Определены основные группы проблем, которые сдерживают развитие трансфера технологий и коммерциализации интеллектуальной собственности университетов. Обосновано,
что для повышения эффективности трансфера необходимо использовать логику коммерциализации результатов научных исследований высших учебных заведений, которая будет
ориентирована на опережающий учет спроса реального сектора экономики в инновациях
на основе использования современных инструментов маркетинга.
Ключевые слова: трансфер, высшие учебные заведения, интеллектуальная собственность, коммерциализация результатов научных исследований, фундаментальные исследования, прикладные исследования.

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY TRANSFER
IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

V. Volikov
Questions of organizing scientific and research activities in higher educational establishments have been considered. Attention has been focused on the necessity of increasing the initiative of universities as the main participants in the innovative process. The essence of the current
approach to technology transfer in higher educational establishments of Ukraine has been disclosed and its development has been proposed based on the principles of marketing, that is presented in a scheme. Main groups of problems which restrain the development of technology transfer and commercialization of universities' intellectual property have been determined. Raising the
technology transfer effectiveness has been proved to require the use of the logic of commercialization of higher educational establishments research findings with a view to anticipating the real
economy sector's demand for innovations based on using modern marketing tools.
Keywords: transfer, higher educational establishments, intellectual property, commercialization of scientific research findings, fundamental research, applied research.

Прискорення темпів інтеграції вітчизняної економіки у світову у 2014 році призвело до різкого зростання
конкуренції на українських ринках. Недосконалість технологій, які використовуються українськими підприємцями,
стало наслідком їх неспроможності конкурувати з високорозвиненими підприємствами країн Європейського Союзу,
США, Китаю та ін. Обмеженість ресурсів, зокрема фінан-

сових, значно уповільнює інноваційний розвиток українських
виробників товарів та послуг. За цих обставин зростає роль
вищих навчальних закладів як носіїв сучасних розробок,
які отримані в результаті наукових досліджень і готові
до впровадження в різних галузях української економіки.
Тому особливу увагу слід приділити забезпеченню більш
тісного зв'язку між наукою, освітою, бізнесом і владою,
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що можливо тільки за умов удосконалення існуючої національної інноваційної системи, у складі якої вирішального
значення набуває інноваційна інфраструктура вищих навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій довів,
що питанням удосконалення інноваційної інфраструктури
у вищих навчальних закладах приділяється багато уваги
з боку зарубіжних та вітчизняних вчених, а також фахівців
у сфері інноваційної діяльності. Так, В. Геєць та інші автори роботи [1] у результатах своїх досліджень роблять висновок, що визначальним фактором для інноваційного
розвитку вітчизняної економіки є наявність сучасних результатів науково-дослідних робіт у вищих навчальних
закладах (ВНЗ) України. Науково-технологічний розвиток
на рівні підприємств, галузей, регіонів та країни можна
забезпечити тільки завдяки функціонуванню ефективної
національної інноваційної системи, де досконалість інфраструктури ВНЗ відіграє вирішальну роль, але в наведених
результатах їхніх досліджень недостатньо уваги приділяється захисту прав на інтелектуальну власність у процесі
трансферу технологій у вищих навчальних закладах.
Колективом авторів роботи [2] на чолі з В. Пономаренком досліджено світовий досвід щодо інноваційного розвитку країн з інтелектуальною економікою та обґрунтовано
пріоритетні напрями розбудови суспільства, в якому вищі
навчальні заклади з розвиненою власною інноваційною
інфраструктурою відіграють важливу роль у реалізації державної інноваційної політики. Особлива увага приділена
питанням комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу нових технологій, розроблених у ВНЗ для їх впровадження в діяльність вітчизняних підприємств на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, але потребують більш детального опрацювання питання, які стосуються використання сучасних інструментів
маркетингу для забезпечення ефективної комерціалізації
інтелектуальної власності вищих навчальних закладів.
П. Перерва та його співавтори [3] за результатами
проведених досліджень світового досвіду й узагальнення
сучасних розробок вітчизняних науковців у сфері трансферу технологій пропонують науково-методичні рекомендації
щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму
впровадження/використання інтелектуальних продуктів.
Також розглянуто питання стосовно специфічних форм
технологічного обміну, моделювання процесів трансферу
технологій з використанням традиційних і сучасних моделей трансферних процесів та їх аналізу, особливостей міжнародної передачі технологій, проблем комерціалізації
результатів інтелектуальної праці і т. ін. Однак недосконалості системи оплати праці науково-педагогічних працівників у ВНЗ України не приділено потрібної уваги.
У роботі [4] під загальним керівництвом П. Цибульова ґрунтовно опрацьовано питання управління трансфером технологій, зокрема у вищих навчальних закладах.
Насамперед це стосується уточнення об'єктів та суб'єктів
трансферу технологій, його форм та основних етапів, розвитку й посилення зв'язків між наукою і освітою, удосконалення нормативно-правової бази у сфері комерціалізації
інтелектуальної власності, оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів тощо. Проте поза увагою
залишились проблеми виплати дивідендів науковцям ВНЗ
державної форми власності, що пов'язано насамперед
з недосконалістю нормативно-правової бази у сфері комерціалізації інтелектуальної власності.
О. Коюда у своїй роботі [5] розглядає теоретикоорганізаційні проблеми створення та діяльності наукових
парків на базі ВНЗ в Україні, узагальнює досвід розвинених

країн світу щодо створення й функціонування інноваційних структур, методів державної підтримки технологічних
та наукових парків. У цій роботі висвітлено основні проблеми комерціалізації інтелектуальної власності у вищих
навчальних закладах та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення цього процесу, однак потребує більш
поглиблених досліджень питання стосовно форм залучення молодих вчених ВНЗ до виконання НДР на базі наукового парку.
На думку Ю. Рубіна [6], головним завданням для
університетів має стати вдосконалення організації наукової діяльності. Особливо це стосується сфери комерціалізації результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт й підготовки висококваліфікованих кадрів
для вітчизняної економіки, які володіють сучасними знаннями і спроможні впроваджувати інновації у всіх сферах
суспільства. Утім недостатньо висвітлені форми стимулювання працівників ВНЗ, які сприятимуть підвищенню їх зацікавленості у формалізації власних наукових здобутків
для подальшого їх розміщення в загальній базі даних результатів НДР вищого навчального закладу.
Результати дослідження та узагальнення світового
досвіду у сфері трансферу технологій і комерціалізації
інтелектуальної власності вищих навчальних закладів та наукових установ у своїх працях висвітлюють і багато інших
авторів. Як приклад, у роботах [7 – 18] запропоновано
заходи щодо вдосконалення системи трансферу технологій
у ВНЗ та наукових установах, підготовлено рекомендації
стосовно проведення моніторингу й аналізу результативності науково-технологічної діяльності, розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління
у науково-технологічній та інноваційній сфері, обґрунтовано необхідність удосконалення вітчизняної законодавчо-нормативної бази у сфері інноваційної діяльності тощо.
Але, незважаючи на численні наукові роботи у цьому напрямі, сьогодні негайного вдосконалення потребує наявна
в Україні модель трансферу технологій та комерціалізації
результатів наукових досліджень ВНЗ відповідно до сучасних вимог на основі вивчення світового досвіду і результатів робіт провідних вітчизняних вчених та фахівців
цієї сфери.
Метою статті є розвиток науково-методичного
підходу до трансферу технологій у вищих навчальних
закладах та обґрунтування рекомендацій щодо його практичного використання.
Інноваційний розвиток економіки України значною
мірою залежить від досконалості механізму, який забезпечує трансфер технологій від вищих навчальних закладів
та наукових установ на вітчизняні підприємства. Провідні
українські вчені у наведених результатах своїх досліджень
щодо вивчення світової практики обґрунтовують, що "...інноваційною вважають таку модель розвитку, яка безпосередньо ґрунтується на отриманні нових наукових результатів та їх технологічному впровадженні у виробництво,
забезпечуючи приріст ВВП головним чином за рахунок
виробництва і реалізації наукоємної продукції та послуг"
[18, с. 31]. Сьогодні головні творці потенційно цінних інтелектуальних активів зосереджені у вітчизняних університетах, які повинні відігравати ключову роль у створенні
й впровадженні інновацій у всіх сферах суспільства. Міністерство освіти та науки (МОН) України фінансує розвиток
наукової складової в українських вищих навчальних закладах за рахунок державного бюджету та міжнародних фондів.
Щороку витрачаються величезні кошти. Вищі навчальні
заклади звітують у МОН України про отримання наукових
результатів світового рівня, які так і залишаються не реа-
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лізованими на потреби суспільства. Тому сьогодні важливим для Уряду є вирішення питання, як отримати прибуток
від цих інвестицій. І це потребує від університетів запровадження ефективної стратегії для забезпечення максимальної реалізації їх наявного науково-технологічного
потенціалу для інноваційного розвитку вітчизняної економіки [1 – 6; 8 – 14; 17].
Прискорена інтеграція економіки України у світовий
простір, яка сьогодні відбувається занадто швидко, змушує
Уряд висувати нові, більш високі вимоги до національної
системи освіти. Діяльність ВНЗ повинна бути більш ініціативною. Зокрема це стосується диверсифікації процесу
реалізації освітянських послуг та наукових досліджень.
Вищі навчальні заклади мають стати найбільш прибутковими та ініціативними учасниками інноваційного процесу, використовувати нові підходи до організації своєї
діяльності, враховуючи досвід та основні тенденції розвитку провідних університетів світу. Особливо це стосується
сфери трансферу технологій, управління процесами створення, виробництва та збуту інтелектуальних продуктів,
формування й розвитку регіональної інноваційної інфраструктури знань для забезпечення вітчизняних підприємців
сучасними технологіями світового рівня, які мають високий відсоток інтелектуальної складової. Реалізація такого
підходу потребує наявності високорозвиненого інтелектуального капіталу та ефективно діючої інноваційної інфраструктури у ВНЗ, удосконалення національного законодавчого
та нормативного забезпечення, а також інших структурних
та якісних перетворень [1 – 19].
Визначальним для формування, функціонування
та реалізації інтелектуального капіталу ВНЗ є використання
ефективних інструментів менеджменту, що передбачає
створення відповідних умов для забезпечення максимального збігу життєво важливих інтересів працівників і стратегічних інтересів вищих навчальних закладів. На жаль, наявна
сьогодні система управління інтелектуальним капіталом
у вітчизняних ВНЗ недостатньою мірою враховує основні
особливості, які притаманні цьому процесу, а саме: значна
частина робочого часу викладачів присвячена акумулюванню знань та підготовці до освітянської діяльності, що
значно зменшує їх можливість залучатись до виконання
наукових досліджень; науково-педагогічні працівники виконують науково-дослідні роботи (НДР), як правило, в рамках предметної області кафедри та дисциплін, які вони
викладають, і тому недостатньо розвиваються міжкафедральні та міждисциплінарні напрями; наукові дослідження
досить часто відповідають науковим інтересам викладачів
і не завжди спрямовані на вирішення найважливіших питань з урахуванням реального сучасного попиту на ринку;
доволі часто відсутня відповідна матеріально-технічна
база для виконання НДР та апробації отриманих результатів на високому світовому рівні, а сучасне українське
законодавство не сприяє розвитку тіснішого співробітництва
з підприємствами в напрямі розвитку виробничих можливостей ВНЗ для випуску інноваційної продукції та послуг
на основі використання власних наукових результатів;
існують обмеження у формах та системі оплати праці науково-педагогічних працівників, що призводить до відсутності
їх зацікавленості і, як наслідок, згортання науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах [2; 7; 10 – 13].
Наукові дослідження, які здійснюються викладачами кафедр та науковцями у вітчизняних ВНЗ, автор пропонує об'єднати у групи. По-перше, це фундаментальні
та прикладні науково-дослідні роботи на замовлення МОН
України, які фінансуються за рахунок загального фонду
державного бюджету; по-друге, НДР, що виконуються

за кошти замовників із реального сектору економіки; потретє, гранти на виконання науково-дослідних робіт, фінансування яких забезпечують міжнародні та вітчизняні
фонди різних форм власності; по-четверте, наукові дослідження, які здійснюються викладачами в межах їх другої
половини робочого часу на кафедрах; по-п'яте, інші НДР,
ініційовані студентами, аспірантами, докторантами та науково-педагогічними працівниками, спрямовані на вирішення
важливих науково-практичних завдань. Такий підхід дасть
можливість контролювати обмін, подальше використання
і впровадження результатів НДР кожної з груп як у навчальному процесі, так і на підприємствах. Локомотивом
для розвитку університетської науки повинні стати наукові
школи, які очолюють провідні вчені світового рівня, спроможні забезпечити інтеграцію та ефективне використання
результатів НДР, отриманих у різних групах наукових досліджень, наведених вище.
Фінансування фундаментальних та прикладних досліджень за рахунок державного бюджету реалізується
на підставі поданих проектів українськими вищими навчальними закладами до МОН України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
за № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок
за рахунок коштів державного бюджету", щороку МОН України оголошується конкурс. Конкурсний відбір проектів
фундаментальних та прикладних досліджень і розробок,
виконання яких планується вищими навчальними закладами та науковими установами у майбутньому році за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється згідно
з відповідним наказом МОН України, Положенням про
проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженим
наказом МОН України від 01.06.2006 р. за № 423, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 р.
за № 1196/13070 [8; 19].
Щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю ВНЗ
та наукових установ, що належать до сфери управління
МОН України, проводиться у два етапи згідно з визначеними напрямами, що складаються із секцій. Такий підхід
використовується з метою постійного підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності
прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок на основі затверджених форм проектів
та експертних висновків [8; 19].
Перший етап конкурсу проводиться у ВНЗ, за його
результатами кращі проекти подаються до МОН України
відповідно до графіка. Визначальним у процесі здійснення
конкурсного відбору на першому етапі є врахування орієнтації проектів на отримання наукових результатів, які будуть конкурентоспроможними на світовому ринку, матимуть
практичне застосування у навчальному процесі. Зокрема
це стосується підготовки кадрів найвищої кваліфікації,
затребуваних на вітчизняних підприємствах, які вирішуватимуть проблеми у соціальній сфері, а також відповідатимуть Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових
досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти
і науки на 2012 – 2015 рр., затверджених наказом Міністерства
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нання кафедральних НДР, які повинні не тільки мати відповідну структуру й дати можливість оцінити науковотехнічний рівень отриманих результатів досліджень, але
й зацікавити підприємців. Тому пропонується обов'язково
запровадити наявність наступної інформації у структурі
звіту кафедральних НДР: по-перше, вказувати галузь використання та перелік підприємств, організацій і установ,
які можуть бути зацікавлені у впровадженні отриманих
результатів; по-друге, зазначати шляхи та можливість використання розробок (якісну характеристика наукових
досягнень, ступінь готовності до впровадження, їх переваги над світовими аналогами тощо); по-третє, наводити
техніко-економічне обґрунтування або доцільність впровадження результатів наукових досліджень та позитивні
показники.
Ознаками високої ефективності наукової діяльності
вищих навчальних закладів є велика кількість впроваджень
результатів НДР на підприємствах, значний обсяг госпдоговірних робіт, чимала сума коштів, отриманих від укладання ліцензійних угод і т. ін. Таким чином, чим досконаліша
система трансферу технологій та розвиненіша інноваційна інфраструктура у ВНЗ, тим кращі ці показники. На основі проведених досліджень [2; 6; 8; 10; 15] пропонується
простежити взаємозв'язок між використанням результатів,
які отримані у різних групах НДР вищого навчального закладу, що забезпечує підвищення ефективності використання бюджетних коштів, вкладених у науково-технологічну
сферу, завдяки збільшенню трансферу нових технологій
на вітчизняні підприємства, і отриманням дивідендів від
комерціалізації інтелектуальної власності (рис. 1).

Результати НДР

освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р.
за № 535. На другому етапі проводиться експертиза проектів наукових досліджень і розробок ВНЗ та наукових установ на секціях за фаховими напрямами з подальшим затвердженням результатів на засіданні Наукової ради МОН
України. Кращі наукові проекти отримують фінансування,
обсяг якою відповідатиме обґрунтованим витратам [8; 17].
Результати, отримані в процесі виконання НДР за кошти
державного бюджету, використовуються в подальших дослідженнях аспірантів, докторантів, науково-педагогічних
працівників під час виконання магістерських робіт і розробки нових курсів лекцій, виконання досліджень на замовлення підприємців.
Організація досліджень науково-педагогічних працівників ВНЗ у рамках другої половини робочого дня викладачів (далі – кафедральні НДР), здійснюється відповідно
до наукових планів кафедр, які розробляються з урахуванням переліку пріоритетних напрямів згідно із Законом
України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
тематичним планом ВНЗ, затвердженим у МОН України;
положеннями і стандартами, які регламентують наукову діяльність у вищих навчальних закладах. Кафедральні НДР є
невід'ємною важливою складовою навчального процесу
студентів та підготовки кадрів найвищої кваліфікації. Крім
того, вищі навчальні заклади повинні стати провідними
науково-методичними центрами у галузі своєї діяльності,
тому отримані наукові результати в процесі виконання
кафедральних НДР мають бути авангардними й забезпечити інноваційний розвиток вітчизняних підприємств.
На жаль, сьогодні існують певні недоліки в процесі
складання науково-технічних звітів за результатами вико-

Навчальний
процес

Центр
трансферу
технологій ВНЗ

$
Інноваційне середовище ВНЗ
Інноваційне середовище України

Інноваційні товари та послуги

Рис. 1. Взаємозв'язок використання результатів НДР
у вищих навчальних закладах для їх ефективного трансферу
Для забезпечення впровадження результатів наукової
діяльності у реальному секторі економіки науковцям ВНЗ
необхідно не тільки активно і плідно співпрацювати з провідними підприємствами та організаціями регіону, в якому
вони знаходяться, а також завойовувати світові ринки. Вирішення питань суто прикладного характеру для потреб

підприємців дає можливість отримати додаткове фінансування для розвитку наукової інфраструктури в університетах.
Але це потребує вдосконалення наявних або створення
нових структур у складі ВНЗ, що було досліджено і запропоновано раніше в роботах [2; 5; 9 – 13; 15], на підставі яких
автор пропонує для підвищення ефективності трансферу
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технологій та комерціалізації інтелектуальної власності ВНЗ
до складу Центру трансферу технологій ВНЗ додати службу
маркетингу (рис. 2), яка забезпечить науковців університету

інформацією щодо реальних потреб ринку в інноваційних
товарах та послугах і буде використана для координації
напрямів наукових досліджень.
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Рис. 2. Доповнення до існуючого підходу
трансферу технологій у ВНЗ України на засадах маркетингу
Сьогодні вищі навчальні заклади недостатньо уваги
приділяють потребам реального сектору економіки у нових
технологіях. Вони більшою мірою проводять наукові дослідження згідно зі своїми інтересами, а потім отримані результати НДР пропонують суб'єктам господарювання. Запропонований підхід (рис. 2) зменшує розрив між наукою
і виробництвом завдяки використанню сучасних інструментів
маркетингу та дає можливість координувати напрями досліджень у ВНЗ згідно із сучасними світовими тенденціями.
Таким чином, розкрити мету вдосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах України,
орієнтовану на випереджальне врахування попиту реального сектору економіки в інноваціях на основі отриманих результатів наукових досліджень ВНЗ, пропонується через
розвиток взаємозв'язку між усіма учасниками цього процесу
на основі використання інструментів маркетингу, що наведено на рис. 3.
Університети знаходяться на початку інноваційного
процесу і тому інноваційний розвиток вітчизняної економіки
залежить від успішності трансферу результатів наукових
досліджень ВНЗ, у яких відповідну політику повинні здійс-

нювати спеціальні структурні підрозділи, наприклад, Центр
трансферу технологій (далі – Центр), або цю функцію університет може доручити власному науковому парку. Але,
на жаль, сьогодні існують певні проблеми, які унеможливлюють трансфер результатів наукових досліджень ВНЗ їхніми Центрами та уповільнюють розвиток наукових парків
як інноваційних структур університету, основні з них належать до трьох груп: 1) взаємовідносини між науковцем
(винахідником, викладачем) та вищим навчальним закладом, в якому він працює (недосконалість нормативно-правової бази, яка регламентує виплату винагороди за створену
інтелектуальну власність у процесі виконання своїх функціональних обов'язків, в тому числі дивідендів); 2) взаємовідносини між ВНЗ та науковим парком, насамперед це
стосується недосконалості механізму передачі активів університету до статутного капіталу наукового парку та отримання дивідендів за комерціалізовану інтелектуальну власність; 3) недосконалість законодавчо-нормативної бази у сфері
комерціалізації інтелектуальної власності, яка практично
стримує діяльність підрозділів комерціалізації, створених
у вищих навчальних закладів.
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Рис. 3. Трансформація логіки комерціалізації результатів НДР вищих навчальних закладів
Отже, сьогодні слід послідовно та логічно навести
лад і досягти потрібного погодження у законодавчо-нормативній базі у сфері трансферу технологій і комерціалізації
інтелектуальної власності. Особливо це стосується діяльності центрів трансферу технологій ВНЗ, а також взаємовідносин між університетами та науковими парками, що
потребує проведення поглибленого дослідження для визначення і вирішення наявних проблем у сфері трансферу.
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