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Метою статті є дослідження механізму трансферу актуальних та якісних знань на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки як одного з 
головних принципів співробітництва основних гравців на економічному ринку. Досягнення такого результату можливе тільки за умови коопера-
ції ресурсів і повноважень центральних, регіональних органів влади, місцевого самоврядування, наукових установ, освітніх закладів і підприємств, 
а також поєднання їх цільових настанов в єдину систему. У статті здійснено структурний аналіз сучасного стану механізму трансферу знань 
у світі та в Україні. Досліджено вітчизняну та зарубіжну науково-методичну базу щодо трансферу знань у системі вищої освіти. Здійснено ана-
ліз основних комерційних форм трансферу реалізованих знань. Досліджено сутність механізмів лізингу, патентно-ліцензійної торгівлі правами 
на об’єкти промислової власності та спільного підприємництва. Визначено сутність поняття технопарку та його ключові характеристики. 
Розглянуто цикл передачі якісних знань між закладами вищої освіти та виробничим сектором та надано класифікацію основних видів трансфе-
ру знань. Також розглянуто модель четвертної спіралі та її складові елементи. Досліджено взаємозв’язок між ключовими учасниками процесу 
трансферу знань згідно з моделлю четвертної спіралі. Запропоновано альтернативні визначення понять трансферу знань та центру трансфе-
ру знань. Розкрито сутність та головні переваги створення центрів трансферу знань на комерційній та державній основі.
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Криворотенко А. В., Левченко А. А. Механизм трансфера знаний  
в условиях инновационных трансформационных преобразований

Целью статьи является исследование механизма трансфера акту-
альных и качественных знаний на современном этапе развития от-
ечественной экономики как одного из главных принципов сотрудни-
чества основных игроков на экономическом рынке. Достижение та-
кого результата возможно только при условии кооперации ресурсов 
и полномочий центральных, региональных органов власти, местного 
самоуправления, научных учреждений, учебных заведений и предпри-
ятий, а также сочетания целевых установок в единую систему. В 
статье осуществлен структурный анализ современного состояния 
механизма трансфера знаний в мире и в Украине. Исследована отече-
ственная и зарубежная научно-методическая база по трансферу зна-
ний в системе высшего образования. Осуществлен анализ основных 
коммерческих форм трансфера реализованных знаний. Исследована 
сущность механизмов лизинга, патентно-лицензионной торговли 
правами на объекты промышленной собственности и совместного 
предпринимательства. Определена сущность понятия технопарка и 
его ключевые характеристики. Рассмотрен цикл передачи качествен-
ных знаний между учреждениями высшего образования и производ-
ственным сектором и предоставлена классификация основных видов 
трансфера знаний. Также рассмотрена модель четвертной спирали и 
её составляющие элементы. Исследована взаимосвязь между ключе-
выми участниками процесса трансфера знаний по модели четверт-
ной спирали. Предложены альтернативные определения понятий 
трансфера знаний и центра трансфера знаний. Раскрыта сущность 
и главные преимущества создания центров трансфера знаний на ком-
мерческой и государственной основе.
Ключевые слова: трансфер знаний, трансфер технологий, трансфер 
инноваций, знания, центр трансфера знаний, инновации, модель чет-
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Kryvorotenko A. V., Levchenko A. O. The Mechanism of Knowledge 
Transfer in the Conditions of Innovative Transformations

The article is aimed at studying the mechanism of transfer of relevant and 
qualitative knowledge at the current stage of development of the national 
economy as one of the main principles of cooperation of the main actors in 
the economic market. Achieving such a result is possible only if the resources 
and powers of central, regional governments, local governments, scientific 
institutions, educational institutions and enterprises are co-operative, as well 
as target objectives are combined into a single system. The article carries out 
a structural analysis of the current status of the mechanism of transfer of 
knowledge in the world and in Ukraine. The domestic and foreign scientific-
methodical basis for the transfer of knowledge in the higher education sys-
tem is researched. An analysis of the main commercial forms of transfer of 
realized knowledge is carried out. The essence of leasing mechanisms, patent 
and licensing trade in rights to industrial property and joint entrepreneurship 
are explored. The essence of the concept of technopark and its key character-
istics are defined. The cycle of transfer of quality knowledge between higher 
education institutions and the production sector is considered and a classifi-
cation of the main types of knowledge transfer is provided. Also considered 
is the model of quadruple helix and its constituent elements. The relationship 
between the key participants in the transfer process of knowledge according 
to the quadruple helix model is researched. Alternative definitions of knowl-
edge transfer concepts and knowledge transfer center are suggested. The es-
sence and main advantages of creating knowledge transfer centers on both 
the commercial and the State basis are covered.
Keywords: knowledge transfer, technology transfer, innovation transfer, 
knowledge, knowledge transfer center, innovations, quadruple helix model, 
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Прискорені темпи розвитку наукового сектора 
та зростання рівня конкуренції на сучасному 
світовому та вітчизняному ринках диктують 

провідну роль інноваційного шляху розвитку укра-
їнської економіки. Світовий досвід демонструє, що 
процес впровадження інновацій у кожну сферу діяль-
ності індивіда неможливий без наявності в суспіль-
стві відповідних інститутів, які налагоджують вза-
ємовигідні відносини між всіма учасниками іннова-
ційного процесу, забезпечуючи їм доступ до наявних 
джерел актуальної інформації. Варто зазначити, що 
дане партнерство має на меті допомогти всім грав-
цям на економічному ринку вірно визначати пріори-
тети науково-технологічних розробок і впроваджу-
вати їх результати на практиці. Це дасть змогу під-
вищити кількість та якісні характеристики продукції, 
що випускається вітчизняними підприємствами. 

Проте слід додати, що забезпечення такого 
результату можливе тільки за умови співпраці цен-
тральних, регіональних органів влади, місцевого 
самоврядування, наукових установ, закладів вищої 
освіти та підприємств, а також створення єдиної сис-
теми інноваційного розвитку економічних структур 
різного рівня та залучення інвестицій у їх розвиток. 

Інноваційний підхід до вирішення даної про-
блеми полягає у створенні дієвого механізму транс-
феру сучасних знань між усіма учасниками даної сис-
теми [4; 5].

У ХХІ ст. феномен трансферу знань та його ін-
новаційної складової являють собою досить ґрун-
товну сферу для досліджень, про що свідчить велика 
кількість публікацій на дану тему в сучасній науковій 
літературі. Різним аспектам дослідження даної про-
блематики приділяли увагу такі науковці: Т. Такеуші, 
К. Бейлон, Г. Іцковіц, Д. Белл, М. Бойсот, Дж. Даннінг, 
В. Келлер, Ф. Махлуп, М. Порат та інші. Поряд з цим, 
варто відмітити наукові дослідження трансферу знань 
і сучасних науковців, серед яких: Л. Антошкіна, І. Ка-
ленюк, Н. Ушенко, О. Грішнова, О. Левченко, Л. Се- 
мів та інші. Однак серед дослідників немає єдиної 
думки щодо способів організування процесів переда-

чі нових знань. Тому дані питання потребують уточ-
нення з метою підвищення ефективності процесів 
трансферу знань і технологій.

Генерація нових наукових знань і освітня діяль-
ність є двома основними стовпами функціонування 
інноваційного кластера країни. Здійснення ж іннова-
ційної діяльності вимагає від суспільства того, щоб 
знання та інформація стали таким самим ринковим 
продуктом, як і товар у речовій формі, а для цього 
необхідна відповідна інфраструктура, яка отримала 
назву «система трансферу знань». Трансфер знань 
покликаний забезпечити передачу знань, включаючи 
технології, досвід і навички, від університету до за-
мовників – підприємств, громадських і державних 
структур, приводячи до інновацій в економіці та сус-
пільній сфері [9].

Трансфер знань – це передача технологій, ноу-
хау, соціально-організаційних інновацій та ви-
находів, розроблених у закладах вищої освіти, 

дослідницьких інститутах академічного чи корпора-
тивного типу в сектор народного господарства. Осо-
бливістю сучасного трактування трансферу знань в 
умовах поширення гуманістичної парадигми є те, що 
необхідно виокремлювати також категорію транс-
феру освітніх знань. Варто відмітити, що в сучасних 
умовах взаємодії секторів науки та виробництва 
якість освітнього процесу визначається рівнем якості 
освітніх знань [2; 3].

Світовий досвід вчить, що найрозповсюджені-
шими у світі комерційними формами трансферу реа-
лізованих знань, як елементу інноваційного процесу, 
є такі:
 патентно-ліцензійна торгівля правами на 

об’єкти промислової власності;
 формування спільних колективів (підпри-

ємств) на інноваційній основі;
 прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які супрово-

джуються отриманням сучасного обладнання 
та технологій;

 оренда (лізинг) техніки, що втілює в собі нову 
технологію [8].
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Патентно-ліцензійна торгівля правами на 
об’єкти промислової власності. Із числа вищенаведе-
них форм майже 80% обсягу всіх світових операцій з 
комерційної передачі інновацій припадає на продаж 
ліцензій на винаходи та ноу-хау. Стан кількості при-
дбаних нових технологій (за їх формами) по Україні  
в цілому у 2018 р. наведено в табл. 1, з якої видно, що 
77,6% придбаних нових технологій та інших техніч-
них досягнень (тобто переважна їх кількість) купува-
лися в Україні, а решта (22,4%) – за її межами.

но 62 та 44 одиниць, що складало 3,7 і3,1% загальної 
кількості спільних підприємств в Україні в зазначено-
му періоді. На цих підприємствах було зайнято 2,3% 
працівників.

Пряме іноземне інвестування. З розвитком рин-
кової економіки та посиленням тенденцій до інтерна-
ціоналізації та глобалізації господарських зв’язків на-
бувають дедалі зростаючого значення прямі іноземні 
інвестиції. На їх міжнародному переміщенні ґрунту-
ється транснаціоналізація процесу виробництва.

Таблиця 1

Кількість придбаних нових технологій по Україні в цілому у 2018 р.

Придбані технології
Усього

У тому числі

в Україні за її межами

шт. % шт. % шт. %

Усього 1507 100 1170 77,6 337 22,4

у тому числі: 
ліцензії на використання об’єктів промис-
лової власності

59 3,9 51 3,4 8 0,5

ноу-хау, угоди на придбання технологій 
тощо 288 19,2 273 18,1 15 1,0 1,0

результати досліджень і розробок 112 7,4 108 7,2 4 0,2

одержання технологій у складі наданих 
інвестицій 42 2,8 11 0,7 31 2,1

лізинг 2 0,1 2 0,1 – –

інше 145 9,6 98 6,5 47 3,1

Серед різних форм придбаних технологій най-
більше місце займало устаткування, частка якого в 
загальній їх кількості дорівнювала 57,0%, з яких 41,6% 
припадало на вітчизняний ринок, а 15,4% – на закор-
донні ринки.

Утримати старі ринки та завоювати нові здатні 
фірми і країни, що витримують технічну і технологіч-
ну конкуренцію, яка базується на інноваціях. Іннова-
ція – створення та використання (впровадження) но-
вих знань у промисловості, економіці та суспільстві. 
Інновація виробника будь-якого продукту складаєть-
ся з інновацій суміжників і постачальників. Напри-
клад, електроніка у фотоапаратах прийшла від суміж-
ників і привнесла багато нових і додаткових послуг  
і можливостей. Таким чином, додана вартість «відсу-
вається» далі в елементну базу [9].

Спільне підприємництво. Спільні підприємства 
у світовій практиці були і є головним засобом, за до-
помогою якого долаються існуючі юридичні та інші 
бар’єри, що обмежують імпорт капіталу. Організацій-
ні форми постійного спілкування спільно працюючих 
фахівців, що представляють різні сторони у відноси-
нах щодо передачі інновацій, є найбільш ефективни-
ми і водночас – найменш комерційно контрольовани-
ми щодо успішного їх трансферу. В Україні кількість 
спільних підприємств, які виконували дослідження 
та розробки, у 2016 та 2017 рр. дорівнювала відповід-

Лізинг. Засобом активізації інвестиційної ді-
яльності з метою технологічного розвитку, реалізації 
продукції та науково-технічних досягнень, створен-
ня нових робочих місць виступає лізинг. Він широко 
розповсюджений у всьому світі та визнається одним 
із найефективніших і надійніших методів одержання 
вітчизняних та іноземних інвестицій у вигляді сучас-
ного виробничого устаткування. У США майже по-
ловина кредитів надходить через лізинг. У багатьох 
країнах з використанням лізингу залучається понад 
чверть всього устаткування [1].

Відносно новою і досить рідкісною інновацій-
ною формою організації робіт у світі є техно-
парки (відповідно до напряму діяльності часто 

використовуються терміни: «науковий парк», «тех-
нологічний парк», «науково-технологічний парк» і 
т. п.) і технополіси. Дана форма діяльності являє со-
бою об’єднану навколо наукового центру (універси-
тету, великого вишу) науково-виробничу, навчальну 
та соціокультурну зону забезпечення безперервно-
го інноваційного циклу, практичного використання 
науково-технічних досягнень, комерціалізації ре-
зультатів наукової діяльності. На початковому етапі 
об’єднання, як правило, ця форма реалізується у ви-
гляді наукового парку, а через деякий час (2–3 роки), 
коли з’являються результати науково-технічних роз-
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робок і виникає необхідність залучати сучасне на-
укомістке виробництво, такий парк стає науково-тех-
нологічним парком. Технопарки широко поширені у 
Великобританії та США.

Технополіси – це технопарки великого, іноді 
міжнародного масштабу, що набули широкого поши-
рення в Німеччині та Японії. Такі парки носять бага-
тоцільовий характер. Завдяки їм різко прискорюєть-
ся впровадження нових технологій, а фундаменталь-
на наука завдяки інтенсивному зворотному зв’язку 
отримує додаткові стимули. Підвищується якість 
освіти, створюється нове соціокультурне середовище 
в регіоні, збільшується база оподаткування та підви-
щується якість життя [9].

Результатом запровадження інноваційного під-
ходу до створення ефективної системи передачі 
знань є створення Інвестиційно-інноваційного 

центру трансферу знань. Таким чином, створення ви-
щезазначеного інституту є необхідним для вітчизня-
ної інноваційної сфери вже сьогодні, про що свідчать 
тенденції в розвитку світової економіки.

Центр трансферу знань має зв’язувати осно-
вних партнерів – підприємства, організації, вищі на-
вчальні заклади, лабораторії з наукових досліджень  
і розробок, консультантів, регіональні та місцеві ор-
гани влади – в загальну структуру. Він має дати мож-
ливість підприємству або організації придбати зна-
ння, яких воно не має у своєму розпорядженні або 
вироблення яких вимагає великих витрат праці, часу 
і засобів [4; 5].

Центри трансферу знань можуть бути як не-
залежними установами з надання консультативних 
послуг, так і частиною ЗВО, акумулюючи наявні та 
потенційні наукові ресурси для подальшого їх за-
стосування в ринковому та дослідницькому секторах 
народного господарства. Дані структури будуються в 
центрах ділової активності, що вже довели свою силу 
й конкурентоспроможність на світовому ринку.

В умовах становлення економіки знань знання 
створюються не лише у ЗВО, а й на більш локальному 
рівні (підприємства, громадської організації, окре-
мого індивіда). Тому принципово важливим компо-
нентом економіки знань має стати процес створення 
центрів з передачі знань на місцевому рівні, за актив-
ного сприяння органів державної влади.

На сучасному етапі розвитку економіки Украї-
ни роль інновацій зростає високими темпами. Це 
пов’язано насамперед із виникненням потреб у нових 
товарах, продуктах і послугах, які уможливлюють ви-
рішення проблеми економічного та соціального роз-
витку. 

Тому процес якісної двосторонньої передачі 
знань між закладами вищої освіти (ЗВО) та підпри-
ємствами набуває в сучасному світі все більшого 
значення. Саме тому необхідно налагодження ефек-
тивного механізму передачі якісних і сучасних знань 

освітніми та науковими центрами через їх трансфер у 
виробничий сектор, що показано на рис. 1.
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Рис. 1. Цикл передачі якісних знань між ЗВО  
і виробничим сектором

Джерело: авторська розробка.

Однак у цьому процесі, в результаті як об’єк-
тивних, так і штучних перепон, виникають бар’єри 
на шляху вільного обміну інформацією між ЗВО та 
виробничим сектором, тобто двох головних інди-
каторів розвитку економічної сфери. Це, своєю чер-
гою, провокує перешкоди на шляху трансферу знань 
і технологій з метою розроблення рекомендацій з їх 
усунення. Тому процес ефективного трансферу знань 
набуває у сучасному світі все більшого значення. 
Практична та теоретична значущість, актуальність 
категорії трансферу знань у системі вищої освіти зу-
мовлює посилений науковий інтерес до проведення 
змістовних наукових досліджень з даного питання.

Відповідно до трансформаційних змін, які су-
проводжують розвиток соціально-економіч-
ної сфери, можна стверджувати, що поняття 

трансферу знань зазнає істотних перетворень відпо-
відно до сектора застосування. Можна виділити такі 
види трансферу знань, що наведено на рис. 2.

Основними цілями закладів вищої освіти та на-
уково-дослідних організацій при трансфері знань є:
 сприяння комерціалізації результатів науко-

вих досліджень;
 винагорода, збереження і підбор професор-

сько-викладацького складу;
 створення тісніших зв’язків з галузями про-

мисловості;
 створення доходу та сприяння економічному 

зростанню [4; 5].
Варто зазначити, що у визначенні безпосередніх 

учасників механізму трансферу знань основополож-
ним є орієнтація на модель четвертної спіралі (The 
Quadruple Helix Model). Модель четвертної спіралі 
була розроблена Ю. Караяннісом і Д. Кемпбелл у 2009 р.  
і базувалася на основі досліджень науковця Генрі Іц-
ковіца. Згідно з концепцією даної моделі, наведеної 
на рис. 3, у розробці основних напрямів та рекомен-
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 Трансфер знань  

  

Моносекторальний
трансфер – це передача 
освітніх знань,
технологій, 
інноваційних розробок 
між суб’єктами одного 
типу (підприємствами, 
університетами, 
суспільними групами)

Міжсекторальний 
трансфер – це процес 
передачі теоретичних
і практичних надбань 
між двома секторами 
різних типів 
(університет – 
підприємство, 
підприємство – держава, 
держава – 
суспільна група)

Полісекторальний 
трансфер – 
це збалансований 
процес взаємної 
кооперації з передачі 
освітніх знань усіма 
суб’єктами трансферу 
(ЗВО, бізнес, наука, 
суспільство, держава)

Рис. 2. Класифікація трансферу знань
Джерело: авторська розробка.

 

Знання  

 
  

Суспільство
 

Держава  

Наука
(ЗВО) Виробництво

Рис. 3. Модель четвертної спіралі  
(The Quadruple Helix Model) 

Джерело: авторська розробка. 

дацій щодо механізму трансферу сучасних знань має 
прослідковуватися чітка взаємодія органів влади, 
освіти і науки, бізнесу та суспільства [7].

Однією з ключових тенденцій сучасного роз-
витку механізму трансферу знань є його без-
умовна орієнтація на формування інновацій-

ної екосистеми вітчизняної економіки. Отже, інно-
ваційна екосистема – це синергія держави, підпри-
ємницького та дослідницького середовища з вико-
ристанням організаційних, нормативних, навчально-
методичних та фінансових ресурсів і запровадження 
механізму передачі знань з метою трансформації в 
інноваційні продукти. Саме цей принцип багатосто-
ронньої взаємодії лежить в основі підходу до тракту-
вання суті трансферу знань. Суб’єктами інноваційної 
екосистеми є всі учасники, що беруть участь у проце-
сі створення інновацій (студенти, університети, під-
приємці, професіонали, приватні інвестори, органі-
зації, наукові центри, інвестори, фонди, компанії) [6].

ВИСНОВКИ
Розглянувши сутність та результати функціо-

нування Центру трансферту знань, можна зазначити, 
що організація такого виду співпраці між ключовими 
гравцями вітчизняного освітнього ринку, представ-
никами влади та виробничого сектора дасть змогу 
створити в Україні потужну базу для розвитку інно-
ваційного сектора та впровадження результатів його 
діяльності в короткостроковій перспективі.

На сьогоднішньому етапі розвитку національ-
ної економіки однією з головних причин гальму-
вання розвитку локальних інноваційних екосистем 
є відсутність механізму державної політики щодо 
регулювання та оцінки рівня привабливості іннова-
ційного середовища. Створивши потужну наукову та 
дослідницьку бази, Україна отримає можливість для 
технологічного прориву в майбутньому, адже роз-
виток інноваційного сектора – це шанс для України 
зайняти почесне місце серед держав, що створюють 
конкурентоспроможний і наукомісткий продукт.     
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