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В умовах світової глобалізації та інтеграції, посилення конкуренції на світових 
ринках рівень економічного розвитку країни визначає НТП та здатність до 
комерціалізації інтелектуальних факторів. Однією з найважливіших складових 
інноваційного процесу і перспективним механізмом економічної стабілізації держави є 
трансфер технологій, сутність якого полягає в передачі ноу-хау, нових технологій, 
технологічного обладнання та науково-технічних знань від власника до замовника. В 
національному законодавстві високі технології визначаються як «технології, які 
розроблені на основі новітніх наукових знань, за технічним рівнем перевищують кращі 
вітчизняні та іноземні аналоги і спроможні забезпечити передові позиції на світовому 
ринку наукомісткої продукції».  

Через недостатнє розповсюдження прогресивних технологій Україна втрачає 
активні позиції на ринку, що є значним бар’єром на шляху до прогресивного розвитку 
бізнесу та національного добробуту в цілому. 

Для кращого використання національного наукового та інноваційного 
потенціалу, потрібно, щоб швидкість і ефективність процесу створення та втілення 
нової ідеї зводилась до мінімальних затрат часу та фінансів. І хоч Україна робить перші 
кроки на шляху інтеграції в світову, більш розвинену економіку, за допомогою 
реалізації процедури передачі нових науково-технічних знань від власника 
(розробника) до виробника (замовника) на рівні держав, залишається ще багато 
перешкод. Так, в Україні через слабку взаємодію науки і бізнесу трансфер технологій 
не знайшов свого належного розвитку, тому перспективні наукові розробки часто не 
реалізуються. Через це країна втрачає можливість використання стратегії нарощування 
інноваційного потенціалу на пріоритетних напрямах НТП, що загрожує закріпленням у 
країні екстенсивної моделі розвитку економіки. Великою проблемою України в цьому 
питанні є відсутність сучасної законодавчої бази та єдиного керівного органу з питань 
трансферу технологій, який здійснює контроль та вдосконалення законодавства. В 
Україні вкрай несприятливою для проведення послідовної науково-технічної та 
інноваційної політики стала постійна реорганізація органів державного управління 
науковою діяльністю. Після ліквідації Держкомітету України з питань науки та 
інтелектуальної власності та передачі його функцій МОН фактичний вплив останнього 
на науково-технічну сферу значно знизився, що відбилось на місці України у рейтингу 
використання технологій. 

На даному етапі потрібно формувати ефективну державну інноваційну, 
спрямовану на створення та вдосконалення нормативно-правової бази; варто звернути 
увагу на створення Національної агенції з питань трансферу технологій та 
інтелектуальної власності при Державному комітеті з питань науки та технологій 
України, а також створення національної сітки центрів трансферу технологій. Зазначені 
пропозиції дадуть можливість концентрувати значні фінансові та інтелектуальні 
ресурси на пріоритетних напрямках розвитку нашої держави.  


