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КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
З огляду на те, що одним із головних завдань Стратегії інноваційного 

розвитку України є розробка і впровадження механізму активізації 
інноваційних процесів, то інноваційний розвиток підприємницької діяльності 
стає об’єктивною необхідністю, а розроблення і впровадження інновацій на 
підприємстві дають змогу здійснити трансфер технологій. 

Відомими формами трансферу технологій або передачі технології є 
вертикальний і горизонтальний. Поділ залежить від типу передачі 
технології. 

Так, горизонтальний трансфер інтелектуальної власності — це 
фактичний продаж технологій як таких, а вертикальний трансфер 
технологій — це продаж за допомогою освоєння нових технологій власними 
силами і продажів готової продукції [1, с. 72]. 

Залежно від видів інноваційної політики виділяють: корпоративний, 
регіональний, національний і транснаціональний трансфер технологій. 

Корпоративний технологічний трансфер технологій є одним із 
головних напрямів здійснення трансферу технологій. 

Його реалізація можлива завдяки обміну інформацією між 
структурними підрозділами і відділами підприємства (науково-дослідні та 
конструкторські відділи, промислові лабораторії, виробничі цехи), а також 
може бути прискорена мотивованою співпрацею з регіональними 
інститутами (підприємствами, університетами / НДІ, державними 
науковими установами) шляхом узгодженості діяльності суб’єктів 
господарювання з напрямами регіональної інноваційної програми. 

Регіональний трансфер технологій полягає в обміні технологіями в 
межах області, краю, району, частини країни. Прикладом цього трансферу 
технологій можуть бути ті регіони, в яких спостерігається концентрація 
підприємств однієї галузевої приналежності (видобуток корисних копалин, 
сільське господарство, металургійні виробництва та ін.). 

Національний технологічний трансфер передбачає спільну діяльність 
правових, адміністративних, економічних структур, інститутів і суб’єктів 
господарювання в межах держави. 

Транснаціональний трансфер технологій спирається на розвинені 
політичні, економічні, науково-технічні та гуманітарні зв’язки між 
державами [2, с. 16]. 



 
104 

За засобами передачі технологій або за комерційною природою чи 
економічним змістом трансфер технологій поділяють на комерційний і 
некомерційний. 

Некомерційний трансфер технологій передбачає обов’язкова передача 
інноваційної розробки господарюючому суб’єкту, який здійснює її подальше 
застосування, промислове освоєння, і ця дія не обов’язково має передбачати 
отримання комерційної вигоди [3, с.57]. 

Комерційний трансфер — трансфер, при якому споживач (покупець) 
виплачує винагороду власнику (який може бути, а може і не бути 
розробником) технології в тій чи іншій формі та розмірах, на договірних 
умовах [4, с. 29]. 

Соловйов В. П. пояснює, що трансфер технологій завжди передує 
процесам їх комерціалізації та базований на сукупності специфічних явищ і 
процесів [5, с. 243]. 

Проте С. М. Кацура вважає, що комерціалізація технології — це те ж 
саме, що й комерційний трансфер [6]. Але комерціалізація технологій 
передбачає перетворення технології на джерело прибутку, тоді як трансфер 
технологій — це передача знань і перетворення їх на інноваційну 
технологію. 

Таким чином, до форм трансферу технологій слід відносити такі: 
вертикальний, горизонтальний, корпоративний, регіональний, 
національний, транснаціональний, комерційний і некомерційний трансфер 
технологій. 
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