
Сьогодні Україна має достатній потенціал для інноваційного 

розвитку економіки, зокрема для прискорення використання в усіх 

сферах життя новітніх розробок і технологій шляхом їх трансферу.             

<…> Знання й інформація разом з духовністю, тобто нематеріальні активи, у 

майбутньому стануть основною продуктивною силою. Для прискорення 

цього процесу насамперед потрібно поширення досвіду й знань у сфері 

інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ) трансферу технологій (ТТ), 

розроблення пропозицій щодо вирішення проблеми комерціалізації об’єктів 

права інтелектуальної власності й інноваційної діяльності, а також 

налагодження відносин у цій сфері між різними структурами. 

Найактуальнішими є проблемні питання, що стосуються розбудови 

інноваційної інфраструктури й мережі трансферу технологій в Україні, 

нормативно-правового регулювання трансферу технологій, міжнародного 

трансферу технологій і захисту від недобросовісної конкуренції, комерційної 

реалізації ноу-хау, стратегії формування регіональних інноваційних систем, 

фінансової підтримки розвитку інноваційної інфраструктури, інформаційно-

аналітичного забезпечення трансферу технологій, підвищення 

конкурентоспроможності української економіки й державної інноваційної 

політики тощо. 

В умовах глобальної конкуренції саме людський (креативний) й 

інноваційний фактори визначають парадигму економічного розвитку 

національного господарства й забезпечують економічну безпеку будь-якої 

країни. Тому вкрай актуальною стає проблема розробки такої національної 

політики, відповідно до якої ділові кола й дослідні структури разом 

опрацьовують і здійснюють заходи щодо створення найсприятливіших умов 

для високотехнологічних компаній, які активно втілюють трансфер 

технологій. Досвід показує, що кластери високотехнологічної промисловості 

виникають там, де побудовано необхідну інноваційну інфраструктуру, є 

кваліфікований людський капітал й економічні стимули. 

<…> Основними цілями інформаційно-аналітичного забезпечення 

трансферу вітчизняних технологій є актуалізація інформації про 

інтелектуальні досягнення країни в науково-технічній і виробничій сферах 

діяльності; створення інфотеки нових технологій і ноу-хау, що розроблені в 

Україні; створення банку даних учених і фахівців міжнародного рівня; 

ефективне використання відповідного інформаційного ресурсу на 

державному й регіональному рівнях; інформування місцевих й іноземних 

споживачів про ефективні вітчизняні технології та ступінь їх готовності до 

комерціалізації й трансферу через національні й міжнародні мережі 

трансферу технологій. 



Досягнення цих цілей потребує вирішення ряду методичних, 

організаційних і технологічних питань, центральними з яких є створення 

банків даних нових технологій і пошук необхідної інформації в цих банках 

даних для визначення можливостей трансферу технологій як за кордон, так і 

в інші галузі вітчизняної промисловості (Ямчук А. Теоретико-методичні 

основи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій в 

національному господарстві // Проблеми науки. – 2012. – № 2. – С. 3, 6). 


