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Враховуючи, що нульовий резерв часу мають події 
та роботи, котрі належать критичному шляху, вихо-
дить, що критичним є шлях: (A, C, D, F, G, H, J, L), що 
складає 80 днів. 

Дисперсія критичного шляху: D = D(A) + D(C) + 
D(D) + D(F) + D(G) + D(H) + D(J) + D(L); D = 3,67. 

Звідси середньоквадратичне відхилення (корінь 
квадратний з дисперсії): σ = 1,92. 

 

 
 

Рис. 1. Сіткова модель аналізу портфеля бізнесів 
 

Визначимо ймовірність завершення портфельного 
аналізу в інтервалі ± 5 % від критичного шляху. Для 
цього використаємо формули (3), (4). 
P (t < 84) = 0,9575; P (t < 76) = 0,0425. 

Таким чином, ймовірність того, що весь комплекс 
робіт буде виконано не більш, ніж за 84 дні, складає 
95,75 %, у той же час ймовірність його виконання за 
76 днів – усього 4,25 % . 

Враховуючи можливість виконання робіт точно в тер-
мін, яка складає 95 % визначимо час потрібний для здійс-
нення портфельного аналізу. Для цього використаємо фо-
рмулу (5). В графі Ф(z) поставимо коефіцієнт 1,9 що є екві-
валентом 95 % згідно з таблицею стандартних нормальних 
відхилень. Тоді отримаємо: Т = 84. Таким чином, максима-
льний строк виконання портфельного аналізу при задано-
му рівні ймовірності р = 95 % складає 84 дні. 

Модель (PERT) аналізу портфеля бізнесів (рис. 1) дає 
можливість у повній мірі оцінити часові параметри процесу 
портфельного аналізу, що, у свою чергу, дозволить гармо-
нізувати етапи здійснення аналізу портфеля бізнесів.  

Висновки. Таким чином, визначення етапів про-
цесу портфельного аналізу бізнесів дало змогу про-

вести їх комплексний аналіз і розробити сіткову мо-
дель портфельного аналізу, та на основі цього оціни-
ти й оптимізувати часові параметри робіт.  

Перспективи подальших розробок у цьому на-
прямку. Врахування розроблених пропозицій дасть змогу 
удосконалити процес портфельного аналізу бізнесі підп-
риємств, забезпечить досягнення їх стратегічних цілей та 
сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ 

ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 
 

Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу 
увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі те-
хнологічних вищих навчальних закладів. 

 
The paper deals with the key forms of the organizational and economic mechanism of regulation of technology transfer. The special 

attention is paid to the creation of "turnkey enterprises" and to the role and place of technological universities in this process.  
 
Постановка проблеми. Ефективне функціонуван-

ня організаційно-економічного механізму регулювання 
трансферу технологій є основою розвитку національ-
ного господарства на інноваційній основі. З позицій 
комплексності організаційно-економічний механізм 
регулювання трансферу технологій можна структуру-
вати на три основні функціональні блоки, а саме – ор-
ганізаційний, економічно-фінансовий та нормативно-
правовий. Ефективна взаємодія цих блоків може бути 
реалізована лише при збалансуванні їх впливу на різ-
них рівнях державного регулювання трансферу техно-
логій, що, у свою чергу, забезпечить основу стабільно-
го розвитку національного господарства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню економічних механізмів та їх складових прис-
вячено роботи В. Буркова [1], В. Кондратьева [1], 
А. Кульмана [2], С. Онишко [3], О. Терещенко [4]. 

Окремим проблемам розвитку інноваційної діяльності 
та трансферу технологій у своїх наукових пряцях 
приділяли увагу багато іноземних і вітчизняних уче-
них: Л. Гохберг [5], Б.-А. Лундвал [6], Р. Нельсон [7], 
К. Фріман [8], В. Геєць [9], В. Семиноженко [9] та ін. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
З позицій удосконалення організаційно-економічного 
механізму регулювання трансферу технологій загалом, і 
кожного з його функціональних елементів зокрема, не-
обхідно визначити ключові елементи цього механізму 
(насамперед, форми трансферу технологій), які при їх 
взаємодії забезпечують динамічний розвиток націона-
льного господарства на інноваційній основі. 

Формулювання завдань та цілей статті. Метою 
статті є визначеня перспектив різних організаційно-
правових форм трансферу технологій в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Організаційно-
економічний механізм регулювання трансферу техно-
логій – це сукупність форм і методів, інструментів і 
важелів, нормативно-правового та інформаційного 
забезпечення, які забезпечують рух, насамперед, 
нових знань (know-how) і високих технологій та пере-
творюють їх на готові інноваційні продукти. Дослі-
дження основних форм трансферу технологій 
доцільно проводити в такій послідовності: спочатку 
розглянути основні організаційні форми, а 
завершити – економічними формами. 

Однією з основних форм трансферу технологій є 
філія – стовідсоткове володіння міжнародною корпорацією 
активами зарубіжної компанії. Дана форма пов’язана із 
прямими іноземними інвестиціями (ПІІ). Згідно зі статтею 
95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений 
підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місце-
знаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії 
та представництва не є юридичними особами, вони наді-
ляються майном юридичної особи, що їх створила, і діють 
на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій 
та представництв призначаються юридичною особою і 
діють на підставі виданої нею довіреності [10]. 

Наступною організаційною формою є спільні підпри-
ємства – підприємства, які базуються на спільному капіталі 
суб’єктів господарської діяльності України та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, на спільному управлінні 
та на спільному розподілі результатів та ризиків [11]. 

Ще одною організаційною формою трансферу те-
хнологій є створення бізнесу "під ключ" – вид підпри-
ємницької активності, в межах якої створюються всі 
необхідні передумови для того, щоб негайно розпоча-
ти ведення бізнесу. Це форма готового бізнесу, який 
включає матеріальні ресурси (інвентар і устаткуван-
ня) та нематеріальні активи, наприклад, раніше ство-
рена ділова репутація. Найпоширенішим типом такої 
форми підприємництва є франшиза [12].  

Проте, розглядаючи бізнес "під ключ" у контексті 
створення інноваційної продукції, необхідно розуміти, 
що інновації не можуть бути серійним продуктом, а от-
же, дану форму трансферу технологій слід розглядати 
саме як інноваційний проект, який передбачає вихід на 
ринок з новим продуктом, що не має аналогів, і на мо-
мент виходу на ринок створює нову нішу. 

Технологічні університети можуть стати основою 
для створення нових підприємств у формі "бізнесу під 
ключ". Ідея полягає в тому, що вирішується одразу 
декілька проблемних питань. По-перше, підприємство 
створюється для виходу на ринок з інноваційним про-
дуктом, який має задовольнити попит, що існує на рин-
ку на високотехнологічну продукцію. По-друге, в межах 
даного ВНЗ готуються студенти, які по закінченню осві-
ти, сформують трудовий колектив зазначеного підпри-
ємства. Одразу вирішуються питання пошуку високок-
валіфікованого персоналу, який матиме підготовку са-
ме для успішної реалізації таких проектів, а також за-
йнятості молоді після закінчення навчання. 

Отже, в межах реалізації таких проектів діяльність уні-
верситету не обмежується генеруванням знань, а зорієн-
тована спрямованістю на їх практичне використання у 
вигляді створення нових продуктів, конкурентоспромож-
них як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

До переліку основних форм механізму трансферу 
технологій включаються також: партнерство (стратегіч-
ний альянс); угоди між компаніями про співробітництво, 
що виходять за межі звичайних ділових відносин між 
підприємствами, але не передбачають злиття, поглина-
ння або створення повного товариства; різновиди 
довгострокової взаємодії підприємств з метою коорди-
нації виробничої та ринкової діяльності для досягнення 
стійких переваг на ринку в перспективі; співробітництво, 
альянс однієї компанії з іншою, більшою та потужною у 
фінансовому відношенні, що може забезпечити ресурси 
для досягнення деяких економічних і стратегічних цілей 
[13]; дослідницькі альянси, що створюються на основі 

угод про наукові дослідження без утворення нової юри-
дичної особи (як правило, такі структури формуються на 
етапі комерціалізації технології, а після досягнення ме-
ти – розформовуються). Така форма є найбільш поши-
реним механізмом поєднання зусиль учасників транс-
феру і комерціалізації технологій). 

Механізм трансферу технологій містить сукупність 
різних економічних форм, проте однією з основних є 
ліцензування або продаж інтелектуальної власності, 
включаючи патенти і торговельні таємниці. Ліцензійна 
угода є формою контракту між двома організаціями, 
визначає передачу від однієї сторони угоди іншій екск-
люзивного або не ексклюзивного права використовува-
ти інтелектуальну власність, що належить цій стороні.  

Трансфер технології відбувається тоді, коли влас-
ник інтелектуальної власності (технології) передає 
іншій стороні необхідні дані та законне право на пов-
не використання цієї технології в обмін на плату в тій 
чи іншій формі, зокрема, включаючи роялті. Одержу-
вач ліцензії також може обумовити своє право пере-
давати субліцензію іншим сторонам. У випадку про-
дажу інтелектуальної власності продавець передає 
всі права на неї покупцю. 

Ще однією формою є франчайзинг – це підприємни-
цька діяльність, відповідно до якої на договірній основі одна 
сторона (франчайзер) передає іншій (франчайзі) за 
винагороду на певний строк або без зазначення такого: 
право використання торговельної марки; знака 
обслуговування; фірмового (торговельного) найменування; 
послуг; технологічного процесу; спеціалізованого 
устаткування; ноу-хау; комерційної інформації, що 
охороняється законом; інших, передбаченим договором 
об’єктів права інтелектуальної власності [14]. 

Важливою економічною формою організаційно-
економічного механізму регулювання трансферу тех-
нологій доцільно вважати контрактне співробітництво. Кон-
трактні дослідження і розробки є формою "придбання" сер-
вісу однієї компанії іншою. У галузі високих технологій існу-
ють сотні спеціалізованих дослідницьких компаній, які на-
дають подібні послуги. У цій формі співробітництва контра-
ктор, як правило, відмовляється від прав інтелектуальної 
власності на продукт досліджень. Виділяють такі форми 
контрактного співробітництва: контрактне виробництво з 
технічною підтримкою; управлінський контракт; контракт 
навчання; консалтинговий контракт; контракт досліджень і 
розробок; архітектурний та інжиніринговий контракт; 
контракти управління будівництвом та ін. 

Серед досліджуваних форм певний інтерес пред-
ставляє фінансовий лізинг – це вид цивільно-
правових відносин, що виникають із договору фінан-
сового лізингу. Лізингодавець за договором фінансо-
вого лізингу зобов’язується набути у власність річ у 
продавця (постачальника) згідно із встановленими 
лізингоодержувачем специфікаціями та умовами і 
передати її в користування лізингоодержувачу на ви-
значений строк (не менше одного року) за встановле-
ну плату (лізингові платежі) [15]. 

Узагальнення форм організаційно-економічного ме-
ханізму регулювання трансферу технологій дозволяє 
констатувати наступну їх сукупність. Серед організацій-
них виділені: філія, спільне підприємство, підприємство 
"під ключ", партнерство (стратегічний альянс), а серед 
економічних – ліцензування, франчайзинг, контрактне 
співробітництво та фінансовий лізинг. 

Серед організаційних форм провідне місце має за-
ймати філія, що представляє прямі іноземні інвестиції 
(забезпечують фінансові та технологічні ресурси для 
інноваційного розвитку національного господарства). 
Проте завжди необхідно з’ясовувати наскільки дані тех-
нологічні ресурси забезпечують виробництво інновацій-
ної продукції для української економіки. Дуже часто про-
поновані технології є застарілими на світовому рівні. 

Спільні підприємства (СП) є своєрідним індикато-
ром ефективної міжнародної кооперації, іноземні ін-
вестори зацікавлені лише в конкурентоспроможних на 
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міжнародному рівні інвестиційних проектах, а отже, 
сфери економічної діяльності в яких створюються СП 
доцільно розглядати як пріоритетні.  

Технологічні університети можуть стати основою 
для створення нових підприємств у формі "бізнесу під 
ключ". Дана організаційна форма за умов налаго-
дження діалогу між наукою і бізнесом може реально 
підвищити інноваційний рівень вітчизняної економіки, 
що забезпечить упровадження нових наукових розро-
бок створених українськими вченими.  

Стратегічні альянси є визначальними в багатьох 
сферах економічної діяльності, особливо серед 
високотехнологічних галузей економіки, до яких серед 
вітчизняних доцільно віднести авіаційну та космічну 
галузі. Організація технологічних альянсів для 
підприємств даних галузей є особливо важливою, що на 
основі кооперації забезпечує їх інтенсивний розвиток. 

Ліцензування має виняткову актуальність як в 
Україні, так і в провідних за економічним розвитком 
країнах світу. Виконує функцію захисту інтелектуаль-
ної праці винахідників та науковців, з одного боку, а з 
іншого – інвестицій держаного та приватного сектору, 
які дані розробки підтримували. 

Місце франчайзингу серед виділених форм тран-
сферу технологій є сумнівним через те, що інновацій-
ний проект не може бути серійним продуктом, незва-
жаючи на те, що він також включає процес передачі 
технологій, але вони не є інноваційними. 

Контрактне співробітництво є важливим 
елементом, проте має більш сервісний характер та 
орієнтоване на підтримку існуючих бізнесів, що 
розвиваються за інноваційним принципом. 

Фінансовий лізинг безперечно може виконувати фун-
кцію підвищення інтенсивності економіки, оскільки за 
рахунок використання прискореної амортизації забезпе-
чує процеси більш швидкого оновлення основних засо-
бів, але в межах даного дослідження його складно ви-
значити як основну форму трансферу технологій.  

Висновки. Серед досліджуваних форм трансферу 
технологій як пріоритетну можна визначити підприємст-

ва "під ключ". На базі технологічних вищих навчальних 
закладів доцільно створювати центри трансферу техно-
логій. Їх робота має бути спрямована на співпрацю з 
підприємницьким сектором, і полягає в налагодженні 
зв’язків між вітчизняними вченими та реальною економі-
кою, на базі яких наукові розробки, створені при універ-
ситетах, можливо буде реалізувати в конкурентоспро-
можні на світовому рівні інноваційні підприємства.  

Перспективи подальших розробок у цьому на-
прямку. Забезпечення ефективної взаємодії основних 
блоків організаційно-економічного механізму регулювання 
трансферу технологій, а також оптимізація розвитку наці-
онального господарства на інноваційній основі є найваж-
ливішими завданнями, від вирішення яких залежить зорі-
єнтованість більшість підприємств на створення умов для 
випуску нових конкурентоспроможних продуктів і підви-
щення добробуту всього насесення України. 
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ФОРМИ ТРАНСМІСІЇ ЗНАНЬ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті представлені способи трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств. У роботі розвинені погля-
ди японських вчених I. O. Nonaka та H. Takeuchi, які піонерським способом описали процес трансмісії знань у межах 
організації. Була звернена увага на організаційну схему виконавчої фірми, як на один із найбільш важливих елементів, 
що сприяють трансмісії знань.  

 
The methods of knowledge transmission are shown in the article on the example of building organizations. The looks of the 

Japanese scientists I. O. Nonaka та H. Takeuchi are extended in here, who by a pioneer method described process of knowledge 
transmission within enterprise. Attention also applies on the organizational chart of executive firm, as on one of the most 
important element, which assist transmissions of knowledge.  

 
Постановка проблеми. Наприкінці 80-х років XX ст. 

у сучасному менеджменті з’явився новий, підтвердже-
ний емпіричними дослідами, погляд, згідно з яким ви-
значальну роль в економічному розвитку країни і науко-
во-технічному прогресі мають саме нематеріальні засо-
би, в тому числі й перш за все – знання [3]. Будівельні 
підприємства, котрі осягнули процесну майстерність 
мали використовувати піонерські технології, що спира-
лися на нові засоби знань, і бути інноваційними [4]. Та-
ким прикладом у будівництві можуть бути технології 
реновації провідних мереж, які вже не вимагають розко-
пування і створення нових магістралей, а завдяки без-
викопному методу дозволяють прокладати труби зі шту-
чних матеріалів застосовуючи старі мережі. Іншим важ-
ливим явищем є факт низького рівня використання 
знань у процесі операційної діяльності. Згідно з резуль-
татами дослідження, управлінський персонал викорис-
товує близько 5 % знань, які знаходяться у загальних 
засобах фірми. А, отже, решта 95 % – марнується.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
робки японських учених I. O. Nonaka та H. Takeuchi [8] 
стали основою сучасних уявлень про процес трансмі-

сії знань, вони абсолютно новітнім способом описали 
його у межах організації. Автор послідовно і конструк-
тивно аналізуючи праці з даної проблематики, погли-
блює і розвиває окремі теоретичні й практичні аспекти 
трансмісії знань у межах організації.  

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
Актуальної науковою проблемою залишається визна-
чення основних форм і місця знань у будівельному підп-
риємстві. У роботі використано індукційний метод дослі-
дження. Автором даної статті розвинені погляди вище 
наведених японських науковців, а також окреслено фо-
рми трансмісії знань як у стосунках між людьми, так і між 
організаціями. Приділено увагу організаційній схемі ви-
конавчої фірми, як на одиному із найбільш важливих 
елементів, що сприяють трансмісії знань. 

Формулювання завдань та цілей статті. Метою 
даної статті є презентація способу трансмісії знань на 
прикладі будівельних підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Оцінка того, які 
засоби мають бути кодифіковані, виникає із їх впливу 
на процесні блоки. Результат діяльності будівельного 
підприємства залежить від відповідного функціону-
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