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ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЯК ОСНОВНИЙ ЗАХІД ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У цій статті аналізується технологічний аудит наукової організації. Основна увага акцентується на його значенні як основного 
заходу трансферу технологій. 
Виявлено мету, суб’єктів технологічного аудиту, процедуру оцінки результатів науково-технічних і науково-дослідних проектів 
через комп’ютерну програму «Технологічний аудит». Автор дійшов висновку, що технологічний аудит наукової організації — це 
оцінка перспектив комерціалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також аналіз і вироблення пропозицій 
(рекомендацій) стосовно поліпшення управління інтелектуальною власністю, комерційного використання конкретних результатів 
НДДКР (проектів із комерціалізації технологій). 
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Постановка проблеми. Зазвичай однією зі 

складових елементів проектів із комерціалізації 
технологій є процес трансферу технологій (ТТ): 
перетворення технології як наукового об’єкта 
на об’єкт промисловий / економічний / 
комерційний. Крім передання технологічного 
знання з науки у промисловість, до трансферу 
технологій належить передання / продаж 
відомих технологій підприємствам, для яких 
вони є новими, знаходження відомим 
технологіям нових застосувань в інших галузях / 
на інших ринках і т. д. Але перш ніж 
здійснювати трансфер технологій, потрібно 
знайти ці технології та провести їх оцінку з 
точки зору завдань, які організація хочете 
вирішувати за допомогою трансферу технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою трансферу технологій 

цікавилися Ю. Є. Атаманова, О. М. Вінник, О. 
М. Давидюк, Г. І. Жиц, Ю. М. Капица, Д. С. 
Махновський, В. С. Мілаш, Є. А. Новіков, Б. М. 
Падучак, О. С. Трофімчук, Н. М. Фонштейн, О. 
А. Чобот, І. Є. Якубівський. Питання 
технологічного аудиту досліджували такі вчені, 
як Ю. М. Трачук, М. О. Цибинога тощо. 

Мета статті. Поняття «технологічний аудит 
наукової організації» не було окремим 
предметом дослідження вчених, переважно 
дослідження присвячувалися загальним 
питанням технологічного аудиту. Відповідно, у 
цій науковій праці торкнемося поняття 
технологічного аудиту наукової організації та 
зупинимося на змінах щодо оформлення 
реєстраційної картки технології. 

Основні результати дослідження. 
Українська мережа трансферу технологій 

(Ukrainian Technology Transfer Network — 
UTTN) є складовою частиною інноваційної 
інфраструктури, яка сприяє комерціалізації 
науково-технічного потенціалу і розвитку 
високотехнологічного бізнесу в Україні. 

Трансфер технологій через мережу прохо-
дить за безпосередньої участі технологічного 
брокера — професійного учасника ринку 
трансферу технологій, який є регіональним 
членом мережі. Національна мережа трансферу 
технологій (National Technology Transfer 
Network — NTTN) будується відповідно до 
методології та моделі Європейської мережі 
Інноваційних Релей-Центрів. Відповідно, 
Національна мережа надає такі ж послуги, як і 
Українська, зокрема, технологічний аудит 
(оцінювання потреб клієнта, вибір процедури 
проведення аудиту, формулювання проблем і 
завдань при впровадженні обраної технології та 
надання рекомендацій щодо їх вирішення) та 
аудит інтелектуальної власності. 

Але у мережі трансферу технологій з’явля-
ються тільки ті профілі, що успішно пройшли 
технологічний аудит [1]. 

Отже, одним із основних напрямів діяль-
ності центрів трансферу технологій є здійс-
нення технологічного аудиту підприємств і 
надання консультаційних послуг. 

Тому першим заходом трансферу 
технологій завжди є технологічний аудит (ТА) 
— оцінка комерційного потенціалу та 
перспектив комерціалізації науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт, виявлення 
можливостей комерціалізації знань, вироблен-
ня рекомендацій щодо поліпшення управління 
інтелектуальною власністю і визначення 
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пріоритетів із використання ресурсів для її 
комерціалізації. 

Метою технологічного аудиту є виявлення 
конкурентоспроможних результатів науково-
дослідницької діяльності (ідей, розробок, техно-
логій) і можливостей науково-дослідницьких, 
маркетингових, виробничих, фінансових та адмі-
ністративних підрозділів, що сприятиме розробці 
стратегічних планів технологічного розвитку. В 
результаті проведення технологічного аудиту 
отримуються висновки про комерційну перспек-
тивність проекту (ідеї, розробки, технології) та 
реальні картини того, як використовується 
технологічний, виробничий, фінансовий та іншій 
потенціали установи для просування результатів 
науково-технічного проекту на ринок [2]. 

У Європейському Союзі існують безліч 
мереж, які об’єднують приватних осіб і 
організації, що професійно здійснюють трансфер 
технологій, — технологічних брокерів. 
Методики, які застосовуються консалтинговими 
фірмами, що спеціалізуються в цьому виді 
діяльності, дуже часто недоступні та мають 
статус секретності. Але деякі мережі, особливо ті, 
що користуються фінансовою підтримкою 
Єврокомісії, пропонують своїм членам власні 
методології технологічного аудиту [3]. 

Як приклад методики технологічного аудиту 
фірми можна назвати запропоновану в мережі 
IRE — Інноваційні Регіони Європи. 

Залежно від того, хто і з якою метою здійс-
нює трансфер технологій, технологічний аудит 
може мати різні цілі та, відповідно, відмінні 
форми. Завданням цього заходу є виявлення 
всіх інноваційних технологій, наявних у замов-
ника, і порівняльна оцінка потенціалу «комер-
ціалізованості» та потенціалу трансферу цих 
технологій. 

Завдання центрів комерціалізації / 
трансферу технологій, що вирішують не тільки 
приватні практичні завдання своїх клієнтів — 
наукових організацій і малих фірм, а й 
виконують стратегічне завдання сприяння 
реалізації національної / регіональної / місцевої 
інноваційної політики, полягає у визначенні її 
стану у сферах менеджменту, маркетингу, 
науково-дослідної та фінансової діяльності, 
усіх сильних і слабких сторін такої політики, а 
також формулюванні на основі аналізу 
отриманої інформації рекомендацій, плану дій 
і стратегії розвитку. 

Таким чином, головним завданням прове-
дення технологічного аудиту є пошук іннова-

ційних технологій, порівняльне оцінювання 
«комерціалізованості» цих технологій і, як нас-
лідок, підбиття підсумків щодо комерційної 
перспективності проекту (ідеї, розробки, 
технології). 

Тепер проаналізуємо технологічний аудит 
наукової організації. 

І в Європі, і в Україні дуже важливим є 
питання про трансфер технологій із навчальних і 
наукових лабораторій, відділів і підприємств до 
компаній і промислових підприємств. Аудит 
таких організацій — це не просто інвентаризація 
накопиченої інтелектуальної власності. 

Його завдання полягає у виробленні 
рекомендацій щодо поліпшення управління 
інтелектуальною власністю і визначенні 
пріоритетів із використання ресурсів для її 
комерціалізації. З цього погляду він є складовою 
частиною загального стратегічного планування в 
організації та невіддільний від нього. 

Повний аудит наукової організації вимагає 
збору даних про всі види діяльності, в яких ви-
користовуються або розробляються нові техно-
логічні знання, про кадрові ресурси і систему їх 
навчання та підвищення кваліфікації, про 
технології, що знаходяться у власності 
організації, та права інтелектуальної власності 
(патенти, заявки, ноу-хау, торговельні марки і 
бази даних, а також незапатентовані знання). 

Ключовим елементом технологічного аудиту 
наукової організації є аналіз і вироблення 
пропозицій (рекомендацій) щодо комерційного 
використання конкретних результатів НДДКР 
(проектів із комерціалізації технологій). 

Кожен центр комерціалізації / консультант 
формує свої списки конкретних питань (у 
вигляді анкети для формалізованого інтерв’ю) 
для проведення технологічного аудиту, 
виходячи з цілей, завдань, свого досвіду і 
спеціалізації. Так само не існує універсальних 
стандартів проведення технологічного аудиту. 
Однак є загальні схеми. 

Таким чином, аудит здійснюється у кілька 
етапів, найважливіший з яких — візити до 
компанії, які проводяться силами не менш ніж 
двох експертів: технологічним експертом і 
бізнес-консультантом. Середня тривалість 
візиту становить половину робочого дня. Для 
заповнення форми аудиту може знадобитися 
більше одного візиту [3]. 

Процедура оцінювання результатів науково-
технічних і науково-дослідних проектів реалі-
зована у вигляді комп’ютерної програми «Тех-
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нологічний аудит», яка автоматизує її прове-
дення та включає в себе блоки інтерактивного 
заповнення електронних форм, ухвалення рі-
шень на базі висновків про ефективність науко-
во-технічних розробок, автоматичне форму-
вання звіту про виконання проекту, інформа-
ційну картку науково-технічної продукції, 
облікову картку науково-дослідних робіт ( 
НДР), дослідно-конструкторських   робіт (ДРК) 
та реєстраційну картку НДР (ДРК) [2]. 

Важливим моментом технологічного аудиту 
є огляд технологій, що використовуються в 
інших організаціях, у першу чергу в 
конкурентів, а також виявлення технологічних 
відповідностей еталонам із метою оцінки їх 
відносної ефективності [4]. 

Отже, частиною технологічного аудиту є за-
повнення інформаційних карток і аналіз даних, 
якій відповідають конкретній розробці/технології. 

Процедура технологічного аудиту передба-
чає заповнення електронних форм інформа-
цією про розробку науково-дослідницької ро-
боти, яка визначена для проведення аудиту. 
Отримана інформація використовується при 

формуванні звіту про результати технологічно-
го аудиту і заповненні спеціальних карток 
державної реєстрації та обліку науково-
дослідних, дослідно-конструкторських робіт. 

Висновки та пропозиції. Отримані 
результати свідчать про те, що: 

по-перше, трансфер технології включає не 
тільки передання інформації про новий про-
дукт (технологію), а й опанування об’єктів чи 
джерел інформації про нову технологію 
суб’єктами, враховуючи кінцевого користувача 
продукту, виробленого за допомогою цієї 
технології. Як наслідок, важливим фактором є 
суб’єкт — учасник трансферу технологій; 

по-друге, технологічний аудит наукової ор-
ганізації — це оцінювання перспектив комерці-
алізації науково-дослідних і дослідно-конст-
рукторських робіт, а також аналіз і вироблення 
пропозицій (рекомендацій) щодо покращення 
управління інтелектуальною власністю, комер-
ційного використання конкретних результатів 
НДДКР (проектів із комерціалізації 
технологій).
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
В этой статье анализируется технологический аудит научной организации. Основное внимание акцентируется на его значении 
как основного мероприятия трансфера технологий. 
Выявлены цель, субъекты технологического аудита, процедура оценки результатов научно-технических и научно-
исследовательских проектов через компьютерную программу «Технологический аудит». Автор пришел к выводу, что 
технологический аудит научной организации — это оценка перспектив коммерциализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также анализ и выработка предложений (рекомендаций) относительно улучшения управления 
интеллектуальной собственностью, коммерческого использования конкретных результатов НИОКР (проектов по 
коммерциализации технологий). 
Ключевые слова: трансфер технологий, технологический аудит, научная организация, бюджетные средства, проект, технология. 

 

IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGICAL AUDIT OF SCIENTIFIC ORGANIZATION AS THE BASIC WEST OF 

TRANSFER OF TECHNOLOGIES 
This article analyzes the technological audit of a scientific organization. The focus is on the value of technology audit as the main event of 
technology transfer. 
The goal, the subjects of the technology audit, the procedure for evaluating the results of scientific, technical and research projects through 
the computer program "Technology Audit" have been identified. The author came to the conclusion that the technological audit of a scientific 
organization is an assessment of the prospects for the commercialization of research and developmental works, and the analysis and 
development of proposals (recommendations) for improving intellectual property management, for commercial use of specific R & D results 
(technology commercialization projects). 
Keywords: technology transfer, technology audit, scientific organization, budget funds, project, technology. 


