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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЗАВДАННЯМИ
Впровадження інновацій є визнаним меха�

нізмом прискорення економічного розвитку як
на рівні окремого суб'єкта господарювання, так
і економіки країни загалом. Тенденції стійко�
го зростання, які демонструють країни�лідери
за масштабами комерціалізації інновацій,
підтверджують дану тезу. Так, Швейцарія, яка
за результатами 2014 року посіла першу схо�
динку світового рейтингу інноваційного роз�
витку (Global Innovation Index) [8], зайняла
таку ж лідерську позицію у рейтингу конкурен�
тоспроможності економік країн світу (Global
Competitiveness Report) [7]. Слід відзначити, що
за показниками інноваційного розвитку Украї�
на суттєво відстає від лідерів, посідаючи лише
63 місце в рейтингу Global Innovation Index [8],
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ності комерціалізації інновацій, є те, з позиції якого учасника процесу комерціалізації ми її розглядатимемо: по(
перше, з точки зору автора(винахідника інновації, по(друге, посередницьких структур на ринку об'єктів авторських
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НДДКР, повна передача прав на інновацію (результати НДДКР) та переуступка частини прав на інновацію. Вибір
пріоритетного механізму комерціалізації інновацій має здійснюватись на основі аналізу чотирьох груп параметрів
механізму: його можливостей, ризиків, складу і суми витрат та потенційних доходів.

In the article the mechanisms of innovation commercialization systematized from the perspective of the place in
which the main participants in the innovation process. The author concludes that the backbone in understanding the
essence of the commercialization of innovation is that, from the perspective of a participant commercialization process
we consider it: first, in terms of the author(inventor of innovation, secondly, market intermediaries' objects of copyright
or, thirdly, the company, which will implement the results of the market research. The author proved that all kinds of
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і це є свідченням недостатньої уваги вітчизня�
них підприємств до комерціалізації проривних
інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Результати дослідження базуються на ос�
новних положеннях теорії управління підприє�
мством, а також на теоретичних основах управ�
ління інноваційним розвитком, основи якого
закладені у першій чверті ХХ ст. такими видат�
ними науковцями, як Й. Шумпетер (Schum�
peter), М. Кондратьєв, М. Туган�Барановський.
Значний внесок в дослідження безпосередньо
процесів комерціалізації інновацій зробили
Ж. Дозі (Dosi), К. Фриман (Freeman), А. Берк�
хаут (Berkhout), А. Кауфман (Kaufmann) та
Ф. Тодлінг (Tоdtling), А.Саксениан (Saxenian),
Р.Стернберг (Sternberg), П. Савіотті (Saviotti),
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Нельсон (Nelson) та Н. Розенберг (Rosenberg),
Ф. Майер�Крамер (Meyer�Krahmer).

Крім того, теоретичні засади комерціалі�
зації інновацій (обгрунтування необхідних
інвестиційних ресурсів, пошук ефективної
організаційної форми взаємодії дослідницьких
і бізнес�структур, процедура або складові про�
цесу комерціалізації і т.п.) досліджувались у
працях вітчизняних авторів, серед яких робо�
ти таких авторів, як О.Д. Муляр, В.І. Мухопад,
Є.А. Монастирний, Я.М. Грік, А.С. Маєва, О.В. Зо�
нова та ін. Разом з тим, не приділяється належ�
ної уваги вивченню сучасних механізмів комер�
ціалізації інновацій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є аналіз та си�

стематизація існуючих у науковому полі ме�
ханізмів комерціалізації інновацій під кутом
зору місця в них основних учасників іннова�
ційного процесу: розробників, посередників та
виробників інноваційного продукту.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес комерціалізації інноваційного про�

дукту в науковій економічній літературі з інно�
ваційної проблематики прийнято вважати клю�
човим етапом інноваційного процесу, оскільки
саме він (етап комерціалізації) забезпечує
відшкодування витрат розробника (або почат�
кового власника) інновації та отримання ним
прибутку. І класичною причиною найвищої
важливості саме даного етапу інноваційного
процесу вважається складність прогнозування
реакції ринку на впроваджуваний інноваційний
продукт, тобто надзвичайно висока ризико�
ваність комерціалізації інновацій. На даній на�
уковій позиції стоять В.І. Мухопад, Є.А. Мо�
настирний і Я.М. Грік, А.С. Маєва та О.В. Зо�
нова.

Разом з тим, економічна сутність, яка вкла�
дається у поняття "комерціалізація інновацій",
у даних дослідників змістовно відрізняється.
Так, А.С. Маєва та О.В. Зонова [3] наголошу�
ють на інвестиційній природі даного етапу інно�
ваційного циклу і відзначають, що "комерціа�
лізація інновацій — це процес виділення коштів
на інновації та поетапного контролю за їх ви�
трачанням, включаючи оцінку і передачу завер�
шених та освоєних у промислових умовах ре�
зультатів інноваційної діяльності".

В основі прийняття рішення про механізм
комерціалізації завжди лежить аналіз еконо�
мічних альтернатив: перетворення винаходу на
прибутковий ринковий продукт (товар або по�
слугу) безпосередньо автором винаходу чи

продаж авторських прав на винахід іншим
суб'єктам. Ступінь схильності винахідника (як
людини, так і організації) до ризику є "точкою
відліку" у виборі механізму комерціалізації.
На цьому наголошують Є.А. Монастирний і
Я.М. Грік [4], які визначили комерціалізацію як
отримання доходу від її (інновації) продажу
або використання у власному виробництві.

На думку В.І. Мухопада [5], комерціаліза�
ція є процесом перетворення об'єкта власності
(інновації) на прибуток засобами торгівлі. Та�
ким чином зміщується акцент з комерціалізації
як виробництва нових товарів (надання нових
послуг) на комерціалізацію як торгівлю об'єк�
тами авторського права (найчастіше ліцензія�
ми). Послідовники цього підходу роблять на�
голос на спекулятивному характері процесу
комерціалізації, в якому може приймати участь
величезна кількість посередників, що може
віддаляти в часовій перспективі перетворення
розробки на ринковий продукт і зробити ос�
танній значно дорожчим.

Системоутворюючим в розумінні сутності
комерціалізації інновацій, на нашу думку, є те,
з позиції якого учасника процесу комерціалі�
зації (по�перше, автора�винахідника інновації,
по�друге, посередницьких структур на ринку
об'єктів авторських прав чи, по�третє, підприє�
мства, яке впроваджуватиме на ринку резуль�
тати НДДКР) ми розглядатимемо базову кате�
горію нашого дослідження. Відповідно, на
першій з зазначених позицій стоять Є.А. Мо�
настирний і Я.М. Грік, на другій — В.І. Мухо�
пад, і А.С. Маєва та О.В. Зонова — на третій.

Прибічником третьої з зазначених позицій
є і Д. Козметський [1], який описує комерціал�
ізацію як процес, за допомогою якого резуль�
тати наукових досліджень і дослідно�конструк�
торських робіт (НДДКР) своєчасно трансфор�
муються на ринкові продукти й послуги. При
цьому сам процес комерціалізації ним розгля�
дається як послідовність певних етапів. На пер�
шому етапі, якщо підприємство здійснює одно�
часно розробку кількох інноваційних про�
дуктів, відбувається оцінювання та відбір тих,
які є найбільш вигідними для виведення на ри�
нок. Оцінювання здійснюється шляхом прове�
дення експертизи за рядом критеріїв, орієнтов�
ний перелік котрих може бути таким: потенціал
інноваційного продукту, затребуваність дано�
го продукту в суспільстві, затребуваність про�
дукту у потенційного покупця (у певному сег�
менті ринку), потенційну економічну ефек�
тивність реалізації продукції (чиста поточна
вартість, внутрішня норма рентабельності,
термін окупності тощо). Другий етап процесу
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комерціалізації полягає у формуванні необхі�
дних фінансових коштів. Оскільки тільки неве�
лика частка інноваційно активних підприємств
мають достатній обсяг коштів для самостійно�
го фінансування інновацій, то основним зав�
данням підприємства на цьому етапі є залучен�
ня інвестора або пошук доступних кредитних
ресурсів. На третьому етапі відбувається за�
кріплення прав на створену інновацію з їх роз�
поділом між всіма учасниками інноваційного
процесу. Нарешті, четвертий і останній етап ко�
мерціалізації передбачає організацію вироб�
ництва інновації або її впровадження у вироб�
ничий процес з подальшим її доопрацюванням
(за необхідності).

Вищеописана структура процесу комерціа�
лізації є не єдиною з розроблених науковцями,
однак ми свідомо залишаємо детальний роз�
гляд питання структури поза межами даної
публікації і сконцентруємось на висвітленні су�
часних механізмів комерціалізації інновацій.

Механізм комерціалізації описує шлях ре�
зультатів НДДКР від їх автора�розробника до
споживача готового інноваційного продукту на

ринку. Якщо підприємство має всі етапи інно�
ваційного циклу (від НДДКР до виводу про�
дукції на ринок), то процес комерціалізації, на
нашу думку, необхідно розглядати виключно як
складову внутрішніх бізнес�процесів підприє�
мства�розробника. Коли ж етапи НДДКР та
виробництва інноваційної продукції на їх ос�
нові розподілені між різними організаціями
(підприємствами), то механізм комерціалізації
наукових розробок опосередковується ринком.
У результаті ринкової взаємодії між різними
учасниками такого ринкового механізму ко�
мерціалізації розподіляється певна частина
прав на інновацію (результати НДДКР), що
створює складну, часто мережеву, систему
взаємовідносин між власне розробниками, по�
середниками та виробниками інноваційного
продукту.

Логічно, що механізм комерціалізації, в за�
лежності від складу учасників, буде індивіду�
альним в кожному конкретному випадку. Але
всі різновиди таких механізмів, на нашу думку,
можуть бути укрупнені до трьох: самостійне
використання результатів НДДКР, повна пере�

Таблиця 1. Характеристика механізмів комерціалізації інновацій
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дача прав на інновацію (результати НДДКР)
або переуступка частини прав на інновацію.
Результати порівняльного аналізу зазначених
механізмів викладено в таблиці 1. Відзначимо,
що базовим — відносно якого здійснювались
порівняння — нами прийнято механізм само�
стійного використання результатів НДДКР
підприємством�розробником.

ВИСНОВКИ
Автором дійдемо висновків, що системоут�

ворюючим в розумінні сутності комерціалізації
інновацій, є те, з позиції якого учасника про�
цесу комерціалізації ми її розглядатимемо: по�
перше, з точки зору автора�винахідника інно�
вації, по�друге, посередницьких структур на
ринку об'єктів авторських прав чи, по�третє,
підприємства, яке впроваджуватиме на ринку
результати НДДКР. Автором доведено, що всі
різновиди механізмів комерціалізації інновацій
можуть бути укрупнені до трьох: самостійне
використання результатів НДДКР, повна пере�
дача прав на інновацію (результати НДДКР) та
переуступка частини прав на інновацію. Вибір
пріоритетного механізму комерціалізації інно�
вацій має здійснюватись на основі аналізу чо�
тирьох груп параметрів: можливостей, ризиків,
складу і суми витрат та потенційних доходів. У
ході подальших досліджень буде приділено
увагу детальному аналізу етапів процесу ко�
мерціалізації інновацій та необхідності розвит�
ку екосистеми інновацій в Україні.
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