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Схема комерціалізації результатів  

науково-дослідної роботи 

 

В сучасних умовах, що характеризуються глобалізацією і загостренням 

конкуренції на ринках товарів і послуг, інтелектуальна власність, яка є 

результатом науково-дослідних робіт (НДР), стає визначальним і невичерпним 

ресурсом економічного росту [3]. 

Результати НДР є інноваційним продуктом і на момент їх отримання вони 

мають від’ємну вартість, оскільки на їх створення затрачені людські та 

фінансові ресурси. Економічна віддача від результатів НДР відбувається тільки 

після їх введення до господарського обороту. 

Україна проголосила інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям 

якого є результати НДР. Однак механізми введення результатів НДР до 

господарського обороту недостатньо опрацьовані як у теоретичному, так і у 

практичному плані. 

В останні роки в Україні "виробництвом знань" (наукової та науково-

технічної продукції) займалися близько 1500 організації, з них близько 400 – 

академічного сектора науки, 200 – вищої освіти [3].  

У відповідності до закону України «Про інноваційну діяльність» [1] «… 

інноваційний продукт – результат науково-дослідної і/або дослідно-

конструкторської розробки, що відповідають вимогам, що визначені цим 
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законом …». Тобто, результати науково-технічної діяльності за цим Законом 

визнаються інноваційними продуктами. 

Цим же Законом визначено, що «Інноваційна продукція – нові 

конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, визначеним 
цим Законом», тобто товари і послуги, що вироблені з використанням 

інноваційних продуктів. 

В Україні існують принаймні дві обставини, що перешкоджають 

комерціалізації результатів НДР – об’єктивна і суб’єктивна.  Об’єктивне 

полягає в тому, що ще не розбудована відповідна інфраструктура і не створене 
узгоджене нормативно-правове поле для комерціалізації результатів НДР. До 

суб’єктивної обставини слід віднести помилкове розуміння комерціалізації. 

Існують два основні шляхи комерціалізації результатів НДР: 
– безпосередня комерціалізація через передання (продаж) прав 

інтелектуальної власності на ці результати, як інноваційний продукт; 

– опосередкована комерціалізація шляхом продажу інноваційної продукції 

у виробництві якої використані результати НДР. 

комерціалізація результатів НДР, як інноваційного продукту, може бути 

здійснене шляхом: 

– передання (уступки) всіх майнових прав іншій особі; 
– внесення прав на НДР до статутного капіталу підприємства; 
– передання права користування НДР іншій юридичній або фізичній особі. 

В свою чергу, передання прав користування ОПІВ може бути здійснене у 

трьох варіантах: 
– за ліцензійним договором; 

– за договором комерційної концесії (франшизи); 

– за договором лізингу. 

В сучасних умовах перспективною є схема комерціалізації ОПІВ, що 
зображена на рис. 1. За цією схемою ОПІВ розробляється в дослідному центрі 

(університеті, академії наук, науково-дослідному інституті тощо), потім разом з 

партнером (посередницькою фірмою), що має досвід з комерціалізації ОПІВ, 

створюється нова компанія, яка здатна довести ідею, що розроблена в центрі, 
"під ключ"[3]. Партнер (інноваційний менеджер) знаходить промислову 

компанію, яка зацікавлена у використанні нової технології, а також інвестора 

для нової компанії. Нова компанія виплачує дослідному центру ліцензійні 
платежі за використання ОПІВ. В разі успіху проекту, нова компанія може 

надати дослідному центру нове замовлення на НДР і цикл повторюється. Ця 

модель комерціалізації результатів НДР успішно використовується у Великій 

Британії та у США, насамперед, для комерціалізації результатів наукових 
розробок, що виконані в Університетах. 

Таким чином, для забезпечення ефективної комерціалізації результатів 

наукової діяльності необхідне вдосконалення інноваційного менеджменту як на 
рівні академічних університетів, так і на державному рівні. 



 

Рис. 1. Сучасна схема комерціалізації результатів НДР [3]. 
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Теоретичні аспекти алгоритму створення 

Digital-стратегії компанії 

 

Завдяки застосуванню правильного алгоритму побудови Digital-стратегії 

компанія отримує можливість формування сильного бренду та мінімізації 

ризиків. Digital-стратегія є основою успіху бренду тому, що заснована на даних 

загального плану досягнення цілей бізнесу за допомогою інтернет-маркетингу, 

веб-програмування, дизайну та аналізу даних [1]. 

За оцінкою Всеукраїнської Рекламної Коаліції (ВКР), Digital-маркетинг 

буде приносити результати значно швидше за всі інші сегменти рекламно- 

комунікаційного ринку України. Все ж незважаючи на значне зростання, у 

багатьох брендів Digital-маркетинг епізодичний та несистематизований [2]. 

Спрощений алгоритм, за яким працюють агенції при створенні Digital- 

стратегії для клієнтів, має наступний вигляд: 
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