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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Комерціалізація інноваційної продукції є одним з

найважливіших етапів інноваційної діяльності. Саме
завдяки грамотній комерціалізації інновації потрапля(
ють на ринок. Процес комерціалізації можна здійсню(
вати різними методами та формами, які значно відрізня(
ються між собою в різних аспектах, зокрема, за витра(
тами та прибутками, які їх супроводжують. Також, вар(
то відзначити, що вибір форми і методу комерціалізації
інновацій залежить від відповідних факторів впливу на
цей вибір. Саме тому слід створити та описати модель
вибору методів комерціалізації інноваційної продукції
підприємств для правильного здійснення самого вибо(
ру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання форм та методів комерціалізації інновац(
ійної продукції є одним із найважливіших питань у кон(
тексті інноваційної діяльності. Проте проблема їх ви(
бору не є достатньо опрацьованою та вивченою у нау(
ковій літературі. Моделі, які існують, є недостатньо зро(
зумілими та непрактичними у використанні. Науковця(
ми, які займаються проблематикою способів комерціа(
лізації є: Блізніченко М.О., Деренговский А.І., Дудкіна
М.Н., Марченко З.І., Махнуша С.М., Мешко Н.П., Ро(
бота П.В., Садков В.Г., Ступнікер Г.Л., Цибульов П.М.
та інші.
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У статті розглянуто форми та відповідні їм методи комерціалізації інноваційної продукції підприємств.

Також зазначено їхні переваги та недоліки. На основі розглянутих форм та методів сформовано модель

вибору методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств та описано етапи відповідної моделі.

The article deals with the forms and the corresponding methods of commercialization of enterprises innovative

products. Also are indicated their advantages and disadvantages. Based on researched forms and methods the

model of choice of commercialization methods of enterprises innovative products was formed and also were

described the stages of corresponding model.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Комерціалізація інноваційної продукції є складним
та трудомістким процесом, проте перевагою є той факт,
що вона приносить значні прибутки підприємству та
вдосконалює його конкурентні можливості. Як зазна(
чалось, комерціалізацію інноваційної продукції
підприємства можуть здійснювати різними способами.
Слід відзначити, що основними критеріями вибору є цілі
та можливості підприємств. На рис. 1 зображено модель
вибору пріоритетних методів комерціалізації інновац(
ійної продукції для підприємств. Як видно, модель скла(
дається з трьох основних блоків: визначення можливо(
стей ресурсного забезпечення підприємства, вибір фор(
ми комерціалізації та вибір пріоритетних методів комер(
ціалізації. Всі ці етапи взаємопов'язані та мають свої
певні особливості.

Перш за все необхідно визначити ресурсні можли(
вості підприємства, адже при неадекватному їх визна(
ченні організація схильна до значної втрати фінансових
та інших активів. Для визначення форми комерціалізації
одним з основних критеріїв є можливість повного за(
безпечення ресурсами. Якщо підприємство може само(
стійно забезпечити ресурсами здійснення комерціалі(
зації, то найоптимальнішою формою в даному випадку
є комерціалізація інноваційної продукції самостійно
підприємством, яке її виготовляє.

Форма комерціалізації "Самостійно підприєм(
ством, що виробляє інноваційну продукцію" передба(
чає цілковите виконання всіх етапів комерціалізації
підприємством власними силами. Щодо переваг цієї
форми, то слід зазначити, що в основному вони поля(
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гають у індивідуальності та одноосібності здійснення
цього процесу. При самостійній комерціалізації
підприємство є єдиним одержувачем прибутку, єдиним
гравцем на ринку і це дає можливість втримання моно(
польних позицій. Також, великою перевагою само(
стійного здійснення комерціалізації є відсутність ри(
зику розголошення комерційних таємниць підприєм(
ства, пов'язаних з інноваційною продукцією. Ще од(
нією позитивною стороною є можливість одноосібно(
го контролю, можливість прийняття кінцевого рішен(
ня, гнучкість у діях та відсутність конфліктів інтересів,
що можуть виникати при здійснені комерціалізації об(
'єднаними підприємствами. Проте недоліком у даному
випадку є зосередженість всієї відповідальності в ме(
жах одного підприємства та той факт, що при невда(
лому здійсненні комерціалізації існує ймовірність втра(
ти значних ресурсів.

Однак слід зауважити, що самостійне здійснення
комерціалізації не обов'язково передбачає наявність
всіх ресурсів на підприємстві. Організація може залу(
чити фінансові ресурси за допомогою інвестора, спон(
сора тощо, отримати грант. За отримані кошти підприє(
мство може придбати всі необхідні ресурси для комер(
ціалізації, здійснити навчання персоналу тощо. Проте
основною умовою цієї форми залишається самостійне
здійснення (в деяких випадках за допомогою зовніш(

нього фінансування) комерціалізації інноваційної про(
дукції. Щодо основних ресурсів, які необхідні підприє(
мству для комерціалізації інноваційної продукції мож(
на виділити такі: фінансові, трудові, матеріальні,
інформаційні, часові тощо. Наявність фінансових ре(
сурсів передбачає наявні вільні кошти для здійснення
комерціалізації, можливість отримання кредиту, залу(
чення спонсорів, інвесторів, грантів, наявність
ліквідних активів тощо. До основних трудових кадрів,
необхідних для комерціалізації інноваційної продукції,
слід віднести економістів, фінансистів, маркетологів,
юристів, обізнаних у справах інтелектуальної влас(
ності, тощо. Наявність матеріальних ресурсів передба(
чає наявність сировини та відповідного обладнання для
виготовлення інноваційної продукції, наявність необ(
хідного програмного забезпечення для здійснення ко(
мерціалізації. Забезпечення інформаційними ресурса(
ми прогнозує наявність інформації щодо потреб рин(
ку та актуальності інновації, наявність інформації, не(
обхідної для юридичного оформлення патенту, для
маркетингового просування інновації та інформація,
необхідна для збуту інноваційної продукції. Також,
для здійснення комерціалізації інноваційної продукції
існує необхідність часових ресурсів. Втілення цього
процесу є доволі часозатратним, адже складається з
багатьох етапів.

Рис. 1. Модель вибору методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств
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У разі наявності на підприємстві лише фінансових
ресурсів, з поміж усіх необхідних для комерціалізації,
найоптимальнішою формою в такому випадку буде ко(
мерціалізація за допомогою підприємства(комерціалі(
затора. Ця форма полягає у здійсненні всього процесу
комерціалізації зовнішнім підприємством, обізнаним у
цій сфері. Підприємству(розробнику достатньо лише
оплатити послуги комерціалізатора. Основною перева(
гою цієї форми є відсутність ресурсного забезпечення
(окрім фінансових ресурсів). Також, до переваг слід
віднести перенесення відповідальності на зовнішнє
підприємство за можливі невдачі при комерціалізації
інноваційної продукції. Проте, у свою чергу, відповід(
ним недоліком є збереження контролю та повноважень
за виконанням самого процесу у комерціалізатора, що
може викликати виникнення конфліктів при прийнятті
певних рішень.

У випадку, коли на підприємстві наявні не лише
фінансові ресурси, але і частково інші, доцільно вико(
ристовувати комбіновану форму комерціалізації. Ком(
бінованій формі комерціалізації характерне поєднання
комерціалізації інноваційної продукції власними сила(
ми та за допомогою зовнішнього підприємства(комер(
ціалізатора. Підприємство(виробник інноваційної про(
дукції при здійсненні комерціалізації може не мати мож(
ливості здійснити певні етапи у виконанні цього проце(
су. В такому випадку воно частину робіт віддає викону(
вати зовнішнім комерціалізаторам. При комбінованій
формі комерціалізації наявна часткова диверсифікація
відповідальності та ризиків, це, в свою чергу, є перева(
гою цієї форми, проте водночас існує відсутність одно(
осібного контролю, що може бути джерелом виникнен(
ня конфліктів. Ще одним недоліком можна вважати ри(
зик втрати конфіденційності щодо інноваційної про(
дукції та технології її виробництва.

Як видно з рис. 1, кожній формі комерціалізації
відповідають пріоритетні методи. Для форми само(
стійного здійснення комерціалізації інноваційної про(
дукції характерними методами є: використання для
цілей підприємства (для внутрішньовиробничих по(
треб; для реалізації на ринку), створення дочірнього
підприємства та продаж патенту. Саме ці методи є
найбільш раціональними при цій формі, адже все з
вищепереліченого підприємству доцільно та реально
виконувати власними силами.

При формі комерціалізації за допомогою зовніш(
нього підприємства(комерціалізатора можна виділи(
ти метод з повним циклом комерціалізації та з непов(
ним циклом комерціалізації. Різниця у цих методах
полягає у кількості залучених компаній(комерціалі(
заторів. Якщо одне зовнішнє підприємство може за(
безпечити всі етапи здійснення комерціалізації та
розробника влаштовує якість наданих послуг, то ви(
користовується метод комерціалізації зовнішнім
підприємством із повним циклом здійснення цього
процесу. У випадку, якщо підприємство(розробник
бажає обрати для окремих етапів інших комерціалі(
заторів, тоді застосовується метод із неповним цик(
лом комерціалізації. Кожен із цих методів має свої пе(
реваги та недоліки. Зокрема, при повному циклі ко(
мерціалізації існує менший ризик витоку конфіденц(
ійної інформації, пов'язаної з інноваційною продук(
цією, ніж при неповному, проте існують певні ризи(
ки, характерні при виконанні всіх завдань одним ви(
конавцем (ризик несвоєчасності виконання визначе(
них завдань, ризик нецільового використання фінан(
сових ресурсів тощо). В свою чергу, при неповному
циклі здійснення існує можливість обрати для відпов(
ідного етапу комерціалізації кращих фахівців (одне
підприємство для маркетингових заходів, інше для
юридичного оформлення тощо).

При комбінованій формі  комерціалізації
найбільш доцільно використовувати такі методи:
промислова кооперація, спільне підприємство, ліцен(

зування, інжиніринг, франчайзинг та лізинг. Саме ці
методи дають змогу поєднати ресурси декількох
підприємств та здійснити процес комерціалізації
спільними зусиллями, поділивши його на окремі ета(
пи.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті виконано огляд форм та методів комерц(

іалізації інноваційної продукції підприємств. На їхній
основі запропоновано модель вибору відповідних ме(
тодів комерціалізації інновацій. Основним фактором,
що впливає на цей вибір, є ресурсне забезпечення
підприємства. Саме від цього залежить чи доцільно
підприємству здійснювати комерціалізацію само(
стійно, чи за участі іншого підприємства, чи цілкови(
то віддати цей процес на виконання комерціалізато(
ру. Слід зазначити, що кожен метод має свої перева(
ги та недоліки, які, здебільшого, виявляються у вели(
чині отриманого прибутку, витрат на комерціалізацію
та обсязі відповідальності за здійснення цього про(
цесу. В подальших дослідженнях необхідно порівня(
ти методи комерціалізації інноваційної продукції зі
станом сучасних підприємств та дослідити потенційні
можливості їхнього використання.

Література:
1. Мешко Н.П. Комерціалізація результатів науко(

во(технічної діяльності у сфері міжнародного науково(
технічного обміну / Н.П. Мешко, П.В. Робота // Еко(
номічний простір. — 2008. — №12/1. — С. 40—46.

2. Дудкина М.Н. Формы коммерциализации интеллек(
туальной собственности наукоемких предприятий / М.Н.
Дудкина // Вестник Воронежского государственного
технического университета. — 2009. — Т. 5. — № 1. —
С. 76—78.

3. Дудкина М.Н. Модель выбора формы коммерци(
ализации интеллектуальной собственности наукоемких
предприятий на основе цветных сетей Петри / М.Н. Дуд(
кина // Организатор производства. — 2008. — № 4. —
С.45—49.

4. Садков В.Г. Анализ форм коммерциализации
рыночно успешных инноваций ХХ века / В.Г. Садков,
А.И. Деренговский // Инновации. — 2007. — № 10 (108).
— С. 46—48.

5. Ступнікер Г.Л. Комерціалізація інтелектуальної
власності як інструмент управління інтелектуальним ка(
піталом / Г.Л. Ступнікер // Економічний простір. —
2008. — №15. — С. 163—170.

6. Блізніченко М.О. Використання об'єктів права
інтелектуальної власності та основні форми їх комерц(
іалізації / М.О. Блізніченко, З.І. Марченко // Продук(
тивність агропромислового виробництва (економічні
науки). — 2011. — № 18. — С. 51—55.

7. Махнуша С.М. Проблеми вартісної оцінки та ко(
мерціалізації об'єктів інтелектуальної власності у кон(
тексті маркетингу інновацій / С.М. Махнуша // Ме(
ханізм регулювання економіки. — 2009. — Т. 2. — № 3
— С. 49—55.

8. Цибульов П.М. Введення результатів науково(
технічної діяльності до господарського обороту [Елек(
тронний ресурс]: Теоретичні і практичні аспекти еко(
номіки та інтелектуальної власності / П.М. Цибульов /
/ Збірник наукових праць. — Режим доступу до журн.:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Tpaeiv/
2008/9.pdf

9. Косцик Р.С. Форми та методи комерціалізації
інноваційної продукції промислових підприємств //
Вісник Національного університету "Львівська політех(
ніка" Проблеми економіки та управління. — Вип. 725 —
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — С.
129—134.
Стаття надійшла до редакції 24.05.2013 р.


