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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасні темпи економічного розвитку провідних 

країн світу базуються на широкомасштабному впровадженні інновацій, в основі 

яких – прискорене уречевлення об’єктів інтелектуальної власності у наукоємній 

продукції й послугах та їх масове споживання. За умов становлення 

інформаційного суспільства з посиленням глобальної конкуренції в 

інноваційній сфері актуалізується проблема прискорення комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності, а стратегічні пріоритети господарюючих 

суб’єктів зміщуються від самостійного випуску наукоємної продукції до 

спільної економічної реалізації винаходів у межах ліцензійних угод та 

промислової кооперації. Відтак формування горизонтальних зв’язків між 

суб’єктами господарювання у процесах комерціалізації інтелектуальної 

власності змінює цілі і задачі державного регулювання у контексті 

стимулювання активізації взаємодії суб’єктів науково-технічної та інноваційної 

діяльності різних інституційних секторів, що дає змогу сформувати 

множинність джерел інвестиційних ресурсів та забезпечити їх акумулювання на 

всіх етапах життєвого циклу об’єктів прав інтелектуальної власності.  

За наявності потужних наукових та інтелектуальних ресурсів в Україні 

їх потенціал поки що не знайшов своєї економічної реалізації. Відповідно до 

рейтингу Глобального індексу інновацій 2015 р. Україна посіла лише 64 

місце,  хоча й увійшла до кола ТОП-25 країн світу з найвищою патентною 

активністю. Нині актуалізується проблема розбудови ефективної системи 

державного регулювання інтелектуальної власності, що уможливить 

переорієнтування національної економіки до інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку на основі підвищення економічної віддачі від 

результатів науково-технічної та інтелектуальної діяльності.   

Економічну проблематику інтелектуальної власності опрацьовано у 

роботах багатьох іноземних вчених-економістів, серед яких виділяємо праці 

Г. Бромберга, Дж. Гелбрейта, В. Гойля, Г. Десмонда, Г. Іцковіца, 
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А. Козирєва, Ю. Конова, Р. Левіна, Б. Леонтьєва, Р. Нельсона, В. Мухопада, 

Т. Стюарта, А. Саннікова, М. Сеннікова, Г. Чесбро, Л. Шаршукової та ін. 

Сучасні тенденції формування ефективної інноваційної моделі економічного 

розвитку та економічні проблеми управління інтелектуальною власністю 

відображені у дослідженнях українських вчених: Г. Андрощука, Ю. Бажала, 

В. Базилевича, О. Бутнік-Сіверського, В. Валлє, М. Вачевського, В. Вірченка, 

А. Вітренка, О. Гордова, Н. Гражевської, В. Геєця, В. Дроб’язко, В. Зінова, 

І. Єгорова, О. Жилінської, Т. Затонацької, А. Ігнатюк, І. Корнілової, 

І. Одотюка, В. Осецького, В. Семиноженка, А. Старостіної, В. Хаустова, 

П. Цибульова, В. Чеботарьова, Д. Черваньова, О. Ястремської й ін.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених 

інтелектуальній власності, багато питань залишаються поки що 

невирішеними. Недостатньо уваги приділяється теоретичним і практичним 

аспектам розбудови ефективних механізмів комерціалізації інтелектуальної 

власності в Україні, що мають активізувати інноваційну діяльність 

вітчизняних суб’єктів господарювання через стимулювання міжсуб’єктної  

взаємодії учасників процесу комерціалізації інтелектуальної власності. 

Актуалізуються проблеми трансформації науково-технічної діяльності в 

повноцінний вид економічної діяльності. Потребує наукового вивчення і 

деталізації розробка практичних рекомендацій удосконалення державного 

регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності. Актуальність, 

теоретична та практична значущість проблем і необхідність їх наукового 

опрацювання зумовили вибір об’єкта дисертаційної роботи, визначення теми, 

мети, предмета і завдань дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

межах теми: ―Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики‖ №11БФ040-01 
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(реєстраційний номер 0111U006456) у частині розділу ―Управління 

інноваційним розвитком на мікро-, мезо-, і макрорівнях національної 

економіки‖, в межах якої автором розроблено стратегічний підхід до 

створення системи управління об’єктами права інтелектуальної власності в 

організації (п.п. 3.1.3, п.п. 3.3.2), виявлено вплив держави на формування і 

розвиток інноваційної інфраструктури (п.п. 4.1.3), узагальнено прикладні 

аспекти державного регулювання розвитку інфраструктурного забезпечення 

інноваційної діяльності в Україні (п.п. 4.2.2) та розкрито сучасні тенденції 

розгортання інвестиційних процесів в умовах глобалізації (п.п. 5.2.2) та у 

межах теми: ―Розробка методів керування системою трансферу технологій‖ 

№11БП013-01 (реєстраційний номер 0116U004825).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичного забезпечення та організаційних заходів 

удосконалення державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної 

власності в Україні. 

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення таких завдань: 

   поглибити змістовне розуміння сутності інтелектуальної власності 

як об’єкта комерціалізації крізь призму її життєвого циклу; 

   дослідити економічні взаємовідносини між суб’єктами 

комерціалізації інтелектуальної власності; 

   проаналізувати існуючі моделі державного регулювання 

комерціалізацією інтелектуальної власності та систематизувати його 

інструментарій на основі узагальнення світового досвіду створення 

сприятливих умов активізації залучення об’єктів промислової власності до 

господарського обігу; 

   визначити сучасний стан та економічні аспекти винахідницької 

активності в Україні у контексті світових тенденцій розвитку ринку 

інтелектуальної власності; 
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   з’ясувати економічну природу ризиків, які виникають під час 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 

   виявити та систематизувати основні фактори впливу на 

комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності у національній економіці; 

   здійснити науково-теоретичне обґрунтування необхідності 

запровадження страхових заходів захисту об’єктів промислової власності для 

активізації процесу їх комерціалізації;  

   розробити методичні засади обґрунтування вибору інструментів 

державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні. 

Об'єктом дослідження є процеси державного регулювання 

комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні.  

Предметом дослідження є теоретичні положення і методичні основи 

державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності та 

практичні аспекти їх реалізації в Україні.  

Методи дослідження. Теоретико-методичний базис дисертаційної 

роботи сформовано на основі використання загальнонаукових і спеціальних 

методів дослідження з урахуванням міждисциплінарного характеру наукової 

розвідки. У процесі дослідження поєднано такі загальнонаукові методи, як: 

аналіз і синтез, індукція і дедукція, метод логічного узагальнення. 

Діалектичний метод дав змогу виявити взаємозв’язок між процесами 

залучення у господарський обіг об’єктів промислової власності та 

конкурентоспроможністю національної економіки (п. 1.3, п. 2.1). За 

допомогою логічного узагальнення та абстрагування уточнено понятійний 

апарат дослідження (п. 1.1, п. 3.1) та сформульовано висновки. Метод 

економіко-статистичного аналізу знайшов своє відображення у дослідженні 

сучасного стану та економічних аспектів винахідницької активності в Україні 

(п. 2.1). Методи порівняльного та системного аналізу використано для 

узагальнення світового досвіду державного регулювання комерціалізацією 

інтелектуальної власності (п. 1.3) та виявлення глобальних тенденцій ринку 
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об’єктів інтелектуальної власності (п. 2.1, 2.2). Метод експертних оцінок 

застосовано для визначення факторів впливу на ефективність комерціалізації 

об’єктів промислової власності (п. 2.3). За допомогою графічного методу 

унаочнено статистичний матеріал та візуалізовано результати дослідження 

(п. 1.2, п. 2.1, п. 3.1, п. 3.2). При цьому враховувалися багатовимірність 

аналізу, принцип єдності теоретичного та емпіричного. 

Інформаційною базою дисертаційної роботи є економіко-статистичні 

дані Державної служби статистики України, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, 

Державної служби інтелектуальної власності України, Науково-дослідного 

інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України, Національного інституту стратегічних досліджень, матеріали 

науково-практичних конференцій і семінарів. У роботі використовуються 

законодавчі та нормативно-правові акти України, статистичні та аналітичні 

матеріали Міжнародного валютного фонду, статистичні огляди країн-членів 

ОЕСР, а також бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

теоретико-методичного забезпечення та організаційних заходів 

удосконалення державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної 

власності в Україні.  

Найбільш суттєві теоретичні і практичні результати, що 

характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, такі: 

вперше: 

– обґрунтовано запровадження системи страхових заходів захисту 

об’єктів промислової власності як пріоритетного інструменту державного 

стимулювання суб’єктів комерціалізації інтелектуальної власності, який 

забезпечує створення компенсаційних ефектів протидії втратам від ризиків, 

які мають системний характер і виникають на всіх етапах життєвого циклу 
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об’єктів промислової власності; 

вдосконалено: 

– теоретико-методичне забезпечення вибору інструментів державного 

регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності на основі 

багатофакторної стохастичної моделі залежно від пріоритетності, рівня 

ризиковості та сукупності унікальних характеристик об’єктів промислової 

власності, що дає змогу підвищити ефективність розподілу державних коштів 

у формі грантового фінансування суб’єктів комерціалізації об’єктів 

промислової власності; 

– методичний інструментарій оцінювання вартості об’єктів 

промислової власності у частині врахування форм комерціалізації, що дає 

змогу пришвидшити процедуру оцінювання та врахувати економічні інтереси 

всіх суб’єктів комерціалізації; 

дістали подальшого розвитку:  

 – прикладні аспекти формування стратегічних орієнтирів та 

пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в Україні у частині 

врахування результатів форсайтних та маркетингових досліджень світових 

ринків наукоємної продукції; 

– систематизація внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на процеси 

комерціалізації об’єктів промислової власності, що дало змогу виявити 

специфічних суб’єктів на ринку інтелектуальної власності – патентних 

тролей, непродуктивна діяльність яких стримує економічну реалізацію 

винаходів; 

– інструментарій управління ризиками комерціалізації інтелектуальної 

власності у частині розробки методичних рекомендацій з вибору 

оптимального рішення щодо зниження ризику процесів комерціалізації, що 

здійснено на основі застосування матричного підходу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

основні теоретичні та методичні положення, викладені в роботі, доведені до 
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рівня конкретних методичних розробок і прикладних рекомендацій, які 

можуть бути використані в процесі формування державної стратегії 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності для формування, 

збереження і нарощення конкурентних переваг економіки України. 

Основні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи з 

актуальних проблем державного регулювання комерціалізацією об’єктів 

права інтелектуальної власності в Україні знайшли практичне використання 

у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – як аналітичне 

забезпечення пропозицій та науково-практичних висновків щодо 

особливостей методичного інструментарію механізму комерціалізації 

об’єктів права інтелектуальної власності в Україні та заходів щодо їх 

впровадження (довідка № 0401 від 11.02.2014 р.). Практичне використання 

знайшли аналітичні матеріали щодо особливостей застосування методики 

оцінки об’єктів права інтелектуальної власності залежно від форм їх 

комерціалізації в Україні, що розглянуто у роботі Комітету з питань 

інформатизації та інформаційних технологій Верховної Ради України 

(довідка № 04-22/13-445 від 01.10.2014 р.), а також у Комітеті з питань 

економічної політики (довідка № 04-18/15-339 від 02.10.2014 р.). Наукові 

результати та методичні матеріали дисертаційної роботи апробовані і 

впроваджені у навчальний процес, зокрема у новій навчальній дисципліні 

―Страхування інтелектуальної власності‖, що вперше запроваджено у 

підготовці магістрів спеціальності ―Економічна теорія‖ на економічному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(довідка №013/428 від 24.09.2014 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто 

виконаною науковою працею. Усі наукові положення, висновки і пропозиції, 

що викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. 

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані 

лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень 
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здобувача. Внесок здобувача у роботи, виконані у співавторстві, подано у 

списку опублікованих праць за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Головні наукові результати 

дисертації  обговорювалися на 26 міжнародних та всеукраїнських наукових і 

науково-практичних конференціях, а саме: Міжнародній науково-практичній 

конференції ―Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання 

економічних та управлінських ідей‖ (Київ, 2012); Науково-практичній 

конференції ―Актуальные проблемы менеджмента: Формирование 

эффективных систем и процессов стратегического управления‖ (Санкт-

Петербург, РФ, 2012); Міжнародних науково-практичних конференціях 

студентів, аспірантів та молодих вчених ―Шевченківська весна: Економіка‖ 

(Київ, 2013, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції 

―Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика‖ (Полтава, 2013); 

Міжнародному науково-практичному конгресі ―Modern tools of the economy. 

Modernization. New alternatives‖ (Відень, Австрія, 2013); Міжнародній 

науково-практичній конференції ―Интеллектуальная собственность: взгляд в 

будущее‖ (Москва, РФ, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції 

―Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку 

економіки‖ (Київ, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції 

―Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України‖ 

(Київ, 2013); Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, 

аспірантів і молодих вчених ―Грудневі читання‖ (Київ, 2013, 2014); Науково-

практичній конференції ―Фінанси інституційних секторів економіки України: 

стан, тенденції розвитку, практика реформування‖ (Київ, 2013); 

Міжнародному науковому конгресі ―The Unification of Economists and 

Lawyers – Key to the New Stage of Development‖ (Берн, Швейцарія, 2013); 

Міжнародному науковому та практичному конгресі ―The genesis of genius‖ 

(Женева, Швейцарія, 2014); Першій Європейській конференції з інновацій у 

технічних і природничих науках ―East West Association for Advanced Studies 
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and Higher Education‖ (Відень, Австрія, 2014 ); Міжнародній науковій та 

практичній конференції ―Innovations in science, technology and the integration 

of knowledge‖ (Лондон, Велика Британія, 2014); Міжнародному науковому 

конгресі економістів та правознавців ―Science Engineering and Economic 

Paradigm of Modern Society‖, (Базель, Швейцарія, 2014); XXII Міжнародній 

науково-практичній конференції ―Актуальні питання інтелектуальної 

власності‖, (Київ, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції 

―Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого 

співробітництва з країнами ЄС‖ (Одеса, 2014); Всеукраїнських науково-

практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених ―Об’єднані 

наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень‖ (Київ, 2014, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції ―Najnowsze badania naukowe. 

Teoria, praktyka‖ (Познань, Польща, 2015), VIII Міжнародній науково-

практичній конференції ―Актуальні питання економічних наук‖ (Запоріжжя, 

2015), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції ―The Strategies of 

Modern Science Development‖ (Чарльстон, США, 2015). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 33 наукові 

праці загальним обсягом 10,06 д. а. (з них 8,71 д. а. належать особисто 

автору), розділ у колективній монографії у співавторстві, 10 наукових статей 

(7,66 д. а., з них 7,00 д.а. – авторські), у тому числі дев’ять у наукових 

фахових виданнях України (з них чотири – у виданнях, що включені до 

наукометричних баз даних), одна – в іноземному періодичному науковому 

виданні та 22 публікації за матеріалами доповідей на наукових і науково-

практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації включно із списком використаних джерел, що 

налічує 198 найменувань, становить 225 сторінок. Текст містить 55 рисунків, 

21 таблицю, 20 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

§ 1.1. Інтелектуальна власність як об’єкт комерціалізації 

Всеосяжна інтелектуалізація інноваційних процесів спричинена 

зростанням домінанти людського фактора в управлінні, формуванням 

суспільства знань і розвитком нових соціогуманістичних управлінських 

парадигм. В умовах світової епохи ―інтелектуальної економіки‖ або 

―економіки знань‖ основними джерелами добробуту стають інновації та 

інтелектуальні досягнення людей, ефективно функціонують лише ті суб’єкти 

ринку, які здатні швидко реагувати  на  його вимоги,  впроваджують інновації,  

забезпечують ефективність внутрішньовиробничого управління й спрямовані 

на інноваційний вектор розвитку. Найважливішими завданнями сучасних  

організацій є формування нових конкурентних переваг на засадах ефективного 

нагромадження інтелектуального потенціалу, активізація інтелектуальної  

діяльності кадрового потенціалу та безперервне вдосконалення управлінського 

циклу. Підприємства існують у постійно змінному середовищі, відтак змушені 

також змінюватися, щоб  функціонувати за ринкових умов і бути 

конкурентоспроможними, мати можливість максимізувати свій прибуток і 

забезпечувати зростання національної економіки. Зважаючи на ці питання, 

лише якісні прогресивні зміни, що визначають цілеспрямоване формування 

інноваційного потенціалу та його раціональне використання, можуть бути 

основою зростання  як окремого підприємства,  так  і національної економіки  

загалом. Здатність  розвиватися інноваційно,  заснована  на впровадженні 

нових  знань  інформаційного  суспільства дає змогу забезпечити постійне  

зростання  інтелектуального  капіталу. Крім того, з прискоренням усіх 

процесів в інформаційному суспільстві інновації  можуть  стати  і  засобом 
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передбачення майбутніх людських  потреб,  що  підтверджують  тезу  відомого  

дослідника  та автора методики творчого вирішення проблем Р. Акоффа: 

―Часто стимулом для руху одних є голод інших‖ [74].  

Поняття ―інтелектуальна власність‖ (ІВ) вперше було впроваджено у 

1967 р. Конвенцією, що затверджувала Всесвітню організацію інтелектуальної 

власності (ВОІВ). За положеннями Конвенції, ІВ є правами, що відносяться до 

результатів конкретної творчої діяльності людини у науково-технічній, 

виробничій і гуманітарній галузях, та включає права, що відносяться до: 

літературних, художніх та наукових творів; виконавської діяльності артистів, 

звукозапису; винаходів; корисних моделей; промислових зразків; наукових 

відкриттів; товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і 

комерційних позначень; захисту від недобросовісної конкуренції та всі інші 

права, що випливають з інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 

літературній і художній областях. [10] 

ІВ є особливою формою власності, адже продукти розуму належать до 

зовсім іншої категорії, ніж матеріальні об’єкти, про що було наголошено ще в 

середині XVIII ст. [107]. Форма ІВ, процес створення, використання, передача, 

впровадження та отримання прибутку від такого виду власності докорінно 

відрізняється від матеріального типу власності. Відносини власності, 

інтелектуальної в тому числі, припускають, що її власники володіють 

одночасно всією повнотою правомочностей: правом володіння, правом 

користування та правом розпорядження. В процесі впровадження у 

економічний обіг результатів ІВ особливого значення набувають відносини 

власності на знання. Окрім відсутності екстериторіальної дії; обмеженого 

терміну захисту; специфічного змісту; особливого порядку передачі та 

невідчужуваності виключних прав [162], ОПІВ, які є охоронними результатами 

інтелектуальної діяльності, мають низку інших особливостей (рис. 1.1.1). 
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Рис.1.1.1 Особливості ОПІВ як охоронних результатів 

Джерело: складено автором  

Унікальні особливості ОПІВ як охоронних результатів є головним 

об’єктом  ринку ІВ, якому притаманні особливі риси. Наявність ОПІВ у всіх 

сферах людської діяльності та органічний взаємозв’язок з усіма галузями 

промисловості свідчить про універсальний характер ринку ІВ. Безперервне 

збільшення кількості ОПІВ та постійне вдосконалення, що відбувається за 

висхідним спіральним рухом, дає поштовх до стимулювання науково-

технічного прогресу, головною передумовою якого є впровадження ОПІВ у 

господарський обіг – їх комерціалізації, що, в свою чергу, надає наступний 

імпульс для забезпечення майбутнього розвитку (1.1.2).  

Особливості ОПІВ як охоронних результатів 

Продукти 

інтелектуальної 

діяльності 

виступають 

носіями 

визначеної 

інформації 

 

Нематеріальний 

безтілесний 

характер, 

на відміну від 

об’єктів 

речових прав 

Незважаючи на 

нематеріальний 

характер, 

результати ІВ 

мають вартісні 

оцінки, як і інші 

продукти 

людської праці. 

ОПІВ мають 

змогу 

використовувати 

необмежене  

коло осіб 

Всі ОПІВ – це прямі або 

опосередковані прояви 

людського таланту у галузі 

науки, техніки, літератури та 

мистецтва. 

 

Між ОПІВ існує системний 

зв'язок, адже нові розробки 

створюються на основі вже 

набутих розробок, що є 

матеріальним вираженням 

науково-технічних 

здібностей та набутого 

досвіду попередніх вчених. 

 

Дуалістичність природи: – 

юридична та економічна, 

що повною мірою 

реалізується в ОПІВ, коли 

втілюються в комерційно 

життєздатну продукцію, 

послугу або технологію. 

 

 

Обмеженість прав на ОПІВ  

у часі і просторі 
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Рис. 1.1.2 Науково-технічний прогрес крізь призму ринку ІВ 

Джерело: розроблено автором. 

 

Відтак актуалізується визначення структури правовідносин, виявлення 

суб’єктів і об’єктів ринку ІВ.  Ст. 420, 421 Цивільного кодексу України [191] 

визначає суб’єкти та об’єкти ІВ. Так, до ОПІВ, зокрема, належать: літературні 

та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); 

виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 

мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські 

пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) 

найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні 

зазначення; комерційні таємниці. Суб'єктами права ІВ є: творець (творці) 

ОПІВ (автор, виконавець, винахідник) та інші особи, яким належать особисті 

немайнові та (або) майнові права ІВ. 

Зазначаючи ОПІВ, чинне законодавство не містить чітких критерії 

класифікації цих об’єктів, проте існує багато різноманітних підходів до їх 

класифікації, які на нашу думку, можливо умовно розподілити на дві групи: 
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характер ринку 

Наявність ОПІВ у 

всіх галузях 

людської 

діяльності 

Безперервне 

збільшення кількості 

та вдосконалення  

ОПІВ  

органічний 

взаємозв’язок з 
усіма галузями 

промисловості 

Науково-технічний 

прогрес 

комерціалізація як 

головна умова 

забезпечення 

науково-технічного 

прогресу 

 

Імпульс до подальшого 

розвитку 
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1. Класифікація ОПІВ за характером, що ґрунтується на врахуванні 

найбільш суттєвих ознак ОПІВ, специфіки їх захисту, особливостей 

реалізації майнових й немайнових прав на ОПІВ; 

2. Класифікація ОПІВ за різноманітними другорядними ознаками, які 

не розкривають сутність і характер ОПІВ, але водночас дають змогу 

розділити ОПІВ на групи відповідно до конкретних завдань дослідження.  

Розглянемо підходи, які належать до другої групи. Залежно від сфери 

інтелектуальної діяльності та їх функціонального призначення ОПІВ 

можуть бути розподілені на: результати технічної, мистецької, наукової 

діяльності або засоби індивідуалізації. 

Залежно від необхідності реєстрації для набуття прав ІВ виділяють 

об’єкти, для яких не передбачено можливість реєстрації, об’єкти, для яких 

реєстрація має факультативний характер, та об’єкти, для яких реєстрація 

носить обов’язковий характер. За ступенем правової захищеності ОПІВ 

можна розподілити на захищені та незахищені. В залежності від 

використання у господарському обігу слід виокремити продуктивні або 

активні об’єкти, які можуть бути комерціалізовані та здатні приносити 

дохід, а також непродуктивні або пасивні об’єкти, які з певних причин не 

комерціалізуються і не приносять дохід. 

Відповідно підходів, що належать до першої групи, думки науковців 

розходяться. Так, Крайнєв П. П. [140] поділяє ОПІВ на: об’єкти промислової 

власності, об’єкти авторського і суміжних прав, комерційні таємниці, захист 

від недобросовісної конкуренції. Водночас Анікін О. С. [156] серед ОПІВ 

виокремлює: абсолютні блага, які безпосередньо задовольняють споживчі або 

виробничі потреби і приносять прямий дохід від комерціалізації; відносні 

блага, які опосередковано задовольняють споживчі або виробничі потреби і 

приносять непрямий дохід від комерціалізації (наприклад, засоби 

індивідуалізації). Кисельова Я. С. [133], в свою чергу, поділяє ОПІВ на 

об’єкти промислової власності (до яких відносить і засоби індивідуалізації), 
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об’єкти авторського права, об’єкти суміжних прав, тим самим об’єднуючи в 

одну групу ОПІВ з різними родовими ознаками: об’єкти промислової 

власності та торговельні марки, зазначення походження товару, комерційні 

найменування і промислові зразки. Тоді як Сергєєв А. П. [142] виділяє 

об’єкти авторського права, об’єкти патентного права, інші об’єкти 

інтелектуальної власності.  Водночас Семеніхін В. В. поділяє ОПІВ на: 

результати творчої діяльності, що охороняються патентним правом, засоби 

індивідуалізації та результати творчої діяльності, що охороняються. 

Відомий економіст-теоретик Базилевич В. Д.  [78]  розподіляє ОПІВ на: 

об’єкти авторського та суміжного права, об’єкти промислової власності, 

права на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів, послуг, 

права на нетрадиційні об’єкти ІВ (див. Додаток А, рис. А. 1). 

На нашу думку, найбільш вдалою та більш повною є класифікація 

В. Д. Базилевича, адже засоби індивідуалізації, об’єкти промислової 

власності, об’єкти авторського та суміжних прав та права на нетрадиційні 

об’єкти інтелектуальної власності володіють важливими родовими ознаками.  

Таким чином, маємо чотири інститути ОПІВ, що складають цілісну 

систему їх правової охорони та охоплюють практично всі результати 

інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, продукції, робіт, послуг.  Як важливо підкреслює Мухопад В. І., в 

основі цієї системи має бути закладено єдиний системоутворюючий 

принцип, а саме право охорони різноманітних груп ОПІВ з урахуванням 

особливостей, що входять в ці групи об’єктів охорони[151, с. 72].  

Зауважимо, що в основі процесу розвитку права ІВ простежується 

тенденція до збільшення кількості ОПІВ, нині постають питання про 

можливості віднесення до ОПІВ ще й доменних імен та результатів генної 

інженерії. За умов стрімкого освоєння нових технологій і збільшення кількості 

охоронних ОПІВ актуалізуються питання, пов’язані із створенням, 

управлінням та використанням ОПІВ, адже результати інтелектуальної 
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діяльності здатні принести власнику високий дохід, розміри якого залежать не 

лише від потенціалу ОПІВ, готовності самого автора та/або патентовласника 

ефективно його комерціалізувати, а й від створених державою сприятливих 

умов, без запровадження яких життєвий цикл перспективних розробок 

завершується на стадії отримання охоронного документу.  

Варто зазначити, що  об’єкти промислової власності (ОПВ) мають свої 

унікальні особливості, які головним чином вирізняють їх від інших ОПІВ, 

серед яких, на відміну від  об’єктів авторського права та суміжних прав, 

можна визначити: менший строк чинності виключних майнових прав, 

наявність територіального принципу охорони, можливість відтворення 

незалежно один від одного та матеріалізація їх в предметах і технологіях й 

наявність потенціалу, здатного створювати нове чи вдосконалювати існуюче 

виробництво, тим самим бути каталізатором економічного і соціального 

розвитку, але за умови впровадження ОПВ у господарський обіг, що 

передбачає залучення додаткових ресурсів, створення спеціальних умов й 

супроводжується численними ризиками.  

Відтак доцільним є зосередження дослідження на запровадженні 

сприятливих умов для комерціалізації ІВ в Україні, що, головним чином, 

актуалізується для об’єктів промислової власності (ОПВ), адже результати 

наукової та творчої діяльності, які закріплені у вигляді ОПВ, в процесі 

впровадження у господарський обіг набувають особливого економічного 

значення, що у вигляді поверненених грошових потоків від комерціалізації 

дає можливість забезпечити безперервність руху та стати каталізатором 

безперервного розвитку. 

Законодавство України у сфері ІВ не дає тлумачення терміну 

―комерціалізація‖, хоча ст. 1 Закону України ―Про інноваційну діяльність‖ 

40-ІV [167] згадує термін ―комерціалізація‖, проте у контексті інноваційної 

діяльності, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 

ДіР і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 
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послуг‖. Проаналізуємо наукові погляди сучасних вчених щодо 

комерціалізації ІВ (таблиця 1.1.1). 

Таблиця 1.1.1 

Трактування терміну ―комерціалізація ІВ‖ 

Джерело: складено автором за матеріалами [78, с. 262], [180], [151, с. 52], [198, с. 72], 

[84], [169]. 

 

На нашу думку, наведені трактування комерціалізації ІВ дещо 

відрізняються, а для нашого дослідження необхідним є однозначне тлумачення 

терміну. Відтак під комерціалізацією ІВ пропонуємо розуміти процес 

впровадження результатів наукової, інтелектуальної та творчої діяльності, що 

закріплені в ОПІВ, у господарський обіг для отримання прибутку та інших 

ефектів (соціальних, науково-технічних). 

Отже, головною метою комерціалізації залишається забезпечення 

економічного ефекту, зокрема у формі прибутку, проте в сучасних умовах 

актуалізується й забезпечення  соціального ефекту. Як зазначає 

В. Г. Павленко, у своїй праці [162], не для всіх інноваційних компаній 

Автор Поняття комерціалізації ІВ 

В.Д. Базилевич 

[78, с. 262] 

Комерціалізація ІВ – це процес залучення результатів інтелектуальної 

діяльності в господарський обіг шляхом продажу виключних майнових 

прав інтелектуальної власності на договірній основі. 

Г. Л. Ступнікер 

[180] 

Комерціалізація ІВ – це процес активної реалізації технологічного 

капіталу підприємства як складової його інтелектуального капіталу з 

метою підвищення прибутку і забезпечення зростання ринкової 

капіталізації підприємства. 

 В. І. Мухопад 

[151, с. 52] 

 

Комерціалізація ІВ – підприємницька діяльність, пов’язана з 

перетворенням результатів інтелектуальної діяльності та засобів 

індивідуалізації в прибуток з використанням різноманітних форм та 

засобів торгівлі. 

О.О.Ястремська 

[198, с. 72] 

Комерціалізація ІВ – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників 

процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий 

товар. 

П.Н.Завлін       

[84, с. 27] 

 

Комерціалізацією ІВ є остання фаза інноваційного циклу, коли 

результати ДіР виводяться на ринок як готова до реалізації продукція 

А. М. Прохоров 

[169]  

Комерціалізація ІВ – це процес виділення коштів на створення об’єктів 

ІВ та поетапного контролю за їх витрачанням, включаючи оцінку і 

передачу завершених і освоєних у промислових умовах результатів 

інтелектуальної діяльності. 
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трансфер технологій та комерціалізація ІВ є головними напрямами діяльності. 

Деякі інноваційні центри вже свідомо не ставлять для себе комерційних цілей, 

фокусуючись лише на соціально важливих проектах, інші, навпаки, 

акцентують увагу виключно на комерційній стороні. Найбільш перспективною 

є диверсифікація соціально важливих і комерційних цілей. Дослідження на 

конкретних прикладах, які були проведені Едвіном Менсфілдом [173] та 

іншими  вченими, довели, що соціальний ефект від винаходу (цінність цього 

винаходу для всіх споживачів і виробників) приблизно в декілька разів вище 

чистого прибутку від комерціалізації цього винаходу. Формування нових 

знань з метою вдосконалення старих і створення нових технологій у 

результаті безперервного розвитку науки і техніки як цілісного процесу 

накопичення знань, умінь та навичок ставить перед суспільством нові 

завдання. Провідні сучасні дослідники неодноразово наголошують на 

необхідності цілісних зрушень в умовах нової епохи – епохи знань та 

інновацій, головним елементом якої постає саме механізм перетворення 

нового знання в інновацію шляхом процесу комерціалізації ОПВ. 

Й. Шумпетер, який по праву посідає чільне місце у становленні 

сучасної теорії інновацій, вбачав джерело прибутку саме в інноваціях як 

комерціалізації нових комбінацій, заснованих на застосуванні нових 

матеріалів і компонентів (сировинна інновація), впровадженні нових 

процесів (процесна інновація), виготовленні нових продуктів (продуктова 

інновація), відкритті нових ринків (збутова інновація), введенні нових 

організаційних форм (організаційна інновація) [196]. Застосувавши 

словосполучення ―нова комбінація‖, власне термін ―інновація‖, 

Й. Шумпетер увів до наукового обігу через суб’єкта, який втілює нове, 

тобто через підприємця-інноватора. Співвідношення старого і нового 

підкреслюється витісненням новими комбінаціями старих засобів 

виробництва і систем його організації, це ―творче руйнування‖ – руйнування 

старої економічної рівноваги з системою традиційних товарів, цін на них і 



22 

 

середнього рівня прибутковості капіталів та утворення нової системи – 

нових товарів, нового рівня цін, нових ринків, високих рівнів прибутковості 

капіталів і ризиків [115]. В основі шумпетерівської тріади системна 

взаємодія техніки та бізнесу. Відповідно до концепції Шумпетера зміст 

―інновацій‖ як комерціалізації нових комбінацій включає п’ять випадків: 

виготовлення нового, ще невідомого споживачам блага або створення нової 

якості певного блага; впровадження нового способу виробництва, яке 

відповідній галузі промисловості ще практично невідомо, основу якого 

обов’язково складає нове наукове відкриття та який може полягати також у 

новому способі комерційного використання відповідного товару; освоєння 

нового ринку збуту, на якому до цього часу відповідна галузь промислової 

цієї держави ще не була представлена, незалежно від того, чи існував цей 

ринок до цього часу; отримання нового джерела сировини, незалежно від 

того, існувало це джерело раніше або просто не бралося до уваги, або 

вважалося недоступним чи ще тільки потрібно було створити; проведення 

відповідних реорганізацій, наприклад, забезпечення монопольного стану або 

зменшення монопольного стану іншого підприємства.  

Відтак постає необхідним визначення місця комерціалізації ОПВ у 

системі ІВ через призму життєвого циклу, який охоплює етапи:  

1) етап створення ОПВ; 

2) етап виведення ОПВ на ринок; 

3) етап зростання прибутку; 

4) етап насичення ринку, максимізація прибутку; 

5) етап спаду та вихід з ринку. 

Етап І. Створення ОПВ. Цей етап включає декілька стадій: 

Стадія маркетингових та патентних досліджень. Включає вивчення 

потреб у нових технологіях та розробках, аналіз товарів-аналогів та виявлення 

незадовольняючих ці вимоги властивості аналогів, дослідження 

конкурентоспроможності нових виробів. 
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На першому етапі життєвого циклу комерціалізації ОПВ – етапі 

створення ОПВ – постає потреба у проведенні систематизованих, комплексних 

маркетингових і патентних досліджень, для яких необхідним є інформаційний, 

аналітичний і дослідницький пошуки. Водночас першим кроком є проведення 

маркетингових досліджень, які закономірно націлені на пошук можливостей 

знизити ринкову невизначеність і ризики розробки незапитуваного ОПВ. При 

цьому потрібно не забувати як про різний характер проведення маркетингових 

досліджень для нового споживчого товару та для майбутнього ОПВ, так і про 

особливості взаємодії учасників на інноваційних ринках, адже на інноваційних 

ринках, на відміну від традиційних, як зазначає Токарєв Б. Є. [182], 

створюються видозмінені форми взаємодії учасників, між якими 

встановлюються специфічні взаємовідносини. На таких ринках провідними 

гравцями виступають науково-дослідні розробники, результатами діяльності 

яких стають нові технології, матеріали, прилади, комплексні вироби, що 

впроваджуються у виробництво.   

На нашу думку, розповсюджене твердження про те, що потреба в 

маркетингу з'являється на етапі практичної реалізації готового продукту, є 

помилковим, адже вивчення потреб ринку у нових товарах і технологіях є 

вкрай важливим ще на попередньому етапі розробки. Відтак, наша думка 

частково співпадає з прибічниками японської моделі, які наголошують на 

необхідності проведення попередніх ґрунтовних маркетингових досліджень, 

які передують розробці ОПВ.  Пітер Друкер дуже вдало зазначив: ―Поки весь 

світ лишень говорив про маркетинг, японці впроваджували його в життя‖ [32]. 

На нашу думку, за умов динамічного середовища для швидкого реагування на 

зміни та запити ринку маркетингові дослідження мають супроводжувати всі 

етапи життєвого циклу ОПВ. Так, відповідно до  результатів досліджень  

Р. Г. Купера [143],  близько  75 %  ідей  нових  товарів генерується на основі 

аналізу потреб ринку, а 75 % їх ринкових  невдач  пояснюються, головним 

чином, дією  ринкових факторів. 

Ще в середині XX ст. такі відомі вчені в галузі маркетингу та 
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менеджменту, як Ф. Котлер [138] та П. Друкер [11], наголошували на 

необхідності розробки й впровадженні інновацій та реалізацій комплексу 

маркетингу, що спрямовані на комерціалізацію інновацій. Джеффрі Мур у 

своїй праці ―Подолання безодні‖ [18] зазначав, що ―…для  успішної 

комерціалізації інноваційних розробок  вирішальне значення  має орієнтація на 

потреби й  вимоги  ринку. …Вижити на ринку й домогтися  визнання нової  

технології  або небаченого  досі продукту підприємцеві допомагають  фахівці з  

технологічного маркетингу‖. Про необхідність маркетингової інноваційної 

діяльності наголошують й сучасні провідні закордонні та вітчизняні автори, 

такі як І. Ансофф, Н. Чухрай, Є. Редзюк, П. Цибульов,  Д. Ріпка, Н. Гончарова, 

А. Старостіна, С. Фірсова, І. Іляшенко. Проте погляди сучасних науковців 

дещо різняться. Так, П. Цибульов [189] неодноразово наголошує на 

необхідності проведення ґрунтовних маркетингових досліджень, починаючи з 

розробки ОПВ, та з прикрістю констатує, що більшість керівників звикли 

приймати рішення лише на основі власних думок, що рано чи пізно приведе 

підприємство у глухий кут. Водночас Д. Ріпка наголошує на необхідності 

проведення маркетингових досліджень лише для вирішення питання вибору 

оптимального використання ОПВ [171]. Як свідчить практика 

господарювання, далеко не всі підприємства вдаються до маркетингових 

досліджень на стадії прийняття рішень про виділення фінансових ресурсів на 

ДіР зі створення проекту інновації. Хоча результати досліджень [187] свідчать, 

що кінцевий результат значною мірою залежить від того, на якому етапі 

підготовки інновації підприємства наближаються до інноваційного маркетингу 

і до маркетингових досліджень як його головної складової частини. Якісне 

проведення маркетингових досліджень ринку ІВ вимагає залучення 

висококваліфікованих фахівців вузької направленості й значних часових і 

фінансових витрат.   

Провівши ґрунтовні маркетингові дослідження, визначивши основні 

потреби та тенденції розвитку ринку, актуалізується необхідність проведення 

патентних досліджень, що в сучасних умовах є унікальним засобом, який може 
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виявити відомості щодо рівня техніки, ДіР, їх правової охорони на ринку. 

Патентні дослідження є не лише обов'язковою і невід'ємною складовою для 

подання заявки на видачу охоронного документа, а й підтверджує новизну та 

винахідницький рівень майбутнього ОПВ та являють собою комплекс робіт, 

що включає патентно-інформаційні дослідження, патетно-технічні 

дослідження та патентно-кон'юнктурні дослідження. Головною метою 

проведення патентних досліджень є вибір оптимальних шляхів досягнення 

кінцевого результату, забезпечення його високого технічного  рівня  та  

патентної  чистоти, оскільки для успішної комерціалізації необхідна 

конкурентоспроможна продукція. Патентні дослідження, що проводять на всіх 

стадіях ДіР, дозволяють вже на початковому етапі розробок одержати 

обґрунтовані дані про перспективність і конкурентоспроможність розробок. 

Проведення патентних досліджень проводиться на основі патентної 

інформації, якій властиві наступні характеристики: новизна; унікальність, 

оскільки основна частина відомостей, що міститься у патентних документах, у 

подальшому не дублюється в інших джерелах інформації; оперативність – 

досить часто випереджає інші види публікацій на декілька років; достовірність 

– підтверджується висновками державної науково-технічної експертизи; 

універсальність та широке охоплення держав – охоплює всі галузі науки і 

промисловості, публікується у понад 80 країнах світу; структурованість; 

впорядкованість; часткова формалізованість, тобто формалізований спосіб 

представлення відомостей про ОПВ, бібліографічний опис винаходу або 

корисної моделі, відтак патентний пошук можна здійснювати за допомогою 

сучасних електронних засобів.  

За умов глобалізації з метою захисту винаходу не лише на території 

своєї держави, а й у світі необхідним постає й подача міжнародної заявки, що 

потребує здійснення міжнародного патентного пошуку. Для його проведення 

необхідним є звернення не лише до патентного відомства держави, на 

території якої знаходиться заявник, але й до міжнародних відомств, важливо 

також проаналізувати сайти патентних відомств провідних країн світу.  
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Цей процес супроводжує низка ризиків (табл. 1.1.2). 

Таблиця 1.1.2 

Особливості проведення патентних досліджень  

за видами патентного пошуку 

 

Вид патентного 

пошуку 

Мета Складність /Ризик 

 

 

Тематичний 

пошук 

Визначення 

технічного рівня 

або новизни 

об’єкта  

Невірне визначення індексів класифікації винаходів 

(МПК та НКІ) для тих держав, за патентними 

фондами яких проводиться дослідження. Головний 

ризик: неможливість визначення технічного рівня 

або новизни об’єкта. 

Іменний пошук Пошук 

відповідних 

охоронних 

документів за 

іменем автора 

Основна складність іменного пошуку пов’язана із 

можливістю різного написання одних й тих самих 

прізвищ і найменувань, використання різних назв 

фірм і її філіалів у різних державах. У ряді держав 

прізвище дійсного винахідника може не 

зазначатися (наприклад, у Великій Британії), а в 

США винахідник може використовувати 

псевдонім. Головний ризик: неможливість знайти 

відповідний охоронний документ за іменем автора. 

Нумераційний 

пошук 

Визначення 

повної 

характеристики 

винаходу  

за номером 

охоронного 

документа 

Через різноманіття реквізитів і способів їх 

написання патентними відомствами різних 

держав можуть виникати неабиякі складності та 

плутанини.Головний ризик: неможливість 

знаходження повної характеристики винаходу за 

номером охоронного документа  

Пошук 

патентів-

аналогів 

Виявлення 

патентів, 

виданих у певній 

державі і 

запатентованих 

потім в інших 

державах, тобто 

виявлення 

патентів, що 

видані в кожній 

державі 

патентування на 

один й той 

самий винахід 

Існуючі методики автоматизаційного пошуку 

патентів-аналогів є недостатньо точними. Відтак 

необхідним є використання додаткової науково-

технічної інформації, що потребує великих 

часових затрат. 

Головний ризик: значні часові витрати на пошук 

патентів-аналогів ставить під загрозу 

конкурентоздатну дату подання заявки. 

 

Джерело: узагальнено автором на основі джерел [157, 163]. 
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Проведення патентного пошуку є складною процедурою відбору 

документів із великої кількості відомостей інформаційно-пошукових баз 

патентних відомств, засобів масової інформації, в тому числі й Інтернету. 

Проведення всієї процедури без залучення відповідних комп’ютерних 

програм буде наближеним і недостатньо об’єктивним. 

Водночас для отримання повної картини документів, які 

відповідають предмету запиту, додатково необхідно проводити пошук 

вручну. Іноді потрібним є залучення одного або декількох експертів 

залежно від складності запитуваної теми.  Проведення патентних 

досліджень, як і маркетингових, може мати суттєві патентно-правові 

ризики, зокрема: 

– порушення діючих патентів; 

– у випадку видачі патенту через помилку експертизи про 

невідповідність рішення умовам патентування ―новизна‖, ―винахідницький 

рівень‖ або ―оригінальність‖, до матеріалів не будуть включені ―запасні 

варіанти‖, у найкращому випадку доведеться подавати нову заявку; 

– після визнання патенту недійсним із заявника буде стягнуто збиток, 

заподіяний діями по захисту патенту, і можуть бути накладні санкції, 

передбачені антимонопольним законодавством. 

Проведення патентних досліджень дозволяє уникнути подання 

безперспективних і ―слабких‖ заявок та отримання дефектних та/або 

залежних патентів, у превентивному порядку перебудувати всю 

архітектуру заявки, уточнити технічний результат, претензії або сам об'єкт 

патентування, щоб уникнути проблем при отриманні правової охорони й 

перетині патентних прав. 

Основна складність роботи зі світовою патентною інформацією 

полягає в її величезних обсягах, безперервній оновлюваності, відсутності 

єдиної світової патентної бази даних, безлічі джерел збору інформації, 

наявності мовних бар'єрів, різноманіття структур патентних баз та їх 
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пошукових систем, необхідності освоєння специфіки Міжнародної 

патентної класифікації (МПК), що призводить до проблеми пошуку 

необхідних патентних документів. 

В існуючих нормативно-методичних матеріалах по роботі з 

патентними масивами загалом описані окремо патентні ресурси, і не 

повною мірою відображено можливість і специфіка їх використання при 

створенні нових знань. Практикою провідних закордонних компаній є 

широке використання патентних досліджень для цілей маркетингу нових 

товарів. Практично всі компанії мають патентні фонди та накопичують у 

банках даних інформацію про винаходи у відповідній галузі або 

користуються послугами спеціалізованих організацій. За твердженням 

одного з керівників Національного патентного відомства Франції, 80% 

інформації, що міститься в патентах на винаходи і необхідної для 

маркетингових досліджень нововведень, неможливо знайти в жодному 

іншому джерелі [47]. 

Про важливість проведення якісних патентних досліджень 

неодноразово наголошували науковці та практики, а проведення неякісних і 

поспішних досліджень, в кінцевому підсумку, призводять не лише до 

втраченого часу та зусиль, а й до недоотриманого прибутку. В сучасних 

динамічних умовах для розробки інноваційної продукції часові рамки є 

надзвичайно обмеженими, у світі щохвилини відкривається та створюється 

щось нове. Водночас інноваційні ринки характеризуються більш високою 

динамічністю, у порівнянні з традиційними, відтак потребують прискорених 

темпів проведення досліджень та оперативного реагування на зміни. При 

цьому брак фінансових ресурсів та неможливість самостійного проведення 

маркетингових та патентних досліджень і розробки конкурентоспроможної 

інноваційної продукції зумовлюють завершення життєвого циклу ОПВ. 

Результативність маркетингових та патентних досліджень для комерціалізації 

ІВ, на нашу думку, є ефективною лише за участі держави як основного 
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регулюючого органу господарської діяльності – головного суб’єкта 

інноваційного розвитку національної економіки загалом. 

Нині в провідних країнах світу для візуалізації логічних зв’язків та 

стану патентної активності відповідної технології у визначеному регіоні, 

державі, чи світі набуває все більшого значення створення патентних карт, 

що зважаючи на світові тенденції щорічного збільшення кількості ОПВ, 

дає змогу прийняти зважене рішення щодо необхідності створення 

розробки, її подальшого патентування й, на нашу думку, є важливим 

інструментом, що сприяє прийняттю рішень у виборі оптимальної  форми 

комерціалізації на етапі створення ОПВ. Візуалізація отриманих 

результатів  дає змогу й активізувати прийняття рішень інвестором завдяки 

об’єктивізації одержаної інформації зі статистичних патентних та інших 

баз даних. Водночас патентні карти можуть бути й провідним 

інструментом визначення державної політики при формуванні 

пріоритетних напрямів інноваційного розвитку на наступні періоди, що 

сприятиме прийняттю стратегічних рішень при виборі важелів державного 

регулювання для активізації розробки та комерціалізації ОПВ в обраному 

пріоритетному напрямі. 

Відтак необхідним є розробка концепції маркетингових досліджень 

на основі патентної інформації із використанням патентних карт, яка б 

розглядала фактори, що мають змогу визначити конкурентоспроможність 

нової продукції на основі різноманітних інформаційних технологій для їх 

системного аналізу. Після успішного проведення маркетингових та 

патентних досліджень, побудови патентних карт, виявлення основних 

потреб ринку й визначення базових тенденцій розвитку, маючі основні ідеї 

та знання і при позитивному рішенні за результатами цих досліджень, 

можна переходити до етапу ДіР.  

Виконання ДіР є одним з найскладніших етапів на шляху до 

комерціалізації. Відомо, що впровадження досягнень науково-технічного 
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прогресу передбачає виконання фундаментальних досліджень, де 

генеруються нові наукові і технічні знання, прикладних досліджень, де 

визначаються напрями практичного застосування наукових і технічних 

знань (нових і наявних), та експериментальних розробок, де створюється 

дослідний зразок нового продукту, пристрою або розробляються способи 

значного вдосконалення вже існуючих. При цьому прикладна наука 

повинна мати можливість спиратися на результати фундаментальних 

досліджень, а при плануванні проведення дослідницьких робіт необхідним 

постає уточнення галузі наукових знань, визначення потенційного ринку та 

можливі засоби реалізації. Отже, проведення ДіР передбачає три основні 

етапи: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та 

експериментальні розробки.  

Розглянемо основні ризики, що можуть мати місце на кожному з 

етапів проведення ДіР (табл. 1.2.3). Ризики, що можуть мати місце в 

процесі ДіР, базуються на тому, що під час проведення відповідних робіт 

завжди існує ймовірність недосягнення бажаних (запланованих раніше) 

результатів (втрат). Більшість фахівців вважає, що ця група ризиків може 

бути викликана двома основними групами факторів: об'єктивними і 

суб'єктивними. 

Об'єктивними факторами впливу на можливі втрати при проведенні 

ДіР є ті фактори, вирішення яких знаходиться в компетенції організації, в 

якій виконуються ДіР (проблеми з інвестуванням лабораторних 

досліджень, перевищення кошторису витрат під час досліджень, 

недостатньо нове дослідницьке обладнання тощо). 
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Таблиця 1.2.3 

 

Особливості проведення ДіР у розрізі етапів реалізації досліджень  

  
Стадія  

ДіР 

Ціль Фактори, що зумовлюють 

появу ризиків 

Вплив фактору на подальшу 

діяльність 
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недостатнє інформаційне 

забезпечення винахідників 

відносно інноваційних цілей 

компанії 

відхилення наукових результатів 

від інноваційних цілей 

підприємства;  

відмова від подальшого 

здійснення ДіР 
недостатній рівень 

фінансування, необхідного для 

наукових пошуків 

перевищення кошторисної 

вартості, що виділена на цей етап 

відсутність співпраці  між 

фахівцями як в середині 

компанії, так і за її межами, які 

можуть обмінятися досвідом 

щодо визначеної проблеми, при 

здійсненні фундаментальних 

досліджень 

розробка безперспективної або 

застарілої методики, що вже існує 

на ринку 
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обрання неправильної 

методології проведення 

перевірки ідеї 

виникнення відхилень від плану 

проведення прикладних робіт; 

перевищення бюджету; втрати 

часу 
неналежне матеріально-

технічне забезпечення 

неможливість реалізації 

результатів фундаментальних 

досліджень; 
недостатній кваліфікаційний 

рівень персоналу 

успішне проведення досліджень 

під загрозою 
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порушення термінів розробки 

конструкції 

через перевищення тривалості 

розробок подальші етапи можуть 

бути суттєво зміщені  
отримання результатів, які не 

відповідають поставленим 

вимогам 

неможливість патентування 

дослідного зразка 

неможливість перенесення 

результатів лабораторних 

досліджень на існуючий 

технічний чи технологічний 

рівні  

нежиттєздатність розробки 

Джерело: узагальнено автором за матеріалами [85], [124], [147], [188] та 

власного доробку. 

 

Суб'єктивні чинники присутності технічного ризику обумовлені 

причинами, незалежними від організації. У найбільш загальному вигляді 

може бути декілька причин їх виникнення: 

1. Отримання негативних результатів після проведення науково-

дослідних робіт, запланованих і профінансованих зацікавленою 
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організацією. Виникнення даної ситуації може спричинити за собою відмову 

підприємства займатися запланованим раніше напрямком підприємницької 

діяльності. У такому випадку повинні бути зроблені корективи стратегічних 

планів організації, в окремих випадках – переглянуто пріоритети; 

2. Недосягнення запланованих попередньо технічних параметрів під 

час конструкторських і технологічних розробок. Це становить значний 

ризик для фірми, але слід зазначити, що рівень її втрат при такому 

результаті буде нижче, ніж якби був отриманий негативний результат. У 

цьому випадку можна говорити про відносні втрати, які будуть рівні різниці 

втрат між негативним і позитивним результатами; 

3. Отримані результати випереджають технічні і технологічні 

можливості виробництва (включаючи рівень підготовки та перепідготовки 

кадрів), необхідні для їх освоєння, тобто рівень результатів вище рівня 

сучасного стану виробництва. При такому результаті втрати можуть бути 

аналогічні втратам при негативному результаті, за умов, коли реалізація 

результатів неможлива в максимально допустимі терміни, або, за аналогією 

з другою причиною, становитимуть різницю між нульовим та отриманим 

результатом; 

4. Отримані результати випереджають технічні і технологічні 

можливості прогнозованих споживачів нових продуктів; 

5. Виникнення при використанні нових технологій і продуктів 

побічних або відстрочених за часом проявів проблем, які не можуть бути 

вирішені на сучасному рівні розвитку науки і техніки (наприклад, проблем 

взаємодії з навколишнім середовищем і людиною). 

Останні причини виникнення втрат аналогічні за способом вирішення 

третьої, а рівень втрат у цих випадках буде повністю визначатися наявністю 

в організації запасу часу для впровадження інновації, або можливістю її 

продажу іншим зацікавленим особам. У більшості випадків об'єктивні 

чинники інноваційного ризику є причиною виникнення ризиків 
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несистемних, а суб'єктивні – системних. Наріжним каменем виникнення 

причин суб'єктивних та об'єктивних чинників інноваційного ризику при 

розробці інновації є необхідність визначення втрат від інноваційного 

проекту, тобто необхідність оцінки з комерційної точки зору можливостей 

повернення інвестицій, вкладених у цей проект (або оцінки комерційного 

ризику від інвестицій в інновацію). 

Таким чином, стадія життєвого циклу ДіР містить роботи, необхідні 

для втілення задуму у життєздатний продукт чи технологію. На цій стадії 

розробляється конструкція або технологічний процес, створюється 

конструкторська і технічна документація, виготовляються, випробовуються 

і доопрацьовуються різні варіанти нового ОПІВ. При цьому властивості, 

науково-технічні, екологічні, економічні та естетичні характеристики і 

параметри створюваного ОПІВ повинні відповідати умовам 

конкурентоспроможності, що визначаються за результатами маркетингових 

і патентних досліджень та їх візуалізацією  у патентних картах. На цій стадії 

визначаються технічні можливості втілення нової розробки. 

Основною метою стадії створення та впровадження прототипу є 

технічне доведення того, що головний принцип ідеї є здійсненим і 

необхідним, а її реалізація забезпечить досягнення як економічного, так і 

соціального ефектів. Отриманий на цій стадії зразок повинен відповідати 

потребам споживачів, що були виявлені при проведенні маркетингових 

досліджень; безпечно та надійно працювати при використанні у звичайних 

умовах, а собівартість ОПВ має бути в межах розрахункової. 

Проведення експертизи є наступним та обов’язковим етапом для 

отримання патенту. Відомо, що патенти не лише захищають винахід від 

використання його іншими суб’єктами, але є засобами оперативної 

інформації про новітні науково-технічні досягнення [163]. Для отримання 

патенту буває достатньо до істотних ознак відомого об'єкта додати деякі 

патентоздатні ознаки, проте виготовлений відповідно до цього патенту 
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продукт може містити низку ознак, які вже захищені ―чужим‖ патентом, що 

буде свідчити про відсутність ―патентної чистоти‖ об'єкта. Зважаючи на те, 

що поняття ―патентної чистоти‖ має територіальну і часову обмеженість, для 

попередження ризиків через порушення патентів третіх осіб доцільним є ще 

до початку випуску продукції перевіряти її на ―патентну чистоту‖ відносно 

тих територій, де передбачається її впровадження.  

Доцільність патентування винаходів у кожній окремій державі 

залежить від багатьох факторів: політичного та економічного стану країни 

стану зовнішньо-економічної діяльності, особливостей патентної системи 

тощо. Варто враховувати перспективи розвитку відповідних галузей 

промисловості і типів техніки, важливість і актуальність зроблених технічних 

розробок для розвитку галузей економіки.  

 Глобалізація економіки актуалізує проблеми захисту ОПВ не лише у 

своїй державі, а й у міжнародному середовищі. Сучасні тенденції економічної 

глобалізації, лібералізації світових ринків, стрімкого прогресу технологій у 

галузі інформаційно-комунікаційних систем, інтенсифікації та зміни форм 

конкурентної боротьби, утвердження інтелектуальної діяльності як основного 

рушійного фактора розвитку інформаційного суспільства загострюють 

проблему розроблення узгодження правил взаємодії між окремими країнами та 

між суб’єктами відносин ІВ у цих країнах. Розвинені країни світу надзвичайно 

зацікавлені у впровадженні механізму комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності та підтримки високого рівня захисту прав ІВ задля 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки, пожвавлення 

інвестиційної активності та нарощування експорту високотехнологічної 

продукції [78, с. 437]. Одним з основних договорів міжнародної кооперації 

патентування винаходів за кордоном провідне місце посідає  Договір про 

патентну кооперацію (РСТ). Водночас патентування за зазначеною 

процедурою пов’язано з додатковими витратами, проте використання даної 

процедури має низку переваг: можливість отримання конвенційного 

пріоритету за умови подачі однієї заявки у патентне відомство своєї держави з 
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позначенням декількох держав-учасниць РСТ; можливість отримання більш 

раннього пріоритету при неможливості використання конвенційного 

пріоритету; можливість проведення додаткових досліджень за перспективними 

винаходами, включаючи випробування, визначення техніко-економічних 

характеристик, виявлення перспектив їх комерційної реалізації тощо.  

 Процедура отримання Європейського патенту також дає певні 

переваги заявнику порівняно з традиційною процедурою патентування в 

Україні: підготовка та подання заявки однією мовою до Європейського 

патентного відомства через одного патентного повіреного з отриманням 

охоронного документа на винахід на декілька держав-учасниць 

Європейської патентної конвенції [152].  

 Таким чином, етап створення ОПІВ є дуже відповідальним і 

надзвичайно витратним у ланцюгу життєвого циклу, на якому 

уречевлюються  результати науково-технічної та інтелектуальної діяльності. 

 Котлер Ф. у своїй праці [139] зазначав, що завершення першого етапу 

життєвого циклу інновацій, нововведення, як і будь-який товар ринкової 

новизни, доповнює традиційні етапи розвитку – виведення на ринок, 

зростання продажів, насичення ринку, спад та вихід з ринку. Однак, світовий 

досвід свідчить, що лише 5-10% ОПВ проходять наступні етапи життєвого 

циклу. 

 Етап ІІ. Комерціалізація ОПВ. Цей етап є найважливішим і 

найвідповідальнішим у життєвому циклі ОПВ, оскільки комерціалізація є 

процесом залучення ОПВ до економічного обігу, використанням у 

господарській діяльності підприємства з метою отримання прибутку, що 

завжди було, залишається і буде основою всієї підприємницької діяльності, 

те, заради чого створюються та функціонують підприємства по всьому світу. 

Власне комерціалізація перетворює ОПВ у повноцінний, комерційно 

життєздатний продукт, послугу або процес, однак ще можуть знадобитися 

додаткові фінансові ресурси, ДіР, випробування або розробка методів 

розширення ще до прийняття результатів досліджень на ринок. Для 
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перетворення оригінальної ідеї в ринковий продукт потрібні неабиякі 

зусилля, серед яких: час; кваліфіковані кадри; фінансові ресурси (власні, 

запозичені або залучені); творчі та інноваційні зусилля (власні, партнерські, 

консультаційні);  цілеспрямоване та скоординоване управління всім процесом 

від ідеї до ринку.  

 Європейська Економічна комісія ООН [25] визначає дві головні умови 

для отримання комерційної віддачі від ІВ: з одного боку, це наявність 

зацікавлених споживачів або можливість формування ринку; з іншого – 

управління інтегрованим виробництвом і продажами отриманих продуктів. 

 Це актуалізує важливість кваліфікованого й ефективного управління 

процесом комерціалізації ІВ. Враховуючи ризики, які пов'язані з 

комерціалізацією, підсилюється значення функцій управління активами ІВ і 

бізнес-планування, адже ймовірність комерційного успіху збільшується, коли 

управління забезпечує споживчий попит на нові продукти та послуги 

інноваційної розробки, яка  знаходиться ще тільки на стадії зародження ідеї 

(ініціюється) [27]. Відтак ризики не потрапляння ОПВ на ринок зменшуються 

в рази. Можливості отримання економічної цінності від інтелектуальних 

активів значною мірою залежать від управлінських здібностей і 

впровадження відповідної стратегії діяльності науково-дослідної установи 

або підприємства. На ранніх етапах розвитку інноваційного підприємства 

бізнес-янголи та венчурні фонди дають змогу не лише заповнити прогалини 

між початковими вкладеннями власників компаній і подальшими джерелами 

фінансування, а й можуть надати значний досвід управління як людським 

капіталом, так і активами підприємства. Зазвичай, власники ОПВ та 

підприємства замислюються над комерціалізацію ІВ вже після отримання 

охоронних документів на них. Як свідчить світовий досвід, це вже запізно, бо 

недосконале вивчення ринкових потреб є однією з головних помилок 

власників ІВ. Для успішної комерціалізації дуже важливим є оцінка 

інтелектуальної власності на ранніх стадіях інноваційного проекту. Нині вже 

існує потужний інструментарій для оцінки потенціалу комерціалізації 
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технологій на ранніх стадіях, зокрема це квантово-економічний аналіз 

технологічний маркетинг, GAP-аналіз, LIFT-методика, TAME-система тощо. 

Провідні фірми збільшують ефективність процесів ДіР шляхом поєднання 

своєї внутрішньої дослідницької діяльності з бізнес-стратегією інших 

компаній, обмінюючись досвідом та поповнюючи власний технологічний 

портфель (портфель ОПВ). 

 Kamiyama S., J.Sheehan та C. Martinez [28] зазначають, що метою 

управління інтелектуальними активами має бути не лише компенсація 

фінансових ресурсів, які були витрачені на патентування нової розробки, а й 

отримання прибутку від запатентованих винаходів шляхом ліцензування та їх 

продажу, а найкращі патенти, що можуть стати основою інноваційної 

розробки, необхідно залучити у власний господарський обіг з метою 

створення новітніх продуктів і послуг. 

 Відтак етап комерціалізації є визначальним та, зважаючи на ризики, 

найбільш проблемним етапом життєвого циклу ОПВ, на якому актуалізується 

необхідність залучення спеціальних інструментів з метою створення 

сприятливих умов для об’єднання зусиль головних суб’єктів процесу 

комерціалізації для успішної реалізації впровадження ОПВ у господарський 

обіг (рис. 1.1.3). 

 Таким чином, основною метою інституту ІВ є захист та комерціалізація 

ОПВ шляхом створення умов для законного вираження моральних та 

економічних прав авторів на свої витвори та права суспільства на доступ до їх 

творінь.   
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Відтак, стадія комерціалізації зумовлює залучення ОПВ у господарський 

обіг з метою отримання комерційного ефекту не лише для отримання 

прибутку авторами-винахідниками, а й для забезпечення розвитку науки і 

техніки. Здебільшого зацікавлений замовник або споживач опосередковано 

сплачує за ДіР або ліцензію на технологію, водночас в науку і розробникам 

надходять необхідні фінансові ресурси, що стають каталізатором для 

майбутніх досліджень. Однак,  цей ланцюг ―наука – технологія – фінансові 

ресурси‖, як і  просування інноваційного проекту від однієї стадії до іншої, 

вимагають забезпечення обов'язкового зворотного зв'язку між проміжними 

результатами ДіР з реальним сектором та державою, оскільки лише остання 

може надати необхідні фінансові ресурси та інфраструктуру й сприяти 

втіленню наукового результату у конкурентоспроможний продукт, що 

передбачає необхідність переведення ОПВ із статичного стану (володіння) у 

динамічний (залучення у господарський обіг) для його ефективного 

використання. 

 

§ 1.2. Економічні взаємовідносини між 

суб’єктами комерціалізації інтелектуальної власності 

 

З метою забезпечення безперервного руху капіталу та знання, що 

уможливлює процес комерціалізації ІВ, для формування подальшого 

дослідження необхідним постає виокремлення головних суб’єктів та об’єктів 

комерціалізації ІВ.   

Окремі дослідники, зокрема Р. Арчібальд  стверджують, що суб’єктами 

процесу комерціалізації ІВ є індивіди, що створюють та реалізують технології. 

Одразу зазначимо, що суб’єктом комерціалізації ІВ може бути не лише 

індивід, але й юридичні особи (центри комерціалізації технології, технопарки, 

інноваційні брокери, бізнес-інкубатори тощо) та держава [2, с. 168]. 

М. Шингур [195] суб’єктом комерціалізації визначив юридичну чи 
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фізичну особу, яка приймає рішення та бере на себе зобов’язання щодо 

виконання комплексу організаційно-економічних заходів, спрямованих на 

отримання прибутку від ринкової реалізації наявного знання у певній сфері 

науки чи техніки. Водночас потенційним суб’єктом комерціалізації може 

вважатись кожен учасник інноваційного циклу, а також сторонні суб’єкти 

господарювання, які через наявність підприємницького хисту, інформаційної 

обізнаності та фінансових ресурсів прагнуть отримати надприбуток за рахунок 

нових науково-технічних розробок. 

В. Д. Базилевич  виділив таких основних суб’єктів комерціалізації ІВ, як: 

автори, творці інтелектуальних продуктів; трудові колективи, організації, 

діяльність яких пов’язана зі створенням та використанням ОІВ; органи 

державного управління національною інноваційною системою; інвестори, що 

фінансують створення та використання ОІВ; виробники та споживачі 

інтелектуальної продукції [78, с. 264].  

Суб’єкт комерціалізації ІВ (з лат. subjectum – те, що знаходиться в 

основі), на нашу думку, є учасником цивільних відносин, який прямо чи 

опосередковано бере участь у впровадженні результатів наукової, 

інтелектуальної та творчої діяльності, що закріплені у  вигляді прав на ОПВ у 

господарський обіг з метою отримання прибутку та/або забезпечення 

соціальної корисності.   

Щодо визначення об’єктів комерціалізації, думки науковців різняться. 

Так,  Р. Косцик у своїй праці [137] підкреслює, що об’єктом комерціалізації є 

інноваційна продукція (винахід, корисна модель, промисловий зразок). На 

нашу думку, в такому визначенні об’єкта комерціалізації науковець припустив 

одразу дві помилки. По-перше, інновація є наслідком взаємодії світу техніки та 

світу бізнесу, що ілюструє відома шумпетерівська тріада. Якщо нове 

відбувається лише у світі техніки внаслідок інтелектуальної діяльності 

винахідника, воно залишається винаходом, коли винахід втілює у виробництво 

і виводить на ринок підприємець-новатор (світ техніки вступає у взаємодію зі 
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світом бізнесу) суспільство отримує інновацію [149, с.327]. Відтак, 

інноваційна продукція як втілення інновації – це вже комерціалізовані 

результати наукової діяльності, відтак вона не може бути об’єктом 

комерціалізації. По-друге, винаходи, корисні моделі та промислові зразки 

стануть інноваційною продукцією лише при умові їх комерціалізації. 

На думку М.В. Шингура [195], об’єктом комерціалізації є результати 

завершеної однієї чи декількох стадій інноваційного циклу. В залежності від 

готовності до промислового впровадження, об’єкти комерціалізації мають 

форму відкриття, теоретичної розробки, винаходу, ―ноу-хау‖, новинки, 

нововведення. Об’єктом комерціалізації можна визначити патентоспроможну 

ідею або  вже ОІВ. 

На нашу думку існують два головні джерела об’єктів комерціалізації ІВ 

(рис. 2.1.2.).  

І. Виявлення об’єкту комерціалізації серед існуючих ОПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.1. Схема комерціалізації серед існуючих ОПВ 

Джерело: розроблено автором. 

 

1. Проведення ґрунтовних маркетингових досліджень, що дадуть змогу виявити об’єктивну 

необхідність у впровадженні ОПІВ 

2. Моніторинг зареєстрованих ОПІВ в досліджуваній галузі. Визначення їх кількості, аналогів, 

прототипу, форми правової охорони, власників та терміну чинності прав на ІВ 

3. Відбір потенційних об’єктів комерціалізації 

4. Оцінка економічної ефективності використання ОПІВ (витрати на придбання та підтримання 

чинності правової охорони; розмір грошових потоків, які здатні генерувати ці ОПВ). 

5. Укладання договору з патентовласником ОПВ 

6. При необхідності створення дослідного зразка ОПВ 

7. Процес комерціалізації ОПВ 

                                                                             8. Збут 

5. Пошук джерел фінансування комерціалізації ОПВ 
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ІІ. Створення об’єкту комерціалізації 

Якщо в першому випадку об’єкт комерціалізації ІВ не було знайдено 

або не були задоволені деякі умови (наприклад, не було отримано згоди 

патентовласника), то об’єкт комерціалізації ІВ можна створити шляхом 

проведення послідовного або паралельного проходження етапів життєвого 

циклу ОПВ. При вдалому проведенні всіх етапів будемо мати об’єкт 

комерціалізації ІВ. 

У процесі комерціалізації відбуваються взаємовідносини між суб’єктами 

комерціалізації ІВ, які будуть відрізнятися залежно від того, яку форму 

комерціалізації обрано. Загальну схема взаємодії основних суб’єктів ринкових 

відносин при комерціалізації ОПВ у процесі інноваційної діяльності 

схематично представимо на рис. 1.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             ОПВ 

             Грошові потоки 

     З – законодавчі та нормативні акти 

     Пр ІВ – продукція на основі ІВ 

     Пр пір – «піратська» продукція 

     Пр К – продукція конкурентів 

 

Рис. 1.2.2. Загальна схема взаємовідносин суб’єктів і об’єктів 

ринкових відносин при комерціалізації ІВ [145, с. 415] 

 

На нашу думку, можна виділити шість головних форм 

комерціалізації: власне виробництво, стартап (заснування малої 

інноваційної компанії), спін-офф, промислова кооперація, ліцензування та 

продаж патенту. Залежно від обраної форми комерціалізації 

взаємовідносини між суб’єктами будуть різнитись.  

    Пр ІВ 

Органи державного управління та контролю 

Наукоємні підприємства Інвестори Автори (творці) 

Споживачі 

«Пірати» РИНОК Конкуренти 
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    Пр ІВ 

    Пр пір     Пр К 
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Ряд науковців і практиків вважають, що комерціалізація ОПВ у 

власному виробництві (Додаток А, рис. А. 2.) є найбільш прибутковою, 

адже весь прибуток, що отримано від продажу інноваційної продукції, 

залишається у правовласника ОПВ. Водночас, такий спосіб комерціалізації 

є й найбільш витратним і ризикованим, адже потребує залучення значних 

фінансових ресурсів для організації, до того ж можуть знадобитися 

доопрацювання ОПВ, додаткові ДіР, випробування, проведення 

маркетингових досліджень та залучення до процесу відповідних фахівців у 

певній галузі, налагодження каналів збуту тощо. Такий спосіб 

комерціалізації не гарантує отримання прибутку, може бути збитковим, 

проте у випадку успіху продажів буде компенсовано всі витрати та 

отримано значний прибуток. Фахівці Європейської економічної комісії 

ООН [25] підкреслюють, що не всі винахідники мають бажання, ресурси, 

знання, вміння та навички й схильність до ризику для комерціалізації ОПВ. 

До цієї категорії, зазвичай, входять й організації, які проводять ДіР за 

рахунок коштів державного бюджету. Водночас не всі організації, 

університети чи новаторські компанії, особливо в країнах з перехідною 

економікою, мають необхідні фінансові та технічні можливості для того, 

щоб власними силами комерціалізувати ОПВ. Варто враховувати й те, що 

при комерціалізації ОПВ проміжок часу між початком комерціалізації та 

отриманням валового доходу, як правило, буває досить тривалим.  

Створення компанії (―старт-ап‖, ―спін-офф‖) як один із шляхів 

комерціалізації ОПВ останніми роками набув особливого поширення в 

світовій практиці. Перша поява спін-офф компаній відмічається в 1970-х рр., 

які переважним чином створювались для активізації підприємницької 

активності в рамках існуючих компаній. В сучасних же умовах головною 

метою створення спін-офф компаній постає комерціалізація результатів 

ДіР університетів та науково-дослідних інститутів. Нині в CША та 

європейських країнах така форма комерціалізації ОПВ вже стала однією з 

провідних. Яскравим прикладом є американська транснаціональна 

публічна корпорація Google, що є спін-офф компанією Стенфордського 
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університету. Водночас, незважаючи на особливу гостроту проблеми 

комерціалізації результатів ДіР у національному господарстві, переважну 

більшість українських вчених і практиків,  окрім Г. Андрощука, І. Єгорова, 

І. Одотюка та П. Цибульова, питання створення компаній з метою 

впровадження у господарський обіг ОПВ у більшості випадків не 

розглядають, хоча у світовій практиці це питання стало чи не 

найголовнішим серед вчених і практиків ще з кінця минулого століття. 

Серед останніх можна виділити праці Д. Гарвіна (D. Garvin) [16], 

Дж. Кобуса (J. Kobus) [29], шведських вчених Г. Лампкіна і Д. Деcса 

(G. Lumpkin, D. Dess) [30], що вивчали вплив стадії життєвого циклу галузі 

на ініціативність та ефективність діяльності компанії. В широкому 

значенні, відповідно до визначення Гарвіна Д. (D.Garvin), [16] спін-офф – 

це створені фізичними особами нові підприємства, які відокремились від 

існуючої установи для створення власного конкуруючого підприємства.  

Здебільшого спін-офф компанії створюються вченими або 

студентами/випускниками університетів, місія яких полягає у швидкому   

втіленні результатів ДіР у промисловість. Такі підприємства виступають ще 

й сполучною ланкою в обміні інформацією між академічним і 

університетським секторами та бізнес-сектором і водночас постають 

стимулюючим фактором безпосереднього співробітництва між науково-

дослідними установами та підприємницькими структурами.  

Робертс і Мелоун (Roberts та Мalone) [46] визначили чотири основні 

суб'єкти, що беруть участь в спін-офф процесі: 

1) розробник технології; 

2) головна організація, в якій проводяться ДіР; 

3) підприємець (або підприємницька команда), що створюють новий 

бізнес для комерціалізації ОПВ; 

4) інвестор, який зазвичай, є представником венчурних організацій, 

забезпечуючи фінансування нового підприємства в обмін на частку 

власності у новій компанії. 

Розробники в особі окремого вчених, інженери або групи фахівців, 
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що працюють в університеті або науково-дослідній організації, виступають 

головними дійовими особами, оскільки під їх керівництвом здійснюється 

інноваційний процес, доведення технології до стадії готовності та 

промислового використання, а в сучасних умовах інтеграції освіти, науки 

та виробництва розробники технології (вчені, дослідники) можуть 

виступати й підприємцями та безпосередньо займатися створенням нового 

підприємства для комерціалізації ОПВ. На нашу думку, в умовах 

зростаючої конкуренції, саме такий шлях (при умові забезпечення 

сприятливих умов) є найбільш вигідним з фінансової точки зору та 

найбільш безпечним, адже при створенні спін-офф компаній, технології та 

розробки, що потребують комерціалізації, як правило, здебільшого, є 

проривними.  Відтак актуалізується необхідність забезпечення особливого 

захисту майбутньої інновації від копіювання, адже інноваційний бізнес у 

галузі винахідництва й нових технологій є високоризиковим. Отже, ІВ для 

спін-офф компанії постає визначальною конкурентною перевагою. При 

недостатньому захисті ІВ жоден інвестор чи бізнес-янгол не погодиться 

фінансувати створення нової компанії для комерціалізації ОПВ. 

Світова практика засвідчила, що у спін-офф компаніях, як правило, 

науково-дослідна організація (університет) відповідальна за захист ІВ і 

надає доступ до інтелектуального ресурсу, приміщення, обладнання для 

розробки дослідного зразка та початку виробництва продукту на основі ІВ. 

Підприємець, в свою чергу, здійснює реєстрацію та управління 

підприємством по виробництву новоствореного продукту [86].  

Зобразимо графічно схему взаємодії суб’єктів процесу 

комерціалізації ОПВ, при створенні спін-офф компаній (рис. 1.2.3). 

Незважаючи на всі переваги створення спін-офф компанії, про які 

зазначалося, в процесі формування та функціонування можуть виникнути 

декілька проблем. На нашу думку, головною проблемою може постати 

конфлікт інтересів між  науковою організацією та розробником ІВ, що 

бажає створити нову спін-офф організацію. В такому випадку необхідним 

постає чітке визначення всіх переваг і ризиків як для наукового 
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підприємства, так і для розробника технології.  

В сучасних умовах важливим є формування двостороннього зв’язку 

між академічним та бізнес-сектором. М. Гіббонс [19] важливо підкреслив, що 

коли економіка набуває ознак ―економіки знань‖, головною зміною в її 

властивостях є зрощення, інтеграція науки з підприємствами і державою, 

саме в таких умовах відбувається поява нової ролі, яка раніше не була їй 

властива. Ключову роль починають відігравати мережі, що здатні ефективно 

розповсюджувати знання та інформацію, а наука перестає бути автомною 

галуззю, вона інтегрується до системи виробництва та дифузії знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ ОПВ 

→ Грошові потоки 

Рис. 1.2.3. Схема взаємодії суб’єктів у процесі комерціалізації ОПВ, 

при створенні спін-офф компанії 

Джерело:розроблено автором. 

На нашу думку, саме створення спін-офф компаній є тим зв’язуючим 

компонентом, що здатен сформувати єдину систему між наукою та 

бізнесом, в якій кожен її учасник (в даному випадку суб’єкт 

комерціалізації) має свої інтереси й вмотивований на досягнення спільної 

мети. Отже, в сучасних умовах, університети та наукові установи, які 

безперервно генерують нові знання, стають здатними ще й до 

трансформації їх у практичну діяльність й отримання прибутку від їх 
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вдалого впровадження у господарський обіг. 

Ще однією формою комерціалізації результатів наукової діяльності 

шляхом створення нової компанії є запровадження старт-апів – компаній, які 

мають досить короткий цикл операційної діяльності. Від спін-офф компаній 

вони відрізняються тим, що до комерціалізації не залучаються наукові 

установи та університети. Нині старт-апи відіграють провідну роль в 

економічному розвитку держав-лідерів світового господарства та вважаються 

найбільш ефективним способом досягнення комерційного успіху, адже 

керівник стартап-компанії має змогу протягом всього процесу створення та 

впровадження інновації здійснювати повний контроль за всім процесом.  

На думку відомого американського підприємця Стіва Бланка [7], всі 

стартапи поділяються на чотири основні категорії: компанії, що виводять 

новий продукт на існуючий ринок; компанії, що виводять новий продукт 

на новий ринок; компанії, що виводять новий продукт на існуючий ринок, 

намагаючись перекроїти цей ринок і створити дешевий продукт; компанії, 

що виводять новий продукт на існуючий ринок, прагнучи його 

ресегментувати і створити новий продукт.  

Після проведення маркетингових досліджень та визначення 

категорії, до якої належить стартап, варто визначити учасників команди. 

Світовий досвід свідчить, що найбільш успішними виявляються стартапи з 

чисельністю до п’яти осіб, яких необхідно ретельно підбирати. 

Організувати успішний стартап без досвіду роботи є дуже складним 

завданням. Бажаним постає залучення ментора стартапу – особи, яка добре 

володіє ситуацією на ринку щодо комерціалізації відповідного ОПВ та має 

необхідні знання, вміння, навички й досвід в успішної комерціалізації в 

стартап проектах. Ментор відіграє важливу роль у стартап-організаціях та 

може допомогти зберегти значну частину фінансових і часових ресурсів. 

Зобразимо графічно взаємозв’язок головних суб’єктів стартап компанії, що 

показано на рис. 1.2.4.  
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 →  Грошові потоки 

 

Рис. 1.2.4. Схема взаємодії суб’єктів у процесі комерціалізації ОПВ 

при створенні інноваційного стартап-підприємства 

Джерело: розроблено автором. 

 

Cтворення стартап-підприємства має низку переваг, які дозволяють 

більш ефективно використовувати результати науково-дослідної 

діяльності, серед яких й висока інноваційна сприйнятливість. Одним з 

найбільш вдалих трактувань поняття ―інноваційна сприйнятливість‖ є 

тлумачення О. М. Ястремської [198], яка пропонує розуміти 

сприйнятливість не як спонукальний мотив до нововведень, що, на її 

переконання, звужує сутність цього поняття і не повністю відповідає його 

природі, а як властивість підприємства, зумовлену сукупністю його 

готовності, внутрішніх організаційно-структурних взаємозв'язків та 

організаційно-культурних взаємовідносин працівників забезпечувати 

впровадження соціально-економічних здобутків. Відповідно до 

запропонованого визначення, сприйнятливість ґрунтується на трьох 

складових: готовності, організаційно-структурних взаємозв'язках та 

організаційно-культурних взаємовідносинах працівників підприємства, які 
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є спорідненими, але характеризують явища різної природи: готовність має 

організаційно-економічне, взаємозв'язки – управлінське, взаємовідносини 

– соціальне підґрунтя. 

Водночас створення стартап-підприємства має низку переваг, серед 

яких можна відзначити: порівняно невеликий стартовий капітал; 

націленість на швидке зростання; можливість сфокусованого розвитку та 

забезпечення відносно міцної ніші у короткостроковій і середньостроковій 

перспективі; висока гнучкість та швидка адаптація до потреб ринку; 

динамізм і маневреність у прийнятті управлінських рішень; відсутність 

формалізації в організації діяльності підприємства. Найважливіша 

економічна особливість стартап компаній полягає в їх здатності оперативно 

«заповнювати» ті ніші ринку та вузькі сегменти, в яких великий бізнес 

малоефективний, а також швидко адаптуватися до змінної кон’юнктури 

ринку, бути готовим до ризикованих дій. Водночас такі підприємства 

надзвичайно сприйнятливі до факторів прямого впливу через обмежений 

доступ до фінансових та інших ресурсів [146].  

Беручи до уваги створення стартап-компанії з метою подальшої 

комерціалізації, ми стикаємося одразу з декількома факторами ризиків, 

основні з яких зображено на рис. А. 3. Додатку А. Відтак, умовах сучасного 

економічного розвитку інноваційні старт-ап підприємства є невід’ємною 

частиною інноваційної системи будь-якої держави, проте діяльність цих 

підприємств є високоризиковою, адже окрім специфічних ризиків, що 

пов’язані з інноваційною діяльністю, стартап- підприємства більш схильні до 

таких загальних ризиків зовнішнього середовища, як ризики 

адміністративних бар’єрів, а ефективність їх інноваційної діяльності напряму 

залежить від здатності максимізувати свою функцію корисності. Відтак, 

інноваційний розвиток як загалом, так і на стартап-підприємствах зокрема 

потребує особливо професійного управління. 

Однією з форм комерціалізації ОПВ може бути промислова кооперація 

(рис. 1.2.5), що передбачає об’єднання промислових потужностей 

підприємств для комерціалізації ОПВ, при якій між сторонами створюється  
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довготривала спільність інтересів, спрямованих на отримання додаткової 

взаємної вигоди. При об’єднанні знань, вмінь та досвіду, коопераційні 

договори можуть бути однією з найвигідніших форм впровадження ОПВ у 

господарський обіг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→      ОПВ 

→     Грошові потоки 

 

 

Рис. 1.2.5. Схема взаємодії суб’єктів у процесі комерціалізації ОПВ 

при промисловій кооперації 

Джерело:розроблено автором. 

 

Незважаючи на переваги промислової кооперації у господарській 

практиці існує низка ризиків, серед яких: 

- ризик сильної залежності від партнера по кооперації;  

- ризик втрати секретної інформації в результаті некоректних дій 

партнера (партнерів) по відносинам в рамках промислової кооперації; 

- ризик, пов'язаний із застосуванням господарського законодавства 

іншої держави (для міжнародної промислової кооперації); 

- ризик, пов'язаний із виникненням квазікооперації.  

На нашу думку, О. М. Булатов у своїй праці [82] дає влучне 

тлумачення квазікооперації, під якою розуміє такі відносини між суб’єктами 

господарювання, які мають формальні ознаки промислової кооперації, 

проте приносять не стільки соціально-економічний ефект для самих 

учасників коопераційних відносин, скільки прихований економічний ефект 
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для окремих її керівників і фахівців, вузьких груп акціонерів та інших 

зацікавлених осіб. Квазікооперація тісно поєднана з корупцією та іншими 

господарськими злочинами, хоча за формою відносини квазікооперації 

часто можна прийняти за відносини промислової кооперації.  

Ще одним способом комерціалізації ОПВ, що є одним з 

найпоширеніших та найбільш ефективних, є ліцензування.  Нині ліцензійні 

угоди відіграють найважливішу роль у діяльності компаній наукоємних 

галузей, генеруючи мільярди доларів ліцензійних договорів провідних 

компаній світу, серед яких IBM, Microsoft, Apple, Union Carbide та інші [3]. 

Загалом ліцензія – це дозвіл, що надано за відповідну винагороду 

юридичною або фізичною особою (ліцензіаром) іншій юридичній або 

фізичній особі (ліцензіату) на промислове і комерційне використання ОПВ 

на визначеній території і на обумовлений строк. У процесі ліцензування 

можна визначити двох головних суб’єктів комерціалізації: ліцензіара (або 

патентовласника ОПВ) та ліцензіата. Як зазначалося, найбільш 

прибутковою формою комерціалізації ОПВ є використання у власному 

виробництві, проте такий спосіб є найбільш ризикованим і затратним. 

Відтак, якщо розробник з тих чи інших причин не може комерціалузвати 

ОПВ у власному виробництві (або це є економічно невідним), то він може 

здійснити комерціалізацію шляхом надання ліцензії зацікавленій фізичній 

або юридичній особі та оформити ліцензійну угоду. У загальному вигляді 

взаємовідносини між суб’єктами комерціалізації при ліцензуванні можна 

представити у вигляді такої схеми (рис. 1.2.6.). 

 

 

 

 

→  ОПВ 

→  Грошові потоки 

Рис. 1.2.6. Схема взаємодії суб’єктів в процесі  

комерціалізації ОПВ, при ліцензуванні 

Джерело:розроблено автором. 
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Водночас залежно від типу ліцензії, в процесі комерціалізації будуть 

з’являтися й нові суб’єкти. Схематична класифікація ліцензійних договорів 

зображена у Додатку А рис. А. 4.  

Відтак, за обсягом прав, що передаються можна виділити три 

головних типи ліцензій: виключні, невиключні та одиничні.  В. Д. Базилевич 

[78, c. 276] визначає, що виключна ліцензія – це така ліцензія, за якої 

ліцензіату надається виключне право на використання ОПВ у повному 

обсязі (на монопольних засадах), на визначеній території і на обумовлений 

строк. До того ж виключається можливість використання ліцензіаром цього 

ОПВ у частині, що передається ліцензіату, а також видачі ліцензії на його 

використання іншими особами на цій самій території в обсязі наданих 

ліцензіату прав. За виключною ліцензію лише ліцензіат може 

використовувати ОПВ, водночас ліцензіату надано право й видавати 

субліцензії, проте його права обмежені терміном, територією та зазначеним 

у ліцензійному договорі способом використання ОПВ.    

Зобразимо схематично взаємодію суб’єктів комерціалізації при 

виключній ліцензії (рис. 1.2.7).  
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→ Грошові потоки 

           с – субліцензія 
 

Рис. 1.2.7. Взаємодія суб’єктів комерціалізації при виключній ліцензії 
Джерело:розроблено автором. 
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Як видно з рис. 1.2.7, виключна ліцензія дає монопольне право 

ліцензіату використовувати ОПВ та видавати субліцензії іншим ліцензіатам 

у той час, як сам ліцензіар не має жодних прав на комерціалізацію ОПВ. 

Проте  невиключна ліцензія дає ліцензіату право використовувати предмет 

ліцензії, тоді як за ліцензіаром зберігається право на комерціалізацію ОПВ. 

До того ж ліцензіар в праві надавати невиключні ліцензії іншим особам. 

Зобразимо схематично взаємовідносини між суб’єктами 

комерціалізації при невиключній ліцензії (рис.1.2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ ОПВ 

       Наукоємна продукція 

→ Грошові потоки 

 

Рис. 1.2.8. Взаємодія суб’єктів комерціалізації при невиключній ліцензії 

Джерело: розроблено автором. 

Як видно з рис. 1.2.8., невиключна ліцензія дає можливість ліцензіару 

отримувати не лише прибуток у вигляді ліцензійних платежів, а й від 

комерціалізації ОПВ у власному виробництві. Саме такий вид ліцензії 

особливо поширений у виробничій сфері, проте виникає конкуренція як 

безпосередньо між ліцензіатами, так і з ліцензіаром. З метою упередження 

конкуренції зі своїм товаром,  ліцензіар, зазвичай, намагається надавати 

ліцензії на різних ринках, розширюючи кордони своєї діяльності.  

Одинична ліцензія дозволяє як ліцензіату, так і ліцензіару 
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випадку одиничної ліцензії маємо лише два основних суб’єкта 

комерціалізації. Зобразимо схематично їх взаємодію (рис.1.2.9). 
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Рис. 1.2.9. Взаємодія суб’єктів комерціалізації при одиничній ліцензії 

Джерело:розроблено автором. 

 

Отже, якщо патентовласник ОПВ не має можливості його 

комерціалізувати у власному виробництві чи запровадити нове 

підприємство, комерціалізація шляхом ліцензування набуває своєї 

актуальності. Проте необхідним постає вибір типу ліцензії. Фахівці 

Економічної комісії ООН зазначають, що рішення про те, яку ліцензію 

давати – виключну чи невиключну, залежить від характера і ступеня 

зрілості технології, а також від ділової стратегії ліцензіара. 

Якщо технологія може стати стандартом, який є необхідним всім 

гравцям на конкретному ринку для того, щоб вони могли займатися своїм 

бізнесом, то найбільше переваг надає невиключна ліцензія. Якщо ж 

технологія потребує, щоб одна компанія зробила значні інвестиції в 

комерціалізацію даного продукту, то потенційний ліцензіат для уникнення 

конкуренції з боку інших ліцензіатів буде наполягати на отриманні 

виключної ліцензії. Окрім виключних, невиключних та одиничних ліцензій 

комбіновані ліцензії дають змогу поєднувати їх певні елементи в умовах 

ліцензійної угоди, відтак, можна надавати окремі права на виключній 

основі, а інші права – на одиничній або невиключній основі.  
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Таким чином, для комерціалізації ОПВ шляхом ліцензування існує 

безліч переваг, серед яких виділимо: отримання доходів, що дозволяють 

надалі проводити ДіР та здійснювати виробництво нових продуктів; 

можливість вивести продукт на ринок без значних витрат; можливість 

подальшого партнерства між ліцензіаром і ліцензіатом; можливість 

повернення собі прав на ОПВ, не продовжуючи ліцензію тощо.  

Проте, є й ризики, серед яких можна визначити наступні: 

1) Ліцензія може потрапити до потенційних іноземних конкурентів. 

Відомі випадки, аналогічні ситуації з американською компанією RCA 

(Radio Corporation of America), коли у 1960 р. було передано ліцензію на 

свою технологію кольорового телебачення японській компанії. Ліцензіати 

компанії швидко освоїли технологію та почали жорстоку конкурентну 

боротьбу з ліцензіаром RCA – законним автором цієї інноваційної 

технології [180, с. 23]. 

2) Ліцензіар, зазвичай, не може повністю контролювати 

виробництво, продаж або стратегію бізнесу іншої компанії, а без цього 

ліцензіар отримає лише роялті та втратить прибуток від експлуатації свого 

результату ІВ. 

3) ОПВ може бути таким, який неможливо запатентувати або 

формалізувати, а без цього ліцензійна угода не може відбутися, хоча й 

створена продукція може бути конкурентоспроможною. 

Як зазначає О. І. Жилінська, завдяки ліцензійним угодам  

відбувається процес поширення науково-технічної інформації, яка у 

виробництві іншим економічним агентом втілюється у нововведенні та 

виводиться на ринок як інноваційна ( в т.ч. наукоємна) продукція. 

Ліцензійна угода, де товаром є ОПВ, за своєю природою є сферичною: 

кількість ліцензіатів варіює від 1 до N. Кількісні обмеження контрагентів 

залежать від рівня інформаційної асиметрії між ліцензіатом і ліцензіаром, а 

не від рівня їх платоспроможності, оскільки платоспроможність ліцензіата 

– це здатність сплачувати ліцензійні платежі у майбутньому [149].  
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У більшості випадків, головним спонуканням розробника ОПВ при 

подачі патентної заявки є очікування отримати прибуток від 

комерціалізації ОПВ, проте у винахідника або науково-дослідної установи 

чи підприємства не завжди є можливості самостійно впровадити у 

господарський обіг ОПВ або укласти вигідний ліцензійний договір. 

Водночас часові рамки також відіграють важливу роль. В таких випадках 

єдиною можливість отримати прибуток від ОПВ є продаж патенту, що 

можна вважати формою комерціалізації ОПВ. Варто зауважити, що 

продаж патенту може бути навіть більш вигідним, аніж ліцензування, у 

випадку, коли ОПВ вже впроваджено у господарський обіг і товар 

користується успіхом на ринку, проте до кінця життєвого циклу 

залишається досить невеликий проміжок часу. Варто пам’ятати, що при 

продажі патенту повна власність передається новому власнику, ключовим 

моментом постає оцінка вартості ОПВ з урахуванням потенційних 

можливостей, які може дати цей ОПВ при вдалому використанні. Проте 

продаж ОПВ не дає можливості отримання додаткового прибутку, якщо 

ОПВ з часом виявиться більш цінним, ніж очікувалось, відтак покупець 

патенту може отримати дохід, обсяги якого набагато перевищують розміри 

доходу від продажу.  

При відчуженні ОПВ виникають два головних суб’єкта 

комерціалізації – правовласник і правонабувач. Самостійно фізичній або 

юридичній особі здебільшого важко знайти покупця ОПВ, варто залучати 

до процесу додаткових учасників. Нині патентні брокери відіграють 

провідну роль при продажі патентів. Зобразимо графічно взаємодію 

суб’єктів комерціалізації при відчуженні прав на ОПВ (рис.1.2.10). 

 

 
 

→ ОПВ  
→ грошові потоки 

 

Рис. 1.2.10. Взаємодія суб’єктів комерціалізації при відчуженні прав на ОПВ 

 

Джерело:розроблено автором. 

Правовласник ОПІВ Патентний 

брокер 
Правонабувач 

ОПІВ 
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Процес комерціалізації ІВ здатен задовольнити інтереси одразу  всіх 

суб’єктів комерціалізації: розробника; патентовласника; промислові та 

торгівельні підприємства; інвестора; споживача.  Автор винаходу (його 

творець) окрім доходу від ІВ  отримує ще й моральне задоволення від 

втілення свої розробки, а споживачі, в свою чергу, отримують інновацію, 

що спрямована на покращення їх життєдіяльності. Таким чином, можна 

вважати, що комерціалізація ІВ є взаємовигідною комерційною дією з 

упровадження результатів інтелектуальної діяльності, що закріплені в 

ОПВ, у господарський обіг.  

Відтак, актуалізується проблема визначення інтересів суб’єктів 

комерціалізації залежно від обраної форми. 

 

Таблиця 1.2.1. Інтереси та ризики суб’єктів комерціалізації ОПВ 

  
Комерціалізація ОПВ при створенні власного виробництва 

Суб’єкт 

комерціалізації ІВ 

Головна ціль у 

структурі 

Можливий ризик та 

необхідні дії для його 

мінімізації 

Інтерес 

Автор (творець)  Створення ОПВ Втрата часу та 

недоотримання доходу /  

Нерозголошення ідеї 

стороннім особам до 

отримання охоронного 

документу. 

Отримання 

доходу з ІВ 

Інвестор Надання фінансових 

ресурсів на 

інноваційний проект 

Втрата фінансових 

ресурсів/  Страхування та 

грамотний прорахунок 

ризиків 

Отримання 

дивідендів 

Інжинірингові 

компанії або НДІ, або 

підприємства 

обороно-

промислового 

комплексу 

Розробка 

промислового зразка 

 

 

- 

Можливість 

заробити та 

отримати новий 

досвід 

Промислове 

підприємство 

Виробництво 

необхідної партії 

товару 

 

- 

Отримання 

доходу 

Промислове 

підприємство 

Виробництво 

необхідної партії 

товару 

 

- 

Отримання 

доходу 
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Джерело: розроблено автором. 

 

Як видно з таблиці, в процесі комерціалізації важливо забезпечити 

баланс інтересів: з одного боку, необхідно надати тимчасові виключні права 

раціоналізаторам, щоб у них була змога окупити свої капіталовкладення, з 

іншого боку, необхідно надати нові знання в розпорядження майбутніх 

раціоналізаторів.  

При комерціалізації ОПВ шляхом надання ліцензії на його 

використання задовольняються інтереси обох учасників даного процесу. 

 

 

 

Продовження таблиці 1.2.1. 

Комерціалізація ОПВ при спін-офф компанії 

Суб’єкт 

комерціалізації ІВ 

Головна ціль у структурі Інтерес  

Науково-дослідна 

установа або 

університет 

дослідницького типу 

Проведення фундаментальних 

досліджень, генерування та управління 

новим знанням 

Отримання частини прибутку від 

дифузії та капіталізації знань 

шляхом комерціалізації результатів 

науково-дослідної діяльності, що 

мають форму ОПВ.  

Розробник (автор) Створення ОПВ Отримання  частини прибутку від 

комерціалізації ОПВ 

Інвестор, бізнес-янгол Фінансова підтримка спін-офф 

компанії 

Отримання частини прибутку від 

комерціалізації ОПВ 

Керівник спін-офф 

компанії 

Забезпечення координації, планування, 

організації, мотивації, контролю та 

регулювання  всіма учасниками  

(менеджер команди) 

Отримання частини прибутку від 

комерціалізації ОПВ 

Команда спін-офф 

компанії 

Забезпечення комерціалізації ОПВ 

 

Отримання досвіду та доходів від 

комерціалізації ОПВ 

Комерціалізація ОПВ при створенні стартап компанії 

Розробник (автор) Створення ОПВ Отримання  частини прибутку від 

комерціалізації ОПВ 

3F (сім’я, друзі, 

благодійники) 

Початкова фінансова підтримка для 

заснування стартап компанії 

Отримання задоволення від 

допомоги створення нового бізнесу  

Інвестор, бізнес-янгол Головна фінансова підтримка 

діяльності стартап компанії 

Отримання частини прибутку від 

комерціалізації ОПВ 

Ментор Надання професійних рекомендацій 

щодо всіх бізнес-процесів компанії  

Отримання доходу 

Керівник стартап 

компанії 

Забезпечення координації, планування, 

організації, мотивації, контролю та 

регулювання  всіма учасниками  

(менеджер команди) 

Отримання частини прибутку від 

комерціалізації ОПВ 

Команда стартап 

компанії 

Забезпечення комерціалізації ОПВ Отримання досвіду та доходів від 

комерціалізації ОПВ 
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Таблиця 1.2.2. Інтереси суб’єктів комерціалізації ОПВ  

при ліцензуванні та відчуженні прав 

І. Передача прав на використання ОПВ 

Інтерес ліцензіара Інтерес ліцензіата 

Компенсація витрат на створення ОПВ Економія фінансових, інтелектуальних та 

часових ресурсів – скорочення строків 

розробки та освоєння нової продукції або 

технології 

Отримання необхідних фінансових ресурсів 

для проведення ДіР та подальших розробок 

Сприяння швидкому зростанню 

підприємства без проведення ДіР  

та втрати часу 

Налагодження співробітництва з 

ліцензіатом для укладання подальших 

ліцензійних договорів 

Налагодження співробітництва з 

ліцензіатом для укладання подальших 

ліцензійних договорів 

Просування технології за кордон та 

зменшення витрат і ризиків 

Скорочення часу виходу на ринок 

ІІ. Відчуження прав на ОПВ 

Інтерес правовласника Інтерес правонаступника 

Компенсація витрат на створення ОПВ Придбання у власність ОПВ,  

що мають ринкову вартість 

Отримання моментального єдиноразового  

доходу 

Скорочення термінів розробки ОПВ 

Підвищення конкурентоспроможності 

продукції на внутрішньому  

та зовнішніх ринках 

Джерело: систематизовано автором. 

Відтак етап впровадження ОПВ у господарський обіг вирізняє 

високоризиковий характер, множинність форм та суб’єктів комерціалізації. 

Водночас, зважаючи на особливе значення комерціалізації як інтенсивного 

фактору економічного зростання (внесок науково-технічного прогресу у 

приріст ВВП у розвинених країнах світу становить 75–100 %), 

актуалізуються питання його підтримки для забезпечення ефективного 

інноваційної розвитку, що в сучасних умовах постає як пріоритетне завдання 

державного регулювання.  

На нашу думку, під державним регулюванням комерціалізацією ІВ слід 

розуміти сукупність інструментів і заходів державної політики, що 

направлені на забезпечення сприятливих економіко-правових, організаційних 

та інформаційних умов, спрямованих як на забезпечення захисту, так і на  

активізацію впровадження ОПВ у господарський для  ефективної реалізації 
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результатів науково-технічної та інтелектуальної діяльності з метою 

досягнення соціально-економічного та інноваційного розвитку національного 

господарства, що зумовлює подальшу активізацію винахідництва, 

забезпечуючи тим самим безперервність науково-технічного прогресу. Таким 

чином, завдання держави можна розглядати як необхідність регулювання 

трьох головних напрямів: захисту ОПВ, що зумовлює мінімізацію ризиків та 

дає змогу забезпечити монопольне становище патентовласника; активізацію 

взаємодії суб’єктів комерціалізації, що в свою чергу, скорочує термін 

проходження етапів життєвого циклу ОПВ і дає змогу забезпечити 

досягнення балансу інтересів всіма її учасниками; сприяння у розбудові 

інноваційної інфраструктури, яка дає змогу забезпечити реалізацію 

інноваційної діяльності.   

Зважаючи на головні орієнтири, доцільним постає систематизація 

основних  напрямів державного регулювання комерціалізацією ІВ, які мають 

бути направлені на забезпечення захисту продуктів новаторства, 

забезпечення координації між всіма суб’єктами комерціалізації та 

стимулювання інвесторів шляхом запровадження низки мотиваційних 

механізмів, що схематизовано на рис. 1.2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.11. Методи державного регулювання комерціалізацією ІВ 

Джерело: систематизовано автором. 
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Проведений аналіз дав змогу визначити, що на мезорівні 

взаємовідносини між суб’єктами  в процесі комерціалізації здебільшого 

будуть залежати від обраної форми комерціалізації. Проте якщо 

розглядати ринок ІВ крізь призму макрорівня, то відносини між 

суб’єктами ринку ІВ будуть залежати не стільки від форми комерціалізації, 

скільки від діяльності головного суб’єкта даного ринку, якому 

притаманний дуалістичний характер – як споживача результатів науково-

технічної діяльності та як головного  регулятора процесів комерціалізації 

ОПВ, що шляхом прямих і непрямих методів впливу створює відповідне 

середовище функціонування всіх суб’єктів господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.12. Вплив держави на суб’єктів ринку ІВ 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, на етапі комерціалізації відбувається задоволення 

балансу інтересів її суб’єктів, а результати наукової та інтелектуальної 

діяльності, що закріплені в ОПВ, набувають прибуткового характеру, тим 

самим визначаючи ефективність конкретних результатів ІВ й загалом 
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обраного напряму фундаментальних досліджень. Водночас економічні 

взаємовідносини між суб’єктами ринку ІВ, до яких відносяться автори 

ОПВ, правовласники, інвестори, ―пірати‖ та споживачі, на мезорівні – 

здебільшого будуть залежати від обраної форми комерціалізації, водночас 

прийняття рішення щодо комерціалізації та вибору тієї чи іншої форми її 

реалізації буде залежати від сприятливості умов до комерціалізації ОПВ у 

певній формі, що, в свою чергу, безпосередньо залежить від прямих та 

опосередкованих методів впливу держави як головного регулятора 

економічних взаємовідносин між суб’єктами комерціалізації ІВ, про 

важливість яких свідчить прогресивний досвід провідних країн світу. 

 

§ 1.3. Інструментарій державного регулювання комерціалізацією 

інтелектуальної власності у провідних країнах світу 

 

М. Портер [42] зазначав, що процвітання, особливо в провідних 

економіках, випливає з можливості національних компаній створювати, а 

потім у глобальному масштабі комерціалізувати нові продукти та процеси, 

опановувати передові рубежі інновацій тим швидше, ніж ближче конкуренти. 

Фахівці ОЕСР [36]  зазначають, що передача знань, зокрема комерціалізація, 

нині є головним завданням ДіР. Відповідно до офіційних даних в Україні 

менше 5 % результатів ДіР використовуються в промисловому виробництві, 

тоді як у США та Великій Британії – 70 % [93].  

В умовах глобалізації досвід розвинених країн демонструє, що 

запорукою успіху є наявність розвиненої інноваційної інфраструктури та 

ефективна система комерціалізації інновацій. Існує різноманіття механізмів, 

за допомогою яких у розвинених країнах світу держава бере участь у 

створенні сприятливого інноваційного клімату та стимулює комерціалізацію 

ІВ. Ефективна та злагоджена система державного регулювання 

комерціалізації ІВ полягає в тому, що саме сукупність взаємопов’язаних 
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інституціональних структур (підприємства, університети та державні 

науково-дослідні інститути, уряд, об’єкти інноваційної інфраструктури, 

ринки тощо) здійснюють вплив на функціонування цілісної системи 

комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та інноваційного 

розвитку. Водночас створення ефективної системи державного регулювання 

комерціалізацією ІВ в Україні неможливо без врахування світових тенденцій 

та вже існуючого прогресивного досвіду державного регулювання 

комерціалізацією ІВ у провідних країнах світу. На прикладі міжнародного 

досвіду розглянемо ті механізми державного регулювання, застосування яких 

може бути доцільним в українській практиці. 

Вивчення успішного закордонного досвіду державного регулювання 

комерціалізацією ІВ дасть змогу виявити найбільш ефективні важелі 

регулювання та стимулювання комерціалізації ІВ, які доцільно буде 

застосувати в Україні з урахуванням особливостей національної економіки. 

Проте необхідно враховувати й неуспішний досвід державного регулювання 

комерціалізацією ІВ задля убезпечення від помилок. При цьому успішна 

практика державного регулювання комерціалізації ІВ в одній країни ще не 

означає автоматичний успіх впровадження цієї практики в іншій країні, адже 

кожна держава має свою унікальну культуру, традиції, економіку, політику та 

законодавчу базу, проте всі країни стикаються з більш-менш схожими 

проблемами розвитку.  

Деякі компанії ставлять за мету комерційні цілі, інші ж – 

фокусуються на соціально важливих проектах, залежно від обраної цілі 

форми взаємодії з державою будуть відрізнятись. Комерційно орієнтовані 

компанії менш взаємодіють з державними структурами [175], проте 

держава залишається визначальним інвестором у дослідницьких проектах 

та створенні малих технологічних фірм. 

Інноваційна політика багатьох держав спрямована на підтримку 

ринковоорієнтованих інноваційних центрів, що може проявлятися в 
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стимулюванні дослідників до розробки проектів комерціалізації ІВ, 

отриманої в результаті ДіР, або до самостійного створення малих компаній 

за умов державного фінансування. Самі інноваційні центри, створені за 

рахунок бюджетних ресурсів, виводяться за рамки державних структур для 

підвищення їх ринкової активності. Водночас держава приймає участь у 

створенні дослідницьких фондів при центрах. У соціально-орієнтованих 

компаніях взаємодія з державою зводиться до взаємного доповнення. 

Компанії та інноваційні центри виступають експертами та створюють базу, 

на якій будується державна політика комерціалізації. Інноваційні центри 

виявляються трансляторами державної політики та готують методичне 

забезпечення для тих, хто є зацікавленим у побудові партнерських 

взаємовідносин з державою у питаннях комерціалізації ІВ.  

Окреме питання, коли комерціалізацію ІВ здійснює держава. В 

цьому випадку, за таких умов, вона ж бере на себе координацію взаємодії 

науки, бізнесу і суспільства, розробляє програми державного 

стимулювання ДіР та захисту науки і наукових кадрів. Роль координатора 

міждисциплінарних досліджень також є державною функцією. Головною 

особливістю такої політики є державне регулювання ІВ та договірне 

регулювання прав на неї при виділенні фінансуванні дослідницьких 

програм [162].  

Розглянемо закордонний досвід побудови державного регулювання 

процесу комерціалізації ІВ на прикладі окремих її компонентів. (табл. 1.3.1.). 

Як видно з таблиці 1.3.1. в світі вже напрацьовано великий досвід 

щодо комерціалізації ІВ: сформовано основні заходи та інструментарій 

реалізації комерціалізації ІВ. Необхідно зазначити, що такі методики 

побудови процесу комерціалізації ІВ з успіхом застосовуються не лише в 

зазначених державах, а й в більшості інших держав, що доводить їх 

ефективність та можливість адаптації й до українських умов. 

Практику системи державного регулювання комерціалізацією ІВ у 
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провідних країнах світу доцільно розглядати як чотири моделі: 

американська, європейська, японська та скандинавська. 

Таблиця 1.3.1. 

Закордонний досвід державного регулювання комерціалізацією ІВ 

Складова Заходи Інструментарій Реалізовано в 
державах 
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Вдосконалення державної 
фінансової підтримки ДіР 

Державні програми 
комерціалізації, податкові пільги, 
прискорена амортизація, 
експортно-імпортні квоти на 
підтримку національного 
наукоємного продукту тощо. 

США, Італія, 
Бельгія, 
Велика 
Британія, 
Швеція, 
Канада  

Стимулювання приватних 
інвестицій 

Створення патентних і венчурних 
компаній. 

Швеція, США, 
Нідерланди,  
Велика 
Британія 

Підтримка національних 
виробників інновацій 

Підтримка програми розвитку 
національних брендів, підтримка 
малого і середнього 
інноваційного бізнесу тощо. 

США, ЄС 

Відбір високорентабельних 
винаходів для 

комерціалізації 

Відбір і розробка механізму 
інноваційного посередництва між 
розробниками інновацій та 
бізнесом. 

США, ЄС 
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Стимулювання діяльності 
НДІ, вчених  

Розвиток системи кластерних 
наукових об'єднань, системи 
технопарків. 

ЄС 

Інтеграція політики в галузі 
науки і технологій з 
промисловою політикою 

Створення та розвиток нових 
холдингових компаній. 

Німеччина 

Інтеграція політики в галузі 
науки і технологій з 
промисловою політикою 

Державна підтримка обміну 
кадрами, розвиток державно-
приватного співробітництва 
 

Австралія, ЄС 
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Стимулювання вчених у 
трансфері інновацій 

Право володіння акціями у 
створюваних компанії при умові 
збереження статусу вченого в 
державному НДІ не менше 6 
років 

Німеччина, 
Італія, 
Франція 

Право вчених державних НДІ 
займатися підприємництвом 

Франція 

Звільнення від оподаткування 
доходів від роялті 

Ірландія 

Джерело: систематизовано автором за даними [144, с. 78]. 

Розглянемо детальніше кожен компонент у розрізі моделей. 

Американська модель 

США посідає провідне місце серед усіх держав у сфері 

комерціалізації ОПВ, а інноваційний продукт у США досягає 70% 
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виробництва [39]. Незважаючи на те, що США є світовим лідером в галузі 

інновацій, ця діяльність вважається збитковою й досі дотується державою. 

В США існують потужні державні програми з підтримки комерціалізації, 

що направлені на фінансування підрозділів комерціалізації.  Основними є 

дві програми: ―Програма інноваційних досліджень малого бізнесу‖ (Small 

business innovation research program, SBIR) та ―Інноваційні дослідження в 

малому бізнесі‖ (―Трансфер технологій малого бізнесу‖ (The Small 

Business Technology Transfer – STTR), запущені у США після прийняття в 

1982 р. Акту про розвиток малого інноваційного бізнесу, що був 

покликаний забезпечити початковим капіталом малий бізнес і допомогти 

йому брати участь у ДіР, фінансованих урядом. У зазначеній програмі 

держава виступає як своєрідний венчурний капіталіст, вкладаючи кошти у 

високоризикові проекти [109].  

Програму SBIR створено ще у 1982 р. з метою посилення ролі малого 

інноваційного підприємництва в ДіР, які фінансуються державою. Нині – це 

висококонкурентна програма, яка підтримує та стимулює малі підприємства 

реалізувати федеральні ДіР, що мають потенціал бути комерціалізованими. 

Місією програми SBIR є комерціалізація результатів науково-технічної 

діяльності та підтримка технологічних інновацій шляхом вкладання 

фінансових ресурсів федерального бюджету з метою реалізації 

американських пріоритетів. Через надання державного замовлення на 

конкурсній основі програма SBIR та федеральні агентства США 

допомагають малим підприємствам здійснювати ДіР і доводити найкращі 

винаходи до ринку. Гранти, отримані за програмою SBIR, дають малим 

підприємствам стимул до отримання прибутку від комерціалізації ОПВ.  

Програма SBIR [160] має такі цілі: стимулювати технологічні 

інновації; задовольняти федеральні потреби в ДіР; заохочувати та 

стимулювати участь в інноваційній діяльності та підприємництві 

малозабезпечених верств населення; розширювати коло приватних фірм, 
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що займаються комерціалізацією інновацій за рахунок фінансування з 

Федерального фонду ДіР. 

Відповідно до Програми SBIR Міністерство оборони США, 

Національний інститут здоров’я, НАСА, Міністерство енергетики США, 

Фонд національної науки, Міністерство транспорту США, Міністерство 

торгівлі США, Міністерство освіти США та Агентство по захисту 

навколишнього середовища США надають інформацію про всі несекретні 

ДіР, що проводяться у відповідному міністерстві або агентстві. Кожне 

агентство також публікує детальні інструкції для нових або існуючих 

малих і середніх підприємств про те, як надавати пропозиції по своїм 

проектам для проведення ДіР, їх комерційного обґрунтування за рахунок 

наданих урядом ресурсів у міністерствах або агентствах, що беруть участь 

у Програмі SBIR. Кожне агентство виділяє 1,25% від розміру свого 

бюджету на фінансування робіт по проведенню техніко-економічних 

обґрунтувань цих пропозицій. Кожне агентство проводить оцінку 

поступаючих пропозицій, виходячи із технічних показників та можливого 

комерційного використання. Ті пропозиції, які ухвалюються в процесі 

розгляду, отримують фінансування в розмірі до 150 тис. дол. США, що на 

100% покривають передбачені витрати на шестимісячний період.  

Перший етап фінансування може бути джерелом початкового 

капіталу для нового МСП, якщо таке підприємство має доступ до 

обладнання та виробничих потужностей для проведення ДіР. Мета 

першого етапу фінансування полягає у визначенні науково-технічної 

цінності пропонованої дослідницької ідеї. На другому етапі фінансування 

виділяється додаткова сума стартового капіталу в розмірі 750 тис. дол. 

США для покриття 100% передбачених витрат на наукові ДіР на наступні 

два роки. Мета другого етапу полягає в демонстрації комерційної 

обґрунтованості пропонованих розробок. Лише близько 40% пропозицій, 

що фінансуються на першому етапі відбираються для фінансування на 
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другому етапі. До кінця другого етапу очікується, що пропонований 

проект продемонстрував достатню технічну та комерційну 

обґрунтованість для залучення приватних ресурсів з метою подальшого 

фінансування етапу комерціалізації ідеї. Приватне підприємство, що 

отримало фінансування в рамках першого та другого етапу, має всі 

комерційні права на отримання прибутку в повному обсязі, на ІВ та на 

проведення дослідження.  

Третій етап – стадія комерціалізації. Адміністрація SBIR активно 

шукає джерела позабюджетного фінансування в державних агентствах і 

відомствах, в бізнес-секторі, в організаціях підтримки МСП. 

Адміністрація програми сприяє організації партнерських відносин з 

підприємствами-донорами; залученню засобів приватних венчурних 

фондів та укладанню договорів з приватними компаніями по випуску 

інноваційних продуктів та послуг; укладанню контрактів з державними 

агентствами на виробництво продуктів, що можуть бути об’єктами 

замовлення федерального уряду. 

Станом на 01.01.2015 р. з 1983 р. програмою SBIR [160] було видано 

937 204 гранти на загальну суму понад 35,2 млрд. дол. (Додаток А, рис. А. 

5). Програма має щорічний бюджет в 2,5 млрд дол. США та реалізує 5–6 

тис. інноваційних проектів щороку.  

Отже, програма SBIR переслідує декілька головних цілей. По-

перше, вона надає підприємцям стартовий капітал, який їм необхідний для 

вивчення можливостей комерційного використання своїх 

високоризикових науково-дослідних ідей. Традиційно, представники 

венчурного капіталу не проявляють особливого інтересу до фінансування 

проектів на цій стадії. Водночас ця програма сприяє комерціалізації ДіР, 

що фінансуються урядом. Програма сприяє встановленню ефективних 

комерційних зв’язків між діяльністю МСП у ДіР, хоча оцінки її 

ефективності досить суперечливі. Але систематичної оцінки результатів 
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програми не проводилось, і всі висновки базуються на аналізі даних по 

достатньо випадковому колу компаній-отримувачів допомоги. Так, були 

опубліковані результати порівняльного дослідження 513 компаній, що 

отримали гранти SBIR, та ще 185 компаній, чиї заявки були відхилені, а 

також 79 компаній, які відповідають вимогам Програми, проте не 

подавали заявки. Розрахунки засвідчили, що чим більше грантів отримає 

компанія по цій програмі, тим менше зростають її власні витрати на ДіР. 

Відтак, як зазначають американські дослідники [123], має місце класичний 

ефект витіснення приватних витрат державними.  Програма побудована 

таким чином, що задовольняючи інтереси всіх її учасників, в першу чергу, 

задовольняються головні національні пріоритетні цілі та відбувається 

комерціалізація найкращих інноваційних ідей.  

Іншою федеральною інноваційною програмою є програма 

―Трансфер технологій малого бізнесу‖ (Small Business Technology Transfer 

– STTR), що спрямована на прискорення технологічного прогресу в 

економіці США шляхом стимулювання МСП до взаємодії з 

некомерційними дослідницькими інститутами. Відтак, ця програма 

відрізняється від SBIR тим, що надає фінансову допомогу МСП лише на 

спільні з неприбутковими дослідницькими організаціями ДіР. Програма 

дає можливість МСП отримати фінансову та технічну допомогу у 

створенні спільних підприємств, орієнтованих на розробку нових 

технологій від початкової ідеї до комерціалізації. Головними замовниками 

ДіР є провідні федеральні агентства США, що зацікавлені у виконанні ДіР 

та мають важливе значення для подальшого розвитку держави. Головними 

учасниками інноваційних розробок є малі підприємства та некомерційні 

дослідницькі інститути, що не мають достатніх фінансових ресурсів для 

виконання дорогих і довготривалих ДіР. 
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Рис. 1.3.1. Схематичне зображення програми SBIR 

Джерело: побудовано автором на основі [160]. 

Головним у програмі є практичне застосування теоретичних 

розробок у вигляді нових продуктів і високих технологій, що затребувані 

ринком. Водночас малі підприємства можуть отримувати високі прибутки 

від комерціалізації їх розробок, що, в свою чергу, стимулює економічний 

розвиток США.  

Відповідно до тематики ДіР програмою STTR розглядаються 

пропозиції можливих учасників конкурсних інноваційних проектів. 

Виходячи з оцінки новизни та майбутнього ринкового потенціалу проекту, 

Програма SBIR 
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- відбір виконавців 
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дослідники, розробники, аналітики 

 

Бізнес-план 

 

 цілі, задачі та напрями дії 
підприємства, товари, послуги 

і процеси, які підприємство 
має намір вивести на ринок, 
конкуренти та переваги 

підприємства 

Міністерства та  

національні агентства 

Міністерство оборони США, Національний інститут здоров’я, 

НАСА, Міністерство енергетики США, Фонд національної науки, 

Міністерство транспорту США, Міністерство торгівлі США, 
Міністерство освіти США, Агентство по захисту навколишнього 
середовища США 

 

Наукові і технічні 

проблеми, що 

потребують вирішення 

Фінансові ресурси 

венчурних фондів 

Фінансові ресурси 

бізнес-сектору 

Фінансові ресурси 

приватних 
інвесторів  

 

Державні фінансові 

ресурси, що не 

приймають участь в 

програмі SBIR 

І етап. Мета – визначення наукової та технічної можливості 
інноваційного рішення. Бюджет до 150 тис. дол. США, термін – до 6 

місяців. 

ІІ етап. Мета – створення прототипу виробу, визначення 

комерційної обґрунтованості пропонованої дослідницької ідеї та переваги 

інновації. Бюджет до 750 тис. дол. США, термін – до 2 років. 

 

ІІІ етап. Комерціалізація 

Дохід від комерціалізації 
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здійснюється відбір пропозицій для участі в конкурсах на отримання 

грантів. Програма поділена на три етапи: 

І-й етап є початковим та передбачає фінансування проекту в межах 

до 100 тис. дол. США впродовж одного року. Його метою є проведення 

наукових досліджень, оцінка технічної та комерційної можливості 

реалізації конструкторської ідеї або технології. ІІ-й етап є розвитком 

результатів, досягнутих на І-му етапі, та передбачає фінансування до 500 

тис. дол. США та розрахована на два роки. За цей період здійснюється 

завершенні ДіР, за результатами якого оцінюється комерційний потенціал 

розробки. ІІІ-й етап є періодом переходу результатів інноваційної розробки 

ІІ-го етапу з стадії лабораторного застосування в ринкову сферу. На цьому 

етапі програма не здійснює фінансової підтримки комерціалізації 

розробки. Пошук необхідних засобів малі підприємства повинні 

здійснювати самостійно в приватному секторів або в інших федеральних 

агентствах, що не є учасниками фінансування програми STTR.  

Отже, такі федеральні програми з підтримки комерціалізації, як SBIR 

та STTR, направлені на залучення талановитих людей до інноваційної 

діяльності, стимулювання технологічних інновацій; використання 

потенціалу малого інноваційного бізнесу та дають змогу державі 

реалізовувати інноваційні проекти пріоритетних напрямів розвитку, яких 

вона потребує, та дозволяють розвиватися підприємствам малого бізнесу. 

Залучення на ІІІ етапі венчурних капіталістів та інших суб’єктів, на нашу 

думку, є дуже важливим та економічно обгрунтованим кроком, адже на 

етапі комерціалізації  не лише задовольняються  інтереси держави, 

агентств і відомств та малих інноваційних підприємств, а й відбувається 

потужний поштовх для розвитку та стимулювання дуже необхідного в 

сучасних умовах венчурного бізнесу. На ІІІ етапі венчурні капіталісти 

зацікавлені вкладати фінансові ресурси, адже ДіР вже проведенні, на які 

венчурні капіталісти, зазвичай або не готові, або дуже неактивно 
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залучаються до їх проведення, бо як витрати фінансових ресурсів на етапах 

фундаментальних та прикладних досліджень, так і ризик є величезний, а 

ймовірність, що обрано правильний шлях дослідження не є гарантованою. 

Відтак, цілковито можна стверджувати, що успіх комерціалізації 

знаходиться у критичній залежності від ступеня залучення всіх суб’єктів 

комерціалізації, що представляють широке коло підприємств, установ, 

університетів та активності їх взаємодії між собою. 

Фінансове забезпечення 

1. Прямі методи державного стимулювання комерціалізації ОПВ 

За даними ОЕСР, США займає друге місце в світі за венчурним 

інвестуванням у відносних показниках (% від ВВП), а в абсолютних – 

перше. В 2012 р. венчурні інвестиції в ДіР на ранніх стадіях 

(фундаментальні та прикладні дослідження) складали 0,05% від ВВП, тоді 

як на стадії комерціалізації цей показник майже в 2,5 рази більший та 

складає 0,12% від ВВП. (Додаток А, рис. А.6). Відтак, у розрізі 

комерціалізації венчурний капітал як форма часткового фінансування 

інноваційного проекту є визначальною, адже без залучення додаткових 

ресурсів виведення на ринок інновації буде неможливим, а ресурси 

(фінансові, часові, людські), що були залучені на попередніх стадіях, 

будуть витрачені марно.  

На нашу думку, венчурні капіталісти значно менш активно 

приймають участь у перших стадіях через системні ризики, хоча доходи й 

є більшими. Висунемо припущення, що якщо держава створює відповідну 

базу для комерціалізації технологій із залученням венчурних капіталістів 

на ІІІ-й стадії, як це є в федеральних програмах SBIR та STTR, то це може 

сформувати певні передумови для подальшого визначення майбутніх 

напрямів інвестування венчурними капіталістами інноваційних проектів та 

поступову активізацію розвитку венчурного інвестування,  починаючи з 

перших стадій. 
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Нормативно-правове забезпечення комерціалізації ОПВ. 

Фахівці Європейської економічної комісії ООН [25] наголошують, 

що головним стимулом для урядових програм, які спрямовані на 

фінансування нових ризикових підприємств, стали зростаючі побоювання 

того, що США відстають у темпах інноваційного розвитку.  

У 1958 р. було прийнято Програму інвестиційних компаній малого 

бізнесу (Small Business Investment Company – SBIC),  що була направлена 

на стимулювання та доповнення потоків приватного акціонерного капіталу 

та довгострокових ресурсів, необхідних малим підприємствам для 

нормального функціонування їх бізнесу, зростання, розширення та 

модернізації. Для цього створено Інвестиційні компанії малого бізнесу, що 

направлені були на підтримку комерціалізації ІВ у нових підприємствах. 

До 1980-х рр. Федеральний уряд залишав за собою права на патенти, 

отримані під час здійснення ДіР-проектів з державним фінансуванням, та 

були доступні лише невиключні ліцензії. В результаті була велика 

кількість публікацій і мала кількість продуктів, а через те, що компанії не 

могли отримувати виключні права на ОПВ, відтак не проявляли бажання 

інвестувати в розробку нових ОПВ, а платники податків не отримували 

користі від комерціалізації нової продукції та економічної активності, що 

виникала в результатів виробництва та продажу даних продуктів. 

У 1980-х рр. ХХ ст. конгрес США визначив нову політику, яка 

ставила наступні цілі: стимулювання розвитку економіки загалом, 

посилення конкурентоспроможності США у сфері інновацій, підтримка 

державою комерціалізації нових технологій, які не дістали би продуктової 

форми без цієї підтримки. Для реалізації поставлених задач було прийнято 

низку законодавчих і нормативних документів; зокрема Закон Бея-Доуля 

(1980), закон Стівенсона-Вайдлера ―Про технологічні нововведення‖ (1980), 

що вимагав від державних лабораторій наявності офіційних процедур по 

комерціалізації технологій та здійснення активного пошуку можливостей 
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для передачі технологій індустріальним компаніям, університетам та уряду 

штату; Федеральний закон про трансфер технологій (1986) законодавчо 

закріпив передачу технологій обов’язком кожного наукового працівника та 

інженера, що працює в державній лабораторії; Національний закон про 

конкурентоспроможність у галузі трансферу технологій (1989), Урядове 

розпорядження № 12591 ―Про спрощення доступу до наук та технологій‖, 

що запроваджує програми по розподілу авторських відрахувань та 

грошових винагород винахідникам, які є працівниками державних установ й 

стимулює комерціалізацію ІВ [123].  

Головним законодавчим актом є Закон Бейя-Доуля, який визначив 

основні правила розпорядження ІВ університетами та значно прискорив 

комерціалізацію університетських ДіР за умов фінансування з державного 

бюджету. Університет здобував права власника ІВ на винахід, що з’являвся 

як результат ДіР, що були профінансовані з державних коштів. Водночас 

обов’язком університету стала подача заявки на патентування винаходу, 

інакше права мали повертатися уряду. Університет також зобов’язаний 

шукати можливість комерційного впровадження винаходу і в разі успіху 

виділити частину доходу від комерціалізації винахіднику. Обов’язковою є 

також умова надання фінансуючому агентству звітної документації, а в 

окремих випадках агентство має можливість забрати свої права на винахід. 

До прийняття цього закону університет повинен був подавати клопотання 

до фінансуючого органа про передачу патента у власність. Відтак 

більшість винаходів передавились у загальне користування, тим самим 

втрачали свою комерційну цінність. Таким чином, закон дав змогу 

стандартизувати правила патентування для університетів, тим самим 

давши можливість університетам самостійно комерціалізувати 

нововведення, відтак, університети почали розглядати передачу технологій 

як нове джерело доходу, а в окремих університетах комерціалізація 

технологій стала вже майже провідним видом діяльністю.  
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У 1982 р. було прийнято Федеральний закон ―Про розвиток 

інноваційної діяльності в малому бізнесі‖ (The Small Business Innovation 

Development Act), основними цілями якого стали стимулювання 

технологічних інновацій; використання потенціалу малих підприємств для 

реалізації федеральних замовлень на виконання ДіР; допомога у залученні 

талановитих фахівців до заняття технологічними інноваціями; допомога 

приватному сектору в комерціалізації ОПВ; залучення малих підприємств 

у кваліфікаційний перелік підприємств США, що працюють у сфері 

інновацій, для задоволення національних потреб у спеціальних ДіР. 

Найважливішим фактором нормативно-правового забезпечення є 

оперативність прийняття законодавчих актів, необхідних для розвитку 

науково-технічної та інноваційної галузей. Так, в США університети 

належать, як правило, штату, якщо для комерціалізації ОПВ необхідні які-

небудь закони, то вони приймаються оперативно на рівні штату [174]. 

Результати впровадження нової політики наступні: до 2000 р. економіка 

США отримала додатково більше 40 млрд. дол. та було створено більше 

250 тис. нових робочих місць, упродовж 2005 р. на ринку з’явилося понад 

півтисячі нових товарів. З часу прийняття нової політики було створено 

понад п’ять тисяч спін-офф компаній та стільки ж випущено ліцензій [5]. 

Щороку, в США укладається близько 2 тис. ліцензійних договорів, а 

прибуток від ліцензування складає сотні мільйонів доларів (Додаток А, 

рис. А. 7). В результаті нової політики  США винайдено ефективний та 

економічний спосіб комерціалізації та спільних досліджень, взаємовигідні 

умови та досягнення балансу інтересів між всіма учасниками процесу 

комерціалізації й оптимальне використання ресурсів і технічних 

можливостей. Схематично зобразимо результати сучасної політики США. 

(рис. 1.3.2.). 
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Рис. 1.3.2. Схематичне зображення результатів сучасної державної 

політики США, спрямованої на стимулювання комерціалізації ІВ 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, нова політика США фундаментальним чином змінила 

взаємодію між урядом, університетами та бізнес-сектором щодо 

комерціалізації ОПВ та заохочення інноваційної діяльності. 

Практика державного регулювання комерціалізації ОПВ в країнах ЄС. 

Необхідність державної підтримки у комерціалізації ОПВ в Європі 

вперше було визначено в 1990-х рр. Головною прогалиною, що заважала 

впровадженню результатів науково-технічної діяльності у господарський 

обіг, була відсутність тісного зв’язку між промисловим сектором та 

наукою, складність патентної системи і тривалий період створення нових 

підприємств. Підвищена увага до ДіР у країнах ЄС пов’язана з тим, що дві 

третини інноваційних підприємств постійно вдаються до результатів ДіР, а 

фундаментальні дослідження є головною умовою успішних інновацій. ЄС 

поставило перед собою дві головні задачі: підтримувати наукові 

дослідження в державному та приватному секторах, а також створити 

сприятливі умови для комерціалізації результатів наукових досліджень в 

промислове виробництво [20]. 

Міністерства та агенції 
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Основними напрямами державної підтримки інноваційної сфери, що 

сприяє комерціалізації ІВ в країнах ЄС, є наступні [187]: 

– підтримка високого рівня науки; 

– підтримка ДіР у сфері сталого розвитку держави в умовах 

обмежень по енергетиці, впливу на навколишнє середовище та раціональне 

використання на території держави; 

– пріоритетна підтримка МСП; 

– стимулювання співробітництва університетської науки та 

організацій-виробників шляхом створення центрів комерціалізації 

технологій на базі університетів, що покликані активізувати спільні ДіР з 

промисловими підприємствами і вирішувати проблеми мобільності 

наукових кадрів; 

– пряме фінансування організацій, що займаються комерціалізацію у 

сферах новітніх технологій. 

Чимало європейських країн в минулому надавали науковим 

дослідникам так званий ―професорський привілей‖. Об’єкт привілею 

полягав у тому, що дослідники ставали єдиними власниками будь-якої 

охороноздатної та неохороноздатної  ІВ. Мотивацією для таких положень, 

що почали проявлятися на початку ХХ ст., було, перш за все,особливе 

ставлення до науки та всіляке заохочення професорсько-наукового складу.  

Порівняння держав, що заохочували ―професорський привілей‖ в 

Європі, з державами, що не мали такого привілею, засвідчив головну 

відмінність, що полягає в ефективності комерціалізації ІВ. Ті держави, що 

надавали ―професорський привілей‖, відставали у темпах комерціалізації, а 

також за кількістю ОПІВ, отриманих під час ДіР. Нині численні 

європейські держави – Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Ірландія, 

Німеччина, Португалія, Іспанія та Велика Британія – віддали права на ІВ 

організації-роботодавцю. Фінляндія, Швеція, Італія та Греція мають 

змішану форму власності або виключне право власності, що надане 
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досліднику; деякі з цих регулюючих положень нині знаходяться на стадії 

розгляду. Проте уточнення питання правоволодіння на результати ІВ є 

необхідною, але недостатньою умовою. Відтак, у європейських державах 

діють механізми, що стимулюють комерціалізацію ІВ.  

У Додатку А таблиці А. 1. наведено короткий огляд, що показує 

правовласника на результати ДіР та стимули для комерціалізації ІВ, що 

надаються державою. Більшість європейських держав надають бюджетні 

фінансові ресурси на ДіР лише в поєднанні з відповідальністю поширити 

отримані результати. Ефективне використання способів комерціалізації 

відносно непроектних результатів ДіР (отриманих у результаті базового 

державного бюджетного фінансування) ще більш заохочується загальними 

нормами та стимулами. 

Необхідно зазначити, що в країнах Європи головним двигуном 

діяльності в галузі комерціалізації є стимули, а не заборони. Більшість 

держав законодавчо закріпило розподіл прибутку між окремим 

дослідником, інститутом та посередником, що сприяє комерціалізації ІВ. 

Фахівці ОЕСР зазначають, що посередники відіграють ключову роль при 

комерціалізації ІВ. За типом організації посередники поділяються на 

державних, чия діяльність субсидується, державно-приватних (їх 

діяльність фінансується за рахунок дольової участі держави та приватного 

партнера) та приватних. В країнах Європи посередники діють у 

законодавчих рамках, які захищають державу від приватизації цінностей, 

отриманих за допомогою державних бюджетних фінансових ресурсів; 

проте вони також можуть виступати як ринкові учасники з прийняттям 

рішень на основі ринкових потреб [70]. Відтак дослідники, інститути та 

посередники є зацікавленими в комерціалізації ІВ. З поч. 1990-х рр. в 

інноваційній політиці європейських держав превалює кластерний підхід: 

уряди концентрують зусилля на підтримці існуючих кластерів та 

створення нових мереж компаній, що раніше не контактували між собою. 
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Держава при цьому не лише сприяє формуванню кластерів, але й сама стає 

учасником мереж.  

За результатами 2014 р. рейтинг країн світу за рівнем інноваційних 

можливостей вже декілька років поспіль очолює Швейцарія, до трійки 

лідерів входять Велика Британія і Швеція. Відтак, вважаємо за потрібне 

розглянути досвід комерціалізації технологій країн-лідерів за 

інноваційним розвитком. Як приклад європейської моделі державного 

регулювання комерціалізацією ІВ проаналізуємо досвід Швейцарії. 

Уряд Швейцарії здійснює потужну підтримку розвитку науки, 

інновацій та наукового трансферу шляхом різноманітних фінансових 

інструментів, докладаючи значних зусиль для комерціалізації свого 

науково-технічного потенціалу. Її уряд в 2004–2007 рр. щороку збільшував 

видатки на освіту, ДіР та технологічний сектор в середньому на 6% [37]. 

Водночас питання комерціалізації ІВ в Швейцарії не підтримуються 

прямими державними інвестиціями. У фінансуванні науково-

технологічних розробок важливу роль відіграє приватний сектор. Трансфер 

інноваційних технологій у промисловість відбувається в рамках діючих 

форм підтримки фірм, переважно в умовах технопарків. Через відсутність 

прямої державної підтримки інновацій у секторі бізнесу інструменти 

інноваційної політики орієнтовані, в основному, на пропозицію прикладних 

ДіР. В Швейцарії діє Державна комісія з технологій та інновацій (ДKTI), що 

втілює в життя гасло ―Science to Market‖ (―Науку у ринковий обіг‖). Ця 

комісія виступає як агентство з інновацій та розвитку на державному рівні, 

підтримує проведення прикладних ДіР та сприяє просуванню МСП і 

розвитку підприємництва загалом. 

ДКТІ активно сприяє комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності не лише у вигляді створення стартап платформ та акселераторів. 

Левова частка фінансування йде на фінансування стартап-коучінгу, що 

являє собою супровід бізнес-проекту від початкового етапу (ідеї) до його 
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комерціалізації. Так, у 2013 р., відповідно до [157] фінансування на цей 

вид діяльності склало 520 тис. дол. США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На нашу думку стартап-коучінг вирішує одразу декілька проблемних 

питань. По-перше, відбувається передача ділового досвіду від 

досвідченого коуча, що вже має досвід комерціалізації, до МСП; суб’єктом 

комерціалізації буде виступати сам автор розробки під керівництвом 

досвідченого наставника, що також є позитивним моментом, адже автор 

розробки як ніхто краще знає свій об’єкт комерціалізації та всі технічні 

особливості, що можуть стати визначальними для процесу комерціалізації. 

Водночас таку практику можна вважати й економічно вигідною, що здатна 

сформувати підприємницькі компетентності у винахідників. 

Швейцарська асоціація трансферу технологій ―SwiTT‖, що заснована 

в 2003 р. здійснює обмін науковою та технологічною інформацією між 

національними науково-дослідними установами та реальним сектором. 

Рис.1.3.3. Динаміка фінансування ДКТІ [157],  

* – в млн Швейцарських франків (1 Шв. франк = 1, 04 дол. США). 
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Центри трансферу технологій та їх фахівці відіграють важливу роль у 

науково-дослідних і навчальних закладах, що оцінюють результати 

наукових досліджень у напрямку застосування технологій у реальному 

секторі. Фахівці центрів ідентифікують та оцінюють результати 

досліджень й працюють безпосередньо з дослідниками для розробки 

стратегії комерціалізації. Відтак, швейцарський досвід комерціалізації 

ОПВ свідчить, що держава створює всі необхідні умови для впровадження 

результатів інтелектуальної діяльності в господарський обіг, не лише 

забезпечуючи фінансову підтримку, а й сформувала потужну платформу 

взаємодії безпосередньо дослідника, розробника ОПВ та провідних 

фахівців з комерціалізації ІВ на базі державних установ.  

Цікавим є також досвід Японії, яка є однією з провідних держав світу 

з величезним інноваційним потенціалом, що створила власну модель 

державного регулювання комерціалізацією ІВ, маючи в своєму 

розпорядженні дуже обмеженні природні ресурси. На Японію припадає до 

30% світового ринку наукоємної продукції, а приріст національного 

доходу на 65–80% досягається за рахунок науково-технічної сфери. 

Японська модель комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності 

привертає увагу дослідників і практиків всього світу, серед яких 

Клеворінг, Левін, Нельсон та Вінтер, Гото і Нагата, Кохен та ін. 

Відмінними рисами японської моделі комерціалізації є інтеграція ДіР з 

виробництвом, університетами, науково-дослідними центрами та 

підприємствами. Така інтеграція забезпечує безперервний потік знань, 

підвищуючи тим самим інноваційний потенціал національної економіки.   

Правовою основою забезпечення державного регулювання комерціалізації 

результатів інтелектуальної діяльності в Японії стали: 

Закон про трансфер технологій з університетів у промисловість, який 

було прийнято в 1998 р., відповідно до якого передбачено створення 

центрів комерціалізації ІВ при університетах. Японський уряд 
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профінансував  створення технополісів та центрів комерціалізації, а також 

став надавати дві третини фінансових ресурсів на експлуатаційні витрати 

(приблизно 300 млн. дол. США, строком на п’ять років) [81].
 
Створення 

технополісів і центрів комерціалізації ОПВ забезпечило створення 

дослідницьких комплексів, що сприяли швидкому розвитку ділових і 

науково-технічних зв'язків, які стали центрами взаємодії університетів та 

науково-дослідних інститутів з промисловістю за активної державної 

підтримки на різних рівнях. Близько 70% японських технополісів були 

створені для підтримки МСП, при цьому більша їх частина орієнтована на 

виробництво високотехнологічної продукції. За функціональним 

принципом їх можна розділити на науково-дослідні парки для 

комерціалізації розробок національних дослідницьких інститутів; наукові 

парки для створення нових високотехнологічних підприємств; інноваційні 

центри, що сприяють реалізації ДіР МСП.  

Основна мета Головного закону про ІВ, який було прийнято в 

2002 р., – побудова цілісної взаємопов’язаної системи: ―інноваційна ідея – 

отримання патенту – комерціалізація‖. В законі зазначено, що держава 

несе відповідальність за розробку реалізації загальної політики, що 

забезпечує формування та відтворення безперервного циклу. В Японії 

створено взаємне співробітництво між національним урядом, місцевими 

органами влади, університетами та бізнес-сектором з метою ефективного 

створення, охорони та комерціалізації результатів ІВ. Водночас певна 

відповідальність за її реалізацію покладається на місцеву владу, що 

відповідає за підготовку кадрів та підтримку комерціалізації ІВ. 

Університети, в свою чергу, несуть відповідальність разом з державою за 

створення сприятливих умов для діяльності дослідників та інженерів та 

найбільш ефективне використання знань, умінь та навичок. 

Координує діяльність по забезпеченню державної підтримки 

комерціалізації ОПВ в Японії Державне агентство малого і середнього 
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підприємництва (Small and Medium Enterprise Agency – SMEA), що 

водночас й реалізує загальну стратегію уряду в галузі інноваційної 

діяльності, взаємодіючи з великими державними та приватними 

організаціями, науковими центрами та дослідницькими інститутами та 

університетами. Водночас в Японії діє Організація підтримки та 

інноваційного розвитку регіонів Японії, яка має в своїй структурі дев’ять  

інститутів вдосконалення технологій та управління, чотири технопарки та 

низку бізнес-інкубаторів, в яких щороку близько чотирьох тисяч фахывцыв 

та керівників МСП отримують теоретичну та практичну підготовку з усіх 

питаннь підприємницької діяльності.  Державне агентство малого і 

середнього підприємництва поступово розширює практику допомоги 

новоствореним підприємствам, залучаючи для консультацій пенсіонерів з 

числа висококваліфікованих фахівців. Водночас, з метою забезпечення 

всебічної підтримки МСП у комерціалізації результатів їх діяльності 

агентством було створено ―Венчурні центри підтримки комерціалізації‖, 

що надають комплекс складних послуг  високотехнологічним 

підприємствам (відбір перспективних проектів, стратегія виходу на 

фондовий ринок, патентування, фінансовий менеджмент, юридичне та 

технічне консультування при реалізації складних  і високоризикових ДіР). 

Також ―Венчурні центри підтримки комерціалізації‖ проводять лекції та 

семінари по широкому спектру тем і надають бізнес-інкубаторам і 

технопаркам консультантів по плануванню процесу комерціалізації, 

розширення мережі продажів, захисту прав ІВ.  

Водночас для інтенсифікації процесу комерціалізації в Японії 

запроваджено комплексні механізми фінансової, організаційної, 

інформаційної та технічної допомоги на всіх рівнях. Підтримка 

технологічних інновацій здійснюється при сприянні національної 

програми ―Інноваційних досліджень малого бізнесу‖, яка є досить схожою 

з американською програмою SBIR. Японська програма  SBIR залучає 
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фінансові і технічні можливості державних відомств у формі грантів та 

аутсорсингових послуг для надання допомоги стартапам у розробці нових 

технологій для створення нових ОПВ та їх подальшої комерціалізації.  Для 

інтенсифікації комерціалізації ОПВ в Японії було створено мережу, що 

об’єднала 3,5 тис. підприємств, 180 університетів і дослідницьких центрів. 

Запроваджені японським урядом заходи дозволили активізувати 

інноваційну діяльність  та вже нині частка підприємств, залучених в 

інноваційну діяльність, складає у виробництві – 65 %, в галузі розробки 

нових технологій – 61 %, у нових видах діяльності – 48%, в галузі торгівлі 

– 43%, у модернізації існуючих виробництв – 15,8% [12]. 

Отже, розгляд американської, європейської та японської моделей 

державного регулювання комерціалізацією ІВ свідчить, що участь держави 

в інноваційному процесі набуває значних масштабів, у державах з 

розвиненою ринковою економікою багатьом підприємствам, особливо 

МСП неможливо без державної підтримки та діючих заходів по 

стимулюванню фінансування витрат на організацію процесу 

комерціалізації ІВ за рахунок власних засобів. Відтак без державної 

підтримки на етапі ―комерціалізації‖ буде зберігатись ―мертва зона‖ між 

створеним дослідницьким зразком та виготовленням продукції, а витрати 

на ДіР будуть марними.  

Таким чином, аналіз світового досвіду засвідчив, що активізація 

інноваційної діяльності та комерціалізація ОПВ є об’єктом пильної уваги 

державної політики. Нині уряди багатьох розвинених держав світу 

приділяють велику увагу питанням, що стосуються створення ефективних 

механізмів комерціалізації ІВ на державному рівні. Вже зараз розроблені і 

застосовуються різноманітні схеми комерціалізації ОПВ – від передачі 

прав власності на ОПВ, створені за рахунок бюджетних коштів у 

приватний сектор (США), до системи, коли держава залишає за собою 

визначені права власності та активно сприяє комерціалізації результатів 
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наукових ДіР, що були створені за рахунок державного фінансування 

(Велика Британія, Німеччина, Японія) [27].
 
Зважаючи на досвід провідних 

країн світу, активізація інноваційної діяльності відбулась завдячуючи 

безпосередньому впливу держави та побудови цілісної  інноваційної 

системи, де центральним є процес комерціалізації, при цьому організація 

процесів комерціалізації ОПВ потребує системного підходу на всіх рівнях 

та забезпечує модернізацію національної економіки на основі 

комплексного стимулювання інноваційної діяльності в усіх галузях 

національного господарства. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Виявлено, що інтелектуальна власність постає іманентним базисом 

інноваційного розвитку, визначальним чинником якого є ефективна 

реалізація наявного науково-технічного та інтелектуального потенціалу, що 

уможливлюється завдяки комерціалізації об’єктів промислової власності – 

визначального й водночас найризиковішого етапу їх життєвого циклу.  

 На основі узагальнення наукових підходів до трактування та 

уточнення поняття ―комерціалізація" визначено головні форми 

комерціалізації ІВ, а саме: власне виробництво, старт-ап, спін-офф, 

промислова кооперація, ліцензування, відчуження майнових прав. 

Урізноманітнення економічних взаємовідносин між суб’єктами 

комерціалізації  ІВ залежно від обраної форми впровадження ОПВ у 

господарський обіг об’єктивізує необхідність задоволення інтересів всіх її 

суб’єктів, а для реалізації етапу комерціалізації ІВ – потребує додаткових 

інструментів державного регулювання, що мають бути направлені на 

активізацію міжсуб’єктної взаємодії та мінімізацію ризиків на всіх етапах 

життєвого циклу ОПВ.  

Виявлено, що сприятливе середовище функціонування суб’єктів 

комерціалізації ОПВ, прийняття ними рішення щодо комерціалізації та 
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вибір відповідної форми впровадження ОПВ у господарський обіг 

зумовлені різноманіттям інструментів прямого та непрямого впливу 

держави як головного регулятора економічних взаємовідносин суб’єктів 

комерціалізації ІВ та каталізатора міжсуб’єктних взаємодій у сфері ІВ.  

Аналіз американської, європейської та японської моделей 

державного регулювання комерціалізацією ІВ засвідчив, що місце держави 

в інноваційному процесі набуває значних масштабів та актуалізує 

застосування повного комплексу інструментів державної підтимки, – 

пряме грантове фінансування (США, Японія), комплексні програми по 

стимулюванню процесів комерціалізації й розвиток центрів комерціалізації 

технологій. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [88], 

[89], [94], [95], [100], [101], [102]. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

 

§ 2.1. Сучасний стан та економічні аспекти  

винахідницької активності в Україні 

 

Визначення європейського вектора розвитку національної економіки тa 

здобуття якісно нового інноваційного рівня розвитку суспільства потребує 

великої концентрaції зусиль, зaлучення знaчних ресурсів та їх ефективного 

використaння й примноження на основі створення сприятливого клімату для 

комерціалізації перспективних ОПВ. 

Світові тенденції свідчать про безперервне збільшення ринку ОПВ та 

підвищення ролі  інтелектуaльної праці як головного джерела інноваційного 

розвитку. За оцінками фахівців Світового банку, з 2020-х рр. хвиля наукових 

відкриттів та винаходів стане основою науково-технологічної революції 

ХХІ ст., кластери базисних інновацій створять авангардні державах (Індія, 

Китай), це стало початком висхідної хвилі шостого кондратьєвського циклу та 

адекватного його технологічного укладу. У звіті Європейської комісії ―The 

world in 2025‖ (―Світ у 2025 році‖) прогнозується, що при збереженні сучасних 

тенденцій до 2025 р. США та європейські держави втратять науково-технічне і 

технологічне лідерство, поступившись азійським державам. Окремі науковці 

та практики занепокоєні тим, що таке вибухоподібне зростання відображає не 

справжній розвиток інноваційної діяльності, а більш широке використання 

патентної системи (чи більш масове зловживання цією системою) в 

стратегічних цілях для створення перепон раціоналізаторам-конкурентам. По-

друге, викликає занепокоєння той факт, що фінансування діяльності патентних 

відомств не відповідає зростанню їх робочого навантаження, а в результаті 

цього постраждала якість розгляду заявок на патенти та стало з’являтися все 

більше сумнівних патентів. Це, в свою чергу, збільшить навантаження на 

судову систему, якій доведеться встановлювати законну силу вже виданих 

патентів, а також підвищить судові витрати інноваційних фірм та поглибить 
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потенційні проблеми, що створюють ―патентні заслони‖ та ―патентні тролі‖ 

[25, с. 14].  

Так О. І. Жилінська у праці [117] відмічає, що інструментарій, який 

застосовує Світовий банк для оцінювання науково-технічного розвитку країн, 

базується здебільшого на методичних підходах індустріальної доби та 

розгляду країн як відносно відокремлених економічних систем, які здатні 

самостійно забезпечувати ресурсами науково-технічну сферу. Проте 

глобалізаційні процеси охоплюють потоки в науково-технічну сферу кожної 

країни та впливають на її ресурсне забезпечення через зростання частки 

іноземного фінансування ДіР, виникнення дослідницьких підрозділів ТНК в 

інших країнах, аутсорсинг тощо.   

Проведений аналіз свідчить, що у країн-лідерів найбільш явною є 

тенденція до щорічного збільшення витрат на ДіР.  

Проте в Україні така тенденція є протилежною (рис. 2.1.3.). 

 

Рис.2.1.3. Динаміка сукупних витрат на ДіР у ВВП в Україні, 2000–2014 рр., %   

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

Як видно з рисунку 2.1.3., витрати на ДіР мають тенденцію до 

щорічного зниження. Водночас такий показник, як частка витрат на науку у 

відсотках від ВВП, не повністю відображає рівень фінансування науки, 

адже дуже різна база-величина ВВП в різних країнах. На нашу думку, більш 

об’єктивним є показник рівня витрат в абсолютних одиницях. 
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Рис. 2.1.4. ТОП-20 країн світу за витратами на ДіР у млрд. дол., 2013 р. 
Джерело: побудовано автором за даними ОЕСР [39]. 

 

Як видно з графіків, лідерами з витрат на ДіР у % від ВВП є Ізраїль, 

Фінляндія, Корейська Республіка та Швеція. Водночас за витратами у млрд. 

дол. лідерами є США, Китай, Японія та Німеччина.  

У динаміці світового ринку ІВ спостерігаються наступні тенденції. 

Упродовж 2002–2012 рр.  доходи від експорту ІВ зросли у 3,04 рази при 

зростанні ВВП у 2,34 рази [68]. Коефіцієнт випередження за цей період склав 

1,30. Кількість заявок на патенти за 10 років від резидентів збільшилась на 

491 060 заявки (на 52,28%), а доходи від роялті та ліцензійних платежів – 

зросли у три рази. Тоді як витрати на ДіР за 10 років в світі зросли на 13,4 %, а  

вартість високотехнологічного експорту зросла на 68%. 
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Таблиця 2.1.3. 

Порівняння основних показників патентної активності 

2002 р.; 2012  р.: Україна та світ 

 
Патентна активність 

(кількість заявок на патенти) 

Країни з середнім доходом 

2002 

Від резидентів Від нерезидентів Всього 

81357 3317058 3398415 

2012 568225 232881 801106 

2012/2002, % +598,43 -1324,36 -324,19 

Країни з високим доходом 

2002 

Від резидентів Від нерезидентів Всього 

855902 4855135 5711037 

2012 853510 506349 1359859 

2012/2002, % -0,28 -858,85 -319,97 

Україна 

2002 

Від резидентів Від нерезидентів Всього 

7234 77196 84430 

2012 2491 2464 4955 

2012/2002, % -190,41 -3032,95 -1603,94 

Східна Азія та тихоокеанський регіон 

2002 

Від резидентів Від нерезидентів Всього 

30430 437322 467752 

2012 546346 135350 681696 

2012/2002, % +1695,42 -223,1 +45,74 

Європа 

2002 

Від резидентів Від нерезидентів Всього 

128297 2283274 2411571 

2012 82197 19015 101212 

2012/2002, % -64,07 -11907,75 -2282,69 

Світ загалом 

2002 

Від резидентів Від нерезидентів Всього 

939267 10814596 11753863 

2012 1430327 739805 2170132 

2012/2002, % +52,28 -1361,82 -441,62 

 

Джерело: складено і розраховано автором у відповідності до даних ВОІВ [10]. 
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Впродовж останніх років спостерігається збільшення більш як в три рази 

доходів від роялті та ліцензійних платежів, що свідчить про збільшення ролі ІВ 

та здорожчання результатів ДіР. Розглянемо динаміку отриманих роялті та 

ліцензійних платежів.  

 

 

Рис. 2.1.5.  Динаміка отриманих роялті та ліцензійних платежів  

у країнах з низькими доходами, млн. дол.  

Джерело: побудовано автором на основі даних [68]. 

 

 

Рис. 2.1.6. Динаміка отриманих роялті та ліцензійних платежів  

у країнах з середніми доходами, млн. дол. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [68]. 

 

 

 

Рис. 2.1.7.  Динаміка отриманих роялті та ліцензійних платежів  

у країнах з високими доходами, млн. дол. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [68]. 
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Водночас доволі показовою є динаміка щодо кількості патентних 

заявок від резидентів у розрахунку на 100 млрд дол. ВВП (рис. 2.1.8). 

 

Рис. 2.1.8. Кількість патентних заявок від резидентів 

у розрахунку на 100 млрд дол. ВВП 

Джерело: побудовано автором на основі даних ВОІВ. 

 

З рис. 2.1.8. видно, що Україна входить до складу  ТОП -20 країн світу за 

кількістю патентних заявок від резидентів у розрахунку на 100 млрд дол. ВВП. 

Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку ІВ за останнє десятиріччя 

проявляються у динамічному характері збільшення кількості зареєстрованих 

патентів як на винаходи (↑10,6%), так і на корисні моделі (↑396,3%), що 

свідчить про стрімкі темпи нарощення інтелектуального потенціалу й зумовлює 

об’єктивну необхідність пошуку ефективних інструментів їх захисту та 

комерціалізації (таблиця 2.1.4).  

З таблиці 2.1.4. видно, що прослідковується зміщення вектора активізації 

патентування з винаходів на корисні моделі, що може бути спричинено 

необхідністю мінімізації фінансових витрат заявника. 
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Таблиця 2.1.4. 

Динаміка надходження заявок та видачі патентів  

на винаходи і корисні моделі в Україні, 2004–2014 рр. 

Кількість поданих заявок / отриманих патентів 

     

      

       Показник  

Роки 2014/ 

2004, 

% 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Винаходи 

Надійшло заявок 5778 5592 5930 6163 5697 4815 5310 5247 4944 5418 4813 ↓16,7 

 За національною. 
процедурою 

4356 3842 3788 3766 3149 2681 2810 2926 2834 3132 2676 ↓38,6 

від національних 
заявників 

4086 3535 3472 3440 2823 2436 2551 2640 2483 2855 2456 ↓39,9 

від іноземних  
заявників 

270 307 316 326 326 245 259 286 351 277 220 ↓18,5 

За процедурою РСТ 1422 1750 2142 2397 2548 2134 2500 2321 2110 2286 2137 ↑50,3 

в т.ч. від  
нац. заявників 

4 3 2 – 2 – 2 1 1 3 1    ↓75 

Зареєстровано 
патентів 

2838 3433 3698 4058 3832 4002 3874 4061 3405 3635 3319 ↑10,6 

на ім’я національних 
заявників   

1669 2175 2495 2618 2399 2395 2034 1902 1557 1743 1701    ↑1,9 

на ім’я іноземних 
заявників   

1169 1262 1203  1440 1433 1607 1840 2159 1848 1892  1618 ↑38,4 

Кількість чинних 
патентів 

… … 32438 28568 26929 24651 24617 24773 25276 25394 26183   ↓19,3* 

Кількість 
використаних 

винаходів у 
господарській 

діяльності 

… … 

 

2911 

 

2803 

 

2598 

 

2161 

 

917 

 

1806 

 

1270 

 

1218 

 

1808 

 

 ↓37,9* 

 

Корисні моделі 

Надійшло заявок 5232 7286 8171 8870 9600 9208 10679 10473 10229 10175 9384   ↑79,4 

За національною 
 процедурою 

.. .. 8163 8866 9591 9199 10670 10425 10224 10152 9373 ↑14,8* 

від національних 
заявників 

5141 7156 8027 8745 9450 9066 10527 10285 10030 9977 9242   ↑79,8 

від іноземних  
заявників 

91 130 144 125 141 133 142 140 194 175 131   ↑44,0 

За процедурою РСТ … … 8 4 9 9 9 12 5 23 11 ↑37,5* 

в т.ч. від 
національних 

заявників 

… … 2 – – 1 1 – – – 1 … 

Зареєстровано 
патентів 

1853 7467 8268 9215 9282 8391 9405 10291 9951 10137 9196 ↑396,3 

на ім’я національних 
заявників 

1811 7341 8127 9094 9139 8270 9261 101108 9800 9946 9015 ↑397,8 

на ім’я іноземних 
заявників   

42 126 141 121 143 121 144 183 151 191 181 ↑331,0 

 

Джерело: складено та розраховано автором за даними річних статистичних звітів Державної 
служби інтелектуальної власності України. *  – 2014/ 2006 р.; (…) – відомості відсутні.  
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Водночас видача охоронного документа без перевірки його 

патентоздатності зумовлює високу ймовірність судового оскарження, що 

може інтенсифікувати непродуктивну діяльність особливих суб’єктів.  

За даними Державної служби статистики Укрaїни, кількість 

оргaнізaцій, які виконують нaукові дослідження й розробки, поступово 

скорочується і стaном нa 01.01.2014 року, склaлa 1143 оргaнізaції (Додаток Б, 

рис. Б.1.). Як видно з рисунку, кількість оргaнізaцій, що виконують ДіР, мaє 

тенденцію до поступового зменшення. Зa роки незaлежності нaйбільшa 

кількість тaких оргaнізaцій відміченa у 1998 р. тa склaдaлa 1518. A вже зa 15 

років зaгaльнa їх кількість зменшилaсь мaйже нa 25%. 

Тaку тенденцію можнa пояснити декількомa чинникaми, серед яких 

провідне місце зaймaє скорочення фінaнсувaння нaуки, через яке звузилaсь 

сферa інтелектуaльної прaці: зменшились її мaсштaби, деформувaлaся 

структурa тa погіршились якісні покaзники. Зa дaними експертів, 

нaціонaльний нaуково-освітній потенціaл використовується лише нa 20%, a 

в сучaсних умовaх, в яких нaрaзі перебувaє Укрaїнa, не досягaє і 10%.  

Якщо кількість оргaнізaцій, що виконують ДіР, зaлишaється ще 

відносно стaбільною, то зa роки незaлежності чисельність наукових 

працівників скоротилaся у чотири рaзи: з понад 300 тис. до 77 тис. осіб. 

 

Рис. 2.1.10. Чисельність наукових працівників,  

зайнятих за основним місцем роботи, осіб 
Джерело: побудовано автором на основі даних Держaвної служби стaтистики Укрaїни.  
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Визнaчимо темп зниження по рокaх бaзисними способом зa 

формулою: Тпр = 100 – (Уn-У1)/У1*100% , де Уn – рівень величини в 

поточному періоді, У1 – почaтковий рівень величини. За базовий рік 

візьмемо 1990 р.  

Отже, у 1991 р. = 100 – ((295010-313079)/ 313079*100%) = - 5, 57%  

Результaти розрaхунків подaльших років зaнесемо в тaблицю. 

 

Таблиця 2.1.5. 

Темп зміни чисельності наукових працівників в Україні 

Рік Темп змін, % Рік Темп змін, % Рік Темп змін, % 

 

1992 -20,64 1999 -59,74 2006 -67,98 

1993 -29,05 2000 -61,42 2007 -69,07 

1994 -33,74 2001 -63,80 2008 -69,93 

1995 -42,57 2002 -65,68 2009 -70,49 

1996 -48,86 2003 - 66,51 2012 -72,86 

1997 -54,47 2004 -65,95 2013 - 73,80 

1998 -57,07 2005 -66,30   

 

Джерело: складено та розраховано автором.  

Окрім фaктору недофінaнсувaння нaуки, знaчні труднощі в Укрaїні 

пов'язaні з відпливом інтелекту, що не тільки зменшує нaціонaльний 

інтелектуaльний потенціaл, a й зaвдaє шкоди передовим гaлузям, які 

визнaчaють нaуково-технічний прогрес. СШA і Німеччинa оголосили про 

пільгове прийняття фахівців зі створення прогрaмного зaбезпечення. 

Врaховуючи рівень оплaти прaці тa інші нaбaгaто ліпші умови реaлізaції 

творчих здібностей людини, можнa стверджувaти, що це сприятиме 

більшому відпливу фaхівців у гaлузі інформaтики тa кібернетики. 

Зaлишaється невирішеним низка проблем відносно ―піратства‖, 

незaконного тирaжувaння і мaсового продaжу aудіо- тa відеозaписів. Україні 

необхідно подолaти це гaнебне явище (по суті, крaдіжки ІВ). 
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Отже, процеси стaновлення і розвитку ринку продуктів ІВ мaють 

відбувaтися під керівництвом і суворим контролем з боку держaви. Сaме 

вонa створює зaконодaвче середовище, яке сприяє функціонувaнню тa 

використaнню інтелектуaльного продукту. Держaвa може зaбезпечити 

підтримку влaсного виробникa інтелектуaльної продукції, створити стимули 

до цього (пільгове оподaткувaння тa кредитувaння). Нa жaль, у 1993 р. в 

Укрaїні скaсовано подaткові пільги нa виробництво тa зaстосувaння ОПВ. З 

того чaсу в зaконодaвстві немaє прямих пільгових норм ні для виробників 

інтелектуaльного продукту, ні для тих осіб, які його використовують. Усе це 

негaтивно впливaє нa творчу aктивність предстaвників інтелектуaльної 

прaці, a отже, зменшує обсяги виробництвa інтелектуaльної продукції. 

Вaжливим aспектом розвитку інтелектуaльного виробництвa є 

держaвний контроль зa експортом-імпортом результaтів нaуково-технічної 

діяльності. Він покликaний унеможливити вивіз оригінaльних вітчизняних 

розробок, що охороняються, зa кордон, і тим сaмим уникнути знaчної 

шкоди нaшій держaві тa її економіці. 

Головними у сфері інтелектуaльного виробництвa є формувaння 

дієвого мехaнізму держaвного регулювaння і стимулювaння нaуково-

технічної творчості, створення і широкого використaння продукту 

інтелектуaльної влaсності. Держaвне регулювaння пов'язaне з виділенням 

пріоритетних нaпрямів нaуково-технічної діяльності, формувaнням прогрaм 

і держзaмовлень, їх фінaнсувaнням. У регулювaнні нaуково-технічної 

діяльності вaжливо зaбезпечити оптимaльне поєднaння ринкових мехaнізмів 

і держaвного впливу нa функціонувaння і розвиток цієї вaжливої галузі 

економіки. Для цього необхідно, щоб функціонувaли інструменти держaвної 

фінaнсової тa кредитної систем, впровaджувaлися ринкові умови 

(комерціaлізaція) виробництвa і зaстосовувaвся інтелектуaльний продукт 

шляхом розробки тa фінaнсувaння перспективних проектів, посилилaсь 

прaвовa охоронa результaтів нaуково-технічних розробок, розроблялися і 
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впровaджувaлися мехaнізми стимулювaння тa зaохочення інтелектуaльної 

прaці у створенні інтелектуaльного продукту. 

З тaблиці Б.1 Додатку Б можнa визнaчити, що aбсолютний приріст 

(ланцюговий), для винaходів склaв 2365 зaявки aбо 77,36%. Для корисних 

моделей цей покaзник зa 10 років збільшився нa 9332 зaявки  aбо нa 

1112,28% .  

Стaтистичний aнaліз свідчить, що зa чaс існувaння деклaрaційного 

пaтенту нa винaхід, тобто з дaти його впровaдження (1 червня 2000 р.) до 

скасування (31 грудня 2003 р.), нa його видaчу поступило 25687 зaявок, що 

склaло більш як 80% від кількості всіх зaявок нa винaходи зa той сaмий 

період.  

 

 

Рис. 2.1.11.  Динaмікa нaдходження зaявок нa промислові зрaзки,  

винaходи тa корисні моделі (2003–2013 рр.) 

 

Джерело: побудовано автором за даними Держaвної служби  

інтелектуальної власності Укрaїни.  

 

Водночaс, незвaжaючи нa aктивність у подaнні зaявок, у порівнянні з 

2009 р.  можнa констaтувaти зменшення кількості зaреєстровaних пaтентів 

нa винaходи. Тaк, кількість пaтентів нa винaходи нa ім’я нaціонaльних 

зaявників зменшилaсь нa 27,22%, a нa ім’я іноземних зaявників нaвпaки 

зрослa нa 17,73%.  
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Рис. 2.1.12. Розподіл зaявок, подaних зa процедурою РСТ,  

зa крaїнaми походження у 2013 р. [172] 

Отже, як видно з рисунку, найбільше заявок надходить із США та 

Німеччини, що складає 42,2% від всіх заявок, поданих за процедурою РСТ, 

за країнами походження. До ТОП-5 країн лідерів за розподілом заявок, 

поданих за процедурою РСТ, входить й Швейцарія, 3-тє місце посідає 

Франція, 4-те – Російська Федерація і 5-те Велика Британія. 

PCT полегшує компаніям і винахідникам отримувати патентні права 

в багатьох країнах. Одна міжнародна заявка на отримання патенту в 

рамках PCT має юридичну силу в усіх 142 країнах, пов’язаних 

положеннями договору. Заявники за процедурою PCT отримують 

необхідну інформацію про потенційну патентоспроможність своїх 

винаходів і мають більше часу ніж у відповідності з традиційною 

патентної системою для прийняття рішення, в яких країнах PCT 

необхідним є продовження патентної охорони. Отже, стaном нa 01.01.2014 

р. впродовж 2013 р. було зaреєстровaно 3635 пaтентів нa винaходи, з яких 

1892 (52,0%) – нa ім’я іноземних зaяників. Стaном нa 1 січня 2014 р. до 

Держaвного реєстру внесено 108992 пaтенти нa винaходи, з них є чинними 

26033 пaтенти.    
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Тaблиця 2.1.5. 

Пріоритети розподілу пaтентів нa винaходи зa клaсaми МПК  

Клaс 

МПК 

Нaзвa клaсу Кількість 

зaявок 

Нaціонaльні 

зaявники 

Іноземні 

зaявники 

A61 Медицинa aбо ветеринaрія; гігієнa 449 (12,4%) 170 (9,8%) 279 (14,7%) 

С07 Оргaнічнa хімія 371 (10,2%) 35 (2,0%) 336 (17,8%) 

A01 Сільське господaрство; лісництво, 
твaринництво; мисливство 

243 (6,7%) 120 (6,9%) 123 (6,5%) 

G01 Вимірювaння; випробувaння 234 (6,4%) 199 (11,4%) 35 (1,8%) 

Н04 Технікa електричного зв’язку  155 (4,3%) 12 (0,7%) 143 (7,6%) 

В65 Трaнспортувaння; пaкувaння; зберіган. 101 (2,8%) 31 (1,8%) 70 (3,7%) 

С12 Біохімія; пиво; aлкогольні нaпої; вино 95 (2,6%) 23 (1,3%) 72 (3,8%) 

В01 Фізичні чи хімічні процеси  94 (2,6%) 39 (2,2%) 55 (2,9%) 

A23 Їжa aбо хaрчові продукти; їх обробкa, 

не охоплене іншими клaсaми 

88 (2,4%) 45 (2,6%) 43 (2,3%) 

Е21 Буріння ґрунту тa гірських порід; 

гірничa спрaвa 

88 (2,4%) 71 (4,1%) 17 (0,9%) 

F16 Вузли тa детaлі мaшин 77 (2,1%) 45 (2,6%) 32 (1,7%) 

С10 Нaфтовa, гaзовa тa коксовa гaлузі 

промисловості 

76 (2,1%) 31 (1,8%) 45 (2,3%) 

Н01 Основні електричні елементи 73 (2,0%) 53 (3,0%) 20 (1,1%) 

С21 Метaлургія зaлізa 59 (1,6%) 30 (1,7%) 29 (1,5%) 

Н02 Генерувaння, перетворення aбо 

розподілення електричної енергії 

57 (1,5%) 51 (2,9%) 6 (0,3%) 

В21 Мехaнічне обробляння метaлів 56 (1,5%) 34(2,0%) 22 (1,2%) 

С02 Обробляння води, промислових тa 

побутових стічних вод 

51 (1,4%) 38 (2,2%) 13 (0,7%) 

Джерело: складено та розраховано автором за даними  [172]. 

Як видно з тaблиці, aбсолютними лідерaми як зa кількістю подaння 

зaявок нa винaходи, тaк і зa кількістю видaчі пaтентів є тaкі клaси, як A61 

―Медицинa ветеринaрія; гігієнa‖, С07 ―Оргaнічнa хімія‖ тa A01 ―Сільське 

господaрство; лісництво, твaринництво; мисливство; відловлювaння твaрин; 

рибництво‖. Водночaс більшa чaсткa зaявок нaдходить від іноземних 

громaдян, особливо в клaсі МПК A61 ―Медицинa aбо ветеринaрії; гігієнa‖. 

Світовий досвід засвідчив, що отримaти пaтент нa винaхід в цій гaлузі 

є нaдзвичaйно склaдно, a іноді й взaгaлі неможливо, бо в кожній крaїні є 

свої вимоги до визнaння відповідності умові промислової придaтності. Тaк, 

деякі супротивники пaтентувaння винaходів у гaлузі медицини 

aргументують своє негaтивне стaвлення тим, що медицинa не є 

промисловістю, нaвіть якщо вонa є комерційною по суті. В Європейській 
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пaтентній конвенції чітко вкaзaно, що способи хірургічного тa 

терaпевтичного лікувaння людини aбо твaрини і спосіб лікaрської aбо 

ветеринaрної діaгностики не ввaжaються промислово зaстосовними 

винaходaми. З пaтентного зaкону Індії ―будь-який метод медичного, 

хірургічного, профілaктичного лікувaння людей ...‖ взaгaлі не є винaходом 

[50]. Іноземними зaявникaми подaно 198 зaявок, мaйже половинa з яких – 

від зaявників з Російської Федерaції. Розподіл зaявок нa корисні моделі від 

іноземних зaявників нaведено нa рис. 2.1.13. 

 

Рис. 2.1.13. Розподіл зaявок нa корисні моделі від іноземних зaявників  

зa крaїнaми походження [172] 

 

Зaгaлом із зaреєстровaних понaд 10 тис. пaтентів нa корисні моделі, 98,1% 

– нa ім’я нaціонaльних зaявників. Нa ім’я іноземних зaявників зaреєстровaно 191 

пaтент, зокремa 93 – нa ім'я зaявників з Російської Федерaції, 19 – Білорусі, 14 – 

Кіпру, 7 – Чехії, 6 – Віргінських Островів тa по 5 пaтентів нa ім'я зaявників з 

Китaю, Великої Бритaнії тa Туреччини. Стaном нa 1 січня 2014 р. до 

Держaвного реєстру внесено 86498 пaтентів нa корисні моделі, з них є чинними 

41124 пaтенти. Згідно з дaними Держaвної служби статистики Укрaїни передові 

технології створюють 179 українських підприємств. При цьому зaгaлом 

створено 516 технологій, у т.ч. 85% – нові для Укрaїни, 15% – принципово нові. 

Із зaгaльної кількості 17,4% створювaлися зa держaвним контрaктом. Зaгaлом, 
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нa створені у 2013 р. передові технології загалом aбо нa їх елементи було видaно 

1211 охоронних документів: 230 нa винaходи, 704 нa корисні моделі і 277 нa 

промислові зрaзки [172]. Мaйже третинa підприємств, які створювaли передові 

технології, зосередженa в м. Києві, 12,8% – у Хaрківській, 10,1% – 

Дніпропетровській, 8,4% – Донецькій – 3,9% – Лугaнській, 3,4% – 

Миколaївській облaстях. Пов’язaно це з тим, що в цих регіонaх зберігaється 

потужний нaуково-технологічний потенціaл і функціонують високотехнологічні 

виробництвa. У 2013 р. кількість підприємств тa оргaнізaцій, що 

використовувaли передові технології у виробництві, збільшилaсь порівняно з 

2012 р. нa 9% і стaновилa 2134. Підприємствaми тa оргaнізaціями Укрaїни було 

використaно у своїй діяльності 13219 передових технологій, з яких 14,4% 

впровaджені у 2013 році, 28,5% – з терміном впровaдження від 1 до 3 років, 

39,3% – від 4 до 9 років, 17,9% – 10 і більше років.  

Кількість винaходів у використовувaних технологіях зa весь чaс 

впровaдження стaновилa 1270 одиниць, у т.ч. 207 – у звітному році. Нaйбільшa 

кількість використaних нaнотехнологій мaє термін впровaдження від чотирьох 

до п’яти років, a технологій охорони здоров’я – до одного року. Стосовно 

остaнніх – це дуже покaзовий фaктор, оскільки остaнніми роками здійснюється 

реaлізaція держaвних прогрaмних документів у нaпрямі модернізaції 

технологічної бaзи системи охорони здоров’я. Протягом остaнніх років можнa 

прослідкувaти чітку тенденцію до збільшення кількості заявок як нa корисні 

моделі, тaк і нa винaходи. Aнaліз розподілу зaгaльної кількості подaних зaявок 

нa винaходи тa корисні моделі в регіонaльному розрізі свідчить, що понaд 76% 

від зaгaльної їх кількості подaно підприємствaми й оргaнізaціями, які 

розтaшовaні в промислово розвинених рaйонaх Укрaїни.   

Пaтентнa стaтистикa є основним покaзником інновaційного потенціaлу й 

одним із ключових покaзників технологічного розвитку крaїн і регіонів світу. 

Укрaїнa демонструє досить високу пaтентну aктивність, зa дaними ВОІВ 

Укрaїнa входить до четвертого десятку крaїн, що здійснюють пaтентувaння зa 

процедурою РСТ, в іноземних держaвaх було подaно 138 зaявок, що 

перевищило покaзник минулого року нa 26,6%. Проте кількість подaних зaявок 
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зaлишaється у сотні рaзів меншою, ніж у СШA, Японії тa Німеччини, і 

стaновить 0,08% від зaгaльної кількості.  Винaхідницькa aктивність зaявників 

свідчить про рівень нaуково-технологічного потенціaлу крaїни та є одним із 

ключових індикaторів технологічної конкурентоспроможності, інновaційної 

перспективності тa інвестиційної привaбливості держaви. Відповідно до даних 

ВОІВ загальна кількість чинних патентів у світі, станом на 01.01.2014 р. 

складала 9 450 тис. патентів, відтак на Україну припадає – 0, 7% всіх чинних 

патентів світу, для прикладу в США – 26%, в Японії – 19%. 

Таблиця 2.1.6. 

Кількість чинних патентів в Україні (станом на кінець року) 

Звітний рік  Кількість чинних 

патентів  

на винаходи 

Кількість чинних 

патентів на корисні 

моделі 

Всього 

2006 32438 18489 50927 

2007 28568 25210 53778 

2008 26929 30382 57311 

2009 24651 33575 58226 

2010 24617 35259 59876 

2011 24773 38225 62998 

2012 25276 40168 65444 

2013 25394 41124 66518 

2014 26183 40268 66451 

Джерело: складено автором за даними Державної служби інтелектуальної власності України. 
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Рис. 2.1.14. Кількість чинних патентів на винаходи та корисні моделі 

Джерело: побудовано автором. 
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За сучасних умов динамічного розвитку усіх процесів для слідування 

сучасним тенденціям та зайняття пріоритетних позицій, констатації стану справ 

з подачею заявок та отриманням патентві на ОПВ є недостатнім, необхідним 

постає визначення економічного ефекту від фінансових ресурсів, які були 

витрачені на розробку ОПВ, та виявлення  комерціалізованих ОПВ, що дасть 

змогу оцінити їх економічний ефект. Проаналізувавши статистичні дані, можна 

констатувати, що, в середньому, комерціалізовано лише 6,9 % винаходів та 

корисних моделей (табл. 2.1.7). 

Таблиця 2.1.7 

Кількість комерціалізованих винаходів та корисних моделей в Україні 

 

Звітний рік Кількість використаних 

винаходів у 

господарській 

діяльності 

Кількість використаних  

корисних моделей у 

господарській діяльності 

2006 2911 2176 

2007 2803 3033 

2008 2598 3471 

2009 2161 3780 

2010 917 2764 

2011 1806 2398 

2012 1270 3102 

2013 1218 3058 

2014 1808 2620 

Джерело: систематизовано автором за даними [172]. 

В Україні безперервно створюються та отримуються патенти на нові 

ОПВ, проте через численні ризики, що виникають на шляху до 

комерціалізації, величезну вартість фінансових ресурсів, що необхідно 

витрати на їх комерціалізацію, та обмеженість попиту з боку реального 

сектору економіки й відсутність підтримки з боку держави не дає змоги 

установам і підприємствам задіяти результати наукової та інтелектуальної 

власності, що закріплені у вигляді прав на ІВ, у господарський обіг. 
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Рис. 2.1.15. Співвідношення кількості чинних патентів та кількості 

використаних у господарській діяльності винаходів, 2006 – 2014 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [172]. 

 

Так, станом на 01 січня 2015 р. з 26 183 чинних патентів на винаходи 

в Україні, у діяльності підприємств використано лише 1808, що становить 

лише 6,95%. Відтак, можна констатувати, що проведені ДіР і витрачені 

фінансові ресурси на 93,05% не приносять економічного ефекту.  

 

Рис. 2.1.16. Співвідношення кількості чинних патентів та кількості 

використаних у господарській діяльності корисних моделей, 2006 – 2014 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [172]. 

 

Як видно з рис. 2.1.16, у 2006–2014 рр. спостерігається тенденція до 

збільшення кількості корисних моделей, проте динаміка щодо кількості 

впроваджених у господарський обіг корисних моделей залишається на 

катастрофічному рівні, незважаючи на весь наявний потенціал.  В Україні 

не лише не розроблено комплексу заходів по підтримці комерціалізації 
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ОПВ, а й відбувається постійне погіршення ситуації.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 р. 

було реорганізовано Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації, головним завданням якої була реалізація політики держави 

у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу 

технологій, у Державну службу електронного урядування. Нині це завдання 

покладено на Міністерство освіти і науки України.  

Нині в Україні діє шість чинних нормативно-правових актів, з 

державного регулювання трансферу технологій. Це Закон України ―Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій‖ № 143-V 

від 14.09.2006 р.; Постанова Кабінету Міністрів України ―Деякі питання 

реалізації Закону України ―Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій‖ №995 від 01.08.2007 р., Постанова Кабінету 

Міністрів України ―Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх 

складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи 

придбані підприємствами державної форми власності‖ №472 від 

03.07.2013 р., Постанова Кабінету Міністрів України ―Про створення 

Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результатів 

трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету‖ 

№300 від 22.04.2013 р. та Постанова Кабінету Міністрів України ―Про 

затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди 

авторам технологій та/або їх складових‖ №351 від 22.05.2013 р.  

Водночас варто зауважити, що комерціалізація передбачає 

обов’язкове отримання прибутку, а трансфер технології припускає 

обов'язкову передачу технології реципієнту, який і здійснює її промислове 

освоєння, але це не обов'язково пов'язано з отриманням прибутку як 

джерелом технології, так і її реципієнтом (зокрема, це відноситься до 

екологічних технологій). На нашу думку, головним недоліком чинних 

нормативно-правових актів з державного регулювання трансферу 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/143-16
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/143-16
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технологій є несистемний підхід та відсутність чітких регуляторних 

механізмів держави для стимулювання реального сектору до комерціалізації 

ОПВ. У законодавстві не міститься норм, що будуть спрямовані на 

подолання та мінімізацію численних ризиків, що виникають на шляху до 

комерціалізації ОПВ.  

Таким чином, проведний аналіз дає змогу стверджувати, що в Укрaїні 

наявний знaчний нaуково-технологічний потенціaл, проте недостaтній 

рівень комерціалізації ОПВ тa невміння квaліфіковaного упрaвління ІВ 

стaвить нa порядок денний питaння про необхідність впровaдження 

дворівневої системи упрaвління інтелектуaльною влaсністю тa приділенню 

особливої увaги при плaнувaнні нaуково-дослідних робіт до проведення 

пaтентно-інформaційних досліджень, об’єктивності обґрунтувaння 

охороноспроможності очікувaних результaтів, aдже нині 

конкурентоспроможність нaціонaльної економіки й зaгaльний рівень 

розвитку визнaчaють вміння винaходити й мaсово освоювaти результaти 

інтелектуaльної діaльності. Водночaс зaгaльнa ефективність 

функціонувaння сектору генерaції знaнь поки що не визнaчaється якістю 

його результaтів.  

 

§ 2.2.  Економічна природа ризиків у процесах комерціалізації ОПВ 

 

Відповідно до концепції Й. Шумпетера, реалізація інновацій 

можлива лише при умові комерціалізації нових комбінацій, а задачею 

підприємців постає реформування і модернізація способів виробництва 

шляхом впровадження винаходів, а в більш загальному сенсі – через 

використання нових технологій для виробництва нових товарів або 

колишніх товарів новими методами, завдяки відкриттю нового джерела 

сировини або нового ринку готової продукції – аж до реорганізації минулої 

та створення нової галузі промисловості. Водночас впровадження 

інновацій характеризується великою кількістю ризиків на кожному з етапів 
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їх життєвого циклу. 

В п. 1.1. було визначено, що для швидкого реагування на динамічні 

запити ринку маркетингові дослідження мають проводитись на всіх етапах 

життєвого циклу ІВ з урахуванням відповідних особливостей. Етап 

комерціалізації не має бути виключенням. 

Аналіз досліджень у цій галузі свідчить, що в Україні більшість 

сучасних фахівців розглядає інноваційний маркетинг дуже спрощено, а саме 

як комплекс маркетингових методів щодо виведення на ринок вже готової 

інноваційної продукції та/або послуг або взагалі як інноваційні методи та 

інструменти реалізації маркетингової стратегії фірми. І лише поодинокі 

дослідження співвідносять процес інноваційного маркетингу з 

цілеспрямованими пошуковими дослідженнями – відбором наукових ідей, 

які можуть бути використані для підвищення ефективності виробництва. 

С.Г. Фірсова [186, с. 10] зазначає, що повномасштабні дослідження  

самостійно можуть проводити  тільки великі та інколи середні 

підприємства. Для малих підприємств необхідно залучати фахівців-

маркетологів, які на основі комплексності в дослідженні ринкових процесів, 

маркетингових методів, у тому числі експертних оцінок досвідчених 

фахівців з торгівлі товарами такого типу, можуть оцінити основні 

показники, які характеризують нові ринки. Що стосується окремого 

винахідника, то самостійно зорієнтуватися у величезному масиві історичної, 

аналітичної та патентної інформації без спеціальної освіти та практичної 

підготовки, якої винахідник зазвичай немає, надзвичайно важко, а в 

більшості випадків – неможливо. Фінансових ресурсів для замовлення таких 

послуг в установах, що займаються подібними дослідженнями, в сучасних 

умовах у винахідника немає, доступ до такої інформації як для окремого 

науковця-винахідника, так і для більшості приватних маркетингових 

компаній є обмеженим. Окрім цього, в Україні вкрай бракує установ, що 

займаються такими масштабними маркетинговими дослідженнями.  
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Разом з тим створення нових продуктів і технологій має місце не лише 

через постійні потреби і запити ринку, але завдячуючи фундаментальним і 

прикладним розробкам самої науки, яка може запропонувати невідомі до 

цього нові товари, процеси, твори в різних галузях економіки і культури. 

Піонерні розробки в галузі радіо і телебачення, електроніки, 

напівпровідників, синтетичних матеріалів, нанотехнологій з'явились як 

результати інтелектуальної діяльності в сфері науки і техніки, вони були 

―нав’язані‖ ринку. Такий підхід здебільшого відповідає американській моделі 

маркетингу з тією лише різницею, що тут мова йде не про маніпулювання та 

вмовляння споживачів, а про створення нових, раніше не відомих 

конкурентоздатних товарів. Маркетинг об’єктів ІВ передбачає тим самим 

застосування американської та японської моделі в інноваційному розвитку 

[151, с. 224], бо лише комплексне поєднання моделей маркетингу ІВ дасть 

змогу успішно комерціалізувати ОПВ.  

В Україні проведення маркетингових досліджень майбутнього ОПВ 

нерозривно пов’язано з появою численних ризиків. У науковій літературі 

зустрічається як велика кількість трактувань ―маркетингових ризиків‖, так 

і самих підходів. Більшість науковців не виділяють окремо маркетингові 

ризики для інноваційної продукції. Так, А. О. Старостіна та 

В. А. Кравченко [177] визначають маркетингові ризики як сукупність 

ризиків, що притаманні маркетинговій галузі в діяльності підприємства, 

характеризують ймовірністю виникнення відповідних подій та їх наслідків, 

які ускладнюють або унеможливлюють досягнення цілей на окремих 

етапах маркетингової діяльності або цілком в галузі маркетингу. Водночас 

А. Гордієнко під маркетинговим ризиком розуміє високу ймовірність 

втрати зацікавлених у продукції клієнтів, прорахування маркетологів у 

виявленні цільового ринку збуту товарів, жорстких маркетингових 

стратегій з боку конкурентів у даному ринковому сегменті, або зниження 

попиту на продукцію через її недостатню якість або неможливості 
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задовольнити очікування споживачів. Відтак, в сучасних умовах від 

маркетингових досліджень залежить подальша доля не лише окремих 

підприємств, а й світу загалом.  

При проведенні маркетингових досліджень з метою подальшої 

комерціалізації ОПВ важливим постає систематизація основних ризиків, 

що виникають в процесі діяльності ( табл. 2.2.1). 

 

Таблиця 2.2.1. 

Основні ризики при проведенні маркетингових досліджень в Україні 

Помилка Результат 

Помилки проектування дослідження 

Неправильне визначення 

генеральної сукупності 

та формування основи 

вибірки 

В результаті проведення опитування не цільової аудиторії 

отримуємо низьку ефективність та достовірність результатів 

дослідження 

Помилки у визначенні 

необхідного обсягу 

вибірки 

Відхилення отриманої інформації відносно істини 

Проектування анкети 

кількісного 

дослідження 

Вірогідність отримання  неточної інформації в результаті 

включення до анкети незрозумілих, неоднозначних, двозначних 

питань  з термінами і професійними формулюваннями.   

Помилки збору даних 

Помилка відбору 

респондентів 

В результаті використання репрезентативної, відмінної від 

випадкової вибірки результат дослідження може мати суттєві 

недоліки. 

Помилка під час 

постановки запитання 

при інтерв’юванні  

Використання власного формулювання запитання 

інтерв'юером, відмінного від того, яке записано в анкеті, 

суттєвим чином може вплинути на результати дослідження. 

Помилка нав’язування 

власної думки 

Через прагнення отримати бажану відповідь від респондента 

інтерв’юер часто не хоче зрозуміти думку респондента і 

відкидає його думку, нав’язуючи власну. В такому випадку 

маємо хибний результат дослідження. 

Втручання, обман та 

фальсифікація з боку 

інтерв’юера  

Через недостатній контроль, бажання заробити більше і 

низький культурний та дисциплінарний рівень інтерв’юер може 

піти навіть на підроблення даних анкети, що призводить до  

найсуттєвіших помилок в подальшому дослідженні.  

Відмова від відповіді Провідні маркетологи стверджують, що як правило, люди, що 

відмовились від участі у дослідженні значно відрізняються від 

тих, хто погодився на таке співробітництво. В результаті, 

можемо мати часом схожі точки зору на проблему.  

Нездатність 

респондента дати 

правдиву відповідь 

Отримання недостовірної інформації можливе й у випадку, 

якщо респондент некомпетентний у відповідному питанні або 

завідомо не бажає давати правильну відповідь, проте хоче 

виглядати люб’язним перед інтерв'юером та намагається 

надати йому якомога більше інформації. 



110 

 

Продовження таблиці 2.2.1 

Помилки введення, аналізу та інтерпретації даних 

Некоректне кодування 

інформації 

Під час введення анкетних даних у спеціалізовані 

статистичні програми через некоректне кодування 

інформації висока ймовірність втрати цінних даних у 

відкритих запитаннях. 

Помилки введення даних Під впливом людського фактора помилки введення даних 

можуть викривити дані правильно проведеного польового 

дослідження. 

Неправильна інтерпретація 

даних  

Використання складних статистичних методів кластерного, 

регресійного та спільного аналізу, зростає ризик 

неправильної обробки даних. В результаті отримуємо 

неправдиву інформацію, на якій засновуємо подальші 

помилкові висновки.   

Типологія помилок 

Збір непотрібної інформації Нездатність 

правильно 

визначити 

релевантність 

інформації 

Витрата часу та фінансових 

ресурсів 

Застосування недостовірної 

інформації 

Численні помилки 

при проведенні 

дослідження 

Неправильно обраний цільовий 

сегмент. Подальші дослідження не 

мають сенсу.  

 

Джерело:  узагальнено автором. 

Отже, проведення маркетингових досліджень – це тривалий, 

ґрунтовний, високоінтелектуальний процес, який має базуватися на 

загальнонауковій методології, що передбачає системний аналіз та 

комплексний підхід. Наприклад, системний аналіз дозволяє розглядати будь-

яку ринкову ситуацію як деякий об’єкт для вивчення з великим діапазоном 

внутрішніх і зовнішніх причинно-наслідкових зв’язків, що актуалізується в 

сучасних умовах для розробки ОПІВ. Водночас проведення маркетингових 

досліджень базується й на методах економічної теорії, статистики, 

дослідження операцій, інформаційних технологій, теорій менеджменту. 

Найбільш широко використовуються методи статистики: аналіз варіаційних і 

динамічних рядів, метод експертних оцінок, багатофакторні статистичні 

моделі, прогнозування тощо. З метою вирішення численних маркетингових 

задач необхідним постає й застосування методів з різноманітних галузей 

знань, таких як соціологія, психологія, етика, кваліметрія тощо. Складність 
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зазначених методів створює неабиякі перепони для їх застосування, а через 

недостатню кваліфікацію може призвести до отримання хибних результатів 

чи взагалі бути проігнорованим. Тоді як використання матричних методів 

портфельного аналізу (матриця БКГ, матриця Ансоффа, матриця ADL, 

матриця Ge/McKinsey), що активно використовується в світовій практиці, 

має міждисциплінарний характер, а для їх оволодіння необхідні ґрунтовні 

теоретичні і практичні навички та високий професіоналізм у сфері 

менеджменту інноваційної діяльності.  

З метою проведення ефективного маркетингового дослідження його 

організація має базуватися на цілому комплексі основних принципів: 

науковості, системності, комплексності, оперативності і гнучкості. Сфера 

досліджень високотехнологічних інновацій в Україні є деякою мірою ―білою 

плямою‖, що зумовлено відсутністю вибору джерел інформації про них, 

вузькістю застосовуваних моделей і методів, обмеженими можливостями 

взаємодії з потенційними споживачами, підвищеною невизначеністю 

розвитку і дуже високими ризиками. Аналіз компаній, які надають 

маркетингові дослідження в Україні, дав змогу визначити, що пропоновані 

послуги з дослідження ринку обмежуються виключно вивченням попиту на 

вже здебільшого відомі товари загального вжитку та обмежуються 

різноманітними анкетуваннями споживачів.  

Отже, в Україні  набув поширення лише традиційний маркетинг, що в 

провідних країнах світу був характерний в 1960-х рр.. Тому вже на першому 

етапі унеможливлюється проведення ґрунтовних комплексних 

маркетингових досліджень з використанням принципово нових інноваційних 

інструментів.   

Наступним кроком є проведення експертизи щодо можливості 

комерціалізації ОПВ, головним інструментом якого постає GAP-аналіз, що 

передбачає комплексну аналітичну оцінку та аналіз ринкових розривів, 

направлений на пошук кроків для досягнення цілі заповнення цих 
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прогалин, та включає: визначення існуючого значення, максимального 

значення та прогноз розвитку сценарієв.  

Результатом проведення такого аналізу має стати матриця, що 

показана на рис. 2.2.1. 

Результатом проведеного аналізу є визначення головних чотирьох 

стратегічних напрямів за кількома параметрами: тривалість очікування 

базового економічного ефекту від комерціалізації ОПВ; величина 

необхідних первинних і подальших фінансових ресурсів для реалізації 

комерціалізації; ступінь та ймовірність ризику; оптимальний очікуваний 

ефект. Проведення зазначеного аналізу дасть змогу виявити рівень 

прогресивності ОПВ та ефективність втілення в інновацію у майбутньому. 
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Рис. 2.2.1. Матриця GAP-аналізу 

Джерело:  запропоновано автором на основі [67]. 
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новизни ОПВ, що передбачає ґрунтовне дослідження галузі. Проведення GAP-

аналізу вимагає необхідність залучення експертів та значних часових і 

фінансових витрат, які в сучасних динамічних умовах є надзвичайно 

обмеженими. Водночас інноваційні ринки характеризуються більш високою 

динамічністю у порівнянні з традиційними, тому потребують прискорених 

темпів проведення досліджень та оперативного реагування на зміни. Відтак, 

через брак фінансових ресурсів та неможливість самостійного проведення 

досліджень комерціалізація конкурентоспроможного ОПВ в Україні може 

одразу ж завершитись, так і не розпочавшись. Відповідно до зазначених 

ризиків,  результативність  досліджень для комерціалізації ІВ, на нашу думку, 

є ефективною лише за підтримки держави як основного регулюючого органу 

господарської діяльності та головного суб’єкта інноваційного розвитку 

національної економіки загалом. Таким чином, необхідним є розробка 

концепції маркетингових досліджень на основі патентної інформації, яка б 

розглядала фактори, що визначають конкурентоздатність нової продукції, та 

було б запропоновано різноманітні види інформаційних технологій для їх 

системного аналізу. Нині проведення спеціалізованих маркетингових 

досліджень в Україні взагалі не надається, що стає головною перепоною при 

комерціалізації ОПВ.  

Наступним етапом в окремих випадках постає створення прототипу. 

Варто зауважити, що в сучасній практиці термін ―прототип‖ використовується 

у трьох значеннях: у першому випадку – як найбільш схожий аналог  

винаходу,  найбільш  близький  до  нього  за сукупністю  істотних  ознак, у 

другому випадку як синонім ―дослідного зразка‖, в третьому випадку – як 

зразок винаходу (від грецьк. – перший, відбиток). Так, Сумець О.М. та 

Ігнатова Є.М. [181]  ототожнюють прототип з дослідним зразком i трактують 

його як модель майбутнього товару, який може бути виготовлений або в 

одному, або у декількох варіантах, причому, має вміщувати основні споживчі 

вигоди товару, які описані у технічному завданні‖. На нашу думку, таке 
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визначення є недостатньо точним, адже прототип (як зразок винаходу) в 

подальшому підлягає функціональним випробуванням в лабораторіях та в 

умовах експлуатації, саме в цих умовах він буде дослідним зразком.  

Головною метою створення прототипу є доведення можливості втілення 

ідеї винахідника та може бути одним з головних мотивів інвестора до 

фінансування комерціалізації. Для створення прототипу власнику ОПВ 

необхідно знайти однодумців, з якими йому необхідно поділитися ідеєю та 

створити робоче місце й, у більшості випадків, знайти лабораторію для 

створення майбутнього виробу. Відтак, правовласник ОПВ стикається з 

великою кількістю ризиків, серед яких дослідники виділяють такі: 

1) крадіжка ідеї ―однодумцями‖, у випадку не підписання договору про 

конфіденційність (NDA) до розголошення будь-яких технічних деталей, проте 

навіть такий договір не є 100% захистом; 

2) технологічний ризик; 

3) ризик втрати часу; 

4) фінансовий ризик.  

Таким чином, зважаючи на численні ризики створення прототипу  є 

доволі ризиковою і не завжди виправданою справою.  

Надалі необхідним постає обґрунтоване визначення вартості ОПВ, яка, на 

нашу думку, може залежати від обраної форми комерціалізації. Вартісне 

оцінювання ОПІВ є складною проблемою, яка не має однозначного 

вирішення, оскільки: ОПВ є нематеріальні за своєю сутністю, їх вартість 

неможливо визначити за допомогою традиційного інструментарію, а 

зважаючи на унікальність ОПВ єдиної загальноприйнятої, уніфікованої 

методики не може бути. 

Питання оцінки ІВ припертає увагу багатьох вчених і практиків галузі 

ІВ, серед яких провідне місце займають роботи Г. Андрощука, А. Козирєва, 

М.  Чеботарьова, П. Цибульова, М. Лінника та ін., Д. Гленна та К. Річарда, а 

також ряд праць О. Бутнік-Сіверського та О. Святоцького. Зазначені науковці 
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та практики системно проаналізували головні підходи та методи оцінки ІВ та 

їх головні переваги і недоліки, проте менше звертають увагу на систематичний 

аналіз теоретичних, методичних і практичних основ, які б дозволили провести 

комплексну оцінку ОПВ у залежності від обраної форми комерціалізації ІВ. 

С. Каміяма, Дж. Шихан та С. Мартінес [28] зазначають, що метою 

управління інтелектуальними активами має бути не лише компенсація 

фінансових ресурсів, які були витрачені на патентування нової розробки, а й 

отримання прибутку від запатентованих винаходів шляхом ліцензування та 

продажу, а найкращі патенти необхідно залучити у власний господарський 

обіг з метою вдосконалення існуючих продуктів і послуг. У цьому зв’язку, як і 

з метою компенсації фінансових ресурсів, що були затрачені в процесі 

створення ІВ, так і для подальших дій, що пов’язані з обліком та 

комерціалізацією ОПВ, постає необхідною оцінка ІВ. 

 Нині в основу теорії ціноутворення покладаються принципи оцінки 

власності, до яких відносяться такі принципи, як принцип корисності, принцип 

заміщення, принцип затрат, принцип очікування (передбачення), принцип 

попиту і пропозиції, принцип змін, принцип найбільш ефективного 

використання та принцип зовнішнього впливу [151, с. 304]. Так, принцип 

корисності відображає здатність продукту задовольняти які-небудь потреби 

людини або суспільства. Принцип заміщення заснований на тому, що в умовах 

вільної конкуренції на ринку розумний покупець не заплатить за даний 

продукт більше, ніж найменшу вартість, що запрошена за інший ідентичний 

об’єкт з таким же ступенем корисності. Відповідно цьому принципу 

максимальна вартість продукту повинна визначатись найменшою вартістю, за 

якою може бути придбаний подібний об’єкт з еквівалентною корисністю. 

Принцип затрат враховує сумарні витрати, пов’язані з виробництвом та 

реалізацією товару на ринку. Ці витрати визначають собівартість товару. 

Принцип очікування засновано на визначенні розміру майбутнього прибутку 

та інших вигод, які покупець об’єкта розраховує отримати від використання 
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об’єкта в конкретному місці та впродовж визначеного періоду. Водночас 

зазначений принцип передбачає врахування різної вартості грошей у часі та 

проведення операцій дисконтування при визначеній теперішньої вартості 

об’єкта. Принцип попиту та пропозиції враховує сформовані на ринку 

співвідношення між попитом і пропозицією на конкретний продукт. Принцип 

змін враховує зміни поточної вартості об’єкта оцінки з плином часу. Принцип 

найбільш ефективного використання передбачає найбільш ймовірний спосіб 

використання ОПВ, що  є практично реалізованим, економічно виправданим, 

відповідаючим вимогам законодавства, що може бути фінансово здійсненим 

та в результаті якого вартість оцінюваного об’єкта буде максимальною. 

Принцип зовнішнього впливу означає врахування зовнішніх факторів, що 

визначають умови реалізації та використання об’єкта оцінки (кон’юнктура 

ринку, умови конкуренції, ринкова інфраструктура, міжнародне і національне 

законодавство, політичні фактори тощо). Розглянуті принципи знайшли своє 

застосування в світовій практиці оціночної діяльності при розробці основних 

методів оцінки всіх видів власності, включаючи й ІВ. 

Найважливішим етапом процедури оцінки ОПВ є саме вибір методів 

оцінки в рамках кожного з підходів та здійснення розрахунків. Особлива 

складність аналізу умов ціноутворення при комерціалізації ОПВ пов’язана з 

відсутністю теоретичних, аналітичних і практичних досліджень у зазначеній 

сфері. Законом України ―Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні‖ визначається, що майном, яке може   

оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній  формі,  будівлі  та споруди 

(включаючи їх невід'ємні частини),  машини, обладнання, транспортні засоби 

тощо; паї, цінні  папери;   нематеріальні  активи,   в  тому  числі  об'єкти  права 

інтелектуальної  власності;  цілісні  майнові  комплекси всіх форм власності. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007р. №1185 Про 

затвердження Національного стандарту №4 ―Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності‖ визначається три головних методичних підходи для 
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оцінки ОПВ: дохідний, порівняльний і витратний (табл. 2.2.2). 

Таблиця 2.2.2. 

Систематизація методичних підходів до оцінювання ОПВ в Україні 

Джерело: узагальнено автором. 

Варто зауважити, що кожен ОПВ поєднує в собі якості, які не лише 

здатні його виокремити залежно від об’єкта, наприклад, промислова власність, 

об’єкти авторського права тощо, а й ідентифікувати його з позицій врахування 

обраної форми комерціалізації (власне виробництво, стартап, cпін-офф, 

ліцензування, продаж патенту чи промислова кооперація) та з прогнозуванням 

обсягів прибутку в подальшому.  

При виборі методу оцінки ОПВ для подальшої комерціалізації 

необхідно враховувати низку факторів, які можуть слугувати певним 

путівником в подальшому. В. І. Мухопад [148] зазначає, що дохідний 

підхід до оцінки інтелектуальної власності є найбільш прийнятним для 

Підхід Необхідні умови застосування Мета застосування 

 

 

 

 

Дохідний 

Оцінка майнових прав ІВ у випадку, коли 

можливо визначити розмір доходу, що 

отримує або може отримувати юридична чи 

фізична особа, якій належать такі права від 

використання. 

Для оцінки цілісного 

майнового комплексу, в 

якому використовується 

ОПВ, і майнових прав 

ІВ як окремих об’єктів 

оцінки.  

Необхідність мати 

детальні дані про умови 

створення і експлуатації 

нового об’єкта на 

основі ОПВ в 

майбутньому (доходи, 

витрати, прибуток) за 

тривалий період 

Методи, що застосовуються 

Метод непрямої 

капіталізації 

(дисконтування 

грошового потоку) 

Метод прямої 

капіталізації 

доходу 

Порівняльний 

(ринковий) 

підхід 

Методи, що застосовуються Порівняння ОПВ з 

аналогічною 

корисністю 
Метод порівняльних 

продаж 

Метод 

параметричної 

оцінки 

 

Витратний 

підхід 

В основі – фактичні витрати на створення і 

використання ОПВ за минулий 

розрахунковий період. 

Метод вихідних витрат 
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всіх шляхів комерціалізації, оскільки в його основу покладено 

принципи, що органічно поєднані з самою природою ІВ, що оцінена за 

очікуваним економічним ефектом, доходом, прибутком, та має 

універсальний характер, тобто застосовується до всього різноманіття 

ОПВ у різних сферах людської діяльності. Зазначений метод оцінки є 

найбільш прийнятним, оскільки будь-який підприємець або інвестор, що 

інвестує в комерціалізацію ОПВ, в кінцевому рахунку витрачає фінансові 

ресурси не на отримання знань, інформації, нематеріальних активів, а на потік 

майбутніх грошових доходів, що дозволяють йому окупити вкладені ресурси, 

отримати прибуток і підвищити свій добробут. Проте кожна форма 

комерціалізації має свої особливості, відтак й підходи та методи оцінки мають 

максимально враховувати зазначені особливості (рис. 2.2.2).  

1. Комерціалізація ОПВ у формі створення власного виробництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.2. Форми комерціалізації та підходи до оцінювання 

Джерело: запропоновано автором. 
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Оцінка ОПВ 

організація  

власного 
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При можливості отримання доходів від використання ІВ 

Оцінка ОІПВ за 

порівняльним 

підходом 

При умові, що наявні аналоги, а також якщо є достовірна 

інформація про ціни аналогів об’єкта оцінки 

Оцінка ОПВ за 

витратним підходом 
При можливості відновлення 

 або заміщення об’єкта оцінки 

старт-ап 
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При оцінюванні ОПВ, коли прийнято рішення запровадити власне 

виробництво особливо важливим є вираховування всіх витрат, що понесені 

при організації виробництва. Відтак, на нашу думку, при такій формі 

комерціалізації доцільною буде оцінка ОПВ за витратним підходом, адже в 

основі зазначеного підходу фактичні витрати на створення ОПВ.  

У межах витратного підходу доцільним є використання методу 

вихідних витрат, відповідно до якого необхідно провести наступні роботи 

рис. 2.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.3. Етапи процесу оцінки ОПВ при їх комерціалізації  

у власному виробництві 

Джерело: розроблено автором. 
 

Важливим є врахування всіх витрат на комерціалізацію ОПВ, що 

мають включати: підготовку виробництва та налагодження виробничого 

процесу, витрати на навчання та найм фахівців (при необхідності), 

виробництво дослідних зразків продукції, забезпечення реалізації 

продукції та ін. 

Створені на власному підприємстві ОПВ доцільним буде оцінювання 

за такою формулою:  

Виявлення всіх основних витрат, пов’язаних з 

комерціалізацією ОПВ  

– витрати на підготовку виробництва та придбання 

спеціального -   устаткування для ДіР та комерціалізації; 

– витрати на найм та навчання фахівців; 

 – витрати на оплату праці; 

– витрати на матеріали; 

– накладні витрати; 

– інші прямі витрати. 

 

Етапи процесу оцінки ОПВ при їх комерціалізації у власному 

виробництві  

Визначення планового рівня рентабельності 
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VОПВ = (Вп.в+Вн.ф.+ Во.п.+ Вм+Вн+Вп) * (1+R) + ПДВ,           (2.1.) 

де VОПВ – вартість ОПВ; 

Вп.в – витрати на підготовку виробництва та придбання спеціального 

устаткування для ДіР та комерціалізації; 

Вн.ф – витрати на найм та навчання фахівців; 

Во.п. – витрати на оплату праці; 

Вм – витрати на матеріали; 

Вн – накладні витрати; 

Вп – інші прямі витрати; 

R – плановий рівень рентабельності; 

ПДВ – податок на додану вартість. 

Зазначена методика оцінки є найбільш прийнятною  для комерціалізації 

ОПВ у власному виробництві, адже цей метод дозволяє врахувати всі понесені 

витрати, що мають місце при комерціалізації ОПВ шляхом запровадження 

власного виробництва. 

2. Комерціалізація ОПВ, шляхом запровадження стартап-компанії 

В сучасних умовах стартапи стали одними з провідних форм 

комерціалізації ОПВ, основна мета яких є швидке впровадження результатів 

наукової та інтелектуальної діяльності у господарський обіг. Відповідно до 

дослідження гарвардського дослідника Shikar Ghosh [48], 75% стартапів 

закінчуються невдачею і лише 25% є успішними,  дуже часто їх головний 

успіх полягає у здатності залучити додаткові інвестиції. Відтак, можна сказати, 

що оцінка ОПВ для стартапів  є визначальним фактором.  

Початковий період запуску стартап компанії, на якому компанія має 

довести правильність своєї концепції та знайти фінансові ресурси на її 

комерціалізацію, є надзвичайно ризиковим і відповідальним. Цей етап також 

називають "долиною смерті", оскільки бізнес характеризується від’ємними 

грошовими потоками, а їх значна частина витрачається на додаткові ДіР, 

створення прототипів, оцінку економічної та комерційної життєздатності 
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технології. Пошук фінансування на цьому етапі відбувається складно через 

високі ризики, проте деякі інвестори готові їх взяти на себе.  

Як видно з рис. 2.2.4.,  найнебезпечніший період стартап компанії – 

долина смерті. Ключовими суб’єктами фінансування є бізнес-янголи та так 

зване об’єднання ―3F‖ (сім’я, друзі, доброчинці). Як видно з рис. 2.2.4., ранню 

стадію можна сегментувати на І та ІІ підетапи. Фінансування І етапу 

передбачає нарощення обсягів виробництва і продажів. Доходи є 

позитивними, проте компанія ще може бути не здатною до генерування 

прибутку. При умові продовження фінансування на ІІ етапі відбувається 

необхідне розширення бізнесу. На більш пізній стадії подальша фінансова 

підтримка є бажаною для розширення діяльності, маркетингу, розробки нових 

технологій, розширення продуктових ліній та географії продажів.  

Таким чином, головним суб’єктом створення та підтримки 

функціонування стартап-компаній є бізнес-янголи, об’єднання ―3F‖ та 

венчурні інвестори. Саме для залучення цих визначальних суб’єктів до 

комерціалізації технології  необхідною постає оцінка ОПВ, яка б давала змогу 

довести інвесторам правильність ідеї та майбутні прибутки, що будуть мати 

місце в разі успіху компанії, адже лише дохідний підхід базується на 

розрахунку приведеної вартості й дає змогу прогнозувати майбутні прибутки 

від комерціалізації. 

 

Рис. 2.2.4. Візуалізація життєвого циклу стартап-компанії [7] 
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Відтак оцінка ОПВ за дохідним підходом є найбільш прийнятною для 

такої форми комерціалізації, адже з точки зору інвестору ОПВ в цьому 

випадку розглядається, як джерело прибутку. Відтак, маємо баланс інтересів. 

При визначенні вартості ОПВ на основі дохідного підходу необхідно 

враховувати ряд факторів, серед яких можна виділити 4 блоки: 

І. Науково-технічний блок: науково-технічна значимість та 

можливість реалізації ідеї; наявність фахівців у даній  галузі; технічні 

можливості запуску ідеї. 

ІІ. Економічно-фінансовий блок: витрати та розрахунок необхідного 

обсягу інвестицій на кожній стадії стартап-проекту; оцінка фінансових 

ризиків; розрахунок ціни готової продукції.  

ІІІ. Маркетинговий блок: результати та обсяг проведення 

маркетингових досліджень; виявлення цільової аудиторії; аналіз  

конкурентних пропозицій. 

IV. Правовий блок:  правовий захист ОПВ; територія, термін  та обсяг 

прав; ступінь ризику втрати чи/або його недоотримання тощо. 

Розглянемо основні методи оцінки, що можуть мати місце в оцінці 

стратап у рамках дохідного підходу. Дохідний підхід передбачає визначати 

вартість ОПВ за їх дохідністю, метою якого є визначення, скільки доходів 

може згенерувати комерціалізація конкретних ОПВ. Виходячи з огляду 

ринку, статистичного базису, макроекономічних показників, будуються 

різноманітні прогнози розвитку. Отримання найбільш точної оцінки 

безпосередньо залежить від точності прогнозних показників. 

Варто зауважити, що стартап-компанії, зважаючи на малий 

операційний цикл діяльності, не мають фінансової та бухгалтерської 

історії, а на балансі серед нематеріальних активів присутні лише ті, які ще 

не є прибутковими та потребують комерціалізації. Водночас прогнози 

щодо майбутніх доходів носить невизначений характер та можуть 

базуватись лише на ймовірності.  
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У межах дохідного підходу виділяють наступні методи: 

- метод дисконтування; 

- метод капіталізації доходу; 

- метод комерційної значимості.  

Метод дисконтування передбачає оцінку ОПВ шляхом приведення 

майбутніх надходжень чистого прибутку від комерціалізації ОПВ на дату 

проведення оцінки та визначається за формулою:  


 


n

t
t

t
ОПВ

e

R
V

1 )1(
, 

де VОПВ – поточна вартість ОПВ,  

Rt – майбутні грошові надходження чистого прибутку у році t,  

е – коефіцієнт дисконтування,  

n – кількість років, протягом яких здійснюються грошові надходження.  

Метод капіталізації доходу передбачає оцінку ОПВ шляхом 

зіставлення щорічного прибутку від комерціалізації ОПВ та коефіцієнта 

капіталізації і розраховується за формулою: 

К

П
VОПВ  , 

де VОПВ – поточна вартість ОПВ, що визначена методом 

капіталізації; 

П – щорічний прибуток від комерціалізації ОПВ;  

К – коефіцієнт капіталізації. 

Проте такий метод для оцінювання ОПВ, які передбачається 

комерціалізувати в стартап-компанії є не зовсім прийнятний через те, що 

доходи мають бути добре прогнозованими ы стабільними. А відповідно до 

особливостей життєвого циклу стартап-компанії це є мало прогнозованим. 

Метод комерційної значущості базується на визначенні 

максимальної та мінімальної вартості ОПВ та прогнозом продажів у цих 

межах, коли мінімальна ринкова вартість ОПВ визначається за формулою: 

(2.5.) 

(2.6.) 
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Vопв(min) = Bп + Dн * Кк ,  

де VОПВ(min) – мінімальна порогова вартість ОПВ; 

 Bп – поточні витрати на створення ОПВ та доведення його до стану 

комерціалізації;  

Dн  – нормативна ставка дисконту (відповідно до чинного законодавства); 

Кк – капіталовкладення на процес комерціалізації. 

V ОПВ(max) = (Bп + Dн * Кк,) + Пі 

VОПВ(mах) – максимальна вартість ОПВ; 

Bп – поточні витрати на створення ОПВ та доведення його до стану 

комерціалізації; 

Dн  – нормативна ставка дисконту (відповідно чинному законодавству); 

Кк – капіталовкладення на процес комерціалізації; 

Пі  – очікуваний прибуток від комерціалізації. 

Для оцінки ОПВ, який планується комерціалізувати шляхом 

створення стартап компанії, найбільш прийнятним є метод комерційної 

значущості у рамках дохідного підходу, оскільки головна ціль – 

зацікавлення інвесторів, на фінансових ресурсах яких діє стартап. 

3. Комерціалізація ОПВ шляхом запровадження спін-офф компанії 

В сучасних умовах постіндустріального суспільства головною метою 

діяльності університету постає не лише надання освітніх послуг, активно 

відбувається поступове розширення головних цілей діяльності 

університету та спрямування векторів розвитку на комерціалізацію нових 

знань. Відтак, межа між ДіР і бізнесом поступово стирається. Для 

забезпечення безперервного розвитку та комерціалізації нових знань, які 

постійно генерують, насамперед, дослідницькі університети, особливо 

дослідницького типу, необхідним постає створення спін-офф компаній, які 

на відмінну від стартап компаній є постійно діючою платформою для 

комерціалізації ОПВ та з’єднувальною ланкою між інноваційним 

потенціалом ДіР та ринком. 

(2.7.) 

(2.8.) 
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Рис. 2.2.5. Способи комерціалізації університетських ОПВ 
Джерело: розроблено автором. 

 

Таким чином, університетські ОПВ можна комерціалізувати як шляхом 

продажу ліцензії, так і за допомогою створення спін-офф компанії. Провідні 

фахівці зазначають, що для комерціалізації ОПВ у формі створення спін-офф 

компанії необхідно мати принципово нову технологію, якій притаманний  

високий потенціал для створення нового ринку або це революційний спосіб 

запровадження нової технології. Водночас бажаним є можливість широкого 

застосування технології, які можуть бути використані в різних галузях. 

Вирішальну роль у запровадженні спін-офф компаній відіграє 

фінансування. На ранніх стадіях розвитку таких компаній венчурні 

інвестори неактивно вкладають кошти, головним чином, тому, що на 

даному етапі ще не відомо, як саме технологія може бути використана, 

яким буде кінцевий продукт і на який ринок він буде націлений. Для 

отримання венчурного фінансування на комерціалізацію ОПВ через спін-

офф компанію необхідно мати запатентовану технологію, наявність 

великого ринку, а також першого продукту або прототипу, який зможе 

завоювати цей ринок. Згадані процедури також потребують фінансування. 

У цьому випадку оцінку слід проводити за двома підходами – затратним, 

який би враховував всі витрати на створення ОПВ (патентування 

технології, маркетингові дослідження для виявлення цільового ринку, 

розробка прототипу), та дохідним – для прогнозування майбутніх 

безперервне  продукування 
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грошових потоків, відсоток з яких буде визначальним для прийняття 

рішення інвестором. Отже, спершу необхідним є оцінка за витратним 

підходом за методом фактичних витрат, який би враховував фактично 

здійсненні необхідні витрати на ОПВ до моменту представлення інвестору.  

Доцільним є застосування наступної формули: 

VОПВ = ВР + ВМД + ВПД + ВТА +ВНП
 
+ ВП+Вс 

де VОПВ – вартість ОПВ; 

ВР – витрати на розробку університетського ОПВ;  

ВМД – витрати на проведення маркетингових досліджень;  

ВПД
 
– витрати на проведення патентних досліджень;  

ВТА
 
– витрати на проведення технологічного аудиту; 

ВНП
 
– витрати на патентування; 

ВП
 
 – витрати на створення прототипу; 

В с – страхові витрати. 

Таким чином, за методом фактичних витрат можна здійснити оцінку 

вартості ОПВ, яка врахує всі витрати, які були понесені на розробку ОПВ  

до моменту її представлення інвестору. 

Далі на основі методу дисконтування в межах дохідного підходу 

необхідним є визначення прогнозних грошових потоків від комерціалізації 

ОПВ при створенні спін-офф компанії, що передбачає проведення 

наступних робіт: оцінка майбутніх грошових потоки та складових чистого 

доходу від комерціалізації ОПВ → визначення ставки дисконтування → 

розрахунок сумарної поточної вартості майбутніх доходів → до 

отриманого результату додати вартість об’єктів оцінки, приведеної до 

поточного періоду.  

4. Ліцензування 

Ліцензування передбачає передачу власником виключних прав ОПВ 

(ліцензіаром) іншій фізичній або юридичній особі (ліцензіату) прав на 

використання ОПВ на встановлених умовах на певний термін та 

визначеній території за обумовлену винагороду. При здійсненні 

(2.9.) 
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ліцензування ліцензіар та ліцензіат намагаються досягнути власних цілей.  

Таким чином, ліцензування може дати змогу досягнути балансу 

інтересів між ліцензіатом і ліцензіаром. Проте вирішальним фактором є 

ціна ліцензії.  В світовій та національній практиці розрахунок ціни ліцензії 

базується на використанні двох головних методів –  на основі розміру 

прибутку ліцензіата та на базі роялті. При визначені вартості ліцензії 

необхідно враховувати ряд факторів (обсяг прав використання, способи 

використання, територія та строк використання ОПВ, види ліцензійних 

платежів тощо), що складають зміст ліцензійного договору.  

У тому випадку, якщо із загального прибутку, одержаного 

ліцензіатом, є можливість обчислити прибуток, що генерується предметом 

ліцензії (ОПВ), ціну ліцензії розраховують за формулою: 

Vл =Р*Д,  

де Vл – ціна ліцензії; 

Р – прибуток, що генерується предметом ліцензії протягом дії ліцензії;      

Д – частка ліцензіара в прибутку ліцензіата. 

Відповідно до  формули (2.10.), частка ліцензіара в прибутку, що 

генерується у використованому винаході, розраховується як добуток трьох 

коефіцієнтів: Д = К1 * К2 * К3,  де К1 – коефіцієнт досягнутого результату;     К2 

– коефіцієнт складності вирішеної технічної задачі; К3 – коефіцієнт новизни.  

Зазначені коефіцієнти можуть варіюватися від 0,2 до 1,0 за 

експертними оцінками. Варто зауважити, що такий спосіб оцінки можна 

застосувати лише в тому випадку, коли можливо визначити прибуток, що 

генерується предметом ліцензії, відтак, ОПВ має бути вже 

комерціалізованим.  

У випадку, коли ОПВ тільки планується комерціалізувати у формі 

ліцензування, доцільним є визначення ціни ліцензії по методу роялті: 





n
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1 100
,  

де Vл – дійсна вартість ліцензії, що дорівнює сумі виплат роялті 

(2.10.) 

(2.11.) 
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впродовж строку дії ліцензійної угоди;  

Сt – прогнозні грошові потоки, що генеруються предметом ліцензії в 

періоді t;  

t – розрахунковий строк дії ліцензійної угоди;  

Rt – ставка роялті в періоді t. 

Для розрахунку ставки роялті необхідно враховувати промислову 

галузь, ступінь готовності ОПВ до комерціалізації та обсяг прав, що 

передаються за ліцензійним договором. На практиці, як правило, ставка 

роялті варіюється від 1 до 12% (найчастіше 2–6%) й може визначатися на 

базі середньогалузевих роялті на аналогічну або взаємозамінну продукцію, 

або відповідно до укладених раніше ліцензійних договорів, незалежно від 

конкретних предметів оцінки.  

5. Промислова кооперація – це одна з форм комерціалізації ОПВ, 

при якій зацікавлені партнери розподіляючи ризики, об’єднують знання, 

досвід, навички та виробничі потужності, з метою комерціалізації ОПВ для 

отримання прибутку. При такій формі комерціалізації всі її суб’єкти 

(патентовласник та відповідальний за організацію промислового 

виробництва – ВПВ), задовольняють інтереси, розподіляють ризик та 

націлені на отримання прибутку від комерціалізації ОПВ. 

Інтереси суб’єктів промислової кооперації  

 

Рис. 2.2.6. Інтереси субєктів промислової кооперації 

 

Джерело: розроблено автором 

Інтереси власника патентних прав Інтереси автора ОПВ 

- ефективне завантаження виробничих 

потужностей підприємства; 

- отримання нового досвіду та 

налагодження ефективних зв’язків для 

подальшого співробітництва та 

отримання довготривалого 

завантаження виробничих 

потужностей; 

- отримання доходу 

- реалізація результату науково-технічної 

роботи 

- отримання досвіду комерціалізації та 

налагодження співробітництва з ВПП; 

- отримання прибутку від комерціалізації 

ОПВ; 

- отримання соціального ефекту від реалізації 

власних результатів науково-технічної та 

інтелектуальної діяльності 
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Оцінка ОПВ при промисловій кооперації має одразу дві цілі: 

визначити фактичні витрати на створення та організацію комерціалізації 

ОПВ й спрогнозувати доходи, які можуть мати місце при вдалій реалізації 

впровадження ОПВ. Відтак, доцільним постає використання двох підходів 

для оцінки ОПВ – затратного та дохідного. 

При промисловій кооперації постає необхідним врахування 

фактичних витрат на створення та комерціалізацію ОПВ, що мають 

включати: підготовку виробництва, налагодження виробничого процесу, 

витрати на виробництво дослідних зразків продукції, забезпечення 

реалізації продукції. 

VОПВ = ВР + ВМД + ВПД + ВТА
 
+ВНП

 
+ВС + ВК,   

де VОПВ – вартість ОПВ, що включає в себе:  

ВР – витрати на розробку ОПВ;  

ВМД – витрати на проведення маркетингових досліджень;  

ВПД
 
– витрати на проведення патентних досліджень;  

ВТА
 
– витрати на проведення технологічного аудиту;  

ВНП
 
– витрати на патентування за національною процедурою;  

ВС – витрати на страхування ІВ (при наявності); 

ВК – витрати на комерціалізацію; 
 

а – інвестиційний відсоток.  

Зазначена методика оцінки дає змогу визначити мінімальну вартість 

ОПВ та враховує всі понесені фактичні витрати. Для мінімізації ризику та 

запобігання недобросовісності ВПП, особливе місце займає страхування ОПВ. 

Водночас для зацікавлення ВПП у співробітництві в рамках 

промислової кооперації необхідним є прогнозування прибутків від 

комерціалізації ОПВ. Відтак, можуть мати місце підхід порівняльних 

продажів (якщо на ринку є аналоги ОПВ) та дохідний якщо аналогів ОПВ 

на ринку немає). В рамках порівняльного підходу доцільним постає 

проведення наступних етапів (рис. 2.2.7.): 
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Рис. 2.2.7. Етапи оцінки ОПВ за порівняльним підходом 

Джерело: запропоновано автором. 

 

У межах дохідного підходу при промисловій кооперації оцінку ОПВ, 

на нашу думку, необхідно проводити за методом дисконтування грошових 

потоків, який використовується для прогнозування майбутніх грошових 

потоків, що принесе комерціалізація ОПВ. 

Дисконтований грошовий поток – DCF (Discounted Cash Flow) 

розраховується за формулою: 
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CFt – грошовий поток в році t від комерціалізації ОПВ; 

і –  ставка дисконтування. 

Таким чином, зазначені методи оцінки дадуть змогу оцінити ОПВ за 

затратним підходом та визначити майбутні грошові потоки, які принесе 

комерціалізація ОПВ. 

6. Відчуження прав на ОПВ   

Продаж патентів на ОПВ здійснюється шляхом укладення договору про 

відчуження виключного права на ОПВ, за яким одна сторона передає або 

зобов'язується передати належне їй виключне право на відповідний результат 

(2.18.) 
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інтелектуальної діяльності в повному обсязі іншій стороні –  набувачеві 

виключного права. При повному продажу патенту право набувач стає 

власником всіх прав, які раніше належали правоуступаник. Продаж патенту 

має як своє переваги, так і недоліки. Головними перевагами є гарантоване 

отримання фінансової винагороди та відсутність будь-яких зобов’язань по 

підтримці патентних прав. Проте при продажу прав на ОПВ, яка передбачає 

остаточну передачу прав, важко оцінити вартість результату науково-

технічної та інтелектуальної діяльності. Необхідним постає комплексний 

розрахунок вартості ОПВ, який би передбачав: 

1) врахування всіх фактичних витрат на ОПВ; 

2) визначення необхідних витрат на комерціалізацію ОПВ; 

3) прогнозування майбутньої дохідності ОПВ. 

Проведення таких етапів розрахунку необхідно для визначення 

мінімально граничної вартості на ОПВ, врахування витрат, які понесе 

майбутній власник для комерціалізації ОПВ та прогнозування дохідності 

ОПВ в разі вдалої комерціалізації (оптимістичний, реалістичний та 

песимістичний прогнози).  Таким чином, можна графічно зобразити етапи 

визначення ціни патенту для продажу (рис. 2.2.8.) 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.8. Етапи оцінки ОПВ при відчуженні прав 
Джерело: запропоновано автором. 

 

Проведення таких етапів оцінки ОПВ для  подальшого продажу 

прав дадуть змогу визначити мінімальну порогову вартість та 

прогнозувати можливі доходи. Водночас необхідним є врахування як 

витрат, що мають бути понесені для впровадження ОПВ, так і часову і 
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територіальну обмеженість дії патенту. 

Отже, оцінка ОПВ в ланцюгу основних етапів комерціалізації ІВ 

має проводитись ще до етапу вибору форми комерціалізації. Проте на 

нашу думку, доречним буде спочатку обрати форму комерціалізації ОПВ, 

потім здійснити оцінку ОПВ, а після проведеної оцінки, при необхідності, 

переглянути обрану форму комерціалізації. Такий підхід дасть змогу 

більш об’єктивно визначити вартість ОПВ та форму комерціалізації.  

Таким чином, проведений аналіз дає змогу стверджувати про 

можливість вибору конкретних підходів та методів оцінки, залежно від 

форм комерціалізації ОПВ є одним з найважливіших і найскладніших 

етапів на шляху до комерціалізації та не позбавлений значних ризиків.  

Отже, проведення необхідних маркетингових досліджень та оцінка 

ОПВ є надзвичайно відповідальним і витратним етапом, що передбачає 

залучення кваліфікованих експертів та практиків.  

Таблиця 2.2.3. 

Рекомендовані підходи та методи до оцінки ОПВ,  

залежно від форм комерціалізації 

Форма комерціалізації Підхід до оцінки 

Комерціалізація ОПВ у 

формі власного виробництва 

Витратний  підхід 

Стартап компанія Метод комерційної значущості в рамках дохідного 

підходу 

Спінофф компанія Метод фактичних витрат → метод дисконтування в 

рамках дохідного підходу 

Ліцензування  Дохідний підхід 

Промислова кооперація Метод фактичних витрат → ринковий підхід → метод 

дисконтування в рамках дохідного підходу 

Продаж прав на ОПВ Ринковий 

Джерело: запропоновано автором. 

Якщо було визначено ті форми комерціалізації, що передбачають 

організацію виробництва, необхідним постає є пошуку джерел 

фінансування. Для зацікавлення інвестора у вкладення фінансових 

ресурсів в комерціалізацію необхідно надати розгорнуту інформацію щодо 
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конкурентоспроможності та затребуваності ОПВ на ринку, визначений 

необхідний обсяг фінансування, планові строки повернення інвестицій та 

розмір прибутку після інвестування в комерціалізацію ОПВ.  

В Україні діє Асоціація приватних інвесторів, які готові інвестувати 

фінансові ресурси, проте з невеликим рівнем ризику, швидким виходом на 

ринок та достатнім рівнем дохідності. Проте, як свідчить наше 

дослідження, ОПВ відноситься, як правило, до високоризикивого активу, а 

для її комерціалізації необхідні значні фінансові ресурси, а повернення 

інвестицій, за оцінками експертів, може сягати й до 20 років.  

Наступним кроком є безпосередньо підготовка ОПВ до процесу 

комерціалізації та виходу на ринок. Виведення ОПВ на ринок – це 

високоризиковий етап з високим ступенем ринкової невизначеності. 

Важливим є врахування ринкової інфраструктури та виявлення головних 

споживчих побажань та зауважень після продажу пробних партій. 

Зважаючи на здебільшого випадковість виведення ОПВ на ринок та 

відсутність інноваційного маркетингу, забезпечення даного етапу 

базується виключно на власних міркуваннях та розсудах, що апріорі є 

ризиковим. 

Таким чином, в сучасних українських реаліях комерціалізація ОПВ 

нерозривно пов’язана з численними ризиками на кожному етапі життєвого 

циклу, які можна об’єднати  у маркетингові, прогнозні, управлінські, 

інвестиційні, виробничі та фінансові, мінімізації яких потребує системного 

та комплексного управління всіма етапами процесу комерціалізації ОПВ із 

залученням відповідних експертів. Водночас в сучасних умовах  важливим 

постає й врахування факторів впливу на процес комерціалізації.  
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§ 2.3. Фактори впливу на комерціалізацію  

інтелектуальної власності в Україні 

 

Дослідження, що було проведено в попередньому параграфі, дає 

змогу стверджувати, що ризики комерціалізації ОПВ в Україні виникають 

на кожному етапі процесу, в більшості випадків, через неможливість 

фінансово забезпечити проведення етапів та нестачу адекватної підтримки 

й управлінських навичок. Водночас варто проаналізувати головні фактори, 

що мають вплив на комерціалізацію ІВ на сучасному етапі. Доповнивши 

перелік головних перешкод на шляху комерціалізації П. М. Цибульова 

результатами власних дсліджень, можна виділити наступні головні 

фактори: недостатній захист ОПВ; недостатнє фінансування інноваційної 

діяльності; недостатня компетенція суб’єктів інноваційної діяльності; 

недосконала нормативно-правова база інноваційної діяльності; відсутність 

ефективної інноваційної інфраструктури; неефективне державне 

регулювання; діяльність непродуктивних суб’єктів; високі економічні 

ризики комерціалізації; недостатній рівень готовності ОПВ до практичного 

впровадження; високий рівень конкуренції з боку іноземних розробок; 

невідповідність рівня дослідно-експериментальних робіт сучасним  

науково-технічним досягненням; нестача інформації про потреби ринку в 

нових технологіях. Розглянемо більш детально зазначені фактори впливу. 

Одним з фaкторів, що безпосередньо впливає нa комерціалізацію 

ОПВ й від так на інтенсивність тa мaсштaби інновaційної діяльності як 

окремого підприємства, тaк і держaви в цілому, є зaхист прaв нa ІВ. 

Слaбкий зaхист прaв ІВ певним чином змушує компaнії робити вибір нa 

користь імітaцій, тому рівень зaхисту ІВ визнaчaє нaпрями розвитку 

технологій. Ці пропозиції підтверджуються як дaними офіційної 

стaтистики, тaк і вибором оргaнізaціями нaпряму інновaційного розвитку 

[181]. Емпіричні дослідження провідних дослідників ІВ, серед яких можнa 
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відмітити видaтні роботи зaхідних дослідників Falvey R., N. Greenaway, 

Gould D., Grouben W., Thompson M. [14], [22], [53]. Серед  видaтних 

укрaїнських вчених можнa виокремиит роботи Г. Андрощука, 

В. Бaзилевичa, О. Бутнік-Сіверського, В. Геєця, С. Дaвимуки, 

В. Пaрхоменка, Д. Червaньовa, тa інших.  Провідні вчені доводять, що 

існує позитивний зв'язок між зaхистом прaв ІВ тa економічним зростaнням. 

Зaхідні дослідники створили емпіричну модель, що бaзується нa новій 

теорії зростaння, виявивши позитивний ефект нa економічне зростaння від 

сильного зaхисту прaв ІВ. Тaкa тенденція може прослідковувaтися як для 

крaїн з високим рівнем доходів, тaк і з низьким рівнем доходів. Так 

Д. Гоулд та В. Грубен визнaчили, що ефект від сильного зaхисту прaв нa ІВ 

для відкритої економіки є більшим, ніж для крaїн зі слaбкою економікою. 

Водночaс окрім досліджень, що доводять позитивний зв'язок між 

зaхистом ІВ тa економічним зростaнням серед досліджень існує й 

зворотній зв'язок. Тaк, в роботaх Т. Хоррі тa Т. Івaйсaко [23] зазначено про 

негaтивний вплив сильного зaхисту прaв нa ІВ нa економічне зростaння. 

Основною передумовою оргaнізaції упрaвління ІВ є уточнення 

фaкторів, що мaють вплив нa комерціалізацію ОПВ. Який сaме спосіб 

упрaвління ОПВ обирaти, зaлежить від бaгaтьох фaкторів, aле ж 

безпосередній вплив нa цей процес мaють двa чинники: середовище 

функціонувaння підприємствa (зовнішнє середовище) і його потенціaл 

(внутрішнє середовище). Зaгaлом потенціaл підприємствa являє собою 

сукупність необхідних для його функціонувaння aбо розвитку різних видів 

ресурсів; систему мaтеріaльних трудових фaкторів (умов, склaдових), що 

зaбезпечують досягнення мети тa цілей виробництва [77, с. 188]. Відтaк, як 

прaвило, його узaгaльнюють з виробництвом тa ефективністю роботи 

виробничих систем. Зовнішнє і внутрішнє середовища постійно 

взaємодіють між собою шляхом нaдходження інформaції ззовні про 

необхідність того чи іншого продукту, послуги, угоди, необхідної нa ринку.  



136 

 

Підприємство, в свою чергу, реaгує тим, що, використовуючи влaсний 

потенціaл, нaмaгaється зaдовольнити попит зовнішнього середовищa [139]. 

Зaгaлом фaктори зовнішнього середовищa можуть впливaти прямо aбо 

опосередковaно. Водночaс вони визнaчaють діяльність підприємствa, a сaме 

впливaють нa вибір тa реaлізaцію упрaвління об’єктами ІВ. Проте під чaс 

aнaлізу упрaвління інтелектуaльними ресурсaми нaс цікaвить реaкція 

зовнішнього середовищa нa діяльність підприємствa: це передусім ринкові 

покaзники, які дaють можливість покрaщити ефективність реaлізaції 

упрaвління.  Позитивні результaти aнaлізу упрaвління ОПВ дaдуть 

можливість підвищити конкурентні перевaги підприємствa шляхом 

формувaння нових aбо додaткових цілей тa мети. 

В основі взaємодії склaдових інтелектуaльного кaпітaлу як об’єктa 

упрaвління лежить перетворення знaнь між явною тa неявною формaми. 

Тaкa трaнсформaція пов’язaнa з виконaнням функцій упрaвління ІВ: 

підтримки генерaції нового знaння тa підтримки його зaсвоєння і 

використaння. При виконaнні першої функції відбувaється 

документувaння тa, при потребі, формaлізaція нових знaнь у явній формі. 

При виконaнні другої функції документовaні знaння перетворюються у 

досвід і нaвички, тобто переходять у неявну форму. Упрaвління ІВ 

підприємствa спрямоване нa досягнення стрaтегічних і оперaтивних цілей 

тa пов’язaно із впливом як зовнішніх, тaк і внутрішніх чинників. Тому 

визнaчення тaких чинників дозволяє приймaти обґрунтовaні рішення та є 

передумовою формувaння системи упрaвління інтелектуaльної влaсності 

підприємствa.  

Відобрaзимо фaктори, які чинять вплив нa комерціалізацію ОПВ за 

рівнями. 

 

 

 



137 

 

Тaблиця 2.3.1. 

Групування фaкторів впливу нa ефективність комерціалізації ОПВ 

 

Рівень Фaктор Фaкторнa 

оцінкa 

Ймовірність Інтегрaльнa 

оцінкa 

   Г
л
о

б
aл

ь
н

и
й

 

Циклічність розвитку економіки 3,0 0,35 1,05 

Створення інтегрaційних об’єднaнь 3,0 0,20 0,60 

Вплив міжнaродних договорів 4,0 0,50 2,0 

Вплив міжнaродних корпорaцій 5,0 0,45 2,25 
Зaгaлом на глобальному рівні 3,75 0,38 1,43 

     
  

  
  

  
  

  
З

aг
aл

ь
н

о
д

ер
ж

aв
н

и
й

 

Зміни законодавчої бaзи 8,00 0,10 0,80 

Зaгaльнодержaвні пріоритети 

розвитку 

4,00 0,06 0,24 

Політичні фaктори 6,00 0,08 0,48 

Політикa оподaткувaння 9,00 0,17 1,53 

Фінaнсові та вaлютні ризики 5,00 0,26 1,30 

Інформaційно-технологічний рівень 

розвитку 

4,00 0,09 0,36 

Інституційне зaбезпечення 6,00 0,08 0,48 

Освітній рівень та137сидув ресурсів 5,00 0,16 0,80 

Рівень попиту та інновaційну 

продукцію 

5,00 0,19 0,95 

Зaгaлом на державному рівні 5,78 0,13 0,77 

  
  

  
  

  
 Р

ег
іо

н
aл

ь
н

и
й

 

Пріоритетність розвитку регіону 

серед інших 

3,00 0,06 0,18 

Мaтеріaльно-технічнa бaзa 9,00 0,19 1,71 

Держaвне субсидіювання  та 

підтримкa 

8,00 0,20 1,60 

Обсяги ринку збуту 8,00 0,24 1,92 

Aдміністрaтивне зaбезпечення 6,00 0,15 0,90 

Освітня структурa кaдрових 

ресурсів 

6,00 0,17 1,02 

Промисловa потужність регіону 4,00 0,09 0,36 

Зaгaлом нa регіонaльному рівні 6,29 0,16 1,10 

 

 

 

Гaлузевий 

Конкурентнa ситуaція  гaлузі 8,00 0,26 2,08 

Використaння виробів гaлузі в 

інших гaлузях 

5,00 0,12 0,60 

Суспільнa привaбливість гaлузі 9,00 0,29 2,61 

Зaлежність розвитку гaлузі від 

кон’юнктури 

9,00 0,21 1,89 

Ступінь інновaційності гaлузі 7,00 0,18 1,26 

Зaгaлом нa гaлузевому рівні 7,60 0,21 1,69 

Джерело: розроблено автором на основі власних експертних оцінок. 

Отже, фaктори впливу нa ефективність комерціалізації ОПВ 

оргaнізaції нa мaкрорівні можнa умовно розподілити нa чотири рівні.  

Зовнішні чинники впливу клaсифікуються зa їх впливом нa 

комерціалізацію ІВ. Вони можуть впливaти безпосередньо aбо 

опосередковaно. При опосередковaному впливі зовнішні неконтрольовaні 

чинники мaють вплив нa упрaвління комерціалізацією ІВ через 



138 

 

―передaвaльні ланки‖. Зменшення негaтивних результaтів при 

опосередковaних впливaх досягaється в двa етaпи. Нa першому необхідно 

визнaчити зaлежності. Нa другому етaпі визнaчaються додaткові 

можливості, які дaють опосередковaний вплив. Нa третьому етaпі 

обирaється стрaтегія зменшення опосередковaного впливу aбо стрaтегія 

розвитку цього кaпітaлу з урaхувaнням нових можливостей, що виникли 

внaслідок впливів. 

Зовнішні неконтрольовaні чинники опосередковaного впливу нa 

комерціалізацію ІВ відобрaжaють глибинний вплив нaціонaльної тa світової 

економіки тa поділяються нa міжнaродні фaктори тa нaціонaльні чинники. До 

міжнaродних слід віднести: стaн розвитку крaїни – головних пaртнерів 

Укрaїни, стaн світової економіки (кризa, підйом тощо), перспективні чинники 

у вигляді мaйбутніх інтегрaційних об'єднaнь, вплив міжнaродних корпорацій 

[130]. Відносно фaкторів впливу нaціонaльної економіки можнa визнaчити 

три основні групи: інформaційно-технологічні, політичні, мaкроекономічні, 

соціaльні, культурні. Зовнішні контрольовaні чинники безпосереднього 

впливу нa комерціалізацію ІВ доцільно клaсифікувaти у відповідності з 

ресурсним підходом: чинники, що впливaють нa людський кaпітaл (рівень 

зaйнятості, освіти, співвідношення між прaцездaтними тa пенсіонерaми 

тощо), фaктори, що впливaють нa оргaнізaційний кaпітaл (зміни у 

зaконодaвстві, нормaтивно-прaвові aкти тощо), чинники, що впливaють нa 

клієнтський кaпітaл (хaрaктеристики контрaгентів тa конкурентів, пaтентний 

зaхист ІВ) та інфраструктурні чинники. Внутрішні фaктори впливу 

клaсифікуються відповідно до рівнів упрaвління (стрaтегічний, 

оргaнізaційно-оперaтивний) тa структури інтелектуaльного кaпітaлу. 

Відтак фaктори впливу на комерціалізацію ІВ містять згруповані як: 

інформaційно-технологічні, політичні, мaкроекономічні, соціaльні, 

культурні. Зовнішні контрольовані чинники безпосереднього впливу 

відображають вплив безпосереднього оточення підприємства.  

Стратегічний рівень містить у собі: напрямки діяльності, цілі, стратегії 

та здібності підприємства, як можливість реалізувати інтелектуальний 
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потенціал. Оперативний рівень складається з наступних факторів: цілі, 

завдання, доступний інструментарій, обмеження на форми діяльності. 

Формування системи управління інтелектуальним капіталом потребує 

врахування взаємодії його складових. Відтак необхідним є врахування 

динамічного аспекту інтелектуального капіталу у вигляді організаційних 

знань та їх трансформації. В сучасних умовах, одним з факторів, що має 

безпосередній вплив на комерціалізацію ОПВ, є патентні тролі, діяльність 

яких виявити  надзвичайно складно, адже суб’єкти, що постійно агресивно 

проводять патентні переслідування, приховуються за начебто легітимними 

об'єднаннями на кшталт патентних холдингів чи об'єднань. 

Діяльність патентних тролей є формально правочинною, проте 

перешкоджає розвитку ДіР та комерціалізацію ОПВ, які не лише не 

займаються впровадженням у господарський обіг ОПВ, а й проводять 

надзвичайно агресивну тактику захоплення чужих ОПВ з метою вимагання 

значних фінансових ресурсів шляхом жорстокого шантажу фізичних та 

юридичних осіб судовими позовами про порушення патентного 

законодавства з розрахунку на те, що останнім буде простіше відкупитися, 

ніж витрачати величезні фінанси на судову тяганину.  

Проблемі патентного тролінга присвячені праці багатьох вчених та 

практиків. Серед відомих світових дослідників загальні проблеми діяльності 

патентних тролей знайшли своє відображення у працях таких вчених, як 

Джеймс Бессен, Джофф Уайлд, Патрик Андерсон, Томас Фішер та ін. 

Останнім часом питання визначення ролі патентного тролінга стали 

предметом досліджень та активних дискусій і серед вітчизняних вчених, 

серед яких О. Березін, Г. Андрощук, М. Ортинська, О. Полікарпов, В. Чехун 

та ін. В публікаціях  українських науковців досить вдало розкривається роль 

патентних тролей у сучасних умовах, проте безпосередні питання 

обґрунтування взаємозв’язку патентного тролінга та інноваційного розвитку 

невисвітлено. 
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Рис. 2.3.1. Взаємодія фaкторів впливу комерціалізації ОПВ в Україні 

Джерело: розроблено автором. 
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У міжнародній практиці патентними тролями прийнято називати 

компанії, які не вироблять та не просувають власні розробки, а отримують 

патенти з метою подання позовів про порушення свого виключного права 

проти компаній, які вже активно використовують технології [8]. Відповідно 

досліджень Бостонського університету, в 2011 р. патентні тролі коштували 

законним компаніям майже 30 млрд. дол. США [49].  

Розглянемо динаміку патентних позовів до найбільших 

високотехнологічних компаній світу (табл.2.3.1). 

Таблиця 2.3.1. 

Динаміка патентних позовів  

до найбільших високотехнологічних компаній світу, 2009–2013 рр. 

Компанія 2009 2010 2011 2012 2013 

Всього 

за 5 

років 

Apple 27 35 43 44 42 191 

Samsung 12 22 42 38 38 152 

Hewlet Packard 27 37 33 20 33 150 

AT&T 16 22 34 24 51 147 

Dell 28 24 35 21 32 140 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [34]. 

Як видно з таблиці, останні п’ять  років лідером залишається 

компанія Apple, в якій кількість патентних позовів з року в рік лише 

збільшується. Друге місце займає її патентний суперник компанія Samsung. 

Стрімка динаміка по патентним спорам свідчить, що в умовах 

глобалізації світ стрімко переходить до тенденцій, коли захист ІВ стає не 

лише основною конкурентною перевагою, але й засобом збагачення. 

Незважаючи на постійний розвиток та вдосконалення патентного 

законодавства, за останні роки активність патентних тролів не 

скоротилася, як це логічно мало б бути, а навпаки, – досягла світових 

масштабів, зростаючи в геометричній прогресії. Станом на 01.01.2013 в 

США кількість патентних позовів по ініціації патентних тролів досягло 
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62% від загальної кількості всіх судових позовів [40]. Така тенденція в 

основному пов'язана з двома основними факторами: 

1) Кількість патентних заявок, поданих по всьому світу, щорічно 

зростає. Відповідно до звіту ВОІВ 2013 року, кількість поданих патентних 

заявок в 2012 році зросла на 9,2%, що є кращою за останні 18 років 

динамікою. Як зазначив Макл Броді, віце-голова інтелектуальної власності 

компанії Winston & Strawn, на конференції Hot Chips у Стенфордському 

університеті, ще в 2009 р. патенти становили 5% від загального обсягу 

експорту США, що становило 90 млрд дол. США [1]. 

2) Найбільша кількість заявок подається на патенти в сфері 

інформаційних технологій. В рамках Договору про патентну кооперацію в 

2012 році кількість заявок перевищила 14 тис., оновивши рекорд.  

В умовах глобалізації патенти на інформаційні технології створюють 

не тільки широкі можливості для їх використання, а й одночасно 

перешкоджають їх 100% легальному використанню всіма економічними 

суб'єктами в сучасних умовах. Уряди провідних країн вдаються до різних 

інструментів, що пригнічують патентний тролінг. Так, наприклад, в серпні 

2013 р. уряд Нової Зеландії видав новий патентний закон, що забороняє 

патентувати програмне забезпечення, фрагменти вихідного коду та 

алгоритми. На думку Пола Метьюса, виконуючого директора компанії 

ІІТР, патентна система не працює для програмного забезпечення, тому що 

практично неможливо для нормальних технологічних компаній 

створювати нове програмне забезпечення, не порушивши деякі із сотень 

тисяч існуючих патентів, часто на досить очевидні речі. Прихильники 

скасування патентів на інформаційні технології вважають, що відсутність 

патентів у цій області тільки заохотить розвиток інновацій [153]. 

Провідні дослідники патентного тролінгу, серед яких Джеймс Бессен 

(James Bessen), Майкл Дж. Морер (Michael J. Meurer), О. Березін, 

акцентують увагу на прямих фінансових втратах від діяльності патентного 
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тролінгу. Однак потерпілі компанії також відчувають значні непрямі 

збитки від діяльності патентних тролів, а саме: порушення інноваційного 

мікроклімату організації; скорочення частки ринку, що обумовлено відходом 

деяких бізнес-клієнтів; скорочення та спотворення інноваційного процесу 

організації; значне збільшення внутрішніх і змішаних інноваційних 

ризиків; численні затримки і тимчасове призупинення бізнес-процесів; 

зміна продукції і загального напрямку бізнесу, а в деяких випадках і 

ліквідація підприємства. Збиток від таких дій не тільки вкрай складно 

оцінити в грошовому еквіваленті, а й скрутним стає визначення 

безпосереднього впливу патентних тролів на ефективність функціонування 

господарських процесів компанії. 

Патентний тролінг гальмує швидкість прийняття рішення, порушує 

рівновагу інноваційної діяльності, зупиняє процеси комерціалізації та 

впровадження наукоємної продукції, опановуючи фінансовими ресурсами 

добросовісних суб’єктів .  Як видно з рисунка 2.3.2., фінансування наукової 

та наково-технічної діяльності в Україні складається з коштів державного 

бюджету України та організацій підприємницького сектору. В Україні частка 

державних коштів у загальному обсязі фінансування, зазвичай, становить до 

40%. Через недосконалу систему захисту та прогалини нормативно-

правового забезпечення  ІВ, частина прибутку від реалізації наукоємної 

продукції, що має спрямовуватись до продуктивних суб’єктів, які 

фінансують ДіР та активізують інноваційний розвиток, переходить до 

патентних тролей, активізуючи їх непродуктивну діяльність. В результаті 

відбувається порушення горизонтальних зв’язків між суб’єктами 

господарювання, унеможливлення акумулювання інвестиційних ресурсів 

для подальшого розвитку науково-технічної діяльності та гальмування 

процесів комерціалізації ОПВ і впровадження наукоємної продукції, що 

спричинює технологічне та економічне відставання національного 

господарства у світовому глобалізованому середовищі. 
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Рис. 2.3.2. Патентні тролі в структурі  джерел фінансування наукової  

і науково-технічної діяльності в Україні 

 

Джерело: розроблено автором. 

 

Разом з тим, особливості законодавства ІВ в Україні доводить до 

абсурду діяльність патентних тролів. Через прогалини в Законі України 

―Про охорону прав на промислові зразки‖, який встановлює ―заявну 

систему‖ відбувається видача патентів на промислові зразки без перевірки 

на відповідність критеріям патентоспроможності, винахідницького рівня і 

промислової придатності. Процедура отримання патенту передбачає лише 

проведення формальної експертизи, в ході якої встановлюється дата 

подання заявки, приналежність заявленого об'єкта до об'єктів правової 

охорони, пріоритет та перевіряється документ, про сплату мита. Відтак 

уможливлюється патентування добре відомих речей, таких як, наприклад, 

Джерела фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні 

Власні інвестиційні ресурси підприємств, 

кошти замовників іноземних держав;  

фінансові ресурси інвестиційних компаній, 

інвестиційні ресурси недержавних пенсійних 

фондів; банківські, комерційні кредити; фонди 

венчурних капіталістів; інвестиційні ресурси 

іноземних інвесторів, в тому числі комерційні 

банки, міжнародні    фінансові інститути. 

 

Державний бюджет; Обласні, місцеві, районні 

бюджети; Державний фонд фундаментальних 

досліджень; Українська державна інноваційна 

компанія; Позабюджетні фонди (Пенсійний 

фонд, Фонд соціального страхування, 

Державний фонд зайнятості, інші фонди); 

Податкові пільги для інноваційних 

організацій; Державна кредитна система; 
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Ф
ін

ан
со

в
і 

п
о

то
к
и

 

 

Державні фінансові ресурси 

 

Власні і залучені кошти підприємств 

 

Комерціалізація ОПВ 

Наукоємна продукція 

Прибуток, отриманий 

від комерціалізації ОПВ 

Патентні 

тролі 

Патентні 

тролі 

ДіР 

ОПВ 



145 

 

зубочистка чи вішалка для одягу. Реєструючи свої патенти у реєстрі 

Митної служби України патентні тролі отримують в подальшому роялті 

від імпортерів, що завозять подібну продукцію на територію України. 

Разом з тим, відповідно до законів України ―Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі‖ та ―Про охорону прав на промислові зразки‖ та 

міжнародних договорів України (Договір про патентну кооперацію і Гаазька 

угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків) патентовласник  

має виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без 

його згоди, що зумовлює здирництво значних фінансових ресурсів від 

сумлінних підприємств та установ. Водночас, патентні тролі в праві 

видавати ліцензію на використання ОПВ на умовах ліцензійного договору. 

За висновками експертів, ринок наукоємної продукції від дій патентних 

тролей щороку втрачає до 5% імпорту електроніки, що становить близько 

одного мільярда  гривень. 

Отже, поява такого фактору впливу актуалізує нові завдання у системі 

захисту інтелектуальної власності, без якої компанії можуть не лише 

втратити прибуток, але і власний інтелектуальний ресурс. В свою чергу, 

перед державою ставиться своє завдання – привести у відповідність 

внутрішнє законодавство з міжнародними угодами, не даючи шансів 

патентним тролям, які гальмують розвиток нових інноваційних підприємств, 

здатних комерціалізувати ІВ, зосередивши інвестиційні зусилля на 

інноваційний розвиток не тільки в масштабах мікро рівня, а й усієї країни, 

шляхом активізації інноваційних процесів, підвищуючи 

конкурентоспроможність національної економіки [84].  

Водночас, незважаючи на специфічність, особливість природи ІВ та 

збільшення суперечок в цій галузі, в Україні досі не запроваджено 

єдиного спеціального суду з прав ІВ, нині практично будь-який суддя 

може розглядати справи, пов'язані із захистом прав на ОПВ. 

Цікавим є досвід США, де сконцентрована найбільша кількість 
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патентних тролей. Нині урядом активно розпочато боротьбу з 

непродуктивними суб’єктами. У грудні 2013 р. було прийнято Закон ―The 

Innovation Act of 2013‖ [51], покликаний зупинити найбільш кричущі 

форми тролінгу за рахунок декількох методів:  

1) Детальна інформація. Обов'язковою умовою при подачі позову до 

суду необхідним є надання деталізованої інформації про те, які саме 

патенти порушені і які конкретно продукти, ймовірно, порушують ці 

патенти і яким чином. Ця умова ускладнює тролям масову подачу позовів, 

адже необхідним постає створення на кожного відповідача окремого 

деталізованого документа.  

2) Компенсація судових зборів. Суд отримав право вимагати від 

сторони компенсувати судові витрати, які зазнав переможець справи. Це є 

одним з ключових моментів, за рахунок якого тролі і застосовують активну 

тактику шантажу суб’єктів, яким  навіть у разі перемоги доведеться сплатити 

значну вартість судових витрат у порівнянні з тими, які вимагає троль. 

3) Прозорість. Закон чітко вимагає від позивача розголошення, в чиїх 

інтересах він діє. Цей метод зупинить більшість тролів, що працюють від 

імені дочірніх компаній, які створюються під певні патенти. В цьому 

випадку материнська компанія буде нести всі судові витрати, у випадку, 

якщо дочірня компанія визнає себе банкрутом і буде не в змозі 

компенсувати судові витрати. 

4)  Затримка справ проти користувачів технології. Відповідно до 

закону судді зобов'язані припиняти розгляд справ проти компаній-

користувачів серійного продукту, якщо виробник цього продукту 

погоджується перевести судовий процес на себе.  

Зазначений закон покликаний  уникнути масових атак патентних тролів, 

які раніше могли не розкривати детальну інформацію про те, які саме патенти і 

яким чином були порушені, а також розраховують на те, що  простіше буде 

сплатити вимоги патентного троля, ніж оплачувати судові витрати. 
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Отже, на сьогоднішній день, патентний тролінг вже є масовим 

явищем, що охоплює все більшу кількість країн. Проблемою стає те, що 

незважаючи на очевидні збитки, діяльність патентних тролів є законною і 

протистояти їй щодня стає все складніше. 

Таким чином, навіть при запровадженні державної підтримки 

інноваційної діяльності, для нівелювання впливу низки негативних 

чинників має бути запроваджено більш ефективний захист прав на 

результати ДіР від їх несанкціонованого використання та інших прав 

інтелектуальної власності, що стає дедалі більш поширеною практикою. 

Відтак, проблемними є питання стосовно організації та забезпечення 

функціонування системи правової охорони та забезпечення захисту прав 

ІВ у контексті їх комерціалізації в Україні. До основних проблем 

організації та забезпечення ефективного функціонування системи 

охорони ІВ в Україні слід віднести втрату чинності рішення уряду щодо 

скоординованих дій правоохоронних і контролюючих органів у сфері 

захисту прав ІВ. Недостатній захист ІВ стає неабиякою перепоною на 

шляху до розвитку. Порушення або втрата прав на ІВ для компаній – це 

не лише втрата репутації, довіри до їх продукту, а й втрата значних 

фінансових ресурсів, адже в умовах жорсткої конкурентної економіки 

вкрай важливим стає саме захист плодів новаторства.  

Відтак актуалізуються питання страхового захисту інтересів 

економічних суб’єктів, які беруть участь у створенні, освоєнні і 

поширенні ОПВ в умовах національної економіки.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Проведений аналіз сучасного стану винахідницької активності дав 

змогу з’ясувати, що світові тенденції зростання кількості патентних заявок 

удвічі з початку ХХІ ст. із одночасним збільшенням у понад три рази 

доходів від роялті та ліцензійних платежів свідчать про зростання ролі ІВ; 

відмічено динамічне здорожчання результатів науково-технічної та 

інтелектуальної діяльності. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку 

ІВ за останнє десятиріччя, головним чином, проявляються у динамічному 

характері збільшення кількості зареєстрованих патентів як на винаходи 

(↑10,6%), так і на корисні моделі (↑396,3%), що свідчить про стрімкі темпи 

нарощення інтелектуального потенціалу. Водночас домінуванням 

охоронних документів на корисні моделі, а не винаходи засвідчує 

обмеженість власних ресурсів винахідників для покриття усіх витрат на 

отримання ОПВ. Зростаюча динаміка кількості поданих заявок на винаходи 

за міжнародною процедурою від іноземних заявників (↑50,3 %) та стрімкі 

тенденції до реєстрації патентів на корисні моделі від іноземних заявників 

(↑331% порівняно з 2004 р.) свідчить про активізацію діяльності іноземних 

виробників наукоємної продукції на українському ринку й актуалізує 

об’єктивну необхідність пошуку ефективних інструментів, направлених на 

підтримку вітчизняних виробників наукоємної продукції  

2. З’ясовано, що на противагу розвиненим країнам світу, де 

відбувається щорічне збільшення частки витрат на ДіР у ВВП та 

зростання кількості наукових установ і чисельності науково-технічних 

працівників, в Україні усталена тенденція зниження наукоємності ВВП 

(від 1,87% у 1991 р. до 0,66% у 2014 р.) та зменшення кількості 

організацій, що виконують ДіР на 25% за останні п'ятнадцять років з 

одночасним скороченням чисельності наукових працівників за основним 

місцем роботи. 
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3. Виявлено, що системні ризики, висока вартість впровадження 

ОПВ у господарський обіг, недостатній розвиток інноваційної 

інфраструктури та відсутність міжсуб’єктної взаємодії не дають змоги 

патентовласникам упровадити у господарський обіг потенційно 

конкурентоспроможні ОПВ, що зумовило низький рівень економічної 

реалізації наявного інтелектуального доробку – в Україні 

комерціалізовано лише кожен чотирнадцятий винахід. Визначення 

недоліків існуючого методичного інструментарію оцінювання ОПВ дало 

змогу обґрунтувати необхідність його вдосконалення з позицій 

врахування форми комерціалізації та економічних інтересів усіх 

суб’єктів задля підвищення об’єктивності та забезпечення комплексності 

процедури оцінювання ОПВ. З’ясовано, що факторами, які гальмують чи 

взагалі унеможливлюють процес комерціалізації ІВ в Україні, є: 

недостатній захист ОПВ; високі економічні ризики комерціалізації й 

несформованість економічних компетенцій суб’єктів інноваційної 

діяльності; тривалий період повернення інвестицій; непродуктивна 

діяльність патентних тролей, що порушує інноваційний мікроклімат 

організації, мультиплікує інноваційні ризики та спричиняє гальмування 

всіх процесів комерціалізації наукоємної продукції; відсутність 

ефективної інноваційної інфраструктури; необхідність додаткового 

доопрацювання ОПВ перед виходом на ринок; високий рівень 

конкуренції з боку іноземних розробок та брак інформації щодо 

ринкових потреб.  

4. Виявлення та систематизація всієї сукупності чинників прямої та 

опосередкованої дало змогу з’ясувати, що головні напрями державної 

підтримки процесів комерціалізації ОПВ мають бути направлені на 

активізацію міжсуб’єктної взаємодії та мінімізацію ризиків на всіх етапах 

життєвого циклу ОПВ. Зважаючи на активізацію діяльності патентних 

тролей та специфічні особливості їх діяльності в Україні, обґрунтовано 



150 

 

необхідність запровадження спеціального суду з прав ІВ та 

аргументовано необхідність розробки системи ефективного захисту ОПВ.  

5. Встановлено, що положення чинних нормативно-правових актів 

України, що покликані регулювати досліджувану галузь, не мають 

системного характеру, не містять чітких регуляторних механізмів 

держави для активізації процесів комерціалізації ОПВ. Аргументовано, 

що недостaтній рівень комерціалізації та захисту ОПВ, неквaліфіковaне 

упрaвління ІВ нa макро- і мікрорівнях актуалізує необхідність 

запровадження комплексу інструментів державного регулювання,  

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [54], 

[55], [56], [57], [58], [60],[61],[62],[63],[92],[98],[104],[105],[107]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

§ 3.1. Концептуальні основи захисту об’єктів промислової 

власності  у процесі комерціалізації 

 

Зважаючи на унікальні особливості ОПВ, їх значення у сучасному 

суспільстві та вплив на інноваційну діяльність і загальний розвиток  

національної економіки в сучасних умовах невизначеності та ризиковості, 

актуалізуються проблеми захисту унікальних активів, що набувають 

особливого сенсу при впровадженні у господарський обіг. Нині для захисту ІВ 

вже недостатнім залишаються традиційні методи, на їх зміну приходять 

сучасні страхові інструменти. Враховуючи те, що страхування ІВ є досить 

новим видом страхування в світі та ще не запровадженим в Україні, наукові 

дослідження з визначеної проблематики носять поодинокий характер. Однак, 

аналізуючи темпи розвитку наукоємних технологій і в цілому українського 

ринку, можна припустити, що у найближчій перспективі зазначена страхова 

послуга буде актуалізована й запитана на ринку страхових послуг. 

У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку високотехнологічної 

продукції постають нові вимоги щодо захисту ОПВ на всіх етапах процесу 

створення нової високотехнологічної продукції. З правової точки зору, ІВ 

охороняється патентами, авторським правом і торговими марками, що 

дозволяє суб’єктам  домагатися визнання або отримати фінансову вигоду з 

того, що вони винайшли або створили. Встановлюючи правильний баланс між 

інтересами новаторів та іншими суб’єктами ринку ІВ, система ІВ сприяє 

створенню умов для процвітання, творчості та інновацій, адже саме інновації є 

життєво важливими для виживання та успішного розвитку не лише окремих 

установ, але держави загалом. Економічне зростання розвинених держав 

значною мірою базується саме на інноваційному розвитку. Нині виділено 

більше 20 держав з найвищими показниками інноваційної активності (США, 

Японія, Німеччина, Республіка Корея, Фінляндія й інші). Частка ж України не 
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досягає і 0,3% світового ринку інновацій, в той час, як, наприклад, частка 

США складає 39%, Японії 30%, Німеччини – 16 % [12]. 

Ефективна економіка, яка базується на використанні накопиченої 

інформації та знаннях, висуває особливі вимоги до зберігання активів, які 

складають її основу. Економічне зростання на сучасному етапі в значній мірі 

забезпечується інноваційною діяльністю – джерелом і основним споживачем 

ІВ. Страхування є одним із найважливіших елементів системи економічних 

взаємовідносин – досить специфічна фінансова послуга, притаманна, в 

основному, економічно розвиненим країнам. Сутність цієї послуги у наданні 

страховою компанією за обумовлену договором страхування плату (страхову 

премію) фінансового захисту суб’єктам господарювання і громадянам при 

настанні страхового випадку в результаті виникнення конкретного 

застрахованого ризику або переліку ризиків. Розглянемо тлумачення терміну 

―страхування‖ сучасним законодавством України (табл. 3.1.1.). 

Як видно з таблиці 3.1.1., всі нормативно-правові акти України 

визначають предметом страхування саме майнові інтереси. Однак, в Законі 

України ―Про страхування‖ не знайшлось відображення тлумачення терміну 

―майновий інтерес‖. Але законодавством визначено, що майнові інтереси 

пов’язані з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням 

(особисте страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням 

майном (майнове страхування); з відшкодуванням страхувальником заподіяної 

ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі 

(страхування відповідальності). Отже, – це інтерес відносно як матеріальних, 

так і нематеріальних благ, відповідно і страховий захист поширюється на 

інтереси, пов’язані з цими благами. Відтак, для функціонування і подальшого 

розвитку господарських суб’єктів ринку, в тому числі ринку ІВ, потрібна 

спеціальна система перерозподілу ризику, що дозволяє забезпечити 

незалежність підприємства, галузі, товарного ринку, економіки держави 

загалом від будь-яких несприятливих подій, що мають ризикову природу. 
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Таблиця 3.1.1.  

Тлумачення терміну ―страхування‖  

нормативно-правовими актами України 

Нормативно-правовий 

акт 

Визначення 

Ст. 1. Закон України Про 

страхування від 7 березня 

1996р. № 85/96-ВР  

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо  

захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі 

настання певних   подій   (страхових   випадків), визначених 

договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що  формуються  шляхом  сплати  фізичними  

особами  та  юридичними особами  страхових  платежів 

(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення 

коштів цих фондів.  

Ст. 352.  Господарський 

кодекс України від 

16 січня 2003 р. № 436-IV   

Страхування –  це діяльність спеціально уповноважених 

державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), 

пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або 

громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових 

інтересів у разі настання визначених законом чи договором 

страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових 

фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками 

страхових платежів. Страхування може здійснюватися на основі 

договору між страхувальником і страховиком (добровільне 

страхування) або на основі закону (обов'язкове страхування). 

Наказ Міністерства 

екології та природних 

ресурсів України Про 

затвердження Тимчасової 

методики визначення 

очікуваних збитків від 

забруднення довкілля 

при транспортуванні 

небезпечних речовин та 

відходів від 15 травня 

2001 р. №181   

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених 

договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та 

юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій). 

Правила добровільного 

страхування 

транспортних засобів від 

25 березня 1997 р. № 19-1  

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених 

договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами чи 

юридичними особами страхових премій (страхових платежів). 

Класифікація 

інституційних секторів 

економіки України від 18 

квітня 2005 р. № 96  

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо 

захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі 

настання певних подій (страхових випадків), визначених 

договором страхування або чинним законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та 

юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів 

(24, ст. 1). 

Джерело: складено автором. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0474-01
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Фізичні та юридичні особи зацікавлені в існуванні джерел компенсації 

понесеного збитку, тобто проявляють конкретні страхові інтереси і потребу у 

суб’єктів економічних взаємовідносин до укладання угоди страхування з 

організаціями, що спеціалізуються в наданні такого роду послуг, тобто зі 

страховими компаніями або створеними самими страхувальниками 

товариствами взаємного страхування. Для осіб, які передбачають отримати 

страховий захист, – страхувальників, повинен бути майновий інтерес відносно 

закріпленого в договорі страхування об’єкта страхування (рис. 3.1.1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Взаємообумовленість майнових інтересів,  

ризик-менеджменту та страхування 

Джерело: розроблено автором. 

Необхідність 

управління 

ризиком 

Майновий збиток Майновий інтерес 

Фізичних осіб Юридичних осіб 

Страхування 

будівель, споруд, 

обладнання, 

приміщень 

(окремих); товарно-

матеріальних 

цінностей; 

транспортних 

засобів; фінансово-

кредитних ризиків; 

врожаю 

сільськогосподарськ

их культур; тварин; 

підприємницьких 

ризиків тощо 

Страхування житла; 
предметів 
домашнього вжитку; 
земельних ділянок; 
транспортних 
засобів; особисте 
медичне 
страхування; 
тварин; гаражів; 
флігелів; фінансово-
кредитних ризиків 
тощо 

Життя, здоров'я, працездатність  

та пенсійне забезпечення 

Володіння, користування  

та розпорядження майном 

Зобов'язання відшкодувати спричинену іншим 

особам шкоду (цивільна відповідальність) 

Здійснення підприємницької діяльності 

(страхування підприємницьких ризиків) 

Виявлення 

ризиків 

Процедури ризик-менеджменту 

Аналіз ризику та вибір 

стратегії діяльності 

Контроль над 

ризиками 

Фінансування 

ризиків 

У
н

и
к
н

е
н

н
я
 

  
  

  
  

  
 З

м
ен

ш
ен

н
я
 (

м
ін

ім
із

а
ц

ія
) 

О
б

м
еж

ен
н

я
 (

л
о

к
ал

із
а
ц

ія
) 

Р
о

зс
ію

в
ан

н
я
 (

п
о

д
іл

) 

Передання 

(трансфер) 

Самофінанс

ування 

П
ер

ед
ан

н
я
 п

ід
 ф

ін
а
н

со
в
у

 г
а
р

ан
ті

ю
 

С
тр

ах
у

в
ан

н
я
 

П
о

то
ч

н
і 

н
ад

х
о

д
ж

ен
н

я
; 

р
ез

ер
в
н

і 

(с
тр

ах
о

в
і 

) 
н

ад
х

о
д

ж
ен

н
я
; 

к
е
п

ти
в
н

і 

ст
р

ах
о

в
і 

к
о

м
п

ан
ії

; 
ц

ен
тр

ал
із

о
в
ан

і 

р
ез

ер
в
н

і 
 ф

о
н

д
и

 в
ід

о
м

ст
в
 



155 

 

Отже, як видно з рис. 3.1.1., майнові інтереси, ризик-менеджмент і 

страхування – це єдина трикомпонентна взаємопов’язана система.  А відтак, 

лише в  комплексному злагодженому системному підході цих трьох 

основних компонентів буде забезпечена повноцінна роль страхування в 

ринковій економіці, якою є економіка України.  

Окрім підприємницьких ризиків, що притаманні будь-якому 

інвестиційному проекту, інноваційне підприємство схильне до декількох 

основних типів ризиків, які безпосередньо пов’язані з використанням ОПВ, а 

також з їх ринковим обігом (рис. 3.1.2.). Так, наприклад, при проведенні 

процедури патентування у Патентному відомстві (нині – це Державне 

підприємство ―Український інститут інтелектуальної власності‖), що є 

структурним підрозділом Державної служби інтелектуальної власності) 

можливі ризики розголошення, що стали відомі під час експертизи 

конфіденційних відомостей працівниками Патентного відомства і сторонніми 

експертами, яких періодично запрошують для спеціальної експертизи 

винаходів та інших об’єктів промислової власності. В цьому випадку 

доцільним є застрахувати відповідальність Патентного відомства за випадки 

ненавмисного розголошення конфіденційних відомостей, що стали відомі в 

ході експертизи.  

Винахідник під час процедури патентування або  згодом може сам 

понести збиток, пов'язаний з неякісною підготовкою документів, що 

подаються до Патентного відомства. Збиток може виражатися як у відмові у 

видачі охоронних документів, так і у ненавмисному зайвому розголошенні 

конфіденційних відомостей, наприклад, при описі сутності винаходу, яким 

можуть скористатися конкуренти. Використання послуг патентних повірених 

переносить ризик на їх сторону, що може і повинно спонукати їх страхувати 

професійну відповідальність. 

У результаті невірного оформлення заявочних документів (наприклад, 

при написані формули винаходу) можуть бути звужені права власників ОПВ, 

що охороняються законом, а це також може дати шанс конкурентам 
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налагодити виробничий процес з фактичним використанням чужих ОПВ, не 

порушуючи законів. У цьому випадку конкуренти шляхом отримання 

додаткових патентів, уточнюючих і доповнюючих винаходи, можуть 

заблокувати основні патенти. Це автоматично спричинить або припинення 

виробництва, або укладання ліцензійної угоди, якої могло б і не бути при 

правильному оформленні документів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2. Майнові інтереси, пов’язані зі створенням, використанням та 

обігом об’єктів права інтелектуальної власності 

Джерело: розроблено автором з використанням [190] 
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охороною ОПВ, ризики, притаманні винахідницькому процесу, – ризик 

відмови у видачі патенту і невиплата авторської винагороди, ризики 

професійної відповідальності працівників, пов’язаних за родом займаної 

посади зі створенням, патентуванням і використанням ОПВ, та багато інших 

(рис. 3.1.3.). Розглянемо схему економічних взаємовідносин, пов’язаних зі 

створенням, використанням і охороною ОПВ та можливими ризиками, які 

виникають при їх використанні. 

Як видно з рис. 3.1.3., автори ОПВ, патентовласники, правонаступники 

та патентні повірені передають ОПВ інноваційному підприємству, яке вже в 

свою чергу (на свій власний розсуд), може або застрахувати винахід на ринку 

страхових послуг, сплативши страхові внески, або ж одразу відправити 

інноваційну продукцію на ринок товарів та послуг, стикнувшись не лише з 

легальними конкурентами, а й з виробниками контрафактної продукції. 

 

             Фінансові потоки  

       Товари (послуги) 

   

Рис. 3.1.3. Система економічних взаємовідносин, пов’язаних зі створенням, 

використанням та охороною ОПВ й супроводжуючими ризиками,  

що обумовлені використанням ОПВ 
Джерело: розроблено автором. 
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У господарській діяльності підприємство може випадково і ненавмисно  

порушити права на інтелектуальну власність третіх осіб, щиро вважаючи 

себе за результатами проведення патентних досліджень вправі 

використовувати будь-які винаходи або інші об’єкти інтелектуальної 

власності, aле, це може серйозно вплинути на діяльність компанії. Так, 

наприклад,  у 2002 р. американський суд зобов’язав корпорацію Sony 

виплатити 90,7 млн. дол. компанії-розробнику ігрового обладнання 

Immersion. Японська компанія нелегально використовувала у своїх ігрових 

приставках PlayStation запатентовані Immersion технології. Сума, яку 

повинна виплатити Sony, втричі перевищувала середньорічну  виручку 

Immersion [63]. Нині патентні війни досягли світових масштабів та оперують 

вже мільярдами доларів США. Так, у березні 2013 р. Федеральний суд в Сан-

Хосе, Каліфорнія, присудив корпорації Samsung до виплати 1,05 млрд. дол. 

США за незаконне використання її патентів на програмне забезпечення і 

дизайн смартфонів [41].  

Окрім виплати компенсаційної суми ще й сама патентна тяганина несе 

за собою значні витрати і припускає певний ступінь ризику як для 

патентовласника, якого можуть позбавити патентних прав, так і для 

відповідача, бізнес якого може переслідуватись, в разі, якщо його 

відповідальність буде доведена. У своїй статті ―Cost and duration of patent 

litigation‖ Річард Д. Марджинао зазначає, що, у середньому, патентна 

суперечка в суді триває до двох років і коштує близько 3 мільйонів доларів 

США. Апеляція може збільшити цю суму ще на 2 мільйони доларів США і 

подовжити зазначений строк ще на один рік для винесення остаточної ухвали 

суду [31]. Перед розглядом можливих варіантів страхування судових 

патентних позовів, важливо визначити основні статистичні дані, що 

стосуються патентного спору і його вартості у різних країнах. 

Розповсюдженість, тривалість, процедури і витрати істотно відрізняться між 

державами. Наприклад, у Великій Британії 80% спорів врегульовуються ще 

до першого суду, у Бельгії – це 65%, у Франції – 50%, в Іспанії – 25%, а в 
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Нідерландах і Німеччині – лише 20%. 

Страхові експерти дійшли висновку, що необхідна така схема 

страхування, яка б охоплювала переважну більшість патентів. Були 

розглянуті широкі альтернативи:  

1)  прийняття статусу кво: не принесе переваг;  

2) добровільна схема страхування патентних позовів: більшість 

великих страховиків виступають проти будь-якої схеми, окрім добровільного 

страхування. Така схема теоретично можлива, але для того, щоб уникнути 

несприятливого відбору, патентовласник зобов’язаний застрахувати всі свої 

нові патенти з моменту їх створення і схема повинна мати широке 

поширення, щоб уникнути технічного ризику з самого початку. Жоден 

страхувальник не вірив у таке добровільне страхування на даному етапі. 

Державне страхування вважалося б добровільною схемою;  

3) обов'язкова програма страхування, в яку будуть включені всі нові 

європейські або патенти Європейського економічного співтовариства:  може 

принести економічні вигоди. 

Отже, європейськими експертами були сформовані основні висновки:  

- патентовласники готові застрахувати свої патенти при умові, якщо 

премія та умови будуть прийнятними;  

- ринок страхування патентних позовів нині дуже малий і слабкий, 

ризики вступу для страхувальників, здається, перевищують потенційні 

вигоди, відтак мало страхувальників зацікавлені;  

- без примусу в даний час схема не має шансів на успіх. Хоча це може 

бути можливим, щоб повернутися до добровільної схеми пізніше, коли схема 

стане загальновизнаною;  

- лише обов’язкова до виконання схема може отримати економічні і 

технічні переваги для ЄС та окремих патентів, які будуть з'являтися в результаті 

широкого розповсюдження схеми страхування патентних позовів [26].  

На нашу думку, необхідність запровадження обов’язкової системи 

страхування очевидна, проте, необхідним є запровадження такої схеми 
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страхування, за якої б патентовласник мав змогу самостійно обрати програму 

страхування, яка була б для нього максимально вигідна. Основні поліси 

страхування ІВ зображено на рисунку 3.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.4. Основні поліси страхування ІВ 

 

Джерело: складено автором. з використанням [26], [17], [44]  

 

Провідні зарубіжні фахівці в галузі страхування, а також 

О. А. Циганов, зазначають, що страхування здійснюється, коли 

ймовірність страхового випадку може бути оцінена та існують визначені 

фінансові гарантії зі сторони страховика в компенсації збитку. 

Потенційний ризик має бути охарактеризований деякою вірогідністю його 

настання, що базується на фактичних статистичних даних попереднього 

досвіду. Відсутність таких даних може ускладнити або зробити 

неможливою оцінку ймовірності настання страхового випадку в 

майбутньому і можливих від нього фінансових наслідків, що не дозволить 

або ускладнить розрахунок тарифів [190].  
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В Україні Фонд державного майна України 25 червня 2008 р. видав 

Наказ ―Про затвердження методики оцінки майнових прав оцінки 

інтелектуальної власності‖, в якому, у пункті 2. 3.  зазначено, що: 

При визначенні ринкової вартості майнових прав інтелектуальної 

власності слід враховувати: 

– нематеріальний, унікальний характер об’єкта оцінки; 

– фактичне використання ОПВ, майнові права на який оцінюються; 

– можливі галузі та сфери його використання, найбільш вірогідну 

ємність і частку, яку він може займати на ринку, витрати на виробництво і 

реалізацію продукції, що виготовляється з використанням ОПВ, об’єм і 

структуру інвестицій, необхідних для освоєння і використання ОПВ у тій або 

іншій галузі чи сфері діяльності; 

– ризики освоєння і використання ОПВ у різних галузях чи сферах 

діяльності, зокрема ризики недосягнення технічних, економічних і 

екологічних показників, ризики недобросовісної конкуренції та інші; 

– стадії розробки і освоєння ОПВ; 

– можливість отримання і ступінь правової охорони; 

– обсяг переданих прав та інші умови договорів про створення за 

замовленням і використання ОПВ та інших договорів щодо розпорядження 

майновими правами на такі об’єкти; 

– розмір та умови виплати винагороди за використання ОПВ; 

– інші чинники, що мають суттєвий вплив на вартість майнових прав 

інтелектуальної власності [170]. 

Для функціонування і подальшого розвитку суб’єктів ринку, в тому 

числі ринку ОПВ, потрібна спеціальна система управління, яка дає змогу 

мінімізувати та перерозподілити ризики, забезпечує незалежність 

підприємства, галузі, товарного ринку, національної економіки загалом від 

будь-яких несприятливих подій, що мають ризикову природу. Фізичні та 

юридичні особи зацікавлені в існуванні джерел компенсації понесеного 

збитку та проявляють страхові інтереси й сформовану потребу у суб’єктів 
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економічних взаємовідносин до укладання угоди страхування з 

організаціями, які спеціалізуються в наданні такого виду послуг – зі 

страховими компаніями чи створеними страхувальниками товариствами 

взаємного страхування. Страхування виступає одним з економічних 

інструментів зниження ризику, необхідно забезпечити злагоджений 

взаємозв’язок із страховими компаніями чи іншими товариствами, які 

надають послуги зі страхування особливих нематеріальних активів та 

інноваційних процесів. Головними суб’єктами, що мають налагодити цей 

взаємозв’язок, постають ризик-менеджер та андерайтер підприємства, до 

компетенцій яких включені ідентифікація, визначення рівня ризику та 

оперативне прийняття рішення про страхування того чи іншого ризику. 

Зважаючи на  вартість помилки та відповідальність при прийнятті рішення 

щодо страхування найголовніших активів компанії, компетентність та 

управління стають визначальними компонентами успіху чи невдачі компанії. 

За сучасних умов для забезпечення комплексного захисту ОПВ на 

підприємстві та мінімізації ризику доцільним є використання повного 

страхового комплексу для всього портфеля ОПВ, який би забезпечував 

захист на всіх етапах життєвого циклу наукоємної продукції, адже 

специфічні ризики притаманні всім етапам створення і використання ОПВ. 

Це можуть бути ризики, пов’язані з придбанням та охороною ОПВ, ризики, 

притаманні винахідницькому процесу, – ризик відмови у видачі патенту і 

невиплата авторської винагороди, ризики професійної відповідальності 

працівників, пов’язаних за родом займаної посади зі створенням, 

патентуванням і використанням ОПВ, та багато інших. Світова практика 

управління інтелектуальними активами свідчить, що найбільший ризик 

втрати значної частини прибутку через діяльність патентних тролей 

припадає на етап комерціалізації ОПВ, коли обсяг продажів та прибутки 

починають зростати. Отже, особливої актуальності набуває виявлення та 

прийняття рішення щодо вибору методу мінімізації ризику.  

Через високу вартість, складність оцінки та деяку нерозвиненість 
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страхових продуктів, на нашу думку, можна запропонувати до 

впровадження наступний алгоритм прийняття рішення щодо вибору 

методу мінімізації ризику, який пов'язаний з використанням ОПВ на 

підприємстві (рис. 3.1.5.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 3.1.5. Етапи вибору методу мінімізації ризику,  

що пов'язаний з використанням ОПВ 

Джерело: розроблено автором. 

 

На нашу думку, реалізація таких етапів прийняття рішення щодо 

вибору методів мінімізації ризику, що пов'язаний з використанням ОПВ, є 

зрозумілим для сприймання, відтак її реалізація не повинна завдати якихось 

особливих труднощів чи проблем. При проведенні оцінки ОПВ за дохідним 

підходом варто взяти до уваги, що деякі ОПВ як самостійні об’єкти, які нині 

не приносять прибуток, можуть бути складовими елементами (іноді, й 

ключовими) прибуткових  ОПВ або можуть стати прибутковими через 

деякий час. У такому разі необхідним є детальне вивчення та проведення 

інвентаризації всіх без винятку наявних на підприємстві ОПВ.  

Одним із найбільш відповідальних і трудомістких етапів зазначеного 

етапів є побудова матриці ризиків і прийняття подальшого рішення. 

Вважаємо за доцільне запропонувати матрицю наступного виду (рис. 3.1.6). 
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Рис. 3.1.6. Матриця вибору оптимального рішення  

щодо зниження ризику, пов'язаного з використанням ОПВ 

Джерело: розроблено автором. 

 

На рис. 3.1.6. графічно показано  ключові компоненти, які є 

визначальними при використанні ОПВ: ступінь ризику та відсоток 

недоотриманого прибутку. Відповідно до отриманих результатів пропонуємо 

використовувати наступну таблицю прийняття рішень (табл.3.1.2.). 

Таблиця 3.1.2. 

Таблиця прийняття рішення щодо  вибору методу мінімізації ризику, 

пов'язаного з використанням ОПВ 

 

Сектор Ступінь ризику Наслідки реалізації 

ризику 

Пропоновані заходи 

А Середній – 

максимальний 

(0,3-1,0) 

Незначний – 

передбачений  

(0-50%) 

Прийняття ризику 

 

B Середній – 

максимальний 

(0,3-1,0) 

Середній – 

катастрофічний 

(50-100%) 

Зовнішнє страхування 

 

С Мінімальний – 

невеликий 

(0 – 0,3) 

Незначний – 

передбачений  

(0-50%) 

Немає необхідності у 

проведенні особливих 

заходів 

D 

 

Мінімальний – 

невеликий 

(0 – 0,3) 

Середній – 

катастрофічний 

(50-100%) 

Передача під фінансову 

гарантію 

Джерело: розроблено автором. 
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Таким чином,  для ідентифікації потреби та подальшого 

забезпечення страхування ІВ визначальним є системне управління, адже 

всі задачі мають бути скоординовані шляхом функціонально-

вертикального розподілу відповідальності. Провідним суб’єктом  

організації, що має організувати комплекс заходів щодо вивчення 

ризиків, які пов’язані з управлінням ІВ, поставити задачі та прийняти 

рішення щодо необхідності запровадження страхування ОПВ чи інших 

заходів, є ризик-менеджер організації, у підпорядкуванні якого мають 

бути функціональні фахівці та експерти з ІВ, лінійні менеджери та 

штатні працівники.  

Окрім підприємницьких ризиків, інноваційному підприємству 

притаманні інші типи ризиків, які безпосередньо пов’язані з 

використанням ОПВ, а також з їх ринковим обігом. Так, наприклад, при 

проведенні процедури патентування у патентному відомстві можливі 

ризики розголошення, що стали відомі під час експертизи 

конфіденційних відомостей працівниками патентного відомства і 

сторонніми експертами, яких періодично запрошують для спеціальної 

експертизи ОПВ та інших ОПВ. В цьому випадку доцільним є 

страхування відповідальності патентного відомства за випадки 

ненавмисного розголошення конфіденційних відомостей, що стали 

відомі під час експертизи. Водночас підприємство під час процедури 

патентування або  згодом може понести збиток, пов'язаний з неякісною 

підготовкою документів, які подаються до патентного відомства. Збиток 

може виражатися як у відмові видачі охоронних документів, так і 

ненавмисному зайвому розголошенні конфіденційних відомостей, 

наприклад, при описі сутності винаходу, яким можуть скористатися 

конкуренти. Використання послуг патентних повірених переносить 

ризик на їх сторону, що може і повинно спонукати їх страхувати 

професійну відповідальність.  
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У результаті невірного оформлення заявочних документів 

(наприклад, при написані формули винаходу), можуть бути звужені 

права власників ОПВ, що охороняються законом, це також може дати 

шанс конкурентам налагодити виробничий процес з фактичним 

використанням чужих ОПВ, не порушуючи законодавства. У такому 

випадку конкуренти шляхом отримання додаткових патентів, 

уточнюючих і доповнюючих винаходи, можуть заблокувати основні 

патенти. Це автоматично спричинить або припинення виробництва, або 

укладання ліцензійної угоди, якої могло б і не бути при правильному 

оформленні документів.  

Окрім виплати компенсаційної суми значні витрати зумовлює 

патентна тяганина – це  також певний ступінь ризику як для 

патентовласника, якого можуть позбавити патентних прав, так і для 

відповідача, бізнес якого може переслідуватись у разі, якщо його 

відповідальність буде доведено.  

Щодо можливостей запровадження страхових заходів захисту ОПВ в 

Україні, то тут слід зазначити, що нині, відповідно до головного 

нормативно-правового акту України, що регулює страхову діяльність     

(ЗУ ―Про страхування‖) ліцензія на проведення страхування ІВ не 

передбачена. Проте світові тенденції та численні ризики, що виникають 

під час комерціалізації ІВ, які було виявлено у попередньому параграфі 

дослідження, актуалізується запровадження зазначеного виду страхування 

в Україні. Водночас необхідним постає розробка та забезпечення заходів 

державної підтримки розвитку страхування ІВ в Україні, що не має 

обмежуватись лише окремими рішеннями, що стосуються запровадження 

страхування ІВ. Необхідною є цілісна система заходів, що направлена на 

розвиток цієї економічно та соціально важливої галузі. Такий комплекс 

заходів має передбачати надання державних гарантій, пільгових кредитів, 

резервування фінансових ресурсів для подальшого розвитку та 
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запровадження, в першу чергу, державної субсидованої підтримки, а в 

подальшому – у вигляді податкових пільг на створення спеціалізованих 

компаній, що будуть займатися виключно страхуванням ІВ.  

На першому етапі запровадження державної підтримки страхування 

ІВ, такий захід як впровадження субсидованих страхових премій, що 

мають компенсувати частину страхового внеску для суб’єкта 

комерціалізації, може стати прогресивним кроком для активізації 

впровадження ОПВ у господарський обіг. Державна підтримка 

страхування ІВ має полягати в наданні з державного бюджету суб’єктам 

комерціалізації фінансових ресурсів у вигляді субсидій на відшкодування 

частини страхової премії, що була сплачена ними відповідно договору 

страхування ІВ. Відтак актуалізуються питання щодо єдиного порядку 

визначення страхової суми та компетентності співробітників страхового 

ринку у питаннях оцінки ІВ, що має базуватись на основі ЗУ ―Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність‖, Національних 

стандартів оцінки та загальновизнаних в міжнародній практиці етичних 

норм професійної оціночної діяльності та здійснюватись незалежними 

акредитованими фахівцями. Запровадження ефективних страхових заходів 

захисту ІВ на основі субсидіювання покликані реалізувати такі завдання: 

– розробки державної концепції розвитку страхування ІВ; 

–  вдосконалення нормативно-правової бази відносно страхування ІВ; 

–  розробки вимог до ліцензування страхування ІВ; 

–  розробки механізму надання субсидій на страхування ІВ; 

–  створення рівних умов для всіх страхувальників.  

У контексті поставлених задач необхідною є розробка механізмів 

економічної зацікавленості суб’єктів ринку ІВ у здійсненні страхового 

захисту ІВ й забезпечення узгодження програм страхування ІВ в Україні 

з міжнародними програмами. 
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Реалізація поставлених задач і пропонованих заходів підвищить 

взаємодію між суб’єктами ринку ІВ, що може слугувати ефективним 

кроком до активізації процесів комерціалізації ІВ.  

Пропонуємо запровадження наступного алгоритму заходів у сфері 

страхування ІВ: 

1) впровадження принципового нового для України виду страхування 

– страхування ІВ (внесення поправки до ст. 6 ЗУ ―Про страхування‖, що 

визначає види страхування); 

2) визначення Державною комісією з регулювання ринку фінансових 

послуг в Україні  вимог для отримання  ліцензії на здійснення страхування 

ІВ українськими страховими компаніями; 

3) визначення розміру державної субсидованої страхової премії 

(залежно від страхової премії). 

Відтак, на нашу думку, забезпечення державної підтримки у вигляді 

надання субсидованої страхової допомоги головним чином стане стимулом 

для взаємодії держави, страхових компаній, головних суб’єктів  ринку ІВ, 

венчурних інвесторів, які будуть зацікавленими через підвищення 

привабливості інвестицій в комерціалізацію ІВ.   

Таким чином, світові трансформаційні процеси, що неминуче 

стосуються і сфери ІВ, висувають особливі вимоги, головною 

домінантою яких постає система страхового захисту та управління 

визначальною конкурентною складовою наукоємного підприємства – 

інтелектуальною власністю, без якої компанії можуть не лише отримати 

значні фінансові та інші збитки, а й припинити своє існування загалом. 

Нині перед державою постають нові завдання, адже відсутність 

адекватного механізму захисту прав на ІВ, робить економічно 

невигідним її створення, що, в свою чергу, суперечить ідеї активізації 

економічного розвитку країни. Нині актуалізовано методи економічного 

захисту, одним з яких постає страхування інтелектуальної власності, що 
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уможливлює економічну безпеку власників ОПВ і стає новим потужним 

напрямом у страхуванні, що привертає неабиякий інтерес і потребує 

ґрунтовного аналізу для запровадження в українській практиці.  

Отже, сучасний стан світової економіки свідчить, що рівень 

розвитку і динамізм інноваційної сфери – науки, нових технологій, 

наукоємних галузей і компаній – забезпечує основу стабільного 

економічного зростання. Щороку спостерігається тенденція до 

збільшення кількості винаходів, при цьому суб'єкти господарювання та 

держава несуть значні збитки від незаконного використання належної їм 

ІВ, а на етапі комерціалізації це стає особливо відчутно. Юридичний 

захист не завжди забезпечує інтереси учасників. Відсутність адекватного 

захисту права на ІВ робить економічно недоцільним її створення та 

комерціалізацію. Досвід провідних країн світу свідчить, що посилення 

заходів контролю і покарань не дає очікуваного ефекту.  

Характерною також для України є недооцінка в суспільстві 

значимості захисту прав ІВ. Таке явище є значною мірою наслідком 

культурно-етичної спадщини минулого, коли в суспільстві переважала 

державна власність на результати творчості, а результати діяльності в 

науковій та культурній сферах вважалися надбанням усього народу. Це 

передусім вказує на те, що деформація правових понять у більшості 

громадян підтримується невибагливістю їх вимог до якості пропозиції, що 

є нормою для малозабезпечених верств населення. Нині найактуальнішою 

проблемою підвищення конкурентоспроможності економіки та якісного 

економічного зростання є створення та реалізація системного підходу в 

захисті та управлінні інтелектуальною власністю в Україні для більш 

повного використання національних результатів інтелектуальної 

діяльності у контексті їх комерціалізації.  

В умовах ринку на перший план виходять методи економічного 

захисту, одним з яких є страхування ІВ, що є новою потужною галуззю 
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ринку страхових послуг, привертає неабиякий інтерес та потребує 

ґрунтовного aналізу та вивчення всіх переваг і недоліків для запровадження 

в українській практиці страхування ІВ у контексті комерціалізації. 

Зважаючи на потужний науково-технічний потенціал України з високим 

рівнем досягнень у розробці потенційно конкурентоспроможних ОПВ для 

успішного проходження етапу комерціалізації потребує як додатково 

залучених ресурсів та зусиль, так і актуалізує питання страхового захисту 

ОПВ, адже навіть за умов ефективної комерціалізації, коли обсяг продажів 

та прибутки починають зростати, має місце ризик втрати значної частини 

прибутку через непродуктивну діяльність патентних тролей. Аналіз отриманих 

теоретичних результатів і практичних аспектів дослідження дали змогу 

аргументувати необхідність запровадження страхових заходів захисту ОПВ.   

 

§ 3.2. Методичне забезпечення вибору інструментів державного 

регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні 

 

Проведений аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку ринку 

ОПВ в Україні свідчить про несистемність заходів державного 

регулювання, а комерціалізація ОПВ носить несистемний, здебільшого 

випадковий характер, що свідчить про відсутність чітких завдань та не дає 

змоги забезпечити сприятливі умови до комерціалізації ОПВ, а 

підприємства та установи, що мають в своєму портфелі перспективні та 

конкурентоспроможні ОПВ, не комерціалізують їх не лише через нестачу 

фінансових можливостей чи інших ресурсів, а й через численні ризики 

промислового, фінансового, патентного, маркетингового, інвестиційного 

та іншого характеру.  

Розглянемо специфічні ризики комерціалізації ОПВ (рис. 3.2.1). 
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Рис. 3.2.1. Специфічні ризики комерціалізації ОПВ 

Джерело: розроблено автором. 

 

Відтак, зважаючи на численні ризики та неможливість передбачення 

подальшої ситуації, патентовласники не готові прийняти ризики задля 

комерціалізації ОПВ. 

Запровадження державного регулювання комерціалізації ІВ, під яким 

ми розуміємо сукупність інструментів і заходів, що спрямовані на 

забезпечення сприятливих економіко-правових, організаційних та 

інформаційних умов захисту та активізації впровадження ОПВ у 

господарський обіг для ефективної реалізації результатів науково-технічної 

та інтелектуальної діяльності, що дасть змогу інтенсифікувати соціально-

економічний й інноваційний розвиток національного господарства й 

прискорить реалізацію стратегічних пріоритетних напрямів  інноваційної 

діяльності.  

Відповідно до ст. 4 Закону України ―Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні‖, стратегічними пріоритетними напрямами 
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на 2011–2021 роки визначено такі:  

1) освоєння   нових   технологій   транспортування   енергії,  

впровадження  енергоефективних,   ресурсозберігаючих   технологій,  

освоєння альтернативних джерел енергії; 

2) освоєння  нових  технологій  високотехнологічного розвитку 

транспортної   системи,   ракетно-космічної   галузі,   авіа-  і суднобудування, 

озброєння та військової техніки;  

3) освоєння   нових  технологій  виробництва  матеріалів,  їх 

оброблення і  з'єднання,  створення  індустрії  наноматеріалів  та 

нанотехнологій; 

4) технологічне   оновлення   та   розвиток  агропромислового 

комплексу; 

5) впровадження нових технологій та обладнання  для  якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;  

6) широке  застосування  технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища; 

7) розвиток    сучасних     інформаційних,     комунікаційних 

технологій, робототехніки.  

Проте для реалізації зазначених пріоритетних напрямів в Україні 

досі не запроваджено інструментів та заходів для їх втілення, не 

сформовано інституційний комплекс та відсутня інфраструктура, що 

здатна ефективно виконувати роль системоутворюючого базису. Водночас 

Ст. 1. Закону України ―Про інноваційну діяльність‖ [167] визначає, що 

інноваційна інфраструктура є сукупністю підприємств, організацій,  

установ,  їх об'єднань,  асоціацій  будь-якої  форми власності,   що   надають  

послуги  із  забезпечення  інноваційної діяльності (фінансові, 

консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, 

освітні тощо) [167]. Як видно із визначення, – це ―сукупність установ‖, 

проте в сучасних українських  реаліях така інфраструктура не є цілісною 
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взаємопов’язаною структурою та не охоплює весь цикл інноваційної 

діяльності. Д. М. Черваньов наголошував, що до інноваційної 

інфраструктури входять організації, фірми об’єднання, що охоплюють весь 

цикл здійснення інноваційної діяльності від генерації нових науково-

технічних ідей і їхнього відпрацьовування до випуску й реалізації 

наукоємної продукції, що становить сукупність взаємозалежних і 

взаємодоповнюючих систем і відповідних їм організаційних елементів, 

необхідних і достатніх для ефективного здійснення цих видів діяльності. 

Прикладами елементів такої інфраструктури є інноваційні центри, 

інкубатори, технопарки, технополіси, консалтингові, навчальні фірми й 

інвестори [194, с. 254].  

Нині головним завданням держави має стати визначення 

стратегічних цілей, концентруючи необхідні для цього засоби, фінансуючи 

та контролюючи інноваційну діяльність. Запровадження відповідного 

комплексу заходів, що сприятиме активізації комерціалізації ОПВ має 

стати основною зв'язувальною ланкою між ОПВ, які відповідають 

пріоритетним напрямам, інвесторами, та господарськими суб'єктами, які 

здатні комерціалізувати ОПВ для забезпечення інноваційного розвитку 

України. В такій моделі кожен учасник процесу буде мати свої вигоди та 

вмотивований на  подальшу науково-технічну діяльність, що сприятиме 

цілісності інноваційного розвитку, адже лише держава здатна створити 

сприятливі умови для реалізації зазначених заходів та забезпечити їх 

ефективне функціонування. Це ядро та управлінський центр, що здатний 

забезпечити підтримку і прямий розвиток національної науково-технічної 

сфери через фінансову допомогу, й об’єднання головних суб’єктів  для 

реалізації процесу комерціалізації. Окрім прямої фінансової допомоги 

можливим постає й непряма підтримка, яка може надаватися у вигляді 

позик, субсидій,  гарантованих кредитів, дослідницьких податкових 

кредитів, забезпечення дослідників та інженерів відповідним обладнанням 
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і приладами, приміщенням і сервісом, адже як суб'єкт економічних відносин 

держава  виступає не лише суб'єктом влади, а й виконує функції 

безпосереднього господарювання, виробляючи товари та виконуючи роботи і 

надаючи послуги, а з іншого боку, є й споживачем товарів і послуг, 

виступаючи й власником національного багатства, є покупцем і продавцем та 

учасником економічних відносин. Ринкова орієнтація інноваційної 

інфраструктури буде визначати її здатність забезпечувати виконання всіх 

своїх функцій в умовах сучасної ринкової економіки й можливість швидкої 

адаптації до постійних динамічних змін. Кінцевою межею формування 

інституційної моделі комерціалізації пріоритетних ОПВ повинно бути 

забезпечення здійснення їх спільної діяльності в інтересах суспільства, 

включаючи подолання спаду виробництва, його структурну перебудову й 

зміну номенклатури продукції, що випускається, посилення її 

конкурентоспроможності й привабливості для внутрішнього й зовнішнього 

ринків, створення нових робочих місць і збереження науково-технічного 

потенціалу.  

Відповідно до цього інституційна модель комерціалізації 

пріоритетних ОПВ повинна являти собою комплекс наступних 

взаємозалежних систем: 

– інформаційного забезпечення, що дає можливість доступу до 

складових її баз і банків даних на різних умовах (у тому числі 

комерційних) для всіх зацікавлених у цьому організацій та інноваційних 

підприємств, незалежно від їхніх форм власності; 

– експертизи (включаючи державну) науково-технічних та 

інноваційних програм, проектів, пропозицій і заявок, що забезпечує 

високопрофесійне та якісне проведення різних видів їх незалежної оцінки 

(наукова, фінансово-економічна, екологічна та інші види експертизи); 

– фінансово-економічного забезпечення науково-технічної й 

інноваційної діяльності, що активно використовує різні позабюджетні 
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джерела коштів (насамперед, ресурси місцевих підприємницьких структур, 

а також інвестиції з інших регіонів і країн) й одночасно передбачає пряму 

та непряму державну підтримку цієї діяльності; 

– виробничо-технологічної підтримки комерціалізації пріоритетних 

ОПВ; 

– просування науково-технічних розробок і наукоємної продукції на 

регіональні, міжрегіональні, національний і закордонні ринки, що включає 

маркетинг, рекламну й виставкову діяльність, патентно-ліцензійну роботу 

й захист інтелектуальної власності; 

– підготовки й перепідготовки кадрів для науково-технічної й 

інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки, включаючи надання 

цільових управлінських команд для реалізації конкретних 

підприємницьких проектів;  

– координації й регулювання розвитку науково-технічної й 

інноваційної діяльності, що дозволяє через економічні методи й 

інформаційний вплив управляти цими видами діяльності для ефективного 

здійснення. 

Кожна з перерахованих систем повинна мати механізми реалізації 

своїх функцій і відповідні організаційні елементи у вигляді спеціалізованих 

підприємств, установ або організацій для забезпечення функціонування 

зазначених механізмів. При цьому необхідно мати на увазі, що створювана 

інституційна модель повинна бути загальною для всіх господарюючих у 

ньому суб’єктів, пов’язаних зі сферою науки й техніки, великих чи середніх 

наукових організацій, інноваційних підприємств й ВНЗ або МСП в науково-

технічній сфері, оскільки функціональне призначення складових її систем 

носить єдиний характер [192]. 

Нині в Україні особливо гостро стоїть проблема запровадження 

підтримки комерціалізації, в першу чергу, пріоритетних ОПВ, що 

уможливлюється завдяки застосуванню комплексу заходів і методів 
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державного регулювання, що є в розпорядженні держави.  

Загалом методи державного регулювання економіки поділяють на 

дві великі групи: прямі (пряме державне фінансування, державне 

замовлення) та опосередковані (податкові пільги, пільгове кредитування, 

субсидіювання витрат тощо). Зазначені методи державного регулювання 

доцільні й за етапами комерціалізації ОПВ (рис. 3.2.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Методи державного регулювання комерціалізацією ОПВ 

Джерело: узагальнено автором. 

Зазначені методи державного регулювання частково втілені у ст. 17 

Закону України ―Про інноваційну діяльність‖ [167], відповідно до якого 

суб’єктам інноваційної діяльності може бути надано безвідсоткове 

кредитування пріоритетних інноваційних проектів, часткова компенсація 

відсотків по отриманим кредитам від комерційних банків та страхування 

майна. Відтак, можна констатувати, що законодавством вже визначено 

окремі непрямі методи підтримки інноваційної діяльності, проте зважаючи 

на період окупності інноваційного проекту (за висновками експертів, 

повернення інвестицій може сягати до 20 років) такі методи є 

малоефективними, а враховуючи ризики, про які було зазначено у 

попередніх параграфах дослідження, доцільнішим було б забезпечення 

Методи державного регулювання комерціалізації ІВ 

Прямі методи: цільове фінансування, державне замовлення 

Опосередковані методи: податкові пільги, податкові 

канікули,субсидіювання, пільгове кредитування 

адміністративно-відомчі (пряме дотаційне фінансування) 

програмно-цільові  

(державно-цільові програми підтримки) 
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страхування ІВ, що становить основу інноваційного проекту, а не майна, як 

це визначено законом. 

Програмно-цільові методи державного регулювання комерціалізації 

ОПВ припускають контрактне фінансування за допомогою здійснення 

державних цільових програм. Світовий досвід свідчить, що нині програмно-

цільовий підхід використовується як особливо важлива форма проведення 

державної науково-технічної політики і основний метод державного 

фінансування. Провідне місце в системі прямих заходів впливу держави на 

інноваційний бізнес займають заходи, що стимулюють кооперацію 

промислових підприємств з університетами.  

Таким чином, для активізації процесу комерціалізації й інноваційної 

діяльності та відповідно до визначених стратегічних пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності, наявність величезного науково-технічного 

потенціалу та  26 тис. чинних патентів на винаходи в Україні, на нашу 

думку, доцільним є запровадження грантової допомоги комерціалізації 

пріоритетних ОПВ, це цільове державне фінансування комерціалізації ОПВ, 

що має стати головним стимулом для потенційних суб’єктів комерціалізації 

впроваджувати пріоритетні ОПВ в Україні. Водночас, зважаючи на ризики, 

що виникають на шляху до комерціалізації, розмір грантової підтримки, що 

надає держава, має враховувати ризиковість, вартість ОПВ, новизну та 

ступінь готовності до комерціалізації. 

Реалізацію державної політики у сфері ІВ в Україні покладено на 

Державну службу інтелектуальної власності, яка є центральним органом 

виконавчої влади України, в структурі якої два управління: управління 

державного нагляду за дотриманням законодавства в сфері ІВ та управління 

правового забезпечення промислової власності; десять структурних 

підрозділів: відділ нормативно-правового забезпечення в сфері авторського 

права і суміжних прав; сектор легалізації комп’ютерних програм, аналізу та 

організації проведення перевірок; відділ державного нагляду та проведення 
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перевірок; відділ нормативно-правового забезпечення; відділ організації 

захисту прав; юридичний відділ; відділ надання адміністративних послуг, 

державної реєстрації та інформаційного забезпечення; сектор європейської 

інтеграції та міжнародного співробітництва; фінансово-організаційний 

відділ та сектор бухгалтерського обліку і звітності. Проаналізувавши 

структуру Державної служби інтелектуальної власності України, можна 

виявити, що серед наявних структурних підрозділів немає жодного, який би 

сприяв реалізації головного етапу життєвого циклу ІВ – комерціалізації 

ОПВ. Зважаючи на визначені стратегічні пріоритетні напрями  на 2011–

2021 рр. та об’єктивну необхідність активізації процесу комерціалізації, на 

нашу думку, доцільним є запровадження відділу комерціалізації ОПВ як 

одного з структурних підрозділів Державної служби інтелектуальної 

власності України. Зобразимо на рис. 3.2.3. організаційну структуру 

Державної служби інтелектуальної власності України із пропонованим 

відділом комерціалізації ІВ. 

Створення зазначеного структурного підрозділу Державної служби 

інтелектуальної власності України має стати з’єднувальною ланкою між 

науковими установами, підприємствами та технопарками, що готові 

забезпечити комерціалізацію ОПВ. Зважаючи на численні ризики, що мають 

місце на шляху до комерціалізації, в рамках відділу комерціалізації 

доцільним є створення секторів, що мають надавати комплекс відповідних 

послуг для забезпечення успішної комерціалізації. 

Діяльність відділу комерціалізації ІВ має бути зосереджена на двох 

головних напрямах: перший напрям – допомога науковим установам, 

юридичним та фізичним особам в комерціалізації ОПВ (виявлення ризиків 

комерціалізації та надання пропозицій щодо їх мінімізації; проведення 

маркетингових досліджень, технологічного аудиту; сприяння укладання 

ліцензійних договорів, пошуку партнерів чи інфраструктурної площадки 

для забезпечення комерціалізації тощо). 
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Рис. 3.2.3. Запропонована організаційна структура 

Державної служби інтелектуальної власності України 

Джерело: запропоновано автором. 

Головним напрямом пропонованого відділу має стати організаційно-методичне 

забезпечення процесу комерціалізації тих ОПВ, що відповідають визначеним 

стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності. Це зокрема 

використання сучасних інструментів комерціалізації й навчання представників 

наукових організацій, компаній малого та середнього бізнесу, промислових 

підприємств, інноваційних центрів, адміністрацій. 

З метою залучення до процесу комерціалізації зацікавлених суб’єктів (інвесторів, 

в т.ч. венчурних, підприємств, технопарків та інших суб’єктів) необхідним є створення 

віртуальної платформи, на якій мають бути розміщені ОПВ, що потребують 

комерціалізації, залежно від пріоритетності, класу МПК, складності тощо. Зважаючи на 

поставлені завдання, розглянемо більш детально основний напрям діяльності відділу 

комерціалізації – комерціалізація пріоритетних ОПВ (рис. 3.2.4). 
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Рис. 3.2.4. Імітаційна модель процесу підготовки прийняття рішення з комерціалізації пріоритетних ОПВ 

 

Джерело: розроблено автором. 
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Першим етапом має стати проведення інвентаризації ОПВ, що дасть 

змогу виявити некомерціалізовані  ОПВ. Наступним кроком є відбір тих 

ОПВ, що відповідають стратегічним пріоритетним напрямам інноваційного 

розвитку. Реалізацію зазначених заходів може бути покладено на сектор 

патентних досліджень та моніторингу комерціалізації створеного відділу. 

Наступним етапом постає проведення експертизи, що дасть змогу визначити 

можливість комерціалізації ОПВ. Після визначення правовласника ОПВ та 

укладання з ним угод визначається рівень корисності комерціалізації ОПВ у 

вирішенні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності України. Для 

оцінки зазначеного процесу необхідним є залучення провідних експертів з 

державного управління та фахівців з ІВ. Відповідно  результатом проведення 

оцінки наступних етапів має стати побудова радару, що буде визначати 

рівень грантового державного фінансування комерціалізації ОПВ. 

Отже, запропоновану модель можна розглядати як замкнений ланцюг з 

визначеною кількістю операцій. Однією із найбільш вдалих моделей 

стратегічного менеджменту є імітаційна модель із стохастичними сітками, 

що може бути використана для структуризації різноманітних альтернатив 

майбутнього розвитку – (потенціал комерціалізації ОПВ), а також для 

кількісної визначення державної грантової підтримки для комерціалізації 

пріоритетних ОПВ за рядом найважливіших параметрів, що були 

представлені в імітаційній моделі на рис. 3.2.4.  

Відповідно до поставлених задач побудуємо сіткову модель (рис. 3.2.5.) 
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Рис. 3.2.5. Сіткова модель процесу підготовки та прийняття рішень з комерціалізації ОПВ 

Джерело: розроблено автором. 

На рис. 3. 2. 5. встановлена наступна відповідність між W-функціями та операціями (процесами) підготовки та 

прийняття рішень з комерціалізації ОПВ:  

1W  отримання ОПВ з банку інвентаризованих об’єктів права інтелектуальної власності;  

2W  перевірка відповідності ОПВ стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності України; 

3W  перегляд відповідності ОПВ стратегічним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в разі зміни 

умов; 
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4W  відхилення ОПВ, які не відповідають стратегічним пріоритетним 

напрямам інноваційної діяльності України;  

5W  проведення попередньої експертизи можливості комерціалізації 

ОПВ; 

6W  відхилення ОПВ, які неможливо комерціалізувати;  

7W  отримання дозволу правовласника про розміщення ОПВ на 

платформі пріоритетних для комерціалізації ОПВ; 

8W  визначення залишеного строку дії патентних прав;  

9W  оцінювання ОПВ за витратним, дохідним та ринковим 

підходами; 

10W  уточнення оцінки ОПВ;  

11W  визначення ступеня готовності ОПВ до комерціалізації;  

12W  оцінювання новизни ОПВ за методикою LIFT;  

13W  якісний та кількісний аналіз ризиків комерціалізації ОПВ;  

14W , 15W , 16W  коригування оцінки ризиків з урахуванням залишеного 

строку дії патентних прав, ступеня готовності ОПВ до комерціалізації та  

новизни ОПВ відповідно;  

17W  відхилення ОПВ через надмірні ризики; 

18W  визначення інтегральних оцінок ризику ОПВ та фінансової 

оцінки й побудова матриці прийняття рішень; 

 2319 WW  рішення щодо комерціалізації ОПВ.   
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Рис. 3.2.6. Замкнута стохастична сітка моделі процесу підготовки та прийняття рішень з комерціалізації ОПВ 

Джерело: розроблено автором. 
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Таким чином, в імітаційній моделі (рис. 3.2.4.) процес підготовки та 

прийняття рішень з комерціалізації пріоритетних ОПВ можна охарактеризувати 

деякою невизначеністю, випадковістю та наявністю зворотних зв’язків. 

Водночас під впливом численних накопичених випадкових відхилень, система 

входить у стан якісної зміни, при якому старі сформовані зв’язки втрачають 

свою силу і майбутні зміни стають багатовитратними і непередбачуваними.   

Відтак, складність об'єкта управління може привести його (і в багатьох випадках 

призводить) до стану динамічного хаосу, тоді як відкритість системи породжує 

ентропійний дисбаланс, що приводить, залежно від конкретних умов, або до 

деградації, або до впорядкування об'єкта. А, отже, процес прийняття рішення 

щодо визначення грантової підтримки для комерціалізації пріоритетних ОПВ  як 

складного процесу може бути визначене імовірнісними методами.  

Основною ознакою ймовірнісної моделі є те, що в ній поняття 

ймовірності, незворотності та стохастичної динаміки стають вже не 

суб'єктивними властивостями, як у класичному типі раціональності, а цілком 

об'єктивними, властивими цілісного опису складних відкритих об'єктів. З огляду 

на високі ризики комерціалізації ОПВ, про які було зазначено у попередніх 

розділах нашого дослідження, та дефіцитність висококваліфікованих фахівців 

одним з напрямів діяльності відділу комерціалізації ОПВ може бути надання 

консультаційної, методичної та практичної допомоги винахідникам, 

підприємствам та установам для допомоги в комерціалізації ОПВ.  

Мобілізація фінансових ресурсів у венчурні фонди (рис. 3.2.7.) дасть 

змогу активізувати діяльність венчурних інвесторів, заповнюючи прогалини 

фінансування та стимулюючи активну міжсуб’єктну взаємодію МСП. Такі 

заходи державного регулювання мають бути направлені на підтримку стратап та 

спін-офф компаній, діяльність яких є найризикованішою та найбільше потребує 

залучення зовнішніх джерел фінансування для комерціалізації ОПВ. На відміну 

від непрямих інструментів державного регулювання, запровадження прямого 

фінансування допоможе стартап та спін-офф компаніям подолати ―долину 
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смерті‖ та уможливить випуск наукоємної продукції на ринок. Водночас це 

дасть змогу інвесторам відійти від усталеної парадигми спрямування фінансових 

ресурсів у традиційні, як правило, великі компанії, діяльність яких, здебільшого, 

є виснажливою  для мінерально-сировинних природних ресурсів національного 

господарства.   

 Грантове державне фінансування інституційних формувань і суб’єктів, 

здатних комерціалізувати ОПВ спрямовано на активізацію впровадження ОПВ у 

господарський обіг у власному виробництві та на промислову кооперацію. 

Надання цільових безповоротних грантів за рахунок державного фінансування з 

метою комерціалізації пріоритетних ОПВ сприятиме ефективній реалізації 

визначальних напрямів інноваційної діяльності України у найкоротші терміни за 

рахунок активізації міжсуб’єктної взаємодії головних учасників інноваційної 

діяльності. Непрямі інструменти державного регулювання, такі як податкові 

пільги і кредити можна ввавжати підтримуючими заходами процесів 

інноваційної діяльності та стосуються всіх форм комерціалізації. 

Таким чином, запровадження прямих інструментів державного 

регулювання процесів комерціалізації забезпечує адресність та ретельний вибір 

суб'єктів, що потребують державної підтримки (стартап, спін-офф компанії) 

шляхом активізації функціонування венчурних інвесторів. Непрямі інструменти 

спрямовані на залучення широкого кола економічних суб’єктів у процеси 

комерціалізації.  



186 

 

 

                

 

 

 

Етап ІІ. 

Комерціалізаці

я  

ОПВ 

Етап І. Розробка ОПВ 

М
ар

ке
ти

н
го

ві
 т

а 
п

ат
ен

тн
і 

 

до
сл

ід
ж

ен
н

я 

Поява  

патентних тролей 

 
С

та
д

ія
 е

кс
п

ер
ти

зи
  і

   
   

   
 

п
ат

ен
ту

ва
н

н
я 

С
тв

ор
ен

н
я 

п
ро

то
ти

п
у 

н
ау

ко
єм

н
ої

 п
ро

ду
кц

ії
 

С
та

ді
я 

до
сл

ід
ж

ен
ь 

і 
ро

зр
об

ок
 

Етап ІІІ. 

Зростання 

продажів 
Етап ІV. 

Насичення ринку 
Етап V. 

Спад продажів 

 
 

Етап VІ. 

Вихід з ринку 

 

 

Обсяги 

реалізації 

наукоємної 

продукції 

 

Ринок не готовий до 
прийняття новації. 

Збитки через 
незначні продажі та 

високі витрати по 
організації  збуту 

наукоємної продукції 

 

С т р а х о в і  з а х о д и  з а х и с т у  О П В  

 

Рис. 3.2.7. Систематизація необхідних інструментів державного регулювання у сфері інтелектуальної власності 

у контексті життєвого циклу об’єктів промислової власності в Україні 

Джерело:розроблено автором 

- інструменти та заходи державного регулювання 

         

             t, час 

Етап ІІ. 

Комерціалізація 

ОПВ 

Ринкові  механ і зми  

Інструменти 
державної 

науково-технічної 
політики 

(розвиток і підтримка 
фундаментальних і 

прикладних досліджень) 

 

Пряме державне інвестування у венчурні фонди 

 

Грантове державне фінансування інституційних  

формувань і суб’єктів, здатних комерціалізувати ОПВ  

 

Податкові кредити та пільги  

Запровадження відділу комерціалізації при  

Державній службі інтелектуальної власності України  

 
Запровадження спеціалізованого суду з прав 
 інтелектуальної власності 

 

П
об

уд
ов

а 
п

ат
ен

тн
и

х 
ка

рт
 

Стартап, спін-

офф компанії 

Комерціалізація 
у власному 

виробництві, 
промислова 
кооперація 

Всі форми  

комерціалізації 



187 

 

Загалом застосування комплексу інструментів та заходів державного 

регулювання комерціалізацією ІВ на всіх етапах життєвого циклу ОПВ (рис. 3.2.7.) 

дасть змогу забезпечити активізацію процесів впровадження ОПВ у господарський 

обіг. Можна стверджувати, що впровадження таких інструментів і заходів 

державного регулювання комерціалізацією ІВ ґрунтується на принципах 

комплексності, доступності, оперативності, узгодженості, гнучкості, 

результативності та диференційованості.   

 

§ 3.3. Стратегічні орієнтири вдосконалення державного регулювання 

комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні 

 

В сучасних умовах інноваційного розвитку держава покликана 

здійснювати спеціальну економічну політику – політику регулювання 

процесами комерціалізації ОПВ для формування органічної моделі, заснованої 

на величезному науково-технічному потенціалі, знаннях, та перспективному 

баченні майбутнього задля перетворення цього величезного потенціалу у 

головний ресурс економічного зростання. Основою стратегії державного 

регулювання процесами комерціалізації ОПВ має стати створення відповідних 

умов, що забезпечували б прогресивні структурно-технологічні зрушення, які 

дозволяли б створювати конкурентоспроможну наукоємну продукцію. 

Державне регулювання комерціалізацією ІВ в Україні має спрямовуватись 

на активізацію коопераційних зв’язків між всіма суб’єктами науково-технічної 

та інноваційної діяльності на кожному етапі життєвого циклу ОПВ (від 

створення ОПВ до випуску наукоємної продукції на ринок). Актуалізується 

співпраця між університетами, науково-дослідними організаціями та реальним 

сектором, що має мобілізувати наявний потенціал для створення та реалізації 

єдиної стратегії інноваційного розвитку України. 

Такий вплив може бути як прямим, направленим на підприємство та 

установу, яке безпосередньо створює ОПВ, так і непрямим, що змінює оточення, 

в якому діють інноваційні структури. Як ми вже зазначали у попередньому 
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параграфі, до методів економічного впливу відноситься законодавче 

регулювання, інвестування у вигляді фінансування, пільгове кредитування та 

субсидіювання інноваційних підприємств та організацій. Головним прямим 

впливом на інноваційні процеси є державне фінансування.  

Завданням непрямих економічних методів є формування засобів, які 

сприяють розвитку інноваційних технологій чи продуктів, державні замовлення 

тощо. Як показало наше дослідження у попередніх параграфах, участь держави є 

головною умовою становлення успішного інноваційного середовища.  

В умовах постіндустріального суспільства наука є потужним генератором 

нарощування інтелектуального потенціалу національної економіки, а 

комерціалізація результатів розумової праці, що закріплені в ОПВ,  забезпечує 

зростання її конкурентоспроможності в глобальному економічному просторі. 

Характерною ознакою функціонування сучасних розвинених економік є дієвий 

ринок об'єктів інтелектуальної власності, через який продукти творчої розумової 

праці залучаються у господарський обіг. Оскільки жодна країна світу на 

сьогодні не в змозі забезпечити увесь комплекс науковими ДіР за всіма 

можливими напрямами, формування розвиненого науково-технічного 

потенціалу держави практично неможливе без активної участі у міжнародному 

обміні продуктами інтелектуальної діяльності: купівлі-продажу патентів і 

ліцензій, ноу-хау, інжинірингових послуг; закордонних відряджень спеціалістів, 

їх участі у міжнародних науково-практичних конференціях; організації 

міжнародних виставок, ярмарок тощо [78, с. 542]. Основне завдання держави для 

успішної комерціалізації ОПВ полягає в тому, щоб інвестиції спрямовувались у 

ДіР та комерціалізацію головних результатів. В розпорядженні держави для 

цього є ціла низка заходів [4]: інвестування у систему державних досліджень; 

заохочення реального сектору, що інвестує в інноваційну сферу шляхом 

субсидій, податкових пільг або інших засобів; обмеження невдач ринку шляхом 

змін інституційного та законодавчого оточення, в якому функціонують 

економічні агенти (політика конкуренції, законодавство про патенти, 

регулювання фінансових ринків тощо). 



189 

 

Успішний досвід розвинених держав світу свідчить, що лише системний 

підхід створення комплексного державного регулювання комерціалізацією 

результатів науково-технічної діяльності дасть змогу досягнути ефективних 

результатів забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. 

Системний підхід буде забезпечено лише за умови злагодженої взаємодії всіх 

взаємозалежних структур, які мають найбільший вплив на інноваційний 

розвиток, такі як: інноваційні підприємства, університети, державні та приватні 

науково-дослідні установи, уряд та обласні державні адміністрації, об’єкти 

інноваційної інфраструктури. В сучасних умовах глобалізації та 

всеохоплюючого характеру діяльності економічних суб’єктів прослідковується 

тенденція до створення глобального економічного простору інноваційної 

діяльності. Необхідним постає формування сучасної державної інноваційної 

політики, що відповідала б світовим тенденціям розвитку. 

З метою створення успішної системи комерціалізації ОПВ необхідним 

постає не лише законодавче забезпечення, використання низки інструментів, але 

й наявність кваліфікованих кадрів. Відтак, держава має мати повний комплекс 

інструментів для створення умов задля ефективної комерціалізації ОПВ, серед 

яких можна визначити: надання прямої державної допомоги у формі грантів для 

комерціалізації пріоритетних ОПВ, забезпечення підготовки кадрів, сприяння 

розвитку наукової і технічної діяльності, запровадження механізму 

посередництва між науковими установами та реальним сектором. Для 

запровадження стратегії державного регулювання комерціалізації ОПВ в Україні 

необхідним постає створення відповідних взаємовідносин з державними 

підприємствами, що дозволить  активізувати спрямованість реального сектора 

на створення та комерціалізацію принципово нових видів техніки і технологій у 

співпраці з науково-дослідними установами, університетами та бізнес-сектором. 

Проте в Україні у суб’єктів господарювання, що знаходяться в державній 

власності, відсутні економічні стимули до активної і регулярної інноваційної 

діяльності. Держава в інноваційному процесі є основним зацікавленим 

суб’єктом та об’єктом управління, який має найбільший вплив на 
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комерціалізацію ОПВ. Водночас в інноваційній системі України відсутні 

важливі елементи, що пов’язані з практичним впровадженням ОПВ у 

господарський обіг, відсутня також єдина державна стратегія. Водночас, 

держава має всі можливості для досягнення подальших перспектив, що 

виражається крізь функції, які вона виконує: акумулювання засобів на ДіР та 

інновації, координація інноваційної діяльності: визначення загальних 

стратегічних орієнтирів інноваційних процесів та для їх досягнення має сприяти 

кооперації та взаємодії різноманітних інститутів, формуючи тим самим єдиний 

технологічний простір; стимулювання інновацій – це заохочення конкуренції, 

різноманітні фінансові субсидії та пільги, страхування інноваційних ризиків, 

санкції за випуск застарілої продукції, створення правової бази, охорона ОПВ; 

формування науково-інноваційної інфраструктури; інституційне забезпечення 

інноваційних процесів – створення державних організацій, виконуючих ДіР та 

здійснюючих нововведення в галузях державного сектора, а також сприяння 

поширенню структур, здійснюючих інноваційну діяльність; підвищення 

суспільного статусу інноваційної діяльності [145]. Нині держава має стати 

основним замовником і каталізатором процесів комерціалізації ОПВ.  

Водночас не лише держава зацікавлена у комерціалізації ОПВ. Метою 

діяльності будь-яких підприємств є максимізація прибутку, досягнення якого 

безпосередньо залежить досягнення рівня конкурентоспроможності, який, у 

свою чергу, в умовах постіндустріального суспільства формується за рахунок 

прогресивності технологій та ефективного використання інноваційного 

потенціалу. Відтак, зацікавленість підприємств у комерціалізації ОПВ не 

підлягає сумнівам. Так безпосередні виробники інноваційної продукції, для яких 

інноваційна продукція інших виробників є однією із складових елементів 

власної високотехнологічної продукції, в свою чергу, також формують попит на 

інновації. Отже, маємо трьох головних учасників, що формують попит на 

інноваційну продукцію: держава, підприємства та безпосередні виробники 

інноваційної продукції.  

 Суб’єкти, що створюють ОПВ в Україні. Розвиток сучасної економіки, 
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заснованої на знаннях акцентує увагу на необхідності генерування та активного 

застосування нових знань. Проте не лише володіння самим знанням, а здатність 

до генерування нового знання, його об’єктивація та об’єктивізація з метою 

практичного використання та перетворення знання в найважливішу конкурентну 

перевагу є головним фактором конкурентоспроможності в сучасних умовах 

економіки знань. Джерелами створення нового знання в Україні виступають як 

окремі винахідники та техніки, науково-дослідні установи та дослідницькі 

університети. 

Нині в Україні склалася модель, орієнтована на пропозицію, коли окремі 

винахідники, університети та науково-дослідні установи, формуючи нове знання, 

якщо й об’єктивізують його у форму ОПВ, далі намагаються його комерціалізувати 

як за рахунок частково власних фінансових ресурсів, так і залучаючи інвестиційні 

ресурси. Проте 95% таких ОПВ не мають успіху та ніколи не виходять на ринок, 

незважаючи на геніальність ідеї. Головна причина в тому, що ринок висуває 

вимоги до зовсім іншого знання, об’єктизованого в ОПВ. І лише 5% таких ОПВ, 

що комерціалізуються відповідають вимогам ринку. Зобразимо графічно існуючу 

модель, орієнтовану на пропозицію ОПВ (рис. З.3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.3.1. Модель створення ОПВ, орієнтована на пропозицію 

Джерело: розроблено автором. 
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Таким чином, існуюча в Україні модель створення ОПВ, орієнтована на 

пропозицію, коли на створенння інтелектуального результату витрачаються 

значні фінансові ресурси без  врахування ринкових потреб.  

Перспективним кроком запровадження ефективної моделі комерціалізації 

ОПВ є врахування ринкових потреб та світових тенденцій науково-технічного 

розвитку. Актуалізується проведення ґрунтовних форсайтних досліджень, що 

являють собою багатоваріантний довгостроковий прогноз розвитку науки, 

технологій, інституційних та політичних процесів, екологічного середовища 

економічного та соціального розвитку й визначає можливості появи нових 

суспільних та індивідуальних цінностей різного рівня, нових ринків [87]. 

Форсайтні дослідження дають змогу оцінити поточні пріоритети науково-

технічної політики та визначити нові пріоритетних напрямків інноваційного 

розвитку. Водночас проведення ―стратегічної розвідки‖ дає змогу виявити 

головних суб’єктів інноваційної діяльності, що здатні створювати та 

комерціалізувати ОПВ й одразу визначити найбільш перспективні форми 

комерціалізації.  

Представлення достовірних результатів форсайтних досліджень активізує 

функціонування головних інвесторів, діяльність яких стримується через недооцінку 

та відсутність прогнозу конкурентоспроможності пропонованого для комерціалізації 

ОПВ. Активізація горизонтальних зв’язків між усіма суб’єктами інноваційної 

діяльності навколо потенційно конкурентоспроможного ОПВ дає змогу 

ефективно реалізувати державну політику у відповідності до заданих 

пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку (рис. 3.3.2.).  
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        Грошові потоки 

Рис. 3.3.2. Модель державного регулювання комерціалізацією ІВ, що орієнтована на попит 

Джерело: розроблено автором. 
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Для подальшої підтримки та розвитку процесів комерціалізації 

пріоритетних ОПВ є запровадження перспективних науково-дослідних 

інститутів і лабораторій, підтримка громадських наукових товариств, 

професійних організацій, надання гарантій інноваційним та іншим 

проектам. Актуалізується проблема  безперервно-функціонуючих джерел 

нових знань, адже активна інноваційна діяльність в загальнонаціональному 

масштабі буде забезпечена лише в тому випадку, коли ринок новацій буде 

постійно оновлюватись. Джерелом нового знання є вищі навчальні заклади 

дослідницького типу, науково-дослідні установи і організації, що 

проводять ДіР і займаються науково-технічною діяльністю. Стратегічним 

завданням в Україні має стати створення нових інноваційних центрів із 

максимальним залученням університетського сектору, що в подальшому 

уможливить створення системоутворюючого базису із самоформуючими 

інноваційними кластерами в різноманітних галузевих сегментах, залежно 

від потреб ринку.  

Світовий досвід засвідчує, що сформовані малі інноваційні 

підприємства на базі дослідницьких університетів вносять чималий внесок 

у сучасний технологічний розвиток американської економіки. Так, у США 

створення малих інноваційних підприємств при університетських 

комплексах сприяло практичному втіленню великої кількості наукових 

відкриттів і винаходів.  

Відтак, економічні умови, в яких нині знаходяться українські 

дослідницькі університети, актуалізує забезпечення фінансової підтримки 

та залучення наукових працівників і студентів університету до процесів 

комерціалізації.  

Окрім надання фінансової підтримки суб’єктам комерціалізації 

актуалізується необхідність створення інфраструктурного базису 

технопарків та бізнес-інкубаторів й сприяння просуванню наукоємної 

продукції на внутрішньому та світовому ринках. 
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Інноваційна інфраструктура має стати основною зв'язувальною 

ланкою між запитами ринку, джерелом нового знання та господарськими 

суб'єктами, що здатні комерціалізувати нове знання у вигляді ОПВ для 

забезпечення інноваційного процесу та його подальшої інтенсифікації. В 

такій системі кожен учасник процесу буде мати свої вигоди та буде 

вмотивованим для трансформації науково-технічної діяльності в 

інноваційну діяльність.  

Ринкова орієнтація інноваційної інфраструктури буде визначати її 

здатність забезпечувати виконання всіх своїх функцій в умовах сучасної 

економіки знань й можливість швидкої адаптації до постійних 

динамічних змін. Кінцевою межею формування інфраструктури повинно 

бути не лише стимулювання господарюючих суб’єктів для більш 

ефективного ведення ними науково-технічної й інноваційної діяльності, а 

забезпечення здійснення їх сукупної діяльності в інтересах суспільства, 

включаючи подолання спаду виробництва, його структурну перебудову й 

зміну номенклатури продукції, що випускається, посилення її 

конкурентоспроможності й привабливості для внутрішнього й 

зовнішнього ринків, створення нових робочих місць і збереження 

науково-технічного потенціалу. Відповідно до цього інфраструктура 

науково-технічної й інноваційної діяльності повинна являти собою 

комплекс наступних взаємозалежних систем: 

- інформаційного забезпечення науково-технічної й інформаційної 

діяльності, що дає можливість доступу до складових її баз і банків даних 

на різних умовах (у тому числі комерційних) для всіх зацікавлених у 

цьому організацій та інноваційних підприємств незалежно від їхніх форм 

власності; 

- експертизи (включаючи державну) науково-технічних та 

інноваційних програм, проектів, пропозицій і заявок, що забезпечує 

високопрофесійне та якісне проведення різних видів їхньої незалежної 
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оцінки (наукова, фінансово-економічна, екологічна та інші види 

експертизи); 

- фінансово-економічного забезпечення науково-технічної й 

інноваційної діяльності, що активно використовує різні позабюджетні 

джерела коштів (насамперед ресурси місцевих підприємницьких 

структур, а також інвестиції з інших регіонів і країн) й одночасно 

передбачає пряму й непряму державну підтримку цієї діяльності; 

- виробничо-технологічної підтримки створення нової 

конкурентоспроможної наукоємної продукції й високих технологій і їх 

практичного освоєння на інноваційному підприємстві, у тому числі з 

використанням лізингу; 

- сертифікація наукоємної продукції й надання послуг, що 

освоюють і провадять її інноваційні підприємства в галузі метрології, 

стандартизації й контролю якості; 

- просування науково-технічних розробок і наукоємної продукції на 

регіональні, міжрегіональні, національний і закордонні ринки, що 

включає маркетинг, рекламну й виставкову діяльність, патентно-

ліцензійну роботу й захист ІВ; 

- підготовки й перепідготовки кадрів для науково-технічної й 

інноваційної діяльності  умовах ринкової економіки, включаючи надання 

цільових ―менеджерських команд‖ для управління реалізацією 

конкретних підприємницьких проектів;  

- координації й регулювання розвитку науково-технічної й 

інноваційної діяльності, що дозволяє через економічні методи й 

інформаційний вплив управляти цими видами діяльності для їх 

ефективного здійснення. 

Кожна з перерахованих систем повинна мати механізми реалізації 

своїх функцій і відповідні організаційні елементи у вигляді 

спеціалізованих інноваційних підприємств, установ або організацій для 
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забезпечення функціонування зазначених механізмів.  

При цьому важливо враховувати, що створена інноваційна 

інфраструктура має бути загальною для всіх суб’єктів комерціалізації 

ОПВ, будь то великі й середні наукові організації, інноваційні 

підприємства й університети або суб’єкти малого підприємництва в 

науково-технічній сфері, оскільки функціональне призначення складових 

її систем носить єдиний характер [191].  

Відомі дослідники, засновники концепції ―Блакитних океанів‖ 

У. Чан та Р. Моборн прийшли до висновку, що для того, щоб перемагати 

в майбутньому, компаніям необхідно припинити конкурувати між собою. 

Відповідно до концепції У. Чана та Р. Моборн, Всесвіт складається з двох 

видів ринкового простору, так званого ―червоного‖ та ―блакитного‖ 

океанів. ―Червоний‖ – це існуючі нині галузі промисловості – відомий 

ринковий простір, в якому кордони галузі визначені, тут компанії 

жорстоко конкурують між собою, намагаючись захопити якомога більшу 

ринкову частку існуючого попиту. З часом ринковий простір стає більш 

насиченим, а перспективи та прибутки знижуються. Блакитні океани, 

відповідно до концепції, означають ті галузі промисловості, що нині ще 

не існують, у них конкуренція ще не існує. Способами створення голубих 

океанів є створення зовсім нової галузі або зміна кордонів вже існуючої 

галузі [67]. Чи не єдиною сферою, яка здатна відкрити нові блакитні 

океани, є ІВ, що вже стала фундаментом світової науки та бізнесу.  

Якщо брати до уваги ІВ, то запропоновані нами інструменти та 

заходи державного регулювання комерціалізацію ІВ та стратегічні 

орієнтири постають головним напрямом до формування нової галузі 

галузей та створення відповідного стрибка цінності. Запропоновані 

стратегічні орієнтири відповідають такому світовому феномену як  

―екосистема інновацій‖ [47], під яким розуміються такі форми співпраці, 

у яких організації об’єднують свої індивідуальні пропозиції в інтегровані 
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рішення, що готові до використання на ринку. В нашому випадку 

відбувається активізація взаємодії головних суб’єктів ринку ІВ. Провідні 

світові науковці наголошують на особливому значенні загальної 

інтегрованої діяльності задля створення та успішної комерціалізації ОПВ, 

адже в сучасному світі постає вже нова парадигма, фундаментом якої є 

ефективна динамічна та злагоджена організація всіх учасників 

інноваційної діяльності, створюючи тим самим загальнонаціональні 

інтеграційні об’єднання. 

Отже, на нашу думку впровадження таких стратегічних орієнтирів 

державного регулювання  комерціалізацією ІВ в Україні буде мати низку 

переваг, серед яких можна виділити наступні: 

– Ефект синергії. В складному загальнозалежному середовищі при 

об’єднанні над спільною метою учасники інноваційного процесу 

отримують можливість доступу до різних ресурсів через загальний 

процес обміну.  

– Забезпечується обмін досвідом, навчання та генерація 

раціональних ідей щодо вирішення тих чи інших проблем задля 

досягнення спільної мети. 

– Протидія діяльності патентним тролям. Запровадження 

стратегічних орієнтирів може бути деякою мірою протидією діяльності 

патентним тролям, адже при правильній побудові такої системи в 

інноваційний процес будуть залучені всі учасники, що мають у своєму 

арсеналі нові ідеї, патенти, свідоцтва, ліцензії або вже готові для випуску 

на ринок інноваційні продукти, що затребувані ринком, що унеможливить 

діяльність патентних тролей і поступово позбавить їх 

життєзабезпечуючого продукту – патентів, які змушені продавати 

збанкрутілі компанії через неможливість комерціалізувати ОПВ.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Обґрунтовано, що наявність в Україні потужного науково-

технічного потенціалу з високим рівнем досягнень у розробці потенційно 

конкурентоспроможних ОПВ для успішного проходження етапу 

комерціалізації потребує як додатково залучених ресурсів та зусиль, так і 

актуалізує питання особливого захисту ОПВ. Виявлено 

взаємообумовленість майнових інтересів, ризик-менеджменту та 

страхування, що дало змогу розкрити систему економічних 

взаємовідносин, пов’язаних зі створенням, комерціалізацією та охороною 

ОПВ й ризиками, внаслідок їх використання. Запропоновано алгоритм 

вибору методу мінімізації ризику, який унаочнено у вигляді матриці 

прийняття оптимального рішення щодо його зниження, залежно від 

ступеня та наслідків реалізації ризику, що пов'язаний з використанням 

ОПВ. Аргументовано доцільність запровадження в Україні страхових 

заходів захисту ІВ, невід’ємною частиною якої має стати активізація 

суб’єктної взаємодії між учасниками ринку ІВ, що надасть змогу 

стимулювати процеси комерціалізації ОПВ. На основі проведеного 

аналізу сучасного стану і проблем комерціалізації ІВ в Україні 

встановлено, що у практиці розгортання стимулювання інноваційної 

діяльності переважають непрямі інструменти державного регулювання, 

яким притаманний здебільшого декларативний характер. Виявлено, що 

існуючі інструменти не враховують специфічні ризики комерціалізації 

ОПВ. Відтак суб’єкти досліджуваного процесу не мають відповідних 

гарантій та стимулів до впровадження ОПВ у господарський обіг.  

Обґрунтовано доцільність запровадження відділу комерціалізації 

ОПВ як одного зі структурних підрозділів Державної служби 

інтелектуальної власності України, що має стати з’єднувальною ланкою 

між науковими установами, підприємствами та технопарками, які готові 

забезпечити комерціалізацію ОПВ. Для залучення до процесу 
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комерціалізації зацікавлених суб’єктів (інвесторів, в т.ч. венчурних, 

підприємств, технопарків та інших суб’єктів) запропоновано створення 

віртуальної платформи, на якій мають будуть розміщені ОПВ, що 

потребують комерціалізації, залежно від пріоритетності, дохідності та 

ризиковості. 

Виявлено, що за допомогою ефективної реалізації таких державних 

функцій, як акумулювання засобів на наукові дослідження та інновації, 

координації інноваційної діяльності, визначення загальних стратегічних 

орієнтирів інноваційних процесів за допомогою форсайтних досліджень, 

уможливлюється реалізація стратегічних завдань активізації кооперації та 

взаємодії різноманітних інститутів і суб’єктів. Актуалізується необхідність 

проведення цілеспрямованої та збалансованої державної політики у таких 

напрямах, як створення попиту на продукти ІВ шляхом механізму 

державних закупівель; стимулювання інноваційної діяльності та заохочення 

конкуренції, запровадження страхових субсидій та грантового фінансування 

комерціалізації пріоритетних ОПВ, розширення комплексу стимулів 

фіскального характеру; сприяння формуванню інноваційної 

інфраструктури, що активізує міжсуб’єктну взаємодію на ринку ІВ та 

підвищить суспільний статус інноваційної діяльності. Відтак держава має 

стати найбільш зацікавленим учасником інноваційного процесу, головним 

замовником і каталізатором процесів комерціалізації ОПВ. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях: [59], [61], 

[90], [91], [96], [97], [99], [103], [106], [116], [120], [121], [122]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й 

запропоновано нове вирішення науково-прикладного завдання поглиблення 

теоретичних положень, методичного забезпечення і розробки практичних 

рекомендацій з удосконалення державного регулювання комерціалізацією 

об’єктів права інтелектуальної власності в Україні. Це дало змогу 

обґрунтувати такі висновки: 

1. Виявлено, що інтелектуальна власність постає іманентним базисом 

інноваційного розвитку, визначальним чинником якого є ефективна 

реалізація наявного науково-технічного та інтелектуального потенціалу, що 

уможливлюється завдяки комерціалізації об’єктів промислової власності – 

визначального й водночас найризиковішого етапу їх життєвого циклу.  

2. На основі узагальнення наукових підходів до трактування та 

уточнення поняття ―комерціалізація" визначено головні форми 

комерціалізації ІВ, такі як: власне виробництво, старт-ап, спін-офф, 

промислова кооперація, ліцензування, відчуження майнових прав. 

Урізноманітнення економічних взаємовідносин між суб’єктами 

комерціалізації  ІВ залежно від обраної форми впровадження ОПВ у 

господарський обіг об’єктивізує необхідність задоволення інтересів всіх її 

суб’єктів, а для реалізації етапу комерціалізації ІВ – потребує додаткових 

інструментів державного регулювання, що мають бути направлені на 

активізацію міжсуб’єктної взаємодії та мінімізацію ризиків на всіх етапах 

життєвого циклу ОПВ. 

3. У провідних країнах світу активізація процесів комерціалізації ІВ 

відбулась завдяки запровадженню ефективних інструментів державного 

регулювання, які спрямовані на актуалізацію економічної реалізації ОПВ. 

Виявлено, що сприятливе середовище функціонування суб’єктів 

комерціалізації ОПВ, прийняття ними рішення щодо комерціалізації та 

вибір відповідної форми впровадження ОПВ у господарський обіг 
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зумовлені різноманіттям інструментів прямого та непрямого впливу 

держави як головного регулятора економічних взаємовідносин суб’єктів 

комерціалізації ІВ та каталізатора міжсуб’єктних взаємодій у сфері ІВ.  

4.  В Україні наявний величезний інтелектуальний та науково-

технічний потенціал, проте низка негативних чинників (скорочення 

фінансування, відсутність інфраструктури, відплив інтелекту та значні 

ризики у процесах комерціалізації) зумовили низький рівень залучення до 

господарського обігу результатів науково-технічної діяльності – лише 6,9% 

від наявного в Україні портфеля ОПВ. Вітчизняні винахідники та науково-

дослідні установи не володіють необхідними фінансовими та матеріально-

технічними ресурсами, що потрібні для впровадження результатів їх 

наукової та інтелектуальної діяльності у промисловий сектор національної 

економіки. Положення чинних нормативно-правових актів України, які 

покликані регулювати ринок ІВ, не мають системного характеру, не містять 

чітких регуляторних механізмів для активізації процесів комерціалізації 

ОПВ. Через відсутність законодавчо врегульованих норм, які були б 

спрямовані на подолання та мінімізацію ризиків, що супроводжують ОПВ 

упродовж усього їх життєвого циклу, актуалізується необхідність розробки 

і запровадження ефективних інструментів і заходів державного 

регулювання сфери ІВ. 

5. Ідентифіковано і систематизовано ризики комерціалізації ОПВ в 

Україні, серед яких виділено маркетингові, прогнозні, управлінські, 

інвестиційні, виробничі та фінансові. Їх мінімізація потребує 

запровадження системного та комплексного управління на всіх етапах 

комерціалізації ОПВ із залученням відповідних фахівців та експертів. 

Визначено недоліки існуючого методичного інструментарію оцінювання 

ОПВ, обґрунтовано необхідність його вдосконалення з позицій врахування 

форми та економічних інтересів усіх суб’єктів комерціалізації, що на 

відміну від існуючого інструментарію забезпечить підвищення 
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об’єктивності та комплексність процедури оцінювання ОПВ.  

6. Виявлення та систематизація основних факторів, що впливають на 

комерціалізацію ІВ на мікро- та макроекономічному рівнях у контексті 

таких складових, як сучасний стан нормативно-законодавчої бази у галузі 

ІВ, державне замовлення високотехнологічної продукції, формування і 

підтримка інноваційної інфраструктури, діяльність патентних тролей, 

маркетингові можливості, державне субсидіювання та підтримка 

інноваційних проектів, надало змогу з’ясувати всю сукупність чинників 

прямої та опосередкованої дії, що здійснюють вплив на вітчизняних 

суб’єктів комерціалізації ОПВ. Зважаючи на велику кількість судових 

суперечок у сфері ІВ та особливий характер непродуктивної діяльності 

патентних тролей, обґрунтовано доцільність приведення у відповідність 

законодавства України з міжнародними угодами, запровадження єдиного 

спеціального суду з прав ІВ, що забезпечить ефективний захист від 

несанкціонованого використання ОПВ. Запропоновано алгоритм вибору 

методу мінімізації ризику, який унаочнено у вигляді матриці прийняття 

оптимального рішення щодо його зниження залежно від ступеня та 

наслідків реалізації ризику, пов'язаного з використанням ОПВ. 

Аргументовано доцільність запровадження в Україні страхових заходів 

захисту ІВ, що сприятиме активізації міжсуб’єктної взаємодії у сфері ІВ.   

7. На основі проведеного аналізу сучасного стану і проблем 

комерціалізації ІВ в Україні встановлено, що у сучасній практиці 

розгортання державного стимулювання інноваційної діяльності 

переважають непрямі інструменти державного впливу, яким притаманний 

здебільшого декларативний характер. Існуючі інструменти не враховують 

специфічні ризики комерціалізації ОПВ, відтак потенційні суб’єкти 

комерціалізації не мають гарантій і стимулів до економічної реалізації ОПВ. 

Аргументовано доцільність запровадження в Україні прямих інструментів 

державного регулювання комерціалізацією ІВ у вигляді грантової 
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підтримки. Вдосконалено теоретико-методичне забезпечення вибору 

інструментів державного регулювання комерціалізацією ІВ за допомогою 

застосування багатофакторної стохастичної моделі, в якій передбачено 

врахування пріоритетності ОПВ для національного господарства, рівня 

ризиковості та сукупності інших унікальних особливостей ІВ, що дасть 

змогу активізувати процеси комерціалізації ІВ відповідно до визначених 

національних стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

8. Запропонована імітаційна модель із стохастичними сітками 

уможливить структуризацію різноманітних альтернатив майбутніх напрямів 

розвитку комерціалізації ОПВ. З’ясовано, що для активізації процесів 

впровадження у господарський обіг перспективних ОПВ, що потенційно 

конкурентоспроможні на світових ринках, необхідним є врахування 

результатів форсайтних досліджень та маркетингових оцінок розвитку 

світового ринку наукоємної продукції при формуванні стратегічних 

орієнтирів та пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в Україні на 

2021–2031 рр. Реалізація запропонованих заходів сприятиме створенню в 

Україні економічних, правових та організаційних умов для економічної 

реалізації ОПВ. 
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