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Постановка проблеми. У сучасних умовах для 
бізнесу надзвичайно важливим є питання збере-
ження та посилення конкурентних переваг. Прак-
тика свідчить, що забезпечити стійкі конкурентні 
переваги підприємств та установ можливо лише 
за умови розвитку інноваційним шляхом, який 
передбачає створення і впровадження інновацій. 
Це потребує конвертування результатів їх науково-
дослідної та дослідно-конструкторської діяльності 
(НДДКР) у грошовий еквівалент, тобто комерціа-
лізації. Лише комерціалізація інновацій (продукто-
вих, технологічних, управлінських тощо) дозволить 
успішно протидіяти конкурентному тиску і посилю-
вати позиції на національних і міжнародних ринках. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Про-
блеми комерціалізації досліджено в роботах бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, 
таких, як: Мешко Н.П., Робота П.В. [5], Бенде-
ріен Р. [6, 13], Ступнікер Г.Л. [7], Денисюк В.А. [8], 
Маккой Е.П., Бадінелі Р., Коебель К.Т., Табет В. [9], 
Жиц Г.І., Квашніна М.Н. [10]. Ними детально опра-
цьовано питання комерціалізації інноваційних роз-
робок, сформовано відповідні інструменти і методи. 
Проте, питання комерціалізації інновацій, основу 
яких становлять новітні знання, а також ролі знань 
щодо методів реалізації інноваційного потенціалу 
підприємств та установ, розкрито не достатньо.
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туальної власності. Запропоновано схему, 
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Ключові слова: комерціалізація, потенціал 
розвитку підприємства, знання, інновації, 
об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), 
науково-дослідні дослідно-конструкторські 
роботи (НДДКР)
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места знаний в процессе коммерциализа-
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деятельности предприятия современным 
требованиям экономического развития. 
Рассмотрены основные способы коммер-
циализации объектов интеллектуальной 
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innovations which based on knowledge.
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Постановка завдання. Дослідити роль і місце 
знань у процесі комерціалізації інновацій, який 
розглядається як інструмент реалізації потенціалу 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах бурхливого технологічного розвитку 
господарюючим суб’єктам надзвичайно важливо 
реагувати на зміни умов зовнішнього мікро- та 
макросередовища, оперативно приводити у від-
повідність до них наявний потенціал інноваційного 
розвитку. 

Сутність інноваційного розвитку полягає у 
виборі раціональних шляхів реалізації інновацій-
ного потенціалу, які дозволяють повною мірою роз-
крити і посилити наявні конкурентні переваги гос-
подарюючого суб’єкта. Різні науковці по різному 
трактують сутність і зміст інноваційного потенці-
алу (потенціалу інноваційного розвитку), а також 
роль знань у його реалізації. Шаміна Л.К. визна-
чає інноваційний потенціал як забезпеченість 
підприємства висококваліфікованими науковими 
кадрами та сприйняття інновацій ззовні і можли-
вість реалізації нововведень на благо підприєм-
ства [1, с. 60]. Савчук А.В. під інноваційним потен-
ціалом розуміє сукупність ресурсів підприємства, 
які можуть бути використані у процесі інноваційної 
діяльності [2]. Гриньов А.В. зазначає, що іннова-
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ційний потенціал це сукупність усіх матеріальних 
та нематеріальних ресурсів підприємства, що 
використовуються у процесі здійснення інновацій-
ної діяльності і містить у собі ресурси, що можуть 
забезпечити досягнення конкурентних переваг за 
допомогою використання інновацій [3]. Аналізуючи 
ці та інші визначення, можна виділити наступне: 
інноваційний потенціал – це сукупність ресурсів, 
що дозволяють розвиватися інноваційним шля-
хом, забезпечуючи при цьому ефективне функціо-
нування підприємства і конкурентні переваги. Але 
для інноваційного розвитку не достатньо лише 
певного обсягу ресурсів, необхідні знання щодо 
ефективного використання наявних ресурсів, а 
також методів залучення необхідних ресурсів 
ззовні. Світовий досвід свідчить, що роль знань у 
веденні успішно бізнесу є дуже значною. Систем-
ний аналіз і узагальнення літературних джерел 
[5-10] і практики господарювання дозволив виді-
лити основні напрями впливу знань на діяльність 
господарюючих суб’єктів (рис. 1).

Розглянемо детальніше роль знань у забезпе-
ченні ефективності інноваційних процесів на під-
приємстві. У контексті розгляду питання з точки 
зору інноваційної діяльності знання мають дуаліс-
тичну природу. 

З одного боку вони виступають як ресурс (еле-
мент інноваційного потенціалу), а з іншого – визна-
чають можливість ефективної реалізації іннова-

ційного потенціалу [4, с. 50]. Тобто, наприклад, з 
одного боку це сама технологія, а з іншого – зна-
ння щодо того, як правильно та ефективно впро-
вадити цю технологію у виробничий процес чи 
організаційну структуру. Підприємства можуть 
продукувати технологічні або продуктові інновації 
самостійно або ж залучати їх ззовні. У залежності 
від обраного шляху розвитку та існуючих внутріш-
ніх і зовнішніх можливостей знання необхідні як 
для продукування, так і для впровадження тех-
нологій. На рис. 2 автором представлені можливі 
сценарії дій щодо технології в залежності від того 
продукує чи залучає підприємство нові технології.

Для вітчизняних товаровиробників, які обме-
жені у коштах актуальним є комерціалізація наяв-
них знань щодо потреб ринку, власних можливос-
тей тощо.

Аналіз та узагальнення поглядів вітчизняних і 
зарубіжних науковців щодо поняття комерціаліза-
ції інновацій, що базуються на знаннях, дозволили 
автору систематизувати їх (рис. 3).

Ураховуючи вищезазначені погляди різних нау-
ковців, можна зробити висновок, що комерціаліза-
ція – це процес перетворення результатів інтелек-
туальної праці (ідей, технологій, методик та ін.) у 
товар чи послугу. Від їх продажу чи передачі прав 
на їх використання можна отримати прибуток.

У такому разі технології та інновації стають дже-
релом прибутку, – самостійним продуктом, що має 

Рис. 1. Роль знань у відповідності до сучасних вимог економічного розвитку

Джерело: авторська розробка
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продукує чи залучає її конкретне підприємство 
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свою ринкову вартість [11]. У цілому ж, комерціалі-
зація – це діяльність, пов’язана із доведенням тех-
нологій чи продуктів до виробництва і поширення 
продукту у матеріальній чи нематеріальній формі, 
їх можна продати з метою отримання прибутку.

Основні способи комерціалізації об’єктів інте-
лектуальної власності (продуктових чи процесних), 
систематизовано Цибульовим П.М. [12, с. 65]. 
Зокрема, крім використання ОІВ у власній діяль-
ності підприємства чи установи, він виділяє: про-
даж прав власності або ж передачу прав на вико-
ристання ОІВ за різними договорами (ліцензійним, 
лізинговим, франшизи тощо).

Узагальнення викладеного дозволило запропо-
нувати принципову схему, що характеризує роль 

знань у створенні і комерціалізації знаннєорієн-
товних інновацій (рис. 4).

Проте, це лише одна сторона знань як джерела 
формування і посилення конкурентних переваг, 
забезпечення умов тривалого виживання і розви-
тку на ринку.

Знання також дозволяють раціоналізувати та 
забезпечити ефективність вибору методу реаліза-
ції нової техніки, технологій її виготовлення, мето-
дів виробництва і збуту тощо, що базується на 
нових знаннях. Тобто, знання – це не лише основа 
актуальних інновацій, але й основа їх ефективного 
впровадження (комерціалізації).

Так у роботі Ілляшенка С.М. [14] запропоно-
вано методичні підходи до раціоналізації ведення 

Комерціалізація

Бендеріен Р. [6, с. 74]

Доведення технології 
до стану коли вона стає

прибутковою (під 
технологією автори 
розуміють ноу-хау, 

запатентовані чи іншим 
шляхом привласнені
процеси, матеріали,

устаткування, системи 
тощо).

Жиц Г.І.,
Квашніна М.Н.
[10, с. 47–49]. 

Успішне 
перетворення 
результатів 

НДДКР у товар, 
що може 

реалізовуватися 
в промислових 

масштабах.

Мешко Н.П., Робота П.В.
[5, с. 41–42] 

Взаємовигідні дії 
учасників процесу, що 

дозволяють перетворити 
результати

інтелектуальної праці у 
ринковий товар з метою 

отримання прибутку.

Маккой Е.П., Бадінелі Р.,
Коебель К.Т., Табет В.

[9, с. 2]

Скоординована сукупність 
технічних та бізнес 

процесів, що дозволяють 
довести інновації від етапу 

розробки до етапу 
реалізації готового 
продукту на ринку.

Ступнікер Г.Л.
[7, с. 166]

Здобуття економічного 
ефекту завдяки 

продажу на ринку 
частки технологічного 

капіталу або від 
використання інновацій 

Денисюк В.А. [8, с. 39].

Сукупність способів і 
дій, що дозволяють 

реалізувати результати 
НДДКР у вигляді нових 
чи вдосконалених видів 
продукції, обладнання 

або технологій, методів
управління та ін.

Рис. 3. Погляди вчених щодо поняття «комерціалізація»



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

36 Випуск 12-2. 2016

інноваційної діяльності. Зокрема, вибір оптималь-
них стратегій інноваційного розвитку здійснюється 
шляхом порівняння фінансових і часових витрат 
на створення інновацій власноруч чи придбання 
ліцензії на її виготовлення. Або ж на основі порів-
няння фінансових і часових витрат на створення 
продуктової інновації певного ступеня новизни чи 
створення процесної інновації (технологічної чи 
маркетингової).

Знання в свою чергу є невід’ємною складовою 
процесу комерціалізації так, як вони беруть участь 
на всіх етапах перетворення ідей та технологій у 
готові ринкові товари чи послуги.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи вищесказане, слід зазначити:

– Уточнено роль знань у забезпеченні процесу 
економічного розвитку, зокрема, у формуванні і 
реалізації інноваційного потенціалу та інновацій-
ного розвитку організацій;

– Визначено можливі напрями використання 
розроблених чи залучених інноваційних техноло-
гій, що базуються на знаннях;

– Уточнено сутність і зміст поняття «комерці-
алізація знань», що дозволяє цілеспрямовано 
управляти процесами їх створення та викорис-
тання, оцінювати результативність використання;

Отримані наукові результати у сукупності роз-
вивають засадничі аспекти менеджменту та мар-
кетингу знань стосовно застосування знання як 
об’єкта інтелектуальної власності.

Подальші дослідження повинні бути спря-
мовані на розроблення методичних підходів до 
управління комерціалізацією знань, що втілені 

Рис. 4. Роль знань у створенні і комерціалізації знаннєорієнтовних інновацій

Джерело: авторська розробка
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Знання щодо власних 
можливостей 

господарюючого суб’єкта

Методика обґрунтування можливих 
напрямів інноваційної діяльності і 
створення інновацій, що базуються 
на знаннях:
− продуктових; 
− технологічних; 
− управлінських.

Набір перспективних інновацій

Методика вибору способів комерціалізації знаннєорієнтовних інновацій

Уточнений набір інновацій 

у нові продукти, технології їх виготовлення, нові 
методи управління тощо.
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