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ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Підвищення рівня інноваційного потенціалу аграрних підприємств 

України нерозривно пов'язаний з комерціалізацією результатів науково-
технічної діяльності, тобто з переходом з об'єктної в суб'єктну позицію тієї 
частини інноваційної системи, яка становить інноваційний потенціал, і 
необхідністю його ринкової реалізації. В даний час робота галузей, 
підприємств, університетів, інститутів, лабораторій у всьому світі все більшою 
мірою оцінюється з точки зору економічно ефективного використання 
інтелектуально-інноваційних технологій (ІІТ) і отримання стратегічних 
конкурентних переваг в довгостроковій перспективі. Комерціалізація 
результатів науково-технічної та інноваційної діяльності аграрних підприємств, 
ступінь їх розробленості та реалізації не тільки не задовольняє, але і не 
відповідає сучасному стану інноваційного потенціалу аграрного сектора 
економіки України. 

Терміни «комерціалізація результатів науково-технічної діяльності», 
«комерціалізація науково-технічних розробок», «комерціалізація НДДКР», 
тобто комерціалізація результатів будь-якої фази інноваційного процесу, все 
частіше використовується фахівцями, зайнятими в аграрній, промисловій, 
інноваційній та науково-освітній сферах.  

Результат науково-технічної діяльності аграрних підприємств 
представляється у вигляді науково-технічної (інноваційної) продукції, яка має 
комерційне значення і частково або повністю реалізована споживачеві 
переважно в нематеріальній формі (як сукупність науково-технічної 
інформації) у вигляді: 

- даних науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних 
робіт у формі аналітичних звітів; таких об'єктів промислової власності, як 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, а також конструкторсько-
технологічна документація, програмні продукти, бізнес-плани та ін.; 
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- знань, досвіду, консультування в області маркетингу, проектного 
управління, інжинірингу та інших науково-технічних послуг, пов'язаних з 
супроводом і обслуговуванням інноваційної діяльності [1, 2]. 

Як складова частина ринку ІІТ в українській економіці починає активно 
формуватися ринок креативу і знань, який генерує і формує форми 
комерціалізації ІІТ (рис.). 

 
Рис. Форми та ринки комерціалізації інтелектуально-інноваційних 

технологій 
Джерело: сформовано автором. 
 

Суб'єктами ринку ІІТ стають університети, наукові організації, науково-
освітні центри, національні лабораторії, спеціалізовані винаходять компанії, 
консалтингові структури, окремі професіонали-кріейтори (фахівці, які несуть 
відповідальність за розробку, ведення і контроль над успішною реалізацією ІІТ 
та розробок) і ін. У структуру ринку ІІТ вбудовуються сегментні ринки 
прикладних розробок [1, 5, 6, 12]: спеціалізовані фірми - конструкторські бюро, 
конструктори-розробники; ринок послуг з випуску та апробації дослідних 
зразків, що реалізується через систему технопарків і бізнес-інкубаторів, 
неформальні контакти, доступ до різного виду інноваційних ресурсів; ринок 
випуску «чужий» продукції за системою франчайзингу. 

Реалізація прав на використання ОІВ можлива при наявності попиту на 
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підприємства відповідного іміджу, що гарантує замовнику якість роботи і 
терміни її виконання. Реалізація прав використання ОІВ може бути 
представлена у вигляді п'яти етапів [1, 6, 9]: передпродажне вивчення; 
кон'юнктурний аналіз; формування ринкового досьє; вибір форми захисту 
права; вибір форми реалізації ліцензії (продаж права на застосування ОІВ; 
створення спільного підприємства з виробництва нової продукції (надання 
послуги) з використанням ОІВ. Найбільш перспективною формою 
комерціалізації результатів науково-інноваційної діяльності є доведення 
отриманих наукових результатів до досвідченого або серійного виробництва. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
УКРАЇНИ 

 
Ринок сільського господарства України є пріоритетним у розвитку 

економіки, становить найбільшу частку в експорті країни, а також має 
найбільший приріст порівняно з іншими галузями [1–12]. Тому питання 
швидкого переходу на інноваційно орієнтований шлях розвитку для 
українського агропромислового комплексу стають особливо актуальними.  

Агропромисловий комплекс України – сукупність галузей національної 
економіки, що охоплює сільське та рибне господарство, харчову промисловість 
і перероблення сільськогосподарської продукції, їх матеріально-технічне та 
фінансове забезпечення [1]. Сільське господарство – це одна з провідних 
галузей економіки України, яка має значні природні конкурентні переваги. 
Значному розвитку сільського господарства ми зобов'язані, передусім, багатому 
природному ресурсу: сприятливому ґрунту. Більшість країн світу не володіють 
і десятою частиною того, що є у нас. Вельми часто в українських наукових 
працях можна зустріти твердження про те, що інноваційні перетворення в 
галузях і сферах української економіки можуть бути реалізовані тільки за 
рахунок масованої державної підтримки цих процесів. Це означає, що 
приватний капітал (підприємництво і великі корпоративні структури) будуть в 


