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кожного бізнес-процесу і прогнозувати, до яких підсумковими результатами може призвести 

радикальну зміну бізнес-процесів при переведенні їх в цифрову сферу; 

- можливості витоку комерційної інформації. Ризики витоку інформації істотно під-

вищуються при масовому впровадженні цифрових технологій. Забезпечення необхідного 

рівня безпеки неминуче призведе до істотного подорожчання проектів діджіталізації. А це 

може викликати прямий і непрямий збиток іміджу підприємства, його споживачам і іншим 

стейкхолдерами, а також всьому бізнесу в цілому. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про те, що ефек-

тивне функціонування Digital-HR, яке підтверджується наявністю низки суттєвих переваг, 

викликає докорінні зміни в сфері управління персоналом, в структурі і характері функціону-

вання сучасного ринку різного роду товарів і послуг, передбачає реальну необхідність розви-

тку активності промислових підприємств і організацій в сфері інформаційних технологій.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Foreign experience of creation and use of mechanisms of commercialization  

of intellectual technologies 

 

For the effective commercialization of intelligent technologies, a complex of organizational, eco-

nomic and incentive mechanisms is required. The study of foreign experience in the commercialization of 

innovations makes it possible to generalize examples of government regulation of the sphere of innovation 

activity both through its direct participation in innovation activities and through indirect support, includ-

ing the creation, development and support of innovation infrastructure. 

 

З метою досягнення власних ефективних показників інноваційної діяльності розвине-

ні країни світу здійснюють активну інноваційну політику. У різних країнах процес комерціа-

лізації має свої характерні особливості, які виражаються в основному різними інституційни-

ми умовами. 

Найбільш популярними в практиці інноваційної діяльності є такі програми як «The 

Small Business Innovation Research - SBIR» і «The Small Business Technology Transfer Program 

- STTR», розроблені 40 років тому в США. Програма SBIR служить для залучення іннова-

ційних ідей малого бізнесу для вирішення науково-технічних проблем з тематики найбіль-

ших федеральних міністерств і національних агентств США. Програма STTR даѐт можли-

вість малим підприємствам отримати фінансову та технічну допомогу в створенні спільних 

підприємств і / або тимчасових об'єднань, орієнтованих на розробку нових технологій від 

первісної ідеї і до повної їх реалізації. 

Схожі програми використовуються і в інших країнах. Наприклад, в Японії програма 

SBIR орієнтується на залучення фінансових коштів і технічних можливостей держави у ви-
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гляді грантів, кредитних гарантій, пільгових позик, аутсорсингових послуг. Мета цих про-

грам - надання допомоги старт-тапам промислових підприємств, які передбачають розробку 

інтелектуальних технологій їх подальшої комерціалізації. У Канаді аналогом програм SBIR і 

STTR є «Industrial Research Assistance Program - IRAP». В Австрії - «Cooperation and 

Innovation - COIN». 

Менш ефективні програми комерціалізації інтелектуальних технологій використову-

ються в Швеції - програма «The Innovation Bridge», яка спеціалізується на підтримці комер-

ціалізації результатів наукових досліджень; в Фінляндії - програма «The Centre of Expertise 

Program - OSKE», яка призначена для організації процесів управління інноваційною діяльні-

стю в регіонах країни; в Франції - створено «Agence Nationale de Valorisation de la Recherche - 

ANVAR» для надання сприяння та фінансової підтримки інноваційної діяльності в промис-

ловості Франції, переважно в секторі малого та середнього бізнесу; в Швейцарії відкриті 

«National Centres of Competence in Research - NCCR». 

Важливим механізмом ефективної комерціалізації інтелектуальних технологій є різні 

методи державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності. У розвинених країнах 

світу ефективно використовуються методи стимулювання процесів комерціалізації інновацій: 

а) пряма фінансова підтримка - субсидії, позики, позики на пільгових умовах без ви-

плати відсотків і безоплатні. Їх обсяг досягає 50% загальних витрат розробників інтелектуа-

льних технологій (Німеччина, Великобританія, Індія, Данія, Китай, США, Норвегія, Швеція, 

Франція); 

b) зменшення державних мит для самостійних (індивідуальних) винахідників, уявлен-

ня їм податкових пільг, відстрочок по платежах або повне звільнення від сплати (Австрія, 

Німеччина, Великобританія, Індія, Греція, Іспанія, Ірландія, Китай, Польща, Норвегія, Фран-

ція, США, Японія); 

с) дозвіл співробітникам державних науково-дослідних інститутів і організацій, брати 

участь у комерційній діяльності по комерціалізації інтелектуальних розробок, а також пра-

цювати за сумісництвом, володіти акціями підприємства, брати участь в управлінні підпри-

ємствами (Австрія, Великобританія, Данія, Китай, Франція , Греція); 

d) спрощення оподаткування для підприємств, які працюють в сфері комерціалізації 

інновацій: пільгове оподаткування університетів, виключення з оподаткування витрат на 

наукові дослідження (Великобританія, США, Китай, Індія, Японія); 

e) законодавче забезпечення охорони і захисту об'єктів інтелектуальної власності та 

авторських прав, створення економіко-правової інфраструктури для їх страхування та еко-

номічної підтримки (Німеччина, Данія, США, Індія, Китай, Франція, Норвегія, Швеція); 

f) створення та державна підтримка широкої мережі бізнес-інкубаторів, наукових пар-

ків, зон технологічного розвитку (Великобританія, Японія, США, Данія, Німеччина, Китай, 

Індія, Швеція); 

g) методична та інформаційна підтримка суб'єктів інноваційної сфери: формування 

інформаційних ресурсів та створення прямого доступу до них, спрощення порядку отриман-
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ня грантів, формування спеціальних масивів інформації (банків даних) про запатентованих 

винаходах і т.п. (Великобританія, США, Німеччина, Китай, Швеція). 

Таким чином, для ефективної ринкової комерціалізації інтелектуальних технологій 

необхідний досить розвинений комплекс різного роду організаційних, економічних і стиму-

люючих механізмів. Вивчення зарубіжного досвіду комерціалізації інновацій дозволяє узага-

льнити приклади збалансованого регулювання державою сфери інноваційної діяльності як за 

допомогою його безпосередньої участі в інноваційній діяльності, так і використовуючи ме-

тоди і прийоми непрямої підтримки, включаючи створення, розвиток і підтримку інновацій-

ної інфраструктури. 
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ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ HR-МАРКЕТИНГУ 

 

Innovative models of HR-marketing development 

 

This paper presents substantiation of the use of innovative models of HR-marketing 

development in modern conditions. As innovative models of HR-marketing, social standards are 

presented, which play a unique role in revealing the intellectual potential of a person. The content 

and necessity of implementation of such standards as OHSAS 18001, BS IIR - Investors in people; 

SA 8000, ISO 26000. 

 

Використання інноваційних моделей розвитку HR-маркетингу набуло поширення у 

багатьох країнах світу, оскільки їх ефективне застосування надає підприємствам значні кон-

курентні переваги. В першу чергу, інноваційними моделями HR-маркетингу є соціальні ста-

ндарти, які виконують унікальну роль у розкритті інтелектуального потенціалу людини.  

Соціальними стандартами якості, які найчастіше використовуються промисловими 

підприємствами є: OHSAS 18001 - Система стандартів професійної безпеки. Спільні вимоги з 

менеджменту професійної безпеки і здоров’я; BS ІІР - Інвестори в людей; SA 8000 - Соціаль-

на відповідальність і ISO 26000 - Керівництво з соціальної відповідальності. 

Міжнародний стандарт OHSAS 18001 «Системи менеджменту професійної безпеки і 

здоров’я (Occupational Health and Safety Assessment Series)» є загальноприйнятим стандартом 

в області охорони здоров’я і професійної безпеки. Він встановлює вимоги до систем управ-

ління охороною праці підприємства і технікою безпеки, яка є складовою загальної системи 

менеджменту підприємства. 

Вимоги стандарту OHSAS 18001 можуть бути використані в організації всіх типів, 

незалежно від сектора економіки чи галузі промисловості. На розробку і впровадження сис-

теми управління охороною праці здійснюють вплив: сфера діяльності підприємства, його 

завдання, продукція (послуги), а також технології, що використовуються у виробничому 

процесі, устаткування, засоби індивідуального і колективного захисту працівників і практич-

ний досвід діяльності у сфері охорони праці. 


