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Стратегія комерціалізації результатів інноваційної діяльності є 

невід'ємною складовою інноваційного розвитку та загальної стратегії бізнесу 

наукомістких підприємств, що сприяє зростанню та забезпеченню 

конкурентоспроможності продукції на ринку. Стратегія комерціалізації 

результатів інноваційної діяльності на базі загальної стратегії бізнесу 

розробляється відповідно до цілей компанії та наявних пріоритетів щодо 

інтелектуальної власності і повинна враховувати певні передумови, які можуть 

і повинні забезпечити промисловому підприємству ефективну комерціалізацію 

інноваційної продукції.  

Існують два принципово різні підходи до комерціалізації об'єкта 

інтелектуальної власності. Перший підхід. Необхідність створення об'єкта 

інтелектуальної власності викликана реальною можливістю його успішної 

комерціалізації та потребою ринку. І тут об'єкт інтелектуальної власності 

розробляється за планом і, зазвичай, за технічним завданням. Він повинен 

відповідати вимогам завдання і вирішувати поставлене завдання, наприклад 

зниження трудомісткості, підвищення надійності, збільшення міцності або 

додавання нових функцій певному продукту. Подібним чином об'єкт 
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інтелектуальної власності створюється у науково-виробничих чи наукових 

організаціях. Заплановані об'єкти інтелектуальної власності можуть 

створюватися як за рахунок власних коштів організації - розробника, так і за 

контрактом, державним оборонним замовленням та ін. Другий підхід. 

«Піонерна» ідея про об'єкт інтелектуальної власності спадає на думку 

розробника спонтанно, і він намагається здійснити її на практиці. На жаль, 

лише невелика частина подібних ідей доживає до реального втілення у 

конкретному продукті. Ще менша кількість таких об'єктів інтелектуальної 

власності сягає стартапу і лише одиниці приносять у майбутньому прибуток. 

Як правило, другий підхід використовують винахідники-одиначки. 

Для успішної комерціалізації результату інтелектуальної діяльності 

необхідне дотримання цілої низки умов. 

Передумова №1 - товар повинен по можливості бути новим і в певній мірі 

унікальним, тобто відрізнятися від аналогічних товарів конкурентів, 

представлених ними на даному цільовому ринку та давати споживачеві нові 

додаткові переваги. 

Передумова №2 - товар повинен бути орієнтований на конкретну ринкову 

нішу (ефективна стратегія позиціонування) та конкретного споживача 

(результати маркетингових досліджень). 

Передумова №3 - товар має відповідати потребам ринку. Дослідження 

нужд та потреб споживачів рекомендується здійснювати до початку розробки 

інноваційної продукції. 

Передумова №4 - товар повинен відповідати функціональним, 

виробничим, регіональним та іншим можливостям та перевагам фірми. 

Виробництво товару не повинне відчувати дефіцит необхідних засобів, 

сировини, матеріалів або комплектуючих виробів. 

Передумова №5 - товар повинен за сумою основних параметрів 

перевищувати продукцію конкурентів. Суммароний показник 

конкурентоспроможності повинен перевершувати аналогічні показник т оварів-

конкурентів та товарів-субститутів.  
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Передумова №6 - просування товару на ринок має супроводжуватися 

повним пакетом пост-продажних послуг: гарантійне обслуговування, інструкції 

з експлуатації, у разі потреби навчання користувачів та ін. Фірмовий сервіс в 

сучасних умовах може бути вирішальним показником конкурентоспроможності 

на цільовому ринку. 

Однак, навіть якщо всі перелічені умови успішної комерціалізації 

дотримані, може виявитися, що цього недостатньо. Далі набирає чинності 

мистецтво маркетингу. Формально вважається, що успішний маркетинг – це 

50% успіху. Насправді ж роль маркетингу у комерціалізації інноваційного 

продукту набагато важливіша. Невдалий маркетинг здатний повністю 

занапастити навіть вдалий об'єкт інтелектуальної власності і, навпаки, може 

нав'язати споживачеві нібито інноваційного продукту завищену ціну. До таких 

нав'язаних продуктів можна віднести, наприклад, нагрівач водяний 

кавітаційний, ультразвукову пральну машину, багато біологічних харчових 

добавок, ліків від раку та СНІДу, які не лікують, а калічать, та багато іншого. 

Вивчення мистецтва маркетингу лежить поза даного курсу, тому далі ми 

коротко розглянемо лише його окремі принципи стосовно об'єктів 

інтелектуальної власності. Особливості комерціалізації можна умовно поділити 

на дві групи: для великих та середніх організацій, а також для малого бізнесу та 

приватних осіб. Такий поділ пов'язаний із суттєвими відмінностями у 

фінансових та виробничих можливостях виробників, хоча чіткої межі між ними 

не існує. 

Незважаючи на уявну різноманітність, є лише два надійні способи 

комерціалізації об'єкта інтелектуальної власності:  

- продаж ліцензії на об'єкт інтелектуальної власності третім особам; 

- використання інноваційного продукту у власному виробництві. 

Слід зазначити, що з першому та другому маркетингових підходах діє 

загальний принцип комерціалізації: прибуток отримується або шляхом продажу 

(оренди) прав на об'єкт інтелектуальної власності, або шляхом виробництва 

продукції, створеної на основі цього об'єкта. Комерціалізація шляхом продажу 
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чи оренди прав на об'єкт інтелектуальної власності є найпростішою і досить 

вигідною, вона не вимагає витрат, оскільки об'єкт інтелектуальної власності 

вже існує. Подібна комерціалізація приносить чистий прибуток майже без 

витрат. Недоліки складаються, головним чином, лише отриманні охоронного 

документа на об'єкт інтелектуальної власності. Вигідний продаж прав на 

результат інтелектуальної діяльності або на об'єкт інтелектуальної власності – 

блакитна мрія як автора-одинака, так і великої організації. Але такий успіх 

приходить нечасто. За статистикою ліцензії використання прав на науково-

технічні об'єкти інтелектуальної власності у світі купуються лише 6% випадків, 

рахуючи від загальної кількості отриманих патентів. Причому більшість таких 

угод відбувається усередині корпорацій чи концернів. Приватних винахідників 

удача буває ще рідше. За даними зарубіжної статистики, лише одному з тисячі 

винахідників-одинаків вдається успішно продати свій винахід. 

Успішне та ефективне управління процесами комерціалізації результатам 

и інноваційної діяльності, зокрема, об’єктами інтелектуальної власності 

промислового підприємства дозволяє: 

- досягти суттєвого підвищення конкурентоспроможності продукції та 

рівня захисту економічних інтересів та економічної безпеки організації; 

- збільшення вартості нематеріальних активів організації; 

- високого науково-технічного рівня та потенціалу продукції, що 

випускається підприємством; 

- підвищення рівня ділової репутації та привабливості організації на 

ринку інвестицій та інновацій; виходу міжнародний ринок промислової 

власності. 

Щоб система управління інтелектуальною власністю комерційної 

організації активно сприяла досягненню основної мети - отриманню прибутку, 

необхідний постійний контроль ефективності її роботи, формування та 

використання сучасних методів комерціалізації. 
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