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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЙ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» ТА «СТРАТЕГІЧНИЙ
АЛЬЯНС»
Результати

інтелектуально-інноваційної

діяльності

промислових

підприємств настільки міцно увійшли в життя сучасної людини, що оточують її
всюди: як властивість інноваційних товарів (технологій), так і в якості
центральної виробничо-комерційної ідеї в засобах масової інформації та
положеннях державної економічної політики [1-23].
Незаперечним

є

масове

поширення

інтелектуально-інноваційних

технологій у сучасному суспільстві та посилення їх впливу на всі його сфери,
включаючи і економічну. Протягом кількох останніх десятиліть низка вчених та
експертів стверджувала, що економіки розвинених країн спираються на
технології, засновані на знаннях, і тому їх найважливішим завданням є
виробництво та використання нових знань та сформованих на їх основі об’єктів
інтелектуальної власності [1]. Ці нові технології, що з'явилися наприкінці 1950х років, розширювалися зі збільшенням кількості персональних комп'ютерів, а
потім різко зросли завдяки широкому використанню електронної пошти та
Інтернету – і зараз мають значний потенціал для розвитку сучасної економіки.
Можливість

комерціалізації

результатів

інноваційної

діяльності

підприємств, що забезпечує їх швидке та ефективне просування з концепції на
ринок, має вирішальне значення для успішної конкурентоспроможності
підприємств у світлі динамічних змін у сучасному бізнес-середовищі, так як
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зростаюче поширення нових технологій та швидкість, з якою вони призводять до
старіння попередніх технологій, привело до скорочення життєвого циклу
багатьох продуктів. На наш погляд, комерціалізація починається тоді, коли
бізнес ідентифікує найбільш прийнятний для себе спосіб використання наукових
або технічних досягнень для задоволення потреб ринку, продовжується завдяки
розробці, виробництву та маркетингу, включає подальші зусилля з поліпшення
продукту. Серед можливих моделей комерціалізації важливе місце займають такі
сучасні форми як «стратегічний альянс» та «спільне підприємство». Розглянемо
більш детально ці важливі моделі комерціалізації та вис виявимо їх основні
переваги та недоліки.
Стратегічний альянс передбачає наявність як мінімум двох компаній, які
проводять сумісно з даною наукової організацією чи установою спільні науководослідні роботи (рис. 1).
Передача виключних прав партнерам та розподіл прибутку
Підприємство-партнер

Підприємство-партнер

…

Підприємствоініціатор альянсу
(патентовласник)

Власні та запозичені ризикові інвестиції

Організація виробничих (інноваційних) процесів

Прибуток

Рисунок 1 – Схема моделі комерціалізації інноваційних технологій –
«стратегічний альянс»
Джерело: авторська розробка
Основною перевагою застосування моделі комерціалізації інноваційних
технологій «стратегічний альянс» для базового підприємства (підприємства, що
реалізує права на інтелектуальну діяльність) є поділ зусиль та ризиків із
підприємствами-партнерами [1, 4, 8, 9]. Однак не варто забувати, що і прибуток
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також розподіляється між учасниками інвестиційного процесу найчастіше
пропорційно вкладеним інвестиціям.
Зазвичай партнерам ініціатора альянсу є підприємства з однієї галузі,
конкурентоспроможні, які бачать переваги в співпраці, наприклад, розподіл
витрат і ризиків. Альянси виникають, наприклад, в автомобільній промисловості, де
конкуруючі компанії доручають дослідницьким підрозділам розробити, наприклад,
нову деталь або вузол для них, який компанії потім використовуватимуть у своїх
моделях автомобілів. Потім укладається тристороння угода, повноправним
учасником якої є наукова установа.
Переваги комерціалізації інноваційних технологій з використанням моделі
«стратегічний альянс» [1, 8, 12, 18]:
•

для компаній - зниження ризику та витрат;

•

для наукових установ - пошук та співпраця з зацікавленими компаніями,

які бажають комерціалізувати результати наукових досліджень;
•

для наукових установ - довгострокова співпраця , повноцінна участь в

інноваційному розвитку та розвитку власних досліджень;
•

реальна можливість взаємного навчання - університети від підприємств

і навпаки.
До недоліків цієї форми комерціалізації слід віднести:
•

необхідність більшої кількості сторін-учасників (партнерів) процесу

комерціалізації (включаючи університети), ніж у випадку ліцензії;
•

наукова установа (наприклад, університет), зазвичай, отримує кошти

пізніше, ніж у сценарії комерціалізації шляхом ліцензування;
•

обсяг коштів, які отримує наукова установа в значній мірі залежать від

витраченого часу та обсягу роботи.
Цікавою формою комерціалізації є створення спільного підприємства.
Спільне підприємство створюють з метою об’єднання активів різних
підприємств, діяльність яких поєднана однією спільною метою. Наприклад,
підприємство с творило інноваційну технологію (продукцію), але в нього
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відсутнє відповідні фінансові можливості для її виведення на цільовий ринок [1,
7, 13, 17]. Ця форма передбачає наявність двох сторін про створення третьої
сторони або угода, наприклад, дослідника (вченого) і компанії, згідно з якою
дослідник вносить технологію в обмін на доступ до ринку і, наприклад, спільне
врегулювання. Суть цієї форми комерціалізації полягає у передачі прав на
об'єкти інтелектуальної власності у межах спільного підприємства. Основна
функція - зведення до мінімуму рівня підприємницького ризику та витрат
виробництва (рис.2).
Підприємство №1
Внесок

Прибуток

Підприємство №2
Внесок

Підприємство №….

Прибуток

Внесок

Прибуток

Спільне підприємство
Виробничий процес (комерціалізація технології)
Прибуток

Ринок

Рисунок 2 – Схема моделі комерціалізації інноваційних технологій –
«спільне підприємство»
Джерело: авторська розробка
Спільне підприємство може бути однією з форм комерціалізації
відокремлення, однак, за його «чистою» формулою обидві сторони, зазвичай,
завжди вносять внески готівкою (а не майном) [1, 2, 14, 19].
До переваг цієї форми комерціалізації слід віднести:
•

спільні витрати та ризики обох сторін;

•

можливість виходу нові ринки, зменшення витрат на впровадження;

•

у

разі

невдачі

кожна

сторона

зберігає

права

на

свою

частку інтелектуального внеску;
•

фінансові витрати розподіляються між партнерами у спільному підприємстві;
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•

використання наявних приміщень у партнерів може зменшити витрати;

•

можливість взаємного навчання.

До недоліків цієї форми комерціалізації слід віднести:
•

необхідність узгодження рішень обома сторонами;

•

прибутки мають розподілятися між партнерами;

•

довгострокові інтереси партнерів можуть не співпадати;

•

можливі нестиковки різних корпоративних культур у компаніях;

•

процес прийняття рішень може затягуватись;

•

спільна відповідальність підприємства / дослідника за весь процес трансферу;

•

необхідна велика участь з боку наукової установи або дослідника.

Таким чином, процеси комерціалізації продуктів інноваційної діяльності
організації різні у діяльності промислових підприємств та університетів. У
цілому сутність цих процесів в цей час зводиться реалізації прикладного
призначення інновацій та його переведення з форми фундаментальних наукових
відкриттів, винаходів, корисних моделей та ін. (об’єктів інтелектуальної
власності, інтелектуально-інноваційних технологій) в емпіричну форму –
безпосереднє використання під час господарювання. Оскільки дослідницький
університет, зазвичай, створює інноваційні продукти не як свій актив, а як
продукт, що реалізується на ринку, то комерціалізація університетських
інновацій пов'язана з їхньою передачею промисловим підприємствам та
організаціям для безпосереднього впровадження у свою виробничо-комерційну
діяльність. При цьому можуть бути реалізовані різні механізми, що потребують
самостійного поглибленого розгляду.
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