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охорони здоров’я України затвердить мінімальну і максимальну дозволену 

кількість мінеральних речовин і вітамінів у дитячому харчуванні. Також буде 

збережена так звана «соціальна складова» – певним категоріям дітей держава 

надаватиме безкоштовне харчування.  

У найближчій перспективі в Україні доцільно, з урахуванням досвіду 

європейських країн, запровадити у шкільних закладах освіти використання 

органічної продукції у щоденному меню, що приведе до розширення 

споживання дітьми органічних фруктів, овочів та молока, які містять більше, 

порівняно з конвенційними, корисних речовин, необхідних для підтримки 

життєдіяльності школярів.  

Заслуговує на увагу й адаптація європейського законодавства щодо 

державного регулювання та підтримки впровадження «Шкільної програми 

органічного харчування», яка включає створення та постійну підтримку 

мережі постачальників органічної продукції; регулювання встановлення 

оптимальної ціни на таку продукцію; часткове покриття державою витрат на 

закупівлю органічної продукції для шкільного харчування тощо. 
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Результати комерціалізації технологій є майже у всіх продуктах і 

послугах, які ми використовуємо. Комерціалізація технологій – це процес 

виведення ідеї на ринок та створення фінансової вартості за допомогою неї – 

як правило, шляхом ліцензування винаходу, розробки нового продукту чи 

послуги або створення нового бізнесу. Продукти чи послуги, створені 

шляхом комерціалізації, можуть бути «новими для світу» або просто новими 

для регіону чи країни. 

На нашу думку, комерціалізація технологій не обов’язково означає 

переміщення конкретної «готової технології» на ринок, але може включати 
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комерціалізацію на більш ранній стадії розвитку. Іноді комерціалізація 

технологій передбачає маркетинг ноу-хау або інтелектуальної власності, 

пов’язаної з технологією, компаніям, які потребують того, що знаходиться 

«всередині чорної скриньки», але не потребує самої скриньки. 

Комерціалізація збільшує транзакції між бізнесом, оскільки 

комерціалізовані технології часто використовуються у виробничих процесах, 

а не продаються споживачеві. Комерціалізація створює розширені 

можливості для підприємців та розвиток мереж підтримки. Саме ці 

підтримувальні екосистеми ми бачимо в успішних регіонах світу. 

Ідеї можуть надходити від університетів, підприємств або окремих 

винахідників. У кожного є ідеї, але щоб досягти успіху в комерціалізації, 

відсіювання ідей чи винаходів так само важливо, як і їх пошук. Якщо для ідеї 

не буде ринку, або вже є продукти-конкуренти, або ця ідея просто технічно 

нездійсненна, краще завчасно відправити їх назад на креслярську дошку.  

Пропонується процес комерціалізації інтелектуальних технологій 

здійснювати з використанням   шісти наступних етапі.: 

Етап 1. Оцінка технологій. По-перше, необхідно виявити та визначити 

комерційний потенціал інтелектуальної власності в даній технології. По-

друге,  оцінити досвід  та перспективи використання технології в 

організаціях, які будуть як її ліцензіати. Оцінка технологій може стати 

основою для виявлення та розуміння технологічного потенціалу та 

потенціалу комерціалізації науково-технічних установ країни. 

Етап 2. Техніко -економічне обґрунтування  та/або виготовлення 

прототипу. Другим кроком є визначення того, чи буде кінцевий 

запропонований продукт (інтелектуальна технологія) працювати в 

потенційного споживача. Дослідження та/або прототип є цінними як 

демонстрація потенційним користувачам та інвесторам. 

Етап 3. Збір ринкової інформації.  Ключовим кроком є виявлення 

конкурентів або конкуруючих продуктів і оцінка, чи задовольнить отриманий 

продукт відомий ринковий попит, чи може створити новий ринок. 

Етап 4. Пакет «Інтелектуальна власність». Щоб визначити та 

вирішити, чи слід захищати пов’язану інтелектуальну власність, включаючи 

оцінку витрат/вигод. 

Етап 5. Фінансування та експертиза. Шукайте фінанси та експертизу 

для кожного етапу процесу комерціалізації та пов’язаного з цим 

ліцензування, продажу або створення нового бізнесу (компанія 

«відокремлення»). 

Етап 6. Обговоріть і встановіть терміни. Ведення переговорів з 

потенційними користувачами та клієнтами (які в багатьох випадках можуть бути 

іншими компаніями), а також рішення про найкращий час для запуску 

продукту та за якою ціною.  

Наукові досягнення залишаться суттєвими елементами 
конкурентного успіху. Але їх замало. Успіх у конкурентній боротьбі все 
більше залежить від скоординованих зусиль вчених, інженерів, 
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виробничого персоналу та маркетологів, які базуються на проривах із 
постійним удосконаленням продуктів і процесів. Це може означати 
перепроектування верстата, щоб включити новий двигун для роботи з 
новим додатком і робити це швидше, ніж у конкурентів, навіть якщо 
двигун не був розроблений власними силами. 

Подібно до того, як якість і досконалість виробництва були 
ключовими для конкурентоспроможності в 1980-х роках, у 1990-х 
роках, комерціалізація технологій матиме вирішальне значення в 
першій половині ХХІ століття. У найближче десятиліття підприємства 
будуть рости і падати, занепадати та процвітати  залежно від того, чи 
будуть вони дисциплінувати свої зусилля з комерціалізації. Деякі 
провідні компанії світу вже сьогодні  мають можливість виводити на 
ринок складні технологічні продукти швидше і частіше, ніж 
конкуренти, які розглядають комерціалізацію як суто інтуїтивний, 
творчий процес. Більшість інших компаній змушені будуть розвивати 
цю здатність, якщо хочуть досягти комерційного успіху на  своєму 
цільовому ринку. 
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Інноваційні процеси у країнах, що розвиваються, відрізняється від 

інноваційного процесу в розвинених країнах, при цьому зрілі технології 

часто впроваджуються з обмеженим успіхом. Університети все частіше 

розглядаються політиками як двигуни інновацій через центри міжнародного 

трансферу технологій. Однак із прийняттям різних нових законів про права 

інтелектуальної власності університетські центри трансферу технологій в 

країнах, що розвиваються, мали неефективний підхід до передачі технологій 

[1-15].  

Різноманітність, виявлена в різних центрах міжнародного трансферу 

технологій, крім того, що є наслідком можливостей і мотивів різних 

зацікавлених сторін (державних дослідницьких організацій, промисловості, 

консалтингових фірм та державних органів), також відображає особливості 

державних стимулів або політики та їх різний ступінь прихильності до 

передачі технологій. Незважаючи на те, що література про передачу 

технологій є великою, лише кілька досліджень (до сьогоднішнього дня) 

досліджували роль інноваційної політики щодо ефективності центрів 

міжнародного трансферу технологій та інструментів, доступних топ-

менеджменту університеті та підприємств для покращення передачі 

технологій за рахунок державно фінансованих досліджень [1, 4, 7, 9, 12, 14]. 

Результати проведеного дослідження показали, що існує дуже сильна, 

позитивна кореляція між рівнем міжнародного трансферу технологій та 

рівнем інноваційного розвитку європейських економік за останні роки. Крім 

того, результати дослідження дозволили визначити ключові рушії 

міжнародного трансферу технологій та інновацій [1, 9, 15]. У випадку 


