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Вступ 

Характерною ознакою розвитку суспільства у ХХІ сторіччі є зміщення 

акцентів у пріоритетних напрямках розвитку національних економік найбільш 

розвинених країн. Так, декілька років тому країни ЄС провели оцінку вартості 

їх економічного потенціалу. При цьому понад 50 відсотків (а у випадку 

Німеччини, Великобританії, Франції) 60-70 відсотків «вартості країни» склали 

нематеріальні активи, тобто інтелектуальний потенціал нації. Аналогічна 

ситуація спостерігається і у випадках оцінки вартості активів (чи акцій) 

окремих компаній. 

Для України перехід на інноваційну модель розвитку є життєвою 

необхідністю для зростання ВВП та створення нових робочих місць не в 

сировинній базі, а в інтелектуальній сфері, що матиме високий експортний 

потенціал. Продавати потрібно не метал та зерно, а технології та патенти на їх 

використання. 

Теоретичні та практичні передумови переходу економіки на 

інноваційну модель розвитку 

Найважливішою рисою світової економіки в ринкових умовах є 

нерівномірний характер її розвитку. На це явище звернув увагу фундатор теорії 

бізнесових циклів український економіст М. Туган-Барановський ще у 1894 

році. 

Нерівномірність розвитку ринкової економіки пов’язана в першу чергу  з 

якісними змінами у капіталі та змінами поколінь техніки, технології 

(технологічні цикли). 



Кризові ситуації виникають циклічно внаслідок нерівномірного розвитку 

суспільного господарства і їх слід розглядати не як збіг несприятливих 

ситуацій, а як загальну закономірність, притаманну ринковій економіці. 

Такі цикли мають певну тривалість. Поряд з короткими циклами 

суспільного розвитку (3-4 роки) існують середні цикли (12…15 років), а також 

мають місце великі цикли тривалістю 40…60 років. 

Короткі цикли пов’язані з реакцією економіки на поновлення рівноваги на 

сировинному ринку та перегрупуванням виробничих сил в реальному секторі. 

Середні промислові цикли відображають ресурсні можливості 

широкомасштабного використання новітньої техніки та технології (реалізація 

фізичного та інтелектуального капіталу). 

До середнього циклу примикають будівельні цикли тривалістю близько    

20 років. 

Після того, як вичерпується потенціал технологічної бази, наступає 

неминучий процес її заміни, в основі якого знаходиться інноваційна діяльність 

та інтелектуальний потенціал суспільства. 

Історія ринкової економіки свідчить про те, що довга циклічна хвиля 

(40…60 років) характеризує етап зміни поколінь базових технологій у 

суспільному виробництві і включає в себе вищеназвані цикли. 

Знання закономірностей згаданих циклів дозволяє своєчасно підготуватися 

до них та визначити оптимальні шляхи подолання кризових ситуацій у 

суспільному виробництві. 

Звичайно, науково-технічна революція кінця минулого століття значно 

прискорила процеси оновлення техніки та технологій, вплинувши також і на 

цикли розвитку світової економіки. Ми були свідками фінансової кризи 2007-

2009 років, після якої економіка ряду країн почала розвиватися досить 

швидкими темпами (Китай, Південна Корея). Але вже з 2015 року ми 

спостерігаємо сповільнення темпів зростання національних економік, що 

призвело, зокрема, до зменшення споживання нафти та фактичного обвалу цін 

на нафту по всьому світу. 



 Основним шляхом виходу з кризових ситуацій є перехід на інноваційну 

економіку. Президент Тайваню Цзян Цінгоу зазначив : «На початку п’ятдесятих 

ми були дуже бідні. Був кризовий стан, майже не було грошей. Через те все, що 

ми мали, ми віддали на науку і освіту». Ситуація в Україні на даний момент 

мало чим відрізняється від ситуації в Тайвані шістдесят років тому – і вихід з 

неї повинен бути аналогічним (з поправкою на досягнення науки). 

 Термін «інновація» був введений у науковий обіг у 1939 році відомим 

австрійським економістом Й. Шумпетером. 

 Класична теорія інновації базується на тому положенні, що основним 

носієм науково-технічного прогресу є підприємець, який використовує 

особистий та залучений інтелектуальний капітал для забезпечення технічних та 

економічних переваг в конкурентній боротьбі. 

 Теорія інновацій обумовлює функції підприємця, метою якого є 

одержання прибутку та захисту своїх прав у разі реалізації технічних 

нововведень. 

 Підприємець, реалізувавши такі нововведення і отримавши матеріальний 

та моральний зиск, не зупиняється на здійснених винаходах, а удосконалює та 

розповсюджує їх, що і характеризує його як носія технічного прогресу. 

Нехтування теорією інновації та позбавлення підприємця (творця) моральних 

та матеріальних стимулів до творчої, інноваційної діяльності може призвести 

не тільки до економічної залежності держави, а і до втрати нею суверенітету. 

 За теорією Й. Шумптетера інновація в буквальному перекладі означає 

впровадження наукового відкриття (технологічного винаходу). В широкому 

розумінні до інновацій відносяться процедури та засоби, за допомогою яких 

наукове відкриття реалізується в економічних нововведеннях. 

 Таким чином, виникає необхідність у здійсненні тих видів діяльності, які 

забезпечують впровадження ідей нововведення, а також формування системи 

управління цими процесами. Інноваційні процеси займають основне місце в 

еволюційних моделях економічного розвитку суспільства на довгострокове 

економічне зростання. 



В першій половині ХХ століття інноваційна діяльність не була 

першочерговим фактором розвитку світової економіки. На першому плані 

знаходилися фактори конкурентної переваги щодо володіння великою 

кількістю природних ресурсів, інвестицій та дешевою робочою силою. 

В таких умовах виробництво розвивалося переважно екстенсивним 

шляхом, що базувався на традиційних, часто малоефективних виробничо-

технологічних методах. 

На пострадянському просторі цей період затягся до кінця 90-х років 

минулого століття, що призвело до суттєвого економічного відставання від 

провідних країн світу і поставило під загрозу енергетичну, економічну та 

політичну незалежність окремих нових країн. На жаль, до їх переліку 

відноситься і Україна. 

Починаючи з 60-х років минулого століття світова економіка перейшла на 

інтенсивний шлях розвитку, основними рисами якого є включення наукових 

досліджень до циклу «наука-техніка-виробництво». Економічне зростання за 

цих умов здійснюється завдяки розширенню обсягів впровадження досягнень 

науки і техніки, модернізації виробництва і застосування високопродуктивного 

обладнання та високих технологій. 

Під впливом розвитку інноваційних технологій технічний прогрес 

визначено простим засобом інноваційної стратегії поведінки підприємця в 

умовах ринкової кон’юнктури. Одним з головних пріоритетів високо 

розвинутих держав є інноваційна політика. 

З початку 90-х років настає якісно новий етап у розвитку інноваційних 

відносин., що пов’язано з формуванням інтелектуального капіталу, що 

базується на знаннях. Саме інтелектуальний капітал перетворюється на 

провідний чинник економічного зростання та міжнародної торгівлі, 

радикальних структурних зрушень. Інтелектуальний капітал стає головним у 

визначенні ринкової вартості високотехнологічних рішень та формуванні 

сталого високого рівня конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх 



ринках. У такій економіці головна роль належить вартості, що створюється 

знанням. 

Інтелектуальний капітал має високу ціну, хто ним володіє, завжди може 

розраховувати на вагоме місце в міжнародній спільноті. 

Таким чином, на початку ХХІ століття світова економіка формує нову 

парадигму науково-технічного розвитку, складовими якої виступають швидкий 

розвиток «економіки знань», посилення соціально орієнтованих технологій, 

глобальний характер створення знань, технологій, продуктів, послуг. 

Але не всі країни в змозі перейти на такий розвиток своєї економіки. 

З’явився «технологічний бар’єр» між постіндустріальними країнами, що 

володіють ключовими високим технологіями, та країнами, що знаходяться на 

початкових стадіях розвитку, які змушені купувати високотехнологічну 

продукцію за монопольно високими цінами. 

Приблизно в такому стані знаходиться наша країна. Але екстенсивний чи 

сировинний шляхи розвитку є тупиковими. Тому відтворення суспільного 

виробництва повинно орієнтуватися на інноваційно-інвестиційну модель 

економіки, яка пов’язана з реалізацією інтелектуального продукту. 

Відтворюваний цикл зорієнтований на комерціалізацію інтелектуальної 

власності і потребує значних інвестицій, які спрямовані як на набуття наукових 

знань, так і на перетворення їх у конкурентоспроможний товар. 

Прибутки від продажу ліцензій на запатентовані об’єкти інтелектуальної 

власності в світі перевищують 100 млрд. доларів США. 

Отже, перехід України на інноваційну модель розвитку – це об’єктивна 

умова збереження економічної незалежності в сучасних умовах. 

Основним завданням нашої держави при її входженні в СОТ було 

забезпечення збереження конкурентоспроможності вітчизняної промисловості, 

в тому числі і харчової, на «відкритому ринку». Підготування України до 

вступу в СОТ та режиму вільної торгівлі з ЄС висвітлили низку проблем, 

успішне розв’язання яких можливе лише за умови переведення підприємств 

промисловості на інноваційні засади розвитку. Саме туму у найближчій 



перспективі інноваційної діяльності має бути орієнтація на збільшення частки 

продукції зі значним ступенем доданої вартості – вітчизняних наукоємних 

високотехнологічних видів продукції. 

Сьогоднішній світ розвивається в умовах жорсткої конкуренції на ринку 

наукомісних технологій, товарів і послуг, переходу провідних країн до 

постіндустріальних економік. Науково-технічний потенціал нині є 

визначальним фактором, що забезпечує конкурентоспроможність національної 

економіки. 

Сьогодні приріст валового продукту в найбільш розвинутих країнах світу 

на 70…80 відсотків визначається інноваційними досягненнями. 

Лідерами впровадження передових технологій є Південна Корея, 

Сингапур, Японія, США, Китай та інші країни. На світовому ринку частка цих 

країн, населення яких не перевищує 25% населення планети, сягає практично 

80%. У той же час частка України становить приблизно 0,1%. 

Сьогодні основу національної економіки нашої країни становлять 

сировинні та низькотехнологічні галузі, що істотно знижує потенціал розвитку 

України як конкурентоспроможної держави в довгостроковій перспективі. 

Результати наукових досліджень і науково-технічних розробок суттєво не 

впливають на зростання валового національного продукту, наукоємна складова 

якого не перевищує 1,5%. 

Зрозуміло, що з огляду на ситуацію в країні, держава не в змозі повністю 

фінансувати науково-технічних розвиток економіки. Тому її основне завдання – 

створення умов для економічної та моральної мотивації праці творчої людини, 

забезпеченні економічної зацікавленості наукових інвесторів і підприємств у 

впровадженні новітніх технологій. 

Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в 

Україні» спрямований на створення умов для ефективного використання знань 

та формування національної інвестиційно-інноваційної моделі при забезпеченні 

прав приватної власності, включаючи об’єкти інтелектуальної власності. Згідно 

із завданням уряду розширення і розвиток інноваційної діяльності має стати 



одним з найважливіших системних чинників підвищення рівня 

конкурентоспроможності економіки та національної безпеки України. Йдеться, 

передусім, про впровадження передових технологій, що  реалізуються в галузях 

промисловості із впровадженням передових енергозберігаючих технологій та 

технологій з виробництва та використання альтернативних джерел енергій (в 

першу чергу палива). Уряд повинен звернути увагу на те, що інноваційні 

технології мають не лише економічну, а і соціальну складову, забезпечуючи як 

збереження існуючих, так і створення нових робочих місць, впровадження 

нових технологій, видів палива, збереження довкілля, запобігання «відпливу 

мізків», розвиток регіонів тощо. 

Питанням забезпечення інноваційного розвитку України опікується 

Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Рада нацбезпеки і оборони України. При 

останній створено Міжвідомчу робочу комісію з питань науково-технічної 

безпеки, основним завданням якої, зокрема, є ефективне державне регулювання 

діяльності органів виконавчої влади щодо практичного сприяння інноваційним 

процесам, захисту інтелектуальної власності, трансферу технологій, 

забезпечення технологічної безпеки держави, реалізації державної стратегії 

науково-технічного розвитку України та створення реальних умов для переходу 

економіки на інноваційну модель розвитку. 

Світовою практикою напрацьовано три типи стратегій інноваційного 

розвитку: 

- стратегія перенесення (використання зарубіжного науково-технічного 

потенціалу та перенесення його досягнень на терени власної економіки); 

- стратегія запозичення (освоєння виробництва високотехнологічної 

продукції, що вже виробляється в інших країнах); 

- стратегія нарощування (використання власного науково-технічного 

потенціалу). 

На даний час в Україні переважають ознаки першого та другого типу   

інноваційного розвитку. 



Суттєвий вплив на активізацію інноваційної діяльності повинна 

здійснювати корпоративна (заводська) наука. Більшість промислових 

підприємств України, що займаються науково-дослідною та дослідно-

конструкторською роботою (НДДКР), не проводять фундаментальних чи 

прикладних досліджень, а обмежуються розробками. 

Протягом останніх років фінансування НДДКР як за рахунок 

держбюджету, так і за рахунок власних коштів підприємств зменшилося. 

Суттєво зменшилась кількість вітчизняних та іноземних інвесторів, що 

безпосередньо пов’язано з інноваційним кліматом та загальною ситуацією в 

країні. 

Загалом по Україні за результатами проведеного аналізу визначені 

наступні тенденції та закономірності: 

- переважна більшість підприємств приділяє недостатню увагу проведенню 

НДДКР через відсутність дієвого механізму стимулювання інноваційного 

розвитку; 

- більшу частину прикладних досліджень і розробок виконує галузевий 

сектор науки, а на заводський сектор припадає лише 15…20% від загального 

обсягу; 

- частка витрат на НДДКР заводського сектору в загальному обсязі 

загальнодержавних витрат є дуже низькою: 6…8 відсотків, що свідчить про 

продовження стагнації заводського сектору за обсягом НДДКР; 

- фінансування НДДКР здійснюється підприємствами головним чином за 

рахунок власних коштів та коштів держбюджету. Частка інвесторів (як 

вітчизняних, так і іноземних) є незначною і коливається в межах 10 відсотків; 

- значна частка НДДКР припадає на переробну промисловість, до того ж ця 

частка є стабільною, що вказує на помітну тенденцію до підвищення 

наукомісткості промислового виробництва; 

- продовжує зростати частка розробок технологічного змісту. 

Низька результативність НДДКР як по українській промисловості в 

цілому, так і по заводському сектору зокрема, пояснюється цілим комплексом 



факторів. Так, нестабільні політична та економічна ситуації ускладнюють 

достовірну оцінку попиту на інноваційну продукцію навіть на короткострокову 

перспективу. Нерідко необхідність у подібній продукції може відпасти ще до її 

появи на ринку. У поєднання з недостатнім досвідом маркетингових 

досліджень вказаний фактор є серйозною перешкодою на шляху просування 

нових продуктів до споживача на внутрішньому ринку, а низький рівень 

конкурентоспроможності інноваційної продукції і послуг ускладнює її 

просування на зовнішні ринки. 

Перешкодами на шляху створення ефективної фінансової складової в 

Україні є перш за все повна відсутність мотиваційної та організаційно-правової 

основи багатосторонньої взаємодії держави, академічної науки, прикладної 

науки, освіти та промисловості (бізнесу), результатом якої повинна бути 

взаємна координація зусиль усіх учасників передачі знань. 

Аналізуючи вплив чергового сповільнення розвитку глобальної економіки 

на стан справ в Україні, слід зазначити, що тенденції останнього періоду (у 

тому числі інфляційні) мають і об’єктивні причини, важливою з яких є 

технологічна деградація виробництва. Інвестиції в застарілі технологічні 

уклади спричиняють зростання інфляції витрат. Вимираючі технології, що 

знаходяться в останній сфері свого життєвого циклу і наближаються до своїх 

технологічних меж, здатні поглинути будь-який обсяг інвестицій без адекватної 

віддачі. 

Сьогодні в країні визріли умови для поєднання накопиченого наукового, 

виробничого досвіду та переконливої усвідомленості органів влади всіх рівнів у 

напрямі формування інноваційної стратегії розвитку корпоративних структур 

як рушійної сили в забезпеченні інноваційної складової в економічному 

зростанні країни. 

Важливим напрямом у сфері забезпечення результативності 

корпоративних НДДКР може бути розроблення і реалізація галузевих, 

міжгалузевих програм та проектів за підтримкою держави. Вимогами до цих 

проектів є: 



- засновані на наукових результатах, що визначають світовий рівень 

досліджень у відповідних сферах перспективного напряму науки і техніки, 

критичні технології державного рівня; 

- реалізація повного інноваційного циклу «прикладні дослідження – 

дослідно-конструкторські розробки – освоєння виробництва» за період не 

більше 3-4 років; 

- як результат реалізації проекту – комерційний обсяг реалізованої 

конкурентоспроможної продукції повинен не менш ніж у 2-3 рази 

перевищувати кошти, витрачені на реалізацію проекту. 

Розроблення та подальше впровадження у виробництво інноваційних 

технологій дозволить в значній мірі вирішити питання впровадження 

енергозберігаючих технологій, зменшення питомих витрат енергоресурсів у 

суспільному виробництві, використання нетрадиційних та відновлюваних 

джерел енергії, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і не зовнішніх ринках. 

 

Трансфер технологій як структурна складова інноваційної системи  

Формування і розвиток національної інноваційної системи є невід’ємною 

частиною економічної політики держави. Як відмічено в Концепції розвитку 

національної інноваційної системи, Україна немає іншого шляху розвитку, ніж 

формування економіки заснованої на знаннях економіки інноваційного типу.  

Ефективний інноваційний процес представляє собою послідовність 

творчої, виробничої та комерційної діяльності і в сукупності призводить до 

створення інновації у виробничій і соціальній сферах, дозволяє підняти до 

світових стандартів рівень життя населення і забезпечує економічну безпеку 

держави [11]. 

Справжнє багатство країни визначається не запасами мінеральних ресурсів 

чи золота, а обсягом наукових знань, інтелектуального продукту. 

Ефективність інноваційного процесу охоплює комплекс відносин від ідеї 

до комерційної реалізації і залежить від ефективності механізму трансферу 



технологій. Тому трансфер технологій необхідно розглядати як структурну 

складову інноваційної системи.  

Держава реалізує свою інноваційну політику, забезпечуючи спільну роботу 

науки, виробництва і бізнесу.  

Комерціалізація результатів інтелектуальної творчої праці передбачає їх 

трансфер як в межах держави, так і за її межами. Аналіз зовнішнього трансферу 

на підставі ліцензійних угод свідчить, що переважна більшість імпортованих 

технологій надходить до України із запізненням на 10 і більше років, що 

означає неприйняття українським виробником наявних вітчизняних наукових 

розробок, витиснення національного товаровиробника з внутрішнього ринку, 

суттєвого відтоку капіталу за кордон через сплату роялті та дивідендів, тобто 

інвестування закордонної економіки [12]. 

Тому законодавець основну увагу повинен приділяти антиконкурентному 

контролю при імпорті технологій, просуванню вітчизняних технологій на 

зарубіжні ринки при додержанні зваженого підходу до міжнародного 

співробітництва в сфері трансферу технологій, не обмежуючись лише 

залученням іноземних інвестицій [13]. 

Існує 2 види інвестицій в інноваційні технології: фінансові і науково-

технічні (інтелектуальні). Фінансові інвестиції без залучення новітніх 

технологій можуть дати короткострокові позитивні результати, але в кінцевому 

рахунку не дозолять витримати конкуренції на ринку та зайняти домінуючі 

позиції у відповідній сфері діяльності. Науково-технічні інвестиції в розвиток 

суспільного господарства тільки тоді стають рушійною силою економічного та 

технічного прогресу, коли відбувається широка комерціалізація ОІВ і 

створюються дієві матеріальні стимули в роботі не тільки науковців, а й 

виробничників із залученням їх технічних знань, виробничого досвіду та 

навичок. Тобто залучається інтелектуальний потенціал всіх інноваційного 

процесу. 

Швидке застосування ОІВ на ринок стає можливим, коли забезпечений 

баланс інтересів інвесторів, науковців та виробничників. 



Іноді інтелектуальна складова виробничників в ОІВ може досягати і навіть 

перевищувати первинну інтелектуальну складову ОІВ. 

Винаходи та корисні моделі стають придатними до впровадження, коли 

забезпечені необхідною нормативно-технічною документацією, яка, у свою 

чергу, може мати ознаки ОІВ у вигляді НОУ-ХАУ.  

Для ефективного використання наукового та інтелектуального потенціалу 

необхідно задіяти всі складові механізму трансферу технологій. І саме основне 

– забезпечити трансфер технологій на законодавчому та фінансовому рівнях: 

державне фінансування; приватне інвестування та інтелектуальне інвестування. 

Останнє нерозривно пов’язано із захистом прав інтелектуальної класності, 

створенням організаційних структур доведення наукоємних розробок до 

споживача. 

У зв’язку з низькою рухливістю та бюрократичною повільністю державних 

органів, створені за рахунок державного фінансування об’єкти права 

інтелектуальної власності швидко застарівають ще до залучення їх до 

господарського обігу.  

Залучення приватного та інтелектуального інвестування залежить від ряду 

факторів, які впливають на ефективність їх використання: потреба в значних 

фінансових ресурсах під час проведення науково-дослідних  та дослідно-

конструкторських робіт; значні фінансові ризики; відсутність гарантованої 

ефективної інноваційної експертизи проектів; недостатньо дієвий механізм 

охорони прав інтелектуальної власності; значний проміжок часу від вкладання 

грошей до отримання фінансового результату.  

Стимулювання фінансування наукових досліджень і прикладних розробок 

приватними структурами визначено в проекті Закону України «Про венчурну 

діяльність в інноваційній сфері». 

Венчурне фінансування інноваційної діяльності є важливим фінансовим 

засобом технічного прогресу в пост-індустріальному суспільстві.  

Венчурний бізнес – різновид бізнесу, що орієнтується на практичне 

використання технічних і технологічних новинок, результатів наукових 



досліджень, ще не апробованих на практиці і які мають підвищений 

економічний ризик, але при досягненні позитивного результату забезпечують 

високі прибутки. 

Інноваційна діяльність тісно пов’язана із сукупністю правовідносин у 

сфері інтелектуальної власності. Тому принципового значення набуває 

вирішення питання щодо спільного володіння правами (авторства) на об’єкти 

права інтелектуальної власності та винагороди за їх впровадження. 

Для активізації інноваційної діяльності та діяльності в сфері трансферу 

технологій Кабінет Міністрів України прийняв Постанову, в якій передбачена 

винагорода не тільки авторам інноваційних технологій, а й особам, які 

сприяють їх впровадженню у виробництво. Це повинно стати вагомим важелем 

у мотивації інтелектуальної праці не тільки науковців, а й виробничників, їх 

зацікавленості у впровадженні результатів науково-дослідних (НД) та дослідно-

конструкторських робіт (ДКР) у виробництво. Крім фінансової підтримки НД 

та ДКР держава повинна створювати механізми зниження інноваційних ризиків 

та подолання так званого «інноваційного бар’єру», що визначає потенційну 

можливість або неможливість комерційного використання досягнень науки, 

створювати умови за яких інтереси вчених-виробничників та інвесторів 

зближуються. 

Основним завданням держави є створення умов для подолання розриву 

між кількістю результатів науково-технічних розробок та фактичною кількістю 

їхнього комерційного використання. 

Кожна з економічно розвинутих країн має свій досвід подолання 

«інноваційного бар’єру». Існує ряд способів такого подолання, але в основі 

кожного знаходиться венчурний капітал (венчурні фонди). 

Становлення системи венчурного інвестування в науково-технічній сфері, 

розвиток малого інноваційного бізнесу шляхом формування сприятливих умов 

та інфраструктури (технологічні інноваційні парки, інкубатори, технопарки, 

центри трансферу технологій тощо) є тією низкою принципових заходів, яку 



необхідно впроваджувати у процесі комерціалізації результатів досліджень і 

розробок. 

Інноваційно спрямована державна політика повинна бути націлена на 

розвиток малого технологічного бізнесу, на розробку й розвиток різних 

фінансових механізмів фінансування науково-технічних досліджень на 

державному рівні, на створення системи трансферу результатів НД та ДКР. 

Для перетворення трансферу технологій на дієвий інструмент реалізації 

пріоритетів технологічного розвитку держави необхідно забезпечення 

широкого доступу до патентної інформації, надання послуг на ринку 

інноваційного продукту. Для цього необхідно створити централізований банк 

даних про новітні науково-технічні дослідження, їх технологічні показники. 

Здійснення трансферу вітчизняних інноваційних технологій сприятиме охороні 

державних і громадських інтересів від негативного впливу імпортування 

технологій на розвиток пріоритетних галузей економіки країни, в тому числі 

вирішення проблеми удосконалення діючих механізмів стандартизації, 

метрології та сертифікації, узгодження передбачених у чинному законодавстві 

(ЦК України, ГК України та в спеціальних законах України) правових форм  

(договори), які використовуються при трансфері результатів інноваційної та 

інтелектуальної діяльності. 

Більшість країн, які свій майбутній економічний розвиток пов’язують із 

здобутками науки та активними інноваційними процесами, розробили 

нормативно-правову базу, що визначає стратегічне та концептуальне бачення 

національної економічної системи. 

В Україні правовою основою для створення та регулювання ринку 

технологій є Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій» та відповідні йому нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади. Так, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2007 № 995 наголошує, що «Трансфер технологій є 

найважливішою частиною інноваційного процесу. Це процедура передачі нових 

науково-технічних знань від власника (розробника) до виробника (замовника). 



При цьому учасники процедури на підставі правового договору (ліцензійного 

контракту) вступають у договірні відносини, спрямовані на досягнення, 

передусім, матеріального успіху від впровадження нових знань (технологій) у 

виробництво. Трансфер технологій, який базується на комерціалізації ОІВ, є 

необхідною умовою у сучасній постіндустріальній державі». Прискорений 

перехід до такої форми роботи на ринку інтелектуальної власності надзвичайно 

важливий для України. 

Кабінетом Міністрів України також прийнята Концепція розвитку 

національної інноваційної системи, розрахованої на період до 2025 року. 

В Концепції наголошується на необхідності всебічної підтримки 

інноваційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях 

інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових 

досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов 

для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості.  

Передбачено створення сприятливих умов для інвестування венчурного 

капіталу у високотехнологічні інноваційні проекти, трансферу технологій та 

підвищенню ефективності охорони прав інтелектуальної власності шляхом 

формування та забезпечення розвитку ефективної системи капіталізації 

результатів інтелектуальної діяльності та впровадження ефективної системи 

трансферу технологій. 

Реалізація передбачених Концепцією заходів дозволить: 

- створити умови для провадження ефективної діяльності суб’єктами, які 

створюють (сприяють створенню) та поширюють нові знання та технології, а 

також застосовують їх у господарській діяльності; 

- збільшити частку інноваційної продукції в прирості валового 

внутрішнього продукту, яка повинна досягти не менш як 30 відсотків 

загального обсягу приросту валового внутрішнього продукту; 

- активізувати залучення об’єктів інтелектуальної власності, матеріальних, 

фінансових і кадрових ресурсів для забезпечення технологічного розвитку 

національної економіки; 



- збільшити до 50 відсотків частку інноваційної продукції в обсязі 

виробництва промислової продукції; 

- підвищити до 60 відсотків частку інноваційно активних підприємств у 

промисловості та до 30 відсотків – частку сектора високотехнологічних 

виробництв в структурі переробної промисловості; 

- збільшити у 5…7 разів обсяг експорту високотехнологічної продукції та 

технологій. 

У сучасному світі вирішальним фактором економічного розвитку є 

інститут авторського права та промислової власності. 

Через стимулювання створення об’єктів інтелектуальної власності (як 

основної складової інноваційної системи), їх захист та комерціалізацію 

створюються умови для досягнення гідного місця в світовій спільноті. 

 

Комерціалізація та захист об’єктів інтелектуальної власності 

Членство України в СОТ вимагає виконання всіх договорів цієї організації, 

у тому числі і з питань інтелектуальної власності як головної передумови 

економічного зростання суспільного виробництва. Основні правові норми СОТ, 

пов’язані з інтелектуальною власністю, містяться в Угоді про торгівельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (Угодо ТРІПС). 

З урахуванням сучасних світових тенденцій зв'язок науки та бізнесу з 

виробництвом стає головним фактором, що визначає ринкову стратегію не 

тільки окремого підприємства чи галузі, а і національної економіки в цілому. В 

цих умовах об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) набувають особливого 

значення і змісту. Рівень наукового потенціалу, його використання визначає 

ролі і місце будь-якої держави у світовій спільноті і має вирішальне значення з 

точки зору національної безпеки. 

Рушійною силою технічного прогресу є наукова та науково-технічна 

діяльність та пов’язана з нею інтелектуальна власність на результати цієї 

діяльності. 



Головним завданням держави в умовах жорсткої міжнаціональної 

конкуренції є створення дієвих умов для залучення до науково-технічної 

діяльності широкого кола науковців, винахідників та провідних фахівців 

промисловості, надання ефективних важелів для швидкого впровадження 

результатів їх творчої діяльності у виробництво шляхом ефективної 

комерціалізації ОІВ. 

Розробка новітніх технологій не означає, що вони автоматично 

перетворяться в наукоємну продукцію, яка сома по собі буде впроваджена у 

виробництво. Для цього необхідно визначити оптимальні шляхи їх 

комерціалізації. Отже, потрібна ефективна система підготування ОІВ до 

комерціалізації та введення їх в господарський обіг. 

Україна, проголосивши інноваційний шлях розвитку своєї економіки, 

створює законодавчу базу для взаємодії науки, освіти та виробництва. Зокрема, 

на це спрямовані закони України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки 

інноваційної діяльності в Україні»,  постанова Верховної Ради України «Про 

концепцію науково-технічного та інноваційного розвитку України», інші 

нормативно-правові документи центральних органів виконавчої влади. 

У січні 2004 року введено в дію Цивільний кодекс України (ЦК), в якому 

регламентуються юридичні та правові аспекти створення ОІВ, наведено їх чітке 

визначення, а також визначені майнові та немайнові права на інтелектуальну 

власність. 

З огляду на практику застосування законів та з урахуванням вимог 

сьогодення введено в дію зміни та доповнення до законів України «Про захист 

прав на винаходи та корисні моделі» та «Про авторське право та суміжні 

права». 

За таких умов суспільство і промисловість починають все більше 

усвідомлювати важливість використання об’єктів інтелектуальної власності в 

господарській діяльності та обороті. 



Для комерціалізації наукоємних продуктів, створюваних ВНЗ та НДІ 

необхідно мати тісні зв’язки з промисловістю і дієвий механізм залучення до 

цього процесу виробничників та промисловців. 

Для поєднання зусиль ВНЗ, НДІ та промисловості Міносвіти і науки 

України затвердило типове Положення про підрозділи комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності ВНЗ. Основним завданням таких підрозділів є 

ефективне використання наукового потенціалу  та сприяння комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності, що створюються під час проведення 

науково-дослідних робіт, просування на ринок науково-технічних розробок, 

залучення інвестицій для фінансування науково-технічної діяльності, 

здійснення експертизи комерційного потенціалу науково-технічної продукції, 

розв’язання юридичних проблем, зокрема забезпечення набуття прав на ОІВ та 

захист прав та інтересів винахідників. 

Особливе місце серед об’єктів права інтелектуальної власності займає 

комерційна таємниця чи «know-how», правовідносини з якої регулюються ЦК 

України. На відміну від винаходу, який є результатом творчості, «know-how» є 

не лише певним ідеальним об’єктом і результатом творчості. Для того, щоб 

результат творчості став комерційною таємницею, об’єктом правової охорони і 

об’єктом права інтелектуальної власності необхідні додаткові умови, які 

зазначені у ч.1.статті 55 ЦК України, а саме: інформація повинна бути 

невідомою та важкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким 

видом інформації, вона повинна мати комерційну цінність і повинна бути 

предметом адекватним існуючим обставинам заходів щодо збереження її 

секретності. 

З розробленням та комерціалізацією «know-how» пов’язано не тільки 

технічний прогрес підприємства, а і його економічна безпека (захищеність). 

Найхарактернішим прикладом «know-how» є технологічні секрети, які 

стосуються оптимальних режимів обробки сировини та напівфабрикатів. 

За умов ринкової економіки доцільно патентувати тільки ті винаходи, що 

відносяться до кінцевих продуктів виробництва і порушення майнових прав на 



які можна визначити завдяки аналізу випущених на ринок товарів, а всю іншу 

технічну інформацію зберігати як «know-how», супутню винаходам, що 

патентуються або вже запатентовані. 

Більшість технологічних секретів можуть служити саме такими супутніми 

до патентів «know-how». 

Об’єктами авторського права на «know-how» є інформація, що міститься в 

текстовій чи графічній документації на будь-яких етапах її розробки і, 

особливо, у комплектній робочій технічній документації, нормативно-технічній 

документації (технологічних регламентах, інструкціях, рецептурах), звітах про 

науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи, 

підготовлених для конкретного замовника при умові, що до цієї інформації 

застосовуються адекватні існуючим обставинам заходи щодо збереження її 

секретності. 

Інтелектуальна власність обумовлює інвестиційну привабливість будь-

якого інноваційного проекту, а підвищення рівня юридичної охорони 

інтелектуальної власності сприяє інтеграції держави у світове співтовариство. 

Перехід від сировинної економіки до економіки, яка будується на знаннях, 

неможливий без комерціалізації ОІВ. 

Інвестиції – це не тільки всі види майнових цінностей, а ще й 

інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності 

для отримання прибутку чи досягнення певного соціального ефекту. До таких 

інтелектуальних цінностей відносяться майнові права інтелектуальної 

власності, сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 

оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, 

необхідних для організації того чи іншого виду виробництва. 

Однією з форм інноваційної діяльності є впровадження досягнень науково-

технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що передбачає 

впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих екологічно безпечних 

технологій. Ефективність такої діяльності залежить, насамперед, від ефективної 



співпраці науковців та виробничників, зацікавленості в позитивному кінцевому 

результаті кожної з сторін. 

Інтелектуальний капітал визначає конкурентоспроможність економічної 

системи, тому він є вирішальним ресурсом розвитку. Якщо мати на увазі 

підприємство, то його інтелектуальним капіталом є сума всіх тих знань, 

навичок, творчих здібностей, виробничого досвіду, якими володіють 

працівники цього підприємства, а також наявність патентів на винаходи, 

торгівельних марок, авторських прав, ліцензій, інших прав інтелектуальної 

власності. 

Інтелектуальний капітал формується як шляхом накопичення 

нематеріальних активів (авторських прав. Патентів, ліцензій тощо), так і через 

людський фактор: виробничий досвід, знання, комерційну таємницю. Тобто 

складовою інтелектуального капіталу є інтелектуальна власність. 

 

Відсутність відповідної мотивації з боку виробничників гальмувала до 

недавнього часу процеси впровадження у виробництво результатів науково-

технічної діяльності. Створена в Україні законодавча база дозволяє залучати 

бізнес до інноваційних проектів шляхом комерціалізації ОІВ, до яких 

відноситься сукупність технічних, технологічних, комерційних знань, 

виробничих секретів, навичок та виробничого досвіду, якими володіють 

виробничники («know-how»). 

Зазвичай «know-how» містить більш широку технічну інформацію по 

здійсненню технологічного процесу, ніж опис винаходу в патенті. Наявність 

«know-how» забезпечує швидке впровадження наукових розробок у 

виробництво, забезпечує оптимізацію їх використання, надає мотивацію 

творчій праці виробничників. Об’єднання винаходів, захищених патентами, та 

супутніх їм «know-how» в цілісний об’єкт інтелектуальної власності з 

подальшою його комерціалізацією надає мотивацію творчій праці 

виробничників, стає суттєвим важелем прискорення економічного розвитку 

суспільного господарства, працює на економічну незалежність країни. 



Глобальне конкурентне середовище сприятливе лише для наукоємних, 

високотехнологічних виробників. 

Колегія Міносвіти і науки 02.06.2005 ухвалила Концепцію нової державної 

політики підтримки винахідницької діяльності для виробництва 

конкурентоспроможної продукції. Концепція передбачає проведення аналізу 

технологій, що використовуються на даний час, та складання переліку діючих 

підприємств всіх форм власності, існуючі технології яких не відповідають 

вимогам енергозбереження, екологічної безпеки, світовому рівню технологічної 

культури, а також вибір підприємств, готових до технологічних новацій для 

визначення державної підтримки інноваційного процесу на конкретному 

підприємстві. 

Підґрунтям інноваційних проектів є об’єкти права інтелектуальної 

власності і це визначає комерційну зацікавленість підприємств у питаннях 

використання та правової охорони ОІВ. 

На відміну від великих компаній, середні і невеликі підприємства, до яких 

належать підприємства харчової промисловості, не мають достатнього 

фінансового ресурсу для самостійного створення та доведення до промислового 

впровадження ОІВ, а також для набуття прав на них. Вони не мають патентно-

ліцензійних відділів що забезпечують реєстрацію, правову охорону та 

комерціалізацію ОІВ. Тому використання інтелектуальної власності на цих 

підприємствах здійснюється в умовах недостатньої обізнаності. Це не  дозволяє 

в повній мірі використовувати переваги, які надає інтелектуальна власність у 

бізнесі. Крім того, незнання законодавства, що регулює правові відносини у 

сфері інтелектуальної власності, може призвести до порушення підприємством 

чужих прав на ОІВ, що тягне за собою адміністративну, цивільну чи 

кримінальну відповідальність. 

Керівники підприємств в умовах сучасної ринкової економіки повинні 

свідомо використовувати ОІВ для підвищення конкурентоспроможності 

власного виробництва без порушення прав інтелектуальної власності інших 

суб’єктів господарювання. 



Комерціалізація ОІВ дозволяє збільшити капіталізацію підприємств за 

рахунок залучення їх нематеріальних активів до господарського обігу. 

Інтелектуальний капітал визначає конкурентоспроможність економічної 

системи і формується з двох складових. Перша – нематеріальні активи: патенти, 

ліцензії, авторські права тощо. Друга – сума технічних знань, навичок, 

виробничого досвіду, творчих здібностей, секретів виробництва та комерційної 

таємниці («know-how»), якими володіють працівники підприємства. 

ОІВ стають привабливими для виробництва тільки тоді, коли вони готові 

до впровадження на даному виробництві з урахуванням його технічних та 

технологічних можливостей та особливостей. 

Основною умовою комерціалізації ОІВ є наявність відповідної 

нормативно-технічної документації: технічних умов, технологічних 

регламентів та інструкцій, рецептур, конструкторської документації, яка 

відноситься до ОІВ у формі «know-how» і розробляється з урахуванням 

специфіки конкретного підприємства або групи підприємств за участю 

провідних фахівців галузі. 

Об’єднання патентів на винаходи та відповідної НТД є пакетом ОІВ, 

готовим до комерціалізації. Вартість такого пакету значно перевищує вартість 

самого винаходу і надає мотивацію до творчої праці працівників підприємств, 

стає суттєвим фактором прискорення економічного розвитку суспільства. 

Продаж ліцензій також є ефективним шляхом впровадження інноваційних 

технологій у виробництво. Доходами від продажу ліцензій юридичні або 

фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження. 

 

Об’єкти інтелектуальної власності як нематеріальні активи 

підприємства 

Сучасний етап розвитку суспільства дозволив сформувати інфраструктуру 

розвитку нематеріальних активів (НМА), яка об’єднує інформаційні, 

комп’ютерні та наукоємні технології. Вирішення виробничо-економічних 

завдань сучасних компаній по забезпеченню прибутку при зниження трудових, 



фінансових та матеріальних витрат залежить від інтелектуалізації праці. Це 

надає особливого значення НМА як засобам інтелектуалізації виробництва. 

Властивість, що є основною цінністю нематеріальних активів, полягає у 

можливості трансформації їх інноваційного потенціалу у новизну товарів і 

послуг. При цьому характеристики даного ресурсу не погіршуються та термін 

його використання практично необмежений.  

Протягом нового століття тенденція збільшення частки НМА в 

закордонних компаніях відносно матеріальних стала переважаючою, а у деяких 

випадках – домінуючою. Яскравим прикладом цього є оцінка статків 

засновників соціальних мереж, а також будинків моди. 

Вирішальну роль в активізації використання НМА відіграло усвідомлення 

людством вичерпності природних ресурсів – сировинних запасів промисловості 

та вуглеводневих джерел енергії. Актуалізації інтелектуальних складових праці 

також сприяло різке погіршення екологічного стану. 

Ефективність сучасної економіки зумовлена можливостями переносу 

управлінського акценту з матеріальних ресурсів організації на нематеріальні, 

які порівняно з першими мають ряд переваг: невичерпні за природою джерела 

формування, органічно вбудовуються в господарську систему у вигляді 

нововведень та інновацій, найбільш повно відповідають вимогам поточного 

стану науково-технічного розвитку суспільства. Особливо цінним є те, що в 

основі даних ресурсів (людських, інтелектуальних) знаходяться знання, які, 

залишаючись головним фактором розвитку людського потенціалу, стають 

визначальним джерелом формування додаткової вартості. 

Сучасний етап розвитку суспільства часто називають інформаційним. 

Розвиток інформаційних технологій дозволив інтенсифікувати використання 

знань. Мобільність, доступність якість знань зумовили появу економіки знань, 

яка розглядається як реальна альтернатива сировинному, екологічно 

небезпечному і тому тупиковому напрямку розвитку. 

Розвиток засобів комунікації, в першу чергу Інтернету, зумовив суттєві 

зміни і в організації роботи як офісних компаній, так і підприємств. 



Недавно у діловому словнику з'явився новий, але вже дуже важливий 

термін. Йдеться про "гігноміку" (gig economy) — це модернова модель 

економіки, яка передбачає вільну і короткострокову форму "зайнятості" —

 фріланс. Величезна кількість професіоналів з великим набором навичок з 

різних сфер діяльності є рушійною силою зростання гігноміки. А бар'єри на 

цьому шляху з часом тільки руйнуються. 

Тенденція до швидкого розвитку гігноміки підкріплена швидкою 

еволюцією технологій, зокрема хмарних сервісів, які дають можливість за 

помірні гроші отримати доступ до ваших даних з будь-якої точки планети. 

Тому прогресивні компанії все частіше залучають віддалених співробітників 

для виконання проектної роботи, а не тримають штат «про всяк випадок». Це 

дозволяє економити витрати на заробітну плату і офісний простір (і звільнити 

фінансові ресурси для інвестицій у розвиток проекту), при цьому ефективність 

праці тільки підвищується: фрілансер зацікавлений швидко виконати роботу і 

отримати оплату. Така форма співпраці незабаром буде розширюватися на все 

більше й більше позицій штатного розкладу компаній. 

І прогнози в цьому напрямку говорять багато про що. У дослідженні 

компанії Intuit говоритися, що до 2020 року 40% американців будуть працювати 

як незалежні підрядники. І це логічно, враховуючи, що найактивнішим 

поколінням на ринку праці на той момент будуть мілленіали, які більш схильні 

саме до віддаленої формі роботи і не люблять засиджуватися довго на одному 

місці (на відміну від попереднього покоління, представники якого змінюють 

лише кілька місць роботи за все життя). 

При виконанні заходів з удосконалення процесу управління НМА в 

компанії починає працювати механізм розвитку її інтелектуального потенціалу, 

який визначає інноваційний прогрес та капіталізацію результатів науково-

технічної діяльності, тобто забезпечує її економічну ефективність. У певний 

момент зростаючий рівень інтелектуального потенціалу дозволяє генерувати 

нову інформацію (знання), що призводять до появи інновацій та нововведень. 

Останні впливають не тільки на зовнішнє середовище, вони збагачують 



інтелектуальний потенціал самої організації, якісно поліпшують її ресурси 

(людські, інформаційні, матеріальні) та збільшуючи вартість та обсяг її НМА. 

Освоєння та застосування нових знань приводить до етапу, на якому 

відбувається якісне зростання характеристик інтелектуального потенціалу 

організації. Як правило, цей етап характеризується успішним завершенням 

одного управлінського циклу та початком іншого – в перспективі даний процес 

повторюється і носить спіралеподібний характер. 

Згідно з нормами вітчизняного законодавства до нематеріальних об’єктів 

відносять різного роду права, у т.ч. право на використання об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Основною рисою об’єкту права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів є наявність документів, які оформлені належним чином 

і підтверджують наявність самого нематеріального активу та право 

підприємства на результати інтелектуальної праці (патенти та інші охоронні 

документи, договори щодо відчуження та придбання). 

Нематеріальні активи є об’єктом правовідносин і їх облік забезпечується 

нормативно-правовою базою, що включає відповідні закони, положення з 

бухгалтерського обліку, методичні рекомендації та інструкції профільних 

міністерств. 

Увага, що приділяється інтелектуальній власності, викликана двома 

основними причинами. Перша – її використання може забезпечити суттєво 

більший економічний ефект, ніж використання звичайних матеріальних 

активів. Друга – інтелектуальна власність сама по собі має вартість і може бути 

об’єктом купівлі – продажу. 

Значну вартість НМА не введено до господарського обігу і не враховується 

при приватизації підприємств, в результаті чого нові власники приватизованих 

підприємств отримують відповідну додаткову вартість за рахунок об’єктів 

промислової власності на невраховану інтелектуальну складову, яка була 

створена колективом вчених та інженерів, праця яких в процесі приватизації 

була знецінена. 



Власник підприємства повинен приділяти постійну увагу проблемі НМА. 

Якщо цією проблемою займеться конкурент, то так само без істотних витрат він 

може встановити контроль над підприємством чи захопити його. Досвід 

останніх років показав, що незаконне використання ОІВ є підґрунтям до такого 

явища, як рейдерство. 

Існує три шляхи залучення НМА до господарського обігу: 

- збільшення капіталізації підприємства за рахунок реєстрації, оцінки і 

залучення в обіг НМА підприємства; 

- організація безпеки бізнесу за рахунок недопущення встановлення прав 

на НМА третіх осіб або конкурентів; 

- оптимізація оподаткування підприємства з використанням можливостей, 

передбачених діючим законодавством. 

Згідно з протоколом ТРІПС СОТ нерезидентам забезпечуються рівні умови  

роботи на ринку нематеріальних активів. Отримуючи доступ до вітчизняних 

науково-технічних розробок, іноземні компанії реєструють ОІВ на себе і 

інвестують власний бізнес за рахунок ліцензійних платежів українських 

підприємств. 

Комерціалізація ОІВ дозволяє збільшити капіталізацію підприємства за 

рахунок залучення в обіг НМА, організувати безпеку бізнесу за рахунок 

недопущення встановлення прав конкурентів на ОІВ, оптимізувати 

оподаткування підприємства. 

 

Висновок 

У ХХІ столітті для країни, яка хоче увійти до спільноти розвинених країн, 

альтернативи інноваційній моделі розвитку не існує. Україна має значний 

науковий та технологічний потенціал, який здатен забезпечити перехід на 

інтенсивний розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв, вихід 

вітчизняних фахівців на світових ринок знань та інформації. 

За сприяння держави (не тільки фінансового, але й інформаційного) та 

вирішення проблемних питань розвитку країни Україна протягом нетривалого 



часу здатна зайняти достойне місце в світі як по рівню матеріального стану 

населення, так і рівню розвитку науки. 

 

 


