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РОЛЬ ЗНАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах ведення бізнесу інновації та нові технології 

забезпечують підприємствам стійкий, довготривалий розвиток. Для розвитку 

інноваційним шляхом не достатньо лише ресурсів, необхідні знання як 

ефективно використовувати наявні ресурси або як залучити необхідні ресурси 

ззовні. Роль знань у ведені бізнесу є дуже значною. В цілому, вміле 

використання знань забезпечує підприємству: 

 Збільшення ефективності ведення економічної діяльності; 

 Здатність витримувати конкуренцію; 

 Здатність розкривати потенціал інноваційного розвитку. 

Підприємства можуть продукувати нові технології та інновації 

самостійно або ж залучати їх ззовні.  

У випадку самостійного продукування підприємством нових технологій 

виникає потреба у комерціалізації – конвертуванні результатів наукової 

діяльності у грошовий еквівалент. Комерціалізація наукових розробок є одним 

із перспективних напрямків залучення додаткових коштів до бюджету 

підприємства. Але для цього необхідні знання як перетворити технології та 

інновації у джерело прибутку, перетворити їх на самостійний продукт, що має 

свою ринкову вартість. 

Розглянемо погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на поняття 

комерціалізації, які наведені у табл.1. 

 



Табл.1. Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на поняття комерціалізації. 

Мешко Н.П., 

Робота П.В. 

Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності – це 

взаємовигідні дії всіх учасників процесу перетворення результатів 

інтелектуальної праці у ринковий товар з метою отримання прибутку 

чи іншої ринкової вигоди. [1, с.41-42]. 

Маккой Е.П., 

Бадінелі Р., 

Коебель К.Т., 

Табет В. 

Ми визначаємо комерціалізацію як скоординоване виконання всіх 

процесів, необхідних для успіху інноваційної продукції зі стадії 

розвитку до впровадження на існуючий ринок [2, с.2] 

Бендеріен Р. Комерціалізація – це «перетворення або просування «технології» в 

стан, коли вона є прибутковою», а технологія стосується ноу-хау, 

техніки, запатентованих чи іншим шляхом привласнених процесів, 

матеріалів, устаткування, систем. Комерціалізація – це процес 

переміщення технології або інноваційної концепції від стадії ідеї до 

ринку. [3, с.74]. 

Лихолєтов А.В., 

Лихолєтов В.В., 

Пестунов М.А. 

Поняття «комерціалізація технології» припускає обов'язкове 

комерційне використання інформації про технологію – з обов'язковим 

отриманням вигоди, яка найчастіше вимірюється в грошових 

одиницях. [4, с.19]. 

Дорофеєва В.В. Комерціалізація інновацій – діяльність з продажу або сприяння 

продажу інноваційних товарів та послуг [5, с.57] 

Жиц Г.І., 

Квашніна М. Н. 

Комерціалізація технологій являє собою процес перетворення 

результатів науково-технічної діяльності в товар та їх ефективну 

реалізацію в промислових масштабах [6, с.47-49]. 

 

Таким чином, комерціалізація – це діяльність, що потребує специфічних 

знань пов’язаних із доведенням технологій чи інновацій до стану (в залежності 

від етапу, на якому вони перебувають) до продукту у матеріальній чи 

нематеріальній формі, який можна продати з метою отримання прибутку. 
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