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ВСТУП
‘If we continue to develop our technology
without wisdom or prudence,
our servant may prove to be our executioner'
Omar Bradley

Наразі людство переживає перехід до 4-ї промислової революції – епоху великих подій, великих відкриттів, і, водночас, великих
парадоксів: створення як нових можливостей для вирішення, так і
загострення глобальних соціальних, технологічних та економічних
проблем людства. Нині світову спільноту все більше непокоять питання подвійних стандартів, великих нерівностей і дисбалансів, які
сподіваються подолати за допомогою нових ідей, нових знань та нових
рішень. Сучасними світовими драйверами інноваційного розвитку
є дослідницькі університети, які стали потужною науково-технологічною базою всіх життєво-важливих сфер та видів господарської
діяльності: від медицини до космосу. Посилити свій комплементарний вплив на суспільство університетам дозволяє виконання
їх третьої місії – імплементації у господарську практику суспільнокорисних ефектів наукових досліджень та розвиток академічного наукоємного підприємництва на основі трансферу технологій. У ХХІ ст.
започатковано нову доктрину управління науковими досягненнями –
доктрину «відкритих інновацій», що з набуттям правового захисту
перетворюються на інтелектуальні об'єкти, для комерціалізації яких
у дослідницьких університетах створюються нові підприємства і високотехнологічні робочі місця, прискорюється випуск наукоємної
продукції, що в підсумку забезпечує динамізм розвитку економіки на
інноваційних засадах.
Складні геополітичні та соціально-економічні виклики, що постали перед Україною, зумовлюють унікальні можливості для побудови ефективної національної інноваційної системи інтенсивного
відтворення й використання українського наукового потенціалу та,
як наслідок, – підвищення її конкурентоспроможності на світовій
арені. Відтепер технологічний фактор постає одним із визначальних
чинників соціо-культурного та економічного зростання. Втім мережа
офісів, що відповідають за комерціалізацію українських наукоємних технологій, функціонально слабка й нерозгалужена. Їх робота
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характеризуються формалізованими цілями, недосконалою організацією, застосуванням розрізненого інструментарію, а також низькою
мотивацією для досягнення вагомих результатів. Як і у розвинених
країнах світу, переважна більшість українських центрів трансферу
технологій функціонують у складі дослідницьких університетів. Відтак розгляд проблеми активізації трансферу технологій потребує всебічного осмислення інституційних засад вироблення і провадження
державної інноваційної політики, спрямованої на генерування синергії між університетами, бізнесом і державою, враховуючи ризики
і довгострокові тенденції сучасного науково-технічного розвитку,
а також кращі світові практики дифузії інновацій у дослідницьких
університетах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що проблема
інновацій та технологічного трансферу у дослідницьких університетах цікавить вітчизняних та зарубіжних науковців досить давно.
Останніми роками теорія та практика інноваційного розвитку університетів стала предметом пильних наукових розвідок відомих зарубіжних дослідників – фахівців у сфері інноваційного менеджменту,
маркетингу, авторів концепцій ринкової трансформації академічної
науки та трансферу технологій.
Теоретико-методологічні засади досліджень інноваційної проблеми активізації технологічного трансферу в індустріальній та
постіндустріальній економіці сформували такі відомі зарубіжні дослідники, як А. Аббас, А. Авдік, Т. Аллен, Р. Аткінсон, Д. Багліеріа,
Ф. Балдібc, К. Баркер, Й. Бекман, М. Беннан, А. Берет, А. Бернасcоні,
Ш. Брезнітц, С. Бредлі, Ф. Веласко, В. Вілмот, С. Вінтер, Б. Гаррет,
М. Гіббоне, М. Горбунова, Д. Гібсон, Р. Гріголіене, Дж. Досси, Л.‑Б. Дороті, П. Друкер, Г. Іцковіц, Дж. Козметскі, А. Лінк, Р. Нельсон, К. Карлсон, П. Квінтас, С. Коріа, У. Коуелл, П. Ксіаобао, В. Мухопад, Д. Мессі,
Л. Мінделі, Л. Лейдесдорфа, М. Олівера, В. Раймонд, К. Раманатан,
Й. Рід, А. Роат, Д. Роджерс, У. Сандстрому, Ф. Сантьяго, Р. Солоу,
Т. Таммі, А. Тейксейра, С. Темель, Л. Тіані, C. Тукід, А. Уалл, Д. Уілд,
Г. Чесбро, Н. Фонштейн, К. Фрімен, О. Шапошніков, П. Шульт, К. Хайтер, І. Ясюкі, Ф. Янсен та ін. Вузлові проблеми дифузії інновацій,
трансферу технологій і просування інноваційних продуктів на ринок аналізувалися Ф. Бассом, Дж. Козметскі, Г. фон Крогом, М. Кене,
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Ч. Кімом і Р. Моборном, Ф. Котлером, Д. Моррісоном, Д. Муром, Е. Роджерсом, А. Слівотскі.
Проте новітню парадигму розгортання та прискорення інноваційних процесів започаткував Г. Чесбро, що дістало назву концепції
«відкритих інновацій». Так як розробку інституційного забезпечення
прискореної дифузії інновацій здійснено у працях: К. Ерроу, Д. Норта
та Дж. Ходжсона. Протиріччя, що виникають у процесі капіталізації
знаннєвих послуг провідних університетів світу, у тому числі США,
висвітлила у своїх працях Ш. Слотер.
В Україні різні аспекти проблеми розвитку науки, зокрема й комерціалізації перспективних результатів академічних досліджень,
останнім часом також широко обговорюються у наукових колах.
Різноманітні економічні та міждисциплінарні аспекти ринкової
трансформації науки в українських університетах та активізацію їх
інноваційного розвитку відображає науковий доробок Г. Андрощука,
О. Андросової, Л. Антонюк, Ю. Бажала, В. Базилевича, В. Бугрова,
В. Вірченка, А. Вітренка, Т. Гайдай, Л. Губерського, І. Грищенка, І. Єгорова, О. Жилінської, О. Закусила, М. Згуровського, В. Зянька, І. Ігнатюк, С. Калашнікової, Ю. Капіци, М. Когут, Р. Козаченко, І. Корнілової,
С. Корсунського, В. Кременя, О. Кузьміна, С. Лихолета, А. Мазаракі,
А. Маслова, О. Мокія, О. Мрихіної, Л. Назаренко, К. Нероди-Березки,
В. Осецького, В. Пірус, Ю. Полякової, О. Романовського, О. Саліхової,
А. Тофило, С. Філиппової, П. Цибульова, Д. Чеберкуса, О. Чоботюк,
Д. Черваньова, Т. Юхновської та ін.
Незважаючи на наявність значної кількості наукових публікацій з
інноваційної проблематики, актуальним питанням активізації розвитку трансферу технологій в Україні приділено ще недостатньо уваги.
Бракує єдиного підходу щодо вибору оптимальної стратегії і бізнес-моделі трансферу технологій для дослідницьких університетів, модернізація діяльності яких відбувається під впливом глобальної конкуренції
на міжнародних ринках освітніх та науково-інформаційних послуг, а
також повсякчасних викликів і протиріч у глобальному знаннєвому
просторі, що динамізують сучасну управлінську практику.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Монографічне дослідження виконане відповідно до науково-дослідної
тематики Комплексної наукової програми «Модернізація суспільного
розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» Київського
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національного університету імені Тараса Шевченка у частині розробки та реалізації науково-дослідних бюджетних тем: «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного
розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної
реєстрації: 0111U006456); «Розробка методів керування системою
трансферу технологій» (номер державної реєстрації: 0116U004825);
«Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя» (номер державної реєстрації: 0116U004822); «Заходи по
реформуванню структури та системи трансферу технологій в університетах» (номер державної реєстрації: 0118U004938); «Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій та формування
підприємницького клімату у дослідницьких університетах України»
(номер державної реєстрації: 0118U001124); «Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України» (номер державної реєстрації:
0119U100323).
Об'єктом монографічного дослідження є процеси активізації
технологічного трансферу у світових та українських дослідницьких
університетах.
Предметом монографічного дослідження є теоретичні засади та
прикладний інструментарій активізації технологічного трансферу у
дослідницьких університетах світу та організаційно-інституційне забезпечення їх реалізації в управлінській практиці дослідницьких університетів в Україні.
Метою монографічного дослідження є формування теоретико-методологічних положень активізації трансферу технологій у дослідницьких університетах світу й розробка організаційно-аналітичного
та інституційного забезпечення їх впровадження в управлінську
практику українських дослідницьких університетів.
Реалізація поставленої мети обумовила вирішення наступних взаємопов'язаних завдань:
–– виявити сутнісні й суб'єктно-об'єктні характеристики технологічного трансферу та методологічний потенціал сучасних
інноваційних концепцій у формуванні теоретичного базису розвитку технологічний трансферу в індустріальній економіці, а
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також запропонувати оптимальну модель технологічного трансферу та авторську класифікацію видів трансферу технологій;
–– визначити інституційні засади активізації трансферу технологій та висвітлити зарубіжний досвід формування наукоємного бізнес-середовища в дослідницьких університетах в умовах
трансформаційних перетворень національної економіки та соціально-економічної невизначеності;
–– проаналізувати сучасну практику інтенсифікації трансферу технологій у дослідницьких університетах, розкрити пріоритетність
організаційних форм та механізмів для усіх суб'єктів інноваційної
діяльності, охарактеризувати функціональне призначення наукових та технологічних парків в інноваційному просторі на основі
вивчення прогресивних світових практик стимулювання їх створення і розвитку;
–– визначити закономірності та інструменти ефективної комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності, а також вплив дієвих інструментів трансферу наукоємних технологій на посилення
конкурентоспроможності дослідницьких університетів;
–– розглянути особливості фінансування академічної науки, зокрема
фундаментальних і прикладних наукових робіт у дослідницьких
університетах розвинених країн світу та України;
–– виявити суперечності розвитку вітчизняних дослідницьких університетів у контексті активізації технологічного трансферу в Україні;
–– запропонувати дієвий інституційно-організаційний інструментарій активізації трансферу університетських технологій в Україні з
огляду на необхідність підвищення ефективності державного регулювання інноваційної сфери національної економіки;
–– сформулювати стратегічні підходи до активізації продукування
об'єктів трансферу та їх комерціалізації у вітчизняних мега-університетах у контексті пропагування міжнародного академічного
підприємництва як імперативу розбудови високотехнологічної,
експорто-орієнтованої та соціально-відповідальної моделі національної економіки;
–– систематизувати принципи стратегічного управління інтелектуальними активами у дослідницьких університетах, визначити вектори їх інноваційних змін, а також виявити причини опору змінам
у комерціалізації інтелектуальної власності;
–– провести маркетингові розвідки щодо просування комерційно-привабливої інтелектуальної продукції на світові ринки та
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проаналізувати розширення можливостей активізації інноваційної діяльності дослідницьких університетів на основі Європейської мережі підприємств (Enterprise Europe Network, EEN);
–– виявити основні ризики розвитку трансферу технологій у національній економіці, зокрема в українських університетах, а також
розробити практичні рекомендації активізації трансферу університетських технологій;
–– запропонувати індикатори оцінювання академічної інтелектуальної
конкурентоспроможності та методичні підходи до оцінювання та
обліку інтелектуального продукту у дослідницьких університетах.
Джерельну теоретико-методологічну основу монографічного дослідження становлять положення сучасної макро- та мікроекономічної теорії, інноваційного менеджменту та маркетингу, які викладені
у роботах українських та зарубіжних авторів, що присвячені проблемам інноваційної економіки та державної інноваційної політики,
трансферу технологій та комерціалізації результатів об'єктів інтелектуальної власності, а також містять інституційно-організаційний
аналіз інноваційних позицій та стратегічних орієнтирів розвитку дослідницьких університетів розвинених країн світу. А крім того оцінки
проведених автором експертних соціо-економічних розвідок.
Інформаційною базою дослідження є офіційні аналітичні видання
та стратегічні програмні документи міжнародних організацій, а саме:
Відомства по патентам і товарним знакам США (USPTO), Всесвітнього
економічного форуму (WEF), Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (WIPO), Європейської Комісії, Організації Об'єднаних Націй (ООН), Організації Економічного Співробітництва та Розвитку
(OECD), Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO), Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD),
Світового банку, Спільноти соціальних інновацій (SIC) та ін. Важливу фінансову інформацію містять звіти зарубіжних центрів інноваційного розвитку та дослідницьких університетів США, Великої
Британії, Федеративної Республіки Німеччини та інших країн світу.
Трансформаційні процеси у сфері наукоємного академічного підприємництва відображають оцінки міжнародних рейтингових індексів –
Глобального економічного індексу (The Global Economy), Індексу
економічної свободи (Economics Freedom), Індексу конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index), Рейтингу університетів світу
(QS) та ін.
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Тенденції інноваційного розвитку України прослідковано в урядових оцінках та статистичній інформації органів держаної влади
України, таких як: Міністерство освіти і науки України, Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національний банк України. Цінний масив аналітичних даних, що відображають практичні аспекти динаміки розвитку технологічного
трансферу в Україні, почерпнуто з матеріалів українських аналітико-експертних компаній, зокрема: Аналітичного центру «CEDOS»,
Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації,
Державної служби статистики України тощо, а також з університетських звітів.
Також у процесі дослідження використовувалися нормативно-правові документи України, США, країн Євросоюзу та інших країн світу,
статистичні довідники Статистичної організації Європейської Комісії, ресурси мережевої платформи Європейської мережі підприємств
(Enterprise Europe Network) та інші інтернет-ресурси.
Методологія дослідження. Теоретико-методологічна та емпірична
база монографічного дослідження ґрунтується на поєднанні структурно-організаційного та інституціонального підходів, що використано
для вивчення проблематики активізації технологічного трансферу у
дослідницьких університетах. Автором було застосовано такі методи
наукових досліджень: суб'єктно-об'єктного, логіко-структурного та
економічного аналізу (зокрема PEST-аналіз і SWOT-аналіз), методи
порівняння, прогнозування, теоретичного узагальнення, а також економіко-статистичні методи аналізу фактичних даних та синтезу різних підходів стратегічного менеджменту. Так, суб'єктно–об'єктний
аналіз використано при розгляді характеру взаємовідносин у сфері
трансферу університетських технологій. Метод аналогії використано
для виявлення розбіжностей між світовими та вітчизняними тенденціями комерціалізації технологій, зокрема у частині інтенсивності
патентування винаходів та економічної віддачі від реалізації об'єктів
інтелектуальної власності. За допомогою методу узагальнення визначено основні інституційні форми передачі технологій та проблеми,
що виникають у процесі формування наукоємного бізнес-середовища в мега-університетах України. Із застосуванням методу порівняння, зокрема рейтингів, що відображають критерії інноваційного
розвитку університетів світу, визначено глобальні тенденції у сфері
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передачі технологій від науки до бізнесу у країнах ЄС та в Україні. За
допомогою методів аналізу та синтезу опрацьовано законодавчо-нормативну базу у сфері комерціалізації академічних знань, здійснено
кількісну оцінку зв'язку між масштабами витрат на науково-дослідну
діяльність та рівнем отриманих академічних інноваційних досягнень.
Метод SWOT-аналізу дав можливість виявити сильні та слабкі сторони, можливості та загрози комерціалізації об'єктів інтелектуальної
власності українськими університетами. Зокрема з'ясовано, що навіть
у топових університетах України дуже слабка позиція щодо патентування винаходів, а про серйозну економічну віддачу від них навіть
не йдеться. Проведення SWOT-аналізу також було застосовано при
визначенні перспектив реалізації start-up чи spin-off проектів на базі
українських університетів, що провадять дослідницьку діяльність.
За допомогою PEST-аналізу виконано моніторинг змін інноваційного макросередовища в Україні за чотирма вузловими напрямами
(політико-правовими, економічними, соціокультурними та технологічними) і виявлено тенденції, обставини й події, що впливають на
прийняття стратегічних рішень, а також ідентифіковано ризики, які
можуть виникати у процесі реалізації стратегії комерціалізації дослідницької продукції в сучасному університеті. Теоретико-практичні
висновки та рекомендації зроблено на основі опрацювання наукових,
міжнародних та українських програмних документів, статистичних і
аналітичних даних, отриманих із офіційних зарубіжних та вітчизняних джерел, а також аналізі власного фактологічного матеріалу.
Наукова новизна полягає у тому, що на підставі дослідження трансферу технологій як інструменту активізації процесу комерціалізації
об'єктів інтелектуальної власності у дослідницьких університетах
обґрунтовано комплекс теоретико-методологічних та практичних
рекомендацій, а також сформульовано стратегічні підходи для вироблення нової методичної парадигми комерціалізації результатів
інтелектуальної праці в університетах з урахуванням еволюційних
тенденцій світової та особливостей розвитку вітчизняної науки.
Основні результати, які мають наукову новизну:
вперше:
–– розкрито сутнісні та суб'єктно-об'єктні характеристики технологічного трансферу, зокрема виявлено стійку суб'єктно-об'єктну
залежність у системі трансферу технологій та основні переваги
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й недоліки практичного функціонування основних організаційних форм трансферу технологій; запропоновано концептуальний
підхід до розуміння взаємовідносин між учасниками процесу
трансферу;
–– запропоновано авторське тлумачення понять «наукоємний бізнес», «ментальна інертність» «корпоративні знання», «start-up»,
«spin-off», «вчений-підприємець», а також індикатори оцінки діяльності окремих організаційних одиниць чи структурних підрозділів, що займаються трансфером технологій задля комерціалізації
результатів інтелектуальної роботи університетських науково-педагогічних працівників;
–– побудовано авторський чорирьохфазний процесний алгоритм
(модель) технологічного трансферу, в основі якого закладено 4
ключові фактори (мотивація, контроль, навчання та прийняття
рішень), що визначають його успішність та проаналізовано ряд інших факторів його успіху (довжина потоку, ширина потоку, динаміка, затрати, активність та інтенсивність);
–– розроблено авторську модель організаційної структури та функціональне навантаження типового центру трансферу технологій
в дослідницьких університетах, а також виокремлено основні
етапи технологічного трансферу й обґрунтовано принципи його
організації;
–– на основі проведених автором експертних соціо-економічних
розвідок виявлено: нові гіпотези щодо ефективного формування
підприємницького клімату задля розвитку наукоємного бізнесу
та налагодження успішного трансферу технологій в університетах України, інституційні бар'єри (у т.ч. ментальні) та фактори, які
суттєво гальмують процес розвитку інноваційної діяльності, а також стимулюючі чинники для розвитку трансферу технологій та
посилення генерування інновацій в українській економіці;
–– розкрито основи становлення наукоємного бізнес-середовища в
Україні та світі, зокрема в дослідницьких університетах, а також
виявлено закономірності комерціалізації результатів науководослідної діяльності у контексті посилення значимості знань;
–– встановлено сутність підприємницького університету та його
роль у господарчого розвитку країн, зокрема висвітлено роль наукових колективів у контексті формування глобального інформаційного суспільства, а також виокремлено основні досягнення та
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прорахунки українських університетів на шляху становлення академічного підприємництва;
–– визначено основні інструменти трансферу знань та технологій (політичні, фінансові, інфраструктурні, управлінські, кваліфікаційні,
інформаційні та комунікаційні), переваги та недоліки їх практичного застосування, а також кращі європейські комунікаційні практики у сфері передачі технологій;
–– розглянуто моделі фінансування наукових досліджень (внутрішньо-академічну, інтервенціоністську та каталітичну), а також
основні джерела та принципи фінансування університетських досліджень у розвинутих країнах світу;
–– запропоновано авторський підхід до активізації трансферу академічних технологій на основі максимального використання інформаційних інструментів активізації трансферу технологій у
дослідницьких університетах;
–– виявлено принципи успішного управління ІВ в університетах та
здійснено порівняння основних стратегій управління інтелектуальною власністю;
–– доведено, що об'єктами інтелектуальної власності не можуть
управляти фахівці, які не беруть активної участі у формуванні та
реалізації відповідних стратегій;
–– на основі SWOT-аналізу визначено перспективи діяльності startup чи spin-off на базі університетів в Україні;
–– виділено основні проблеми та пріоритетні завдання на шляху
розвитку трансферу університетських технологій, а також з допомогою експертних соціо-економічних розвідок проаналізовано
реальну ситуацію, що на сьогодні склалася в Україні у цій сфері;
–– запропоновано нормативно-правові, фінансової-економічні та
структурно-організаційні напрями активізації трансферу технологій в Україні у контексті імплементації європейських принципів
управління університетськими інноваціями, а також рекомендації
відносно усунення складнощів євроінтеграції знань;
–– на основі проведеного PEST-аналізу факторів, що впливають на
перспективи комерціалізації українських університетських технологій та SWOT-аналізу реалій комерціалізації українських університетських технологій, запропоновано стратегічні підходи щодо
активізації академічного підприємництва в сучасних мега-університетах, що загалом передбачає популяризацію та стимулювання
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дослідницької діяльності у контексті просвітництва міжнародного
академічного підприємництва як імперативу розвитку високотехнологічної, експорто-орієнтованої та соціально-відповідальної моделі економіки; а також визначено ризики, що можуть виникати в
процесі реалізації стратегії комерціалізації дослідницької продукції у підприємницькому університеті;
–– завдяки роботі з платформою міжнародної мережі – Enterprise
Europe Network, яка працює задля підтримки малих та середніх інноваційних підприємств, проведено ряд контактних соціологічних
досліджень, на основі яких визначено потенційну затребуваність
українських університетських розробок для зарубіжних компаній,
а також рівень їх готовності іноземців співпрацювати з Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка в інноваційно-інвестиційному напрямі;
–– розроблено авторську стратегічну модель вибору та реалізації комерційного трансферу технологій, а також проаналізовано ризики,
що можуть виникати в процесі реалізації стратегії комерціалізації
дослідницької продукції в підприємницькому університеті.
Удосконалено:
–– трактування понять: «дослідницький університет підприємницького типу», «технологія», «центр трансферу технологій», «міжнародний трансфер технологій», «інтелектуальна власність»,
«науковий парк» та «технологічний парк», а також «трансфер технологій», сутність його місії та функціонального навантаження;
–– класифікацію об'єктів, суб'єктів, а також різноманітних форм, видів та моделей технологічного трансферу;
–– систематизацію основних чинників, що впливають на успіх у трансфері технологій, а також основних законодавчих та урядових ініціатив в Україні у сфері інноваційної діяльності, а також важливих
інструментів державної політики щодо активізації інноваційної
діяльності та трансферу технологій;
–– систематизацію моделей трансферу технологій у світових дослідницьких університетах підприємницького типу, а також найбільш
поширених інституційних форм передачі технологій в Україні та
за кордоном;
–– перелік напрямів та шляхів формування ефективної інституційної та інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій в Україні, зокрема в університетах, а також сформульовано
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рекомендації щодо імплементації європейських основ управління
технологічним трансфером у вітчизняну практику;
–– характеристику причин та наслідків опору інноваційно-технологічним змінам та надано рекомендації щодо примноження
небюджетних джерел фінансування університетської інноваційно-дослідницької діяльності в Україні, зокрема завдяки піднесенню прибутковості об'єктів інтелектуальної власності та створенню
малих інноваційних підприємств, а також щодо популяризації інноваційно-інвестиційної діяльності, налагодження продуктивної
міжнародної співпраці та усунення складнощів євроінтеграції знань.
Набули подальшого розвитку:
–– положення концепту «відкритих» інновацій як теоретичної платформи активізації технологічного трансферу у знаннєвій економіці, зокрема визначено, що сучасна реальність відрізняється від
запропонованої Г. Чесбро моделі передачі технологій, а також визначено переваги кругової моделі трансферу технологій Ф. Веласко;
–– наукові підходи щодо висвітлення зарубіжного досвіду активізації
трансферу технологій в дослідницьких університетах США, Європи та Азії, проаналізовано патентну динаміку американських університетів-лідерів у сфері інноваційних досліджень;
–– теоретичні засади інтелектуальної власності у системі трансферу
технологій, а саме визначено її місце у цій системі, а також відображено дилему права власності на винахід, що створений університетським дослідником та міжнародну практику розподілу доходів,
отриманих від передачі академічних технологій;
–– методологічні підходи щодо дослідження місії і функцій дослідницьких університетів у глобальному інноваційному просторі,
зокрема показано, що наразі провідні дослідницькі університети
поступово зміщують свої функціональні акценти із освітньої сфери на дослідницьку, у розвиток якої дедалі ширше намагаються
залучити не тільки власних студентів, аспірантів, дослідників та
викладачів, а й усіх охочих та зацікавлених в інноваційній сфері,
тобто суспільство загалом і вже зараз доходи провідних університетів світу від дослідницької діяльності, зокрема Кембриджу суттєво перевищують витрати на неї;
–– дослідження стану науково-освітньої сфери в Україні в умовах дії ринкових відносин та розвитку міжнародного співробітництва, зокрема виокремлено основні досягнення українських
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університетів, насамперед Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» й Київського національного університету імені Тараса
Шевченка на шляху становлення академічного підприємництва та
залежність між масштабом витрат на науково-дослідну діяльність
та рівнем отриманих кількісних результатів (винаходів та корисних моделей) інноваційних досягнень.
Сформульовані висновки та рекомендації стануть підґрунтям у
пошуку та впровадження в практику українських дослідницьких університетів ефективних стратегій трансферу результатів науково-дослідної діяльності винахідників в Україні на комерційних засадах.
Практичне значення одержаних результатів. Окремі положення
та результати монографічного дослідження було використано у роботі Міністерства освіти і науки України, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» та ТОВ «Міжнародний
інноваційний центр». Зокрема, рекомендації щодо розгляду процесу
передачі на ринок комерційно-привабливих результатів експериментально-дослідницької діяльності в університетах на основі методології мережевого маркетингу, що передбачає активне використання
у практиці сучасного інформаційно-комунікаційного інструментарію передачі знань та технологій, а саме мас-медіа та Інтернет-соціальних платформ, таких як Instagram, Twitter, LinkedIn чи YouTube,
або спеціалізованих та сертифікованих пошуково-комунікаційних
міжнародних платформ таких, як EEN використовувалися при виконанні програми інноваційного розвитку Корпорації «Науковий парк
Київський університет імені Тараса Шевченка» (довідка № 58/09-19
від 02.09.2019) та ТОВ «Нова інтернаціональна корпорація» (довідка
№ 16-1н від 30.08.2019). Методичні положення і практичні рекомендації щодо активізації наукоємного підприємництва та підвищення
інноваційної ефективності ТОВ «Міжнародний інноваційний центр»
було використано при оцінюванні інноваційного розвитку компанії
(довідка № 3/а від 24.02.2019).
Одержані результати дозволять сформувати фундаментальну базу
для формування нової методичної парадигми керування процесом
трансферу технологій з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної науки, економіки, підприємництва, ринку високих технологій.
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Результати дослідження матимуть інтегральний ефект у контексті провадження в Україні динамічної й результативної інноваційної
політики формування інноваційно-інвестиційної економіки задля
поліпшення конкурентоспроможності нашої держави на світовому
ринку новітніх технологій.
Автор висловлює глибоку вдячність усім, хто був з ним, підтримував, вірив у нього як у дослідника, впливав на формування його
наукового світогляду та допомагав у складному й суперечливому
творчому пошуку. Окрема щира вдячність за плідну співпрацю, професіоналізм та творчий підхід до справи науковому консультанту
д.е.н., проф. О.І. Жилінській, адже її професійний внесок дав можливість достойно завершити процес напруженої наукової праці цим
звершенням.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ
У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1. Сутнісні та суб'єктно-об'єктні характеристики
технологічного трансферу
Наразі пошук інноваційних підходів щодо забезпечення ефективної взаємодії науки з державою та бізнесом, зокрема новітніх форм,
шляхів та принципів капіталізації й комерціалізації дослідницьких
здобутків університетських науковців давно спонукає наше суспільство до невпинних, складних дебатів щодо вибору дієвих напрямів
активізації технологічного трансферу. Одним із ключових питань, що
породжують громадську роз'єднаність у такій важливій для країни
сфері як інноваційна діяльність, є неоднозначне розуміння тонкощів
самого процесу, недалекоглядність при визначенні соціально-економічних абсолютних та відносних стратегічних переваг, які можна
і слід отримувати, а також ігнорування аналізу суб'єктно-об'єктних
відносин безпосереднього предмета пізнання.
Концептуальні основи сутності трансферу наукоємних технологій та теоретико-практичні проблеми управління об'єктами університетської інтелектуальної власності відображено у численних
теоретичних та науково-практичних роботах зарубіжних (М. Бухарова [54], Ю. Дулєпін [131], П. Массі [756], М. Олівера [784],
А. Тейксейра [784], І. Мороне [769], Р. Івінс [769], Г. Іцковіц [665,
666], Р. Море [768], А. Аббас [579], А. Авдік [579], К. Баркер [579],
П. Сяобао [579], Е. Аутіо [590], Т. Лааманен [590], Д. Баглієрія [591],
Ф. Балдібк [591], К. Туккі [591], С. Бар-Закай [593], І. Бессант [599],
Г. Руш [599], Б. Боземан [602], С. Бредлі [603], Г. Крістофер [603],
А. Лінк [603], Г. Калкажніні [615], І. Фаваретто [615] та ін.) та українських (О. Андросова [10], А. Вікулова [68], М. Когут [225], Р. Козаченко [229], Г. Кушнір [260], С. Лихолет [270], Л. Назаренко [313],
О. Мрихіна [306], А. Череп [10], О. Чоботюк [543], Н. Чухрай [546])
дослідників. Незважаючи на значний внесок попередників та сучасників у розвиток проблеми технологічного трансферу, ще багато
питань залишається невирішеними, зокрема й аналіз сучасних шляхів та механізмів активізації трансферу технологій у дослідницьких
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університетах. Адже у переважній більшості праць зазначених вище
авторів трансфер технологій розглядається як стимулюючий фактор зростання інноваційної галузі у господарстві країн загалом, а
не у контексті підвищення конкурентоспроможності дослідницьких
університетів як основоположного ядра для провадження ефективної інноваційної макроекономічної політики. Фундаментальні принципи теорії трансферу технологій переважно розглядалися з огляду
на необхідність дотримання теоретико-практичної єдності у прогнозуванні розвитку інноваційних процесів. У той же час трактуванню
особливостей суб'єктно-об'єктних відносин, що характерні для процесу передачі знань та технологій, досі приділялася незначна увага.
Проте будь-яке сучасне дослідження базується на теорії пізнання,
основоположне місце у якій має займати аналіз специфічних механізмів, принципів та законів взаємин між суб'єктом та об'єктом. Втім
віддаючи належне напрацюванням попередників [89; 131; 225; 230;
270; 284; 332; 388; 417; 418; 420], варто зазначити, що наразі немає єдиної позиції щодо визначення оптимальної стратегії реалізації технологічного трансферу на макро-рівні загалом й зокрема безпосередньо
в дослідницьких університетах. У кожній країні розробляються свої
практичні рекомендації щодо інтенсифікації цього процесу з огляду
на певні тенденції, інституційні особливості та форми.
У світогляді людини стійка суб'єктно-об'єктна залежність сформувалася у ході пізнання нею навколишнього світу. Аналізуючи процес
вибудовування характеру взаємин між суб'єктом та об'єктом, можна
отримати відповіді на нагальні питання господарчої практики зокрема й трансферу технологій.
Однак, аналіз наукової літератури показує, що ґрунтовних досліджень, присвячених виявленню сутності та змісту суб'єктно-об'єктних відносин у технологічному трансфері, практично немає. У
переважній більшості публікацій цей тип відносин розглядається філософами й соціологами як діалектичний спосіб пізнання в узагальненій формі.
Характеризуючи відносини між цими діалектичними протилежностями (суб'єктом та об'єктом), авторитетні філософи та соціологи
доводять, що це не взаємини між якимись абстрактними категоріями,
а своєрідне ставлення один до одного. З точки зору категоріально-пізнавальної філософії «суб'єкт» (від лат. «subjectum» – той, що лежить
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в основі), визначається як носій діяльності, що пізнає світ навколо
себе та впливає на нього [501], «об'єкт» (від лат. «objection» – предмет) позначає фрагмент матеріальної чи ідеальної реальності, на яку
спрямована активність суб'єкта [300]. Цілісний суб'єктивно-об'єктивний підхід дозволяє нам розглядати суб'єкт і об'єкт нашого пізнання
не окремо, а як цілісний потужний фактор розвитку певних соціально-економічних процесів. У цьому зв'язку деякі автори трактують
об'єктивне і суб'єктивне, як синонім свідомого ідеального. Так, М. Романенко вважає, що «суб'єктивне» (тобто особисті почуття, уявлення,
інтереси, бажання) виражає все те, що залежить від волі й свідомості
людини [428]. Прибічників такої позиції у вираженні даної проблеми
чимало, і вони твердять, що процес пізнання формується під впливом
особистих потреб, цілей, знань, світогляду та інших свідомих компонентів суб'єкта, атмосфери, в якій він перебуває і діє. А на інтерпретацію отриманих у процесі досліджуваних знань суб'єктом впливає
рівень та зміст індивідуальної культури [575].
Діалектичний матеріалізм доводить, що специфікою суб'єктно-об'єктної взаємодії є те, що у більшості випадків вони мають
складний конкретно-історичний та динамічний характер і виступають елементом чогось більш глобального [95; 575]. Об'єкт і суб'єкт – це
протилежності, між якими існують тотожності і відмінності. Однак, кожна із протилежностей містить у собі тотожність, без якої не
може існувати. У своєму взаємодоповнені і взаємозаперечені суб'єкт
і об'єкт виступають як конкретне ціле [503]. Для суб'єкта пізнання,
який утягнутий у суб'єктно-об'єктну взаємодію властиво ще й те, що
він завжди виступає як соціальне явище.
Аналіз цілісних суб'єктно-об'єктних відносин дозволяє нам розглядати трансфер технологій в українських університетах як основоположний фактор їх розвитку. Тобто при цьому підході суть трансферу
технологій буде об'єктом дослідження, який розглядатиметься як необхідна умова розвитку дослідницьких університетів загалом.
Сам по собі трансфер технологій не має владних характеристик, які дають змогу втілювати свою волю у формі управлінських
рішень, він лише може спонукати до дії окремих осіб чи команди,
які зацікавленні у певному результаті. Ключовою мотивацією трансферу технологій є отримання прибутку, конкурентні амбіції, у т.ч.
на міжнародних ринках, задоволення соціальних потреб та ін. Вибір
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пріоритетного результату змушує замислитися над формами впливу
на успіх у трансфері технологій. Ці форми можуть бути:
–– прямі (безпосередні) у вигляді законів, постанов, розпоряджень,
доручень;
–– непрямі (емоційно-знаннєві та соціокультурні) – як особистісні
знання, мотиви та стимули так і суспільні настрої, ідеали тощо.
Відносини, що виникають між суб'єктом і об'єктом у трансфері
університетських технологій, мають як формальну, так і неформальну
форму й реалізуються через прямі і зворотні зв'язки. Саме характер
і узгодженість цих зв'язків спробуємо з'ясувати у процесі нашого
дослідження.
Друга промислова революція навела людину на думку про те, що
локомотивом розвитку конкурентних економік є нові технології та їх
інтенсивний комерційний трансфер. З цього часу дослідженням інноваційних процесів стали приділяти все більше уваги. На початку
ХХ ст. американський економіст Й. Шумпетер вперше заговорив
про інновації як про основоположну умову розвитку людства [566].
Після чого стали вибудовуватися стійкі відносини між суб'єктами та
об'єктами трансферу інновацій (технологій). Ці перші взаємозв'язки
мали дещо розбалансований характер. Знання, що продукувалися в
університетах, далеко не завжди надихали на подальшу плідну взаємодію академічних організацій чи окремих дослідників з іншими
компаніями чи установами. Наразі основними суб'єктами трансферу
технологій у світі є профільні урядові міністерства, що займаються
провадженням інноваційної політики, дослідницькі університети,
спеціалізовані департаменти з трансферу технологій, інноваційні мережі обміну технологіями, підприємства-продуценти або реципієнти
технологій, технологічні брокери, бібліотеки тощо (рис. 1.1.1).
Поняття трансфер технологій («technology transfer») до нас прийшло з англомовних науково-інформаційних джерел і дослівно означає передача технологій [554]. Причому термін «трансфер» («transfer»
з англ. передача, перенесення, переміщення) є просторовим і означає
рух технології від однієї точки до іншої – від однієї юридичної чи фізичної особи до іншої. Причому обидва пункти не обов'язково можуть обмежуватися національними межами.
Основою організації трансферу технологій як і будь-якого іншого
складного та самоорганізованого процесу є його системність. Слово

Рис. 1.1.1. Основні учасники технологічного трансферу

Джерело: систематизовано автором [207, 212, 281, 392, 484, 488, 502, 559].

24

25

«система» (від грец. «systema» – ціле, що складене із окремих частин)
носить відносний характер і має на увазі будь-яку політику, механізм
чи інструмент, що є цілеспрямованим, а не випадковим; це структурована сукупність взаємопов'язаних елементів (об'єктів чи суб'єктів).
У словнику сучасної економічної теорії Макміллана «трансфер технологій» визначається як міжнародний обмін знаннями про технологічні процеси і обладнання [453]. Згідно з офіційними рекомендаціями
OECР, а саме, інструкцією Фраскаті, що є стандартною практикою для
статистичного спостереження досліджень та експериментальних розробок (R&D), під трансфером технологій розуміють передачу науково-технічних знань і досвіду для надання науково-технічних послуг,
застосування технологічних процесів, випуску продукції [783]. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) розглядає трансфер технології як процес, за якого розробник технології робить свою
технологію доступною для комерційного партнера, який зацікавлений у її використанні [911]. Чинне законодавство України визначає
трансфер технології як «передачу технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами відповідного договору, яким установлюються, змінюються або припиняються
майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових» [159].
Розмаїття визначень та трактувань сутності трансферу технологій наводять на думку про те, що підходів до його розуміння (сприйняття)
у світовій науці та практиці є чимало.
Так, у правовому підході трансфер технологій сприймають насамперед як юридичний документ, що регулює передачу об'єктів права
інтелектуальної власності на інновації (ліцензія, патент, інжиніринг)
як носіїв нових цінностей, науково-технічних знань на комерційній
або некомерційній основі, учасники якого набувають або позбавляються майнових прав і обов'язків [234]. У найпростішій інтерпретації
такого підходу під терміном «трансфер технологій» можна розуміти
«передачу технологій, яка оформлюється угодою між декількома
юридичними чи фізичними особами…» [454]. Акцент на необхідності чіткого визначення майнових прав під час передачі технологій від
однієї особи іншій підтримують такі науковці, як А. Колодійчук [234],
О. Андросова [10], П. Перерва [388] та ін.
Крім правового дослідники вирізняють ще комунікаційний,
галузевий, трансформаційний, процесний, функціональний,

26

модернізаційний, конкурентний, партнерський та товарний підходи
(рис. 1.1.2).

Рис. 1.1.2. Підходи до визначення трансферу технологій
Джерело: складено автором на основі [234, 270, 388, 554].

Комунікаційний підхід до визначення сутності трансферу інновацій передбачає визначення специфічних комунікаційних зв'язків між
суб'єктами трансферу, за допомогою яких передаються інноваційні
знання, що впроваджуються у сферу виробництва, збуту тощо. Зокрема, український вчений В. Соловйов стверджує, що «під передачею
технологій (трансфером технологій) розуміється достатньо широкий
спектр як міждержавних, так і внутрішніх економічних відносин ринкового характеру…» [454]. «Складним комунікаційним процесом»
називає трансфер технологій і О. Андросова [10], з нею погоджується
Н. Чухрай [546].
Галузевий підхід розглядає трансфер технологій як міжгалузеву
передачу новітніх наукових способів досягнення прикладних цілей; відповідно до даного підходу завжди присутні галузь-донор, у
якій продукується інновація і галузь-реципієнт, яка отримує цю інновацію. Так, Т. Писаренко визначає трансфер технологій як «рух
знань або технологій … від університетів та наукових установ до
бізнесу…» [456].

27

Згідно з трансформаційним підходом до тлумачення трансферу
технологій, ключовою є не лише передача технологічних знань, а й
трансформація підходів до управління інноваційними процесами,
акцентування уваги на важливості кінцевого результату для усіх задіяних у ланцюжку трансферу технологій учасників, удосконалення технологічного, економічного, управлінського та культурного підґрунтя
для успішного продукування та поширення інновацій. Так, І. Акперов
та А. Петрашов, твердять, що під трансфером технологій слід розуміти один з інструментів інноваційної трансформації національної
чи регіональної економіки, що надає ряд стратегічних можливостей,
зокрема включення до транснаціональної інфраструктури, адаптацію
та перенесення досягнень розвинутих країн, розвиток внутрішнього
ринку й висхідних галузей [3].
Згідно з положеннями процесного підходу, трансфер технологій
визначається як планомірний процес: 1) передачі інформації (як фіксованої – статті, звіти, креслення, так і не фіксованої – ідеї та невербальна інформація) про новітні технології з подальшим її прикладним
використанням у сфері виробництва товарів та послуг, збуту інноваційної продукції та ін. (С. Лихолет; І. Родіонова; Т. Писаренко та
Т. Кваша; Л. Федулова) [270; 422; 456; 509]; 2) поширення науково-технічних знань (С. Теребова) [484]. Більшість закордонних теоретиків
сучасності (A. Abbas, A. Avdic, K. Barker, P. Xiaobao) схиляються до
другого варіанту [579]. Втім, мало хто наважився чітко змоделювати
цей складний процес, а ті спроби, які нам на сьогодні відомі (Д. Багліеріа (D. Baglieria), Ф. Балдібc (F. Baldibc) й C. Тукід (C. Tuccid) та
С. Бредлі (S. Bradley), К. Хайтер (C. Hayter) й А. Лінк (A. Link) [591;
603]), на нашу думку не відображають усіх тонкощів та характеристик, що впливають на успіх даної справи. Через що ми спробували
представити власну візуалізацію типової моделі трансферу академічних технологій (рис. 1.1.3).
Із позицій функціонального підходу кожна управлінська функція
також виступає процесом, адже складається із серії взаємопов'язаних
дій, що забезпечують повний цикл процесу управління [3]. Однак, як
свідчать останні наукові дослідження, функціональний підхід в управлінні у трансфером технологій ефективний в умовах відносно стабільного зовнішнього середовища з низьким рівнем невизначеності.
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Рис. 1.1.3. 4-х фазна модель трансферу академічних технологій
Джерело: розроблено автором.

За модернізаційним підходом трансфер інновацій є потужним інструментом модернізації промислового комплексу як країни загалом,
так і її регіонів зокрема. Так, П. Кохно та А. Кохно визначають трансфер технологій як ключовий елемент будь-якої інноваційної системи, так як за допомогою процесу передачі знань і технологій вони
перетворюються у нові продукти та послуги, у тому числі продукцію
подвійного призначення, що сприяє економічному зростанню і як наслідок задоволенню соціальних потреб [248].
Тренд інтернаціоналізації академічної науки сформував дві парадигми: конкуренцію та співпрацю, в рамках яких вчені намагаються
отримати адекватні відповіді на ряд принципових стратегічних питань. Чи є у світі реальний ринок технологій? Якщо так, то хто є його
основними суб'єктами та об'єктами? Чи має/може університетська наука конкурувати на міжнародному рівні, і якщо так, то чи правильна
для цього стратегія співпраці? В рамках цих двох парадигм щодо
ролі та становища дослідницьких університетів на світовому ринку
технологій сучасниками досліджуються два підходи до трактування
технологічного трансферу: конкурентний та партнерський. Згідно
з конкурентним підходом трансфер технологій сприймається як
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дієвий інструмент ефективного зростання конкурентоспроможності
дослідницької організації, інноваційного підприємства чи економіки
національного господарства − Р. Аткінсон; (R. Atkinson); Т. Таммі
(T. Tammi) [589; 846]. Суть партнерського позиціонування технологічного трансферу полягає у налагодженні плідних взаємовідносин між
суб'єктами трансферу технологій, які можуть представляти різні господарські ланки, відноситися до різних ієрархічних рівнів та мають
конкретну мету щодо використання технологій, що мають для них
соціально-економічний інтерес. Як правило, партнерські домовленості фіксуються у формі специфічних господарських угод (патентних,
інжинірингових тощо) та не обов'язково передбачають комерційну
вигоду (О. Лукша, П. Сушков, А. Яновский) [274].
Так як трансфер технологій виступає основоположною фазою при
перетворенні інноваційного процесу в товарний, то існує й товарний
характер його тлумачення – ринкові відносини з приводу купівліпродажу або безоплатної передачі технології як товару (Г. Швець) [554].
Безпосереднім об'єктом трансферу є технологія. Слово «технологія» походить від грецьких «techne» − мистецтво, ремесло, техніка та
«logos» − поняття, вчення, наука. Технологія є одним з найскладніших
об'єктів права інтелектуальної власності. Складниками технології можуть бути винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні
марки, об'єкти авторських прав та ін. [311]. Як економічна категорія
і як результат науково-дослідної діяльності, технологія також має
свою специфіку, а тому відповідно й чимало трактувань. Загалом під
технологією розуміють «сукупність знань й інформації, які можна
використовувати для виробництва товарів та послуг» [554]. Відомим
українським теоретиком О. Ляшенком, технологія протрактована як
«матеріальне втілення знань про певні види діяльності» [277]. Однак,
в ході поширення не тільки на продукт, а й на процес технологія
може мати й нематеріальну форму (неуречевлена технологія). Так,
П. Перерва твердить, що сутністю технології є частина культури,
«пов'язана з соціально-економічною стороною людської життєдіяльності» [388]. У правому вимірі, технологія, визначається як результат науково-технічної діяльності – в українському законодавстві як
«сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і
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зберігання продукції, надання послуг» [159]. О. Гавриш та К. Клименко
розглядають технологію як драйвер макро-економічного зростання
країн [80]. Деякі зарубіжні сучасники, зокрема литовська вчена Р. Гріголіене надають «технології» концептуального значення, так як по суті задля створення віртуальних (програмних забезпечень чи алгоритмів для
покращення політичних, спортивних, навчальних, виховальних, лікувальних, ділових або подібних процесів) або матеріальних об'єктів вона
об'єднує ймовірні практичні застосування природних, інтелектуальних, людських, фінансових, часових та ін. ресурсів [697]. Батьком «технологічної теорії» вважають німецького вченого Й. Бекмана, який ще у
1772 р. визнав технологію за важливий науковий предмет [595]. Після
трьох промислових революцій інституційна сутність «технологічної теорії» набуває чіткого прикладного характеру, а роль науково-технічної
інтелігенції в організаційній архітектоніці капіталістичного суспільства суттєво зросла. Однак навколо визначення об'єктивних критеріїв
ідентифікації технології досі ведуться теоретичні дебати [307]. На нашу
думку, у сучасному світовому інтелектуальному просторі створення
нових технології зумовлюється насамперед фінансово-економічною
складовою. Наразі успішні технологічні рішення є одним із найкращих
інструментів для їх авторів та власників/керівників компаній-роботодавців, дослідників на шляху отримання надприбутку та контролю над
певним сегментом ринку. Так як у процесі сучасного технологічного
трансферу технологія розглядається як предмет комерційних угод, то
на нашу думку технологією є результат експериментально-дослідницької діяльності з високими техніко-економічними параметрами,
що має соціально-матеріальну цінність і може бути використаний для
практичних цілей з метою отримання прибутку чи інших соціальноекономічних переваг.
Виходячи з вищевикладеного, очевидно, що наразі суть трансферу
технологій більше ґрунтується на товарному підході, виходячи з якого
визначення природи технологічного трансферу виходить із комерційного та некомерційного характеру суб'єктно-об'єктних взаємовідносин у ринковому просторі. Так, комерційний трансфер технологій
передбачає виплату винагороди власникові технології на договірних
умовах, а некомерційний – слугує додатковим елементом створення
позитивного іміджу за рахунок швидкого й часто тривалого в часі
привернення уваги до автора цікавої ідеї чи розробки.
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Об'єктами комерційного трансферу можуть бути результати
інтелектуальної чи творчої діяльності, яким відповідно до чинного
законодавства може надаватися правова охорона, а некомерційного –
науково-технічна інформація, освітні послуги тощо (рис. 1.1.4).

Рис. 1.1.4. Класифікація об'єктів трансферу технологій, виходячи
з товарного підходу до визначення сутності трансферу технологій
Джерело: складено автором на основі [277, 470, 509].

Суб'єктами комерційного трансферу технологій можуть виступати
різноманітні підприємства й організації, що функціонують у господарській системі і діяльність яких пов'язана із науковою чи виробничою сферами (рис. 1.1.5).
Некомерційний трансфер технологій найчастіше використовується у галузі наукових досліджень фундаментального характеру.
Зазвичай він супроводжується невеликими витратами і може підтримуватися як державою, так і бізнесом на основі договірних угод.
Крім комерційного підходу до здійснення трансферу технологій його розрізняють ще за: типами контрактів, за рівнем обміну, за
масштабом передачі технологій та за видами технологій, що передаються. Аналіз наукових праць та вище проведене дослідження дозволяє нам запропонувати узагальнену класифікацію видів трансферу
технологій (рис. 1.1.6).
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Рис. 1.1.5. Класифікація суб'єктів трансферу технологій виходячи з
товарного підходу до визначення його сутності
Джерело: складено автором на основі [277].

Товарні відносини передбачають і визначення способу передачі
технологій. Класичними способами просування інновацій є вертикальний та горизонтальний. Вертикальний або внутріфірмовий підхід до передачі технологій передбачає зосередження інноваційного
циклу в одній організації (результати науково-технічної діяльності
передаються структурному підрозділу тієї ж організації). Горизонтальний метод є методом партнерства і кооперації (одна організація
продукує наукові результати, інша – просуває їх на ринок) [279].
Згідно з товарним підходом, до передачі технологій способами некомерційного трансферу технологій є [234]:
–– інформаційні – забезпечення учасників процесу трансферу технологій безкоштовною науково-технічною інформацією;
–– кадровоорієнтовані – підвищення кваліфікації менеджерів
структурних підрозділів по трансферу технологій та обізнаності
учасників процесу передачі технологій (менторство, тренерство,

Джерело: систематизовано автором на основі [234, 277, 479, 487, 509].

Рис. 1.1.6. Класифікація видів трансферу технологій
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стажування в аналогічних підрозділах інших організацій на безоплатній основі);
–– семплінгові – безоплатна передача малоцінних промислових зразків інноваційної продукції.
Способи комерційного трансферу технологій наступні:
–– ринкові – закупівля інноваційного устаткування чи зразків техніки;
–– коопераційні – спільне проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на умовах договору про співпрацю; заснування спільних підприємств, промислова кооперація;
–– інвестиційні – лізинг, франчайзинг, кредитування;
–– комерційні операції з об'єктами інтелектуальної власності – продаж патентів, ліцензій чи переуступка прав їх використання;
–– надання послуг – коучинг, інжиніринг, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи на замовлення.
Проте на практиці найчастіше ми стикаємося лише з трьома найбільш популярними способами трансферу технологій, і пов'язані вони
насамперед із використанням результатів інтелектуальної діяльності:
організація винахідником інноваційного бізнесу; комерціалізація результатів інтелектуальної праці шляхом продажу патенту чи ліцензії;
переуступка прав на використання об'єктів інтелектуальної власності
третій особі [58]. Кожен спосіб трансферу технологій має свої переваги й недоліки (табл. 1.1.1).
Таблиця 1.1.1

Переваги та недоліки основних способів трансферу технологій

Спосіб трансферу
технологій
Патентний чи
ліцензійний договір
Договір про технічну
підтримку

Переваги

Недоліки

Відсутність знань, досвіду та фахівців
для проведення таких операцій
Повна передача знань Низька інноваційна сприйнятливість
і компетенцій від твор- компанії, низький рівень навченості
ця технології
фахівців компанії
Тривалі
ринкові
Створення спільного
Ймовірні виникнення конфлікти
відносини між
інтересів
підприємства
сторонами
Купівля
уже
готової
Залежність компанії від власника
Франчайзинг
технології в дії
технології
Можливість отримання Неузгодженість чи конфлікт
Стратегічне
компанією необхідного цілей учасників. Складність
досвіду в нових сферах в координації стратегічних
партнерство
і формах управління
планів і дій учасників

Джерело: [84].

Незначні витрати
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Так, передача патентів чи ліцензій здійснюється у тих випадках,
коли дохід від їх продажу перевищує витрати на контроль їх використання, а також упущено монополістичну вигоду на передану технологію на даному ринку. Однак за ліцензіями досить часто передаються
не новітні технології, а технології проміжного покоління. Зрозуміло,
що позиції власника технології на інноваційному ринку залежать
від ступеня монополізації науково-технічних знань і від виробничо-управлінського досвіду. Країни чи фірми, які досягли високого
технологічного рівня, завжди прагнуть зберегти свою монополію на
ноу-хау, обмежити при цьому доступ до них «чужих» фірм і збільшуючи обсяги своїх продажів дочірнім підприємствам. Частка продажів
унікальних технологій своїм філіям в таких країнах, як США, становить 75-80% [293].
На практиці трансфер технологій відбувається поетапно. Підходів
до виокремлення етапів трансферу також існує декілька. Так, М. Йохана та В. Козачок процес трансферу описують надто формалізовано:
розробка стратегії; визначення технології для трансферу; маркетинг;
вибір механізму трансферу технології; реалізація трансферу [206].
Хоча їхній підхід має дві дуже важливі складові – комунікаційну й
маркетингову. Д. Білічук та Л. Юрчишина виділяють 7 етапів трансферу: ідентифікація потреби в технології і об'єкта продажу; оцінка
витрат, пов'язаних з придбанням технологій; інформаційний пошук;
порівняння, вибір; переговори між продавцями і покупцями технології; укладення договору і передача технології; використання технології [31]. Ці автори як і деякі інші [309] часом включають до процесу
передачі технологій і етапи, які, на нашу думку, не пов'язані з безпосереднім трансфером (запуск технології покупцем, «постпродажний
зв'язок з продавцем, моніторинг ринку на наявність ідентичних технологій та їх законного використання тощо. Оптимальну на наш погляд модель трансферу технологій представлено на рис. 1.1.7.
Важливим моментом у процесі комерціалізації технології є необхідність у переконанні автора ідеї довірити просування її успіху спеціалісту, так як самостійно йому зробити це буде складно.
Авторська ідея повинна пройти протореним інноваційним ланцюжком: «теоретик-винахідник → дослідник-практик → дослідник-технолог → технолог-виробничник → маркетолог-продавець»,
заманюючи на своєму шляху в цю карусель інноваційні центри,

36

місцеві адміністрації, мас-медіа, інвестиційно-фінансові організації,
допоміжні виробництва та ін. [327].

Рис. 1.1.7. Етапи комерційного трансферу технологій

Джерело: складено автором на основі [31, 206, 309].

Отже, комбінуючи ознаки різних класів суб'єктів трансферу технологій та видів, можемо отримати велику множину специфічних ситуацій, що залежать від характеристик цих суб'єктів. Враховуючи те,
що об'єктом трансферу є щоразу інша технологія, то спадає справедливий висновок про те, що у процесі трансферу технологій не можна
запропонувати універсальний алгоритм дій. Саме тому цей процес
є послідовним виконанням завдань, кожне з яких у певній мірі унікальне і потребує обґрунтованих рішень для його вирішення. Але, як і
в будь-якій іншій діяльності, у трансфері технологій часто використовуються типові прийоми, процедури, ситуації, реакції учасників й базові схеми. Є напрацьована практика успіхів та невдач.
Таким чином, аналізуючи вищевикладені підходи до трактування сутності технологічного трансферу та виражені у них
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суб'єктно-об'єктні взаємини, на нашу думку, під трансфером технологій слід розуміти множину взаємопов'язаних і взаємодіючих
соціально-економічних інститутів (наука, освіта, бізнес та держава) та відносини між ними з приводу продукування, передачі та
практичного використання матеріалізованих інноваційних науково-технічних рішень, практичних знань, корисної організаційної
або комерційної інформації чи досвіду. Результатом цих складних
інформаційно-комунікаційних відносин є вирішення нагальних
соціально-економічних потреб, а також моральна та матеріальна
мотиваційна оцінка роботи авторів технологій (визнання, дохід) та
академічних закладів, у яких вони працюють.

1.2. Теоретичний базис технологічний трансферу
в індустріальній економіці
Наявне коло джерел, присвячених дослідженню трансферу технологій в індустріальній економіці, досить широке. Українська наукова
література також збагачена дослідженнями цієї проблематики. Є чимало окремих наукових робіт, що у тій чи іншій мірі, відображають
теорію чи практику трансферу технологій у розвитку інноваційної
сфери нашої держави, однак комплексних порівняльних досліджень,
які б в органічному поєднанні давали вичерпні відповіді на актуальні
теоретико-практичні аспекти проблеми, немає. З огляду на це, з метою дослідження даної проблеми, нами було здійснено спробу проаналізувати та систематизувати джерельну базу. Для кращого аналізу
стану розробки цієї теми досліджувані джерела можна поділити залежно від проблемних напрямів сфери технологічного трансферу.
Так, достатньо уваги приділено розгляду сутності трансферу технологій, меті та етапам його здійснення. Такі дослідження проводили
М. Йохна [206], А. Колодійчук [234], О. Козачок [206], П. Кохно та
А. Кохно [248], П. Перерва [388], О. Ляшенко [277], А. Мазаракі [487],
С. Теребова [479] та ін. Зокрема, Д. Бутенко та І. Ткачук розглянули
сутність і значення трансферу інноваційних технологій просто у
контексті реалій та потреб сучасної української економіки [51]. А
видатний український науковець, ректор Київського національного
торговельно-економічного університету А. Мазаракі трактує технологічний трансфер як важливий стратегічний елемент реалізації макроекономічної інноваційної політики України [487]. У цьому зв'язку
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дослідницький інтерес представляє собою й висвітлення міжнародного напряму розвитку технологічного трансферу. Так, О. Гавриш та
К. Клименко репрезентували трансфер інтелектуальних досягнень як
сучасний глобалізаційний процес та показали важливість долучення
України у контексті її інтеграції у світову економіку до міжнародного
обміну технологіями та науковими розробками, а також оцінили перешкоди на шляху впровадження нових технологічних розробок в
українську промисловість [80]. Більш детально дослідження впливу
міжнародного трансферу технологій на економічне зростання у своїй
дисертаційній роботі представила М. Когут [225]. Проблему побудови нової національної інноваційної мережі в Україні на базі діючої національної мережі трансферу технологій NTTN з урахуванням
досвіду сучасних моделей інноваційного процесу розглядали Лисенко
В.С., Єгоров С.О. [266].
Авторами окремих робіт, що тією чи іншою мірою, відображають практику трансферу технологій та посередницьку діяльність у
цій сфері є Е. Абдурахимова, К. Колеснікова, М. Іващенко та Є. Тищенко [1], І. Акперов та А. Петрашов [3], О. Андреева та Р. Мусалев [8],
Г. Андрощук [11; 14], А. Бардаков та Л. Дідух [26], А. Гаврилюк [79],
Д. Дятчик та Т. Покшевницька [132], С. Єгоров, Д. Дятчик та Т. Покшевницька [138], В. Завгородний В., Е. Яловая та К. Яшина [155],
Н. Загрішева [156], О. Лукша, П. Сушков, А. Яновский [274], О. Поморова [96] та ін. Серед цього розмаїття особливий інтерес представляють практичні керівництва для центрів комерціалізації технологій,
де досить влучно розставлено акценти для новостворених центрів по
трансферу технологій щодо організаційних, технічних, юридичних,
фінансових та маркетингових аспектів їх діяльності [274]. Ватрі уваги
практичні аспекти реалізації технологічного трансферу у вітчизняних
реаліях окреслено в окремих дослідженнях керівника Відділу трансферу технологій Інституту фізики НААН О. Фесенко [498]. Український науковець-практик Г. Кушнір задля пожвавлення справ у царині
українського трансферу технологій пропонує використати спеціалізований масштабний презентаційно-комунікаційний інструмент у
формі розгортання потужної міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування науково-технічною
інформацією [260].
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Досить часто в ході здійснення трансферу академічних знань та
технологій виникають конфлікти інтересів. Конструювання оптимального алгоритму прийняття рішень при управлінні інтелектуальними ресурсами спонукає управлінців та теоретиків до побудови
дієвих інноваційних моделей передачі технології. Потреба проектування та моделювання технологічного трансферу привертала увагу
А. Андрейчикова, О. Андрейчикової, Е. Табунова та Ю. Фирсова
[9], С. Бредлі (S. Bradley), К. Хайтер (C. Hayter) та А. Лінк (A. Link)
[603], Н. Столярчук [464], К. Фрімен (C. Freeman) [682], П. Кохно
(P. Kohno) [737], К. Раманатан (K. Ramanathan) [798]. Однак, описувані підходи до моделювання технологічного трансферу не завжди
враховували й відображали актуальні соціально-економічні потреби.
А ті з них, які пропонуються зараз, є цілком доречними у тих випадках, коли у дослідницьких університетах вже засновані і повноцінно
працюють спеціалізовані структурні підрозділи по комерціалізації
результатів інтелектуальної діяльності, що далеко не завжди є на
практиці [557]. Тривалий час підхід до оптимізації технологічного
трансферу описувався певним ланцюжком дій, що передбачав вдосконалення організаційного менеджменту [566; 814; 819]. Та з огляду
на очевидну недосконалість таких моделей пошуки нових інструментів та механізмів трансферу технологій, що реалізуються за допомогою них продовжуються й досі. Серед досить добре зарекомендованих
новітніх модельних пропозицій варто вказати на інтеграційно-мережеву модель «System integration and networking model», модифікацією
якої є платформа мережі Enterprise Europe Network (EEN).
Практична діяльність у сфері передачі знань та технологій регулюється законодавчими нормами. Проблематику правового виміру
технологічного трансферу розглядали у своїх роботах В. Гусєв та
Є. Онисько, які розробили пропозиції щодо ефективнішого законодавчого регулювання діяльності цієї царини в Україні шляхом поглибленя його інституціоналізації [106]. Окремі наукові проблеми
господарсько-правового характеру, зокрема щодо регулювання прав
суб'єктів господарювання на використання у своїй господарській діяльності договорів комерційної концесії (франчайзингу) для передачі
прав на технологію як на об'єкт господарського обороту висвітлив
О. Давидюк [109]. Теоретичні підходи до захисту прав на інтелектуальну власність викладено у роботі А. Вітренка [73].
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Вирішення завдання ефективного трансферу технологій неможливий без осмислення значущості інституційного забезпечення.
Роботи в яких запропоновано концептуальні підходи до розробки
інституційного забезпечення інноваційної діяльності належать:
Т. Гайдай [82], В. Іванову [205], Д. Норту [370], А. Олейніку [374],
В. Полтеровичу [395], О. Сухарєву [473], Дж. Ходжсону [527],
В. Шалиніну [547], М. Беннеру (M. Benner) та У. Сандстрому
(U. Sandström) [596], П. Шульту (P. Schulte) [825], Л. Тіані (L. Tihanyi)
та А. Роат (A. Roath) [866] та ін. Так, відома американська професор
Ш. Брезніц (S. Breznitz) запевняє, що важливим фактором впливу на
інноваційно-інвестиційне зростання сучасних дослідницьких університетів підприємницького характеру є їх унікальна інституційна
культура [609]. П. Шульт (P. Schulte) відзначав, що заради успіху нинішній наукоємний підприємницький університет повинен взяти на
себе ряд нових інституційних місій: формування особистості підприємців та розвиток підприємницького духу у студентів; активізація
власної наукоємної підприємницької діяльності, організовуючи бізнес-інкубатори, технологічні парки тощо; сприяння інноваційно-інвестиційного розвитку свого регіону, а також за допомогою співпраці
з іншими суб'єктами економічного розвитку в країни в цілому [825].
Важливим аспектом у цьому зв'язку є питання генерування кращих
стимулюючих механізмів для творення інновацій. Одним із кращих
економіко-правових імпульсових інструментів ефективного використання інтелектуальних ресурсів визнано інститут інтелектуальної
власності [70]. Л. Тіані та А. Роат у своїй праці доводять, що визначальним факторами успішної комерціалізації технологій є різні інституційні характеристики країн [866]. Факторам успіху трансферу
технологій та дослідженню бар'єрів комерціалізації результатів науково-дослідницької діяльності присвячено роботи й інших іноземних
авторів К. Де Фуентес (C. Fuentes), Ф. Сантьяго (F. Santiago) та С. Темель (S. Temel), які стверджують, що критично важливим чинником
провадження результативної інноваційної політики є розуміння інноваційних бар'єрів [686]. Адже зараз між успішними та невдалими
новаторами існують серйозні відмінності. Такі публікації сприяють
продовженню емпіричної та теоретичної дискусії в обговорені ролі
інституційного контексту інноваційних бар'єрів розвитку національних економік та академічної царини. Серед відомих українських
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науковців інституційні проблеми аналітично-дослідницького потенціалу розглядала Т. Гайдай [82]. Гібридне збагачення економічних
функцій інституту патентування у моделі «відкритих» інновацій розкрито у роботі відомого українського дослідника О. Жилінської [148].
Г. Соколюк спробувала визначити інституційні аспекти міжнародного
трансферу знань і технологій в Україні [452]. Однак проблемні аспекти інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в умовах
невизначеності у дослідженнях зазначених авторів не розглядалися..
У процесі трансферу технологій надзвичайно важливе значення
має інтелектуальна власність – продукт інтелектуальної праці, який
набув товарної форми. Так, відомий український вчений В. Базилевич вважає, що «трактування інтелектуальної власності доцільно
розглядати через призму трьох підходів – етико-економічного, соціально-економічного та економіко-правового» [22]. На думку І. Мазур, інтелектуальна власність сьогодні «є однією з фундаментальних
економічних категорій – фактором виробництва, необхідним для
посилення позицій суб'єкта господарювання в конкурентному середовищі» [280]. Теоретичну цінність у контексті розгляду економічної
сутності інтелектуальної власності та її комерційного значення для
університетів представляє й наукова робота молодого але вже добре
знаного в Україні та за її межами дослідника В. Вірченка [69].
Теоретичні аспекти державного регулювання трансферу технологій та інтелектуальної власності представлено у наукових напрацюваннях Г. Іцковіца (H. Etzkowitz) та Л. Лейдесдорфа (L. Leydesdorff) [666],
О. Жилінської [142] та А. Вікулової [68], Ю. Орловської [380] та ін.
Так, Г. Іцковіц та Л. Лейдесдорф у своїх спільних наукових працях ще
на початку 1900-х рр. зауважували, що у капіталістичних країнах, таких як США уряди відіграють більш важливу роль у розвитку інноваційної економіки, у той час як у колишніх соціалістичних суспільствах
держава відмовилася від повного контролю над політикою у галузі
науки і техніки. Багатонаціональні інститути, такі як Європейський
Союз, Світовий банк та ООН також хочуть слідувати концепціям
економічного розвитку, заснованим на знаннях. Задля цього вони
прагнуть визначити роль науки у мінливому середовищі з акцентом
на університетах як основоположних інфраструктурних центрах розвитку знаннєвої економіки [663]. М. Олівера (M. Olivera) та А. Тейксейра (A. Teixeira) з Університету Порту спробували більш детально
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дослідити роль державної інноваційної політики у напрямі підвищення ефективності роботи офісів по трансферу технологій, зокрема
визначили інструменти, що є доступні для урядів для покращення
передачі технологій за рахунок збільшення замовлення державних
досліджень [784]. Ці світові тенденції спробували проаналізувати,
а також виокремити дієві для імплементації в українських реаліях
чинники інноваційного розвитку й вітчизняні вчені. Так, О. Жилінською було розглянуто та систематизовано сучасні механізми та інструменти державного регулювання розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих
сферах економіки [142]. Ю. Орловська довела, що перехід до глобальної економіки знань, який відбувається, наразі пов'язаний з процесом
радикальної модифікації принципових елементів цивілізаційної системи, головним вектором якої є людина [380].
Розгляду теоретичного та практичного підґрунтя інноваційної діяльності університетів присвячено роботи відомих в Україні та за її
межами українських управлінців у сфері вищої освіти та науки, а саме
ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л. Губерського та президента НАПН України В. Кременя [191],
ректора Київського національного університету технологій та дизайну І. Грищенка [99; 100], ректора Українсько-американського університету «Конкордія» О. Романовського [431], а також визнаних
українських теоретиків у цій сфері, зокрема М. Ситницькго [445],
О. Жилінської [146], О. Осецького [381; 382], О. Карпенко та К. Яшиної [217], Л. Назаренко [313] С. Корсунського [242] та закордонних
А. Бернасcоні (A. Bernasconi) [598], М. Бреннана (M. Brennan), А. Уалла
(A. Wall) та П. МкГоуана (P. McGowan) [607], С. Брезнітза (S. Breznitz)
[609], К. Карлсона (C. Carlson) та В. Вілмота (W. Wilmot) [617], У. Коуелла (W. Cowell) та Й. Рід, (J. Reed) [634] та ін. Так, І. Грищенко стверджує, що сучасний університет має не просто йти в ногу з часом, а
хоча б на крок попереду, аби вказувати напрям руху і забезпечувати
його виконання, так як університети виконують надзвичайно важливу соціально-економічну функцію – готують інтелектуальний
потенціал нації. Однак, навчаючи, вони повинні ще й заробляти, зокрема на стимулюванні пошуку наукових ідей, що приваблюють ринок.
Виклики, з якими сьогодні стикаються українські університети (недостатність коштів для наукових досліджень та розвиток матеріальної
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бази, низька заробітна плата викладачів та науковців, висока конкуренція на освітньому ринку), зумовлюють необхідність серйозних змін
в управлінських підходах у сфері розвитку вищої освіти й науки [99].
Сьогодні світова спільнота цікавиться тими теоріями, які вказують на підприємницький шлях розвитку науки й підтримують
становлення академічного капіталізму, а саме знаменують загальну
зміну в бік комерційної орієнтації університетів [635; 816]. Прикладами успішних концептуальних підходів до комерціалізації
результатів наукових досліджень шляхом створення ефективної
інноваційної екосистеми є трактати польського теоретика Г. Іцковіца (H. Etzkowitz) [668] або діюча модель інноваційної системи Університету Лунд (Швеція) [750]. Запропонованій американськими
вченими К. Карлсоном та В. Вілмотом процес комерціалізації, що
базується на новій інноваційно-товарній моделі [621] є прикладом
вдалого комерційного застосування ідеї за допомогою існуючих патентів. Практичну значущість аналізу форм та методів комерціалізації наукових розробок з метою підвищення конкурентних переваг
підприємництва в Україні підтверджує й І. Мазур, яка також стверджує, що активна діяльність з комерціалізації наукових розробок
може стати стратегічним напрямком розвитку конкурентоспроможності національної економіки [280]. П. Цибульлов та В. Чеботарьов
зазначають, що у контексті активізації комерціалізації українських
академічних розробок важливе значення мають мати університетські офіси управління інтелектуальною власністю [532]. Цю тезу підтримує й І. Совершенна [451]. Загальний огляд роботи структурних
підрозділів по трансферу технологій в американських університетах
представлено у роботі С. Корсунського [242].
Управління процесом комерціалізації об'єктів інтелектуальної
власності (ОІВ) обумовлює необхідність об'єктивної оцінки ОІВ як
нового об'єкта ринкових відносин. Питанням методології та методів оцінки вартості ОІВ присвячені роботиА. Берета [47], А. Вишкарева [74], М. Горбунової [92], А. Мендрул та В. Карцева [294],
С. Смирнова [383], Є. Шпильовської [559], B. Sun, W. Ma [844, Р. Рейлі
та Р. Швайхса [802], І. Ясюкі [915], П. Цибульова [532] та ін. Зокрема,
практики Р. Рейлі (R. Reilly) та Р. Швайхс (R. Schweihs) – керуючі директори компанії, що спеціалізується на оцінці та консультуванні
інноваційного бізнесу «Willamette Management Associates» (США,
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м. Чикаго, штат Іллінойс) розробили сучасні принципи оцінки
інноваційного продукту, що враховують визначення справедливої
норми рентабельності інтелектуальної власності [802]. Президент
Інституту економічних досліджень з інтелектуальної власності Токійського дослідницького університету (Японія), професор І. Ясюкі
(I. Yasuyuki) запропонував нематеріальний підхід до оцінки інтелектуального продукту, згідно з яким нематеріальна цінність інтелектуального капіталу складається з людського капіталу, організаційного
капіталу та інформаційного капіталу [915]. У процесі постійного
розвитку та вдосконалення перебуває оцінювання та облік українських об'єктів інтелектуальної власності. Дослідженням сучасних
підходів і методів їх оцінки та обліку присвячено публікації В. Базилевича [24], О. Гудзоватої [104], А. Вишкарьова [74], М. Майбороди [281], О. Косенко та М. Ткачова [244], Н. Столярчука [463; 464],
А. Тофило [484], В. Ярмоша [576] та ін. Так, Т. Соболєва та М. Грінченко сутність оцінки інтелектуальної власності пропонують трактувати як визначення оптимальної корисності, яку може отримати
власник від її комерціалізації [449]. О. Гудзовата та Р. Вороновська
та ряд інших дослідників твердять, що універсальної методики оцінювання інтелектуальної власності не існує, а тому її вид щоразу
потрібно обирати залежно від ситуації та від типу об'єкта оцінювання [104]. Водночас, на думку багатьох дослідників, одну методику
оцінювання не можна застосувати до усіх продуктів чи технологій,
так як кожен з них може мати свої особливості. Однак питання методичного та інструментального забезпечення процедури оцінки
ОІВ досі є дискусійними як у вітчизняному, так і в зарубіжному науково-практичному середовищі.
Дослідження таких авторів, як М. Біанчі (Bianchi M.) [600],
А. Ді Бенедетто (Di Benedetto A.) [600], С. Франзо (S. Franzò) [600],
Ф. Фраттіні (F. Frattini) [600], К. Фрімен (C. Freeman) [682], А. Фонотов (A. Fonotov) [680], Р. Ротвелл (R. Rothwell) [814], Е. Роджерс
(E. Rogers) [427; 813], Г. Чесбро (H. Chesbrough) [620], підтвердили
важливість технічних, ринкових і маркетингових факторів для продукування успішної інновації. Розгляду концепцій дифузії інновацій,
у тому числі в соціальних мережах у контексті розвитку цифрової економіки приділяли значну увагу Е. Роджерс [427; 813], Р. Купер [628],
І. Ігнатюк [188] та І. Гончарук [188], О. Маслов [288] та ін. зарубіжні й
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українські вчені. Однак проблемні аспекти інформаційно-комунікаційного забезпечення інноваційної діяльності в умовах невизначеності в роботах зазначених авторів не розглядалися.
Методологічні підходи до управління інноваційно-технологічними
ризиками в ринковій економіці викладено у публікаціях О. Воробйової [76], Ю. Корецького [240], А. Романова, М. Миронова та Є. Ільїна [427], А. Шапкина та В. Шапкина [550], Е. Семенової та К. Тарасової
[441], П. Федорова [507], G. Smith та R. Parr [833], I. Yasuyuki [915] та
ін. Так, G. Smith та R. Parrо розглядали оцінку ризику отримання економічної вигоди від наукоємної інноваційної діяльності [833]. П. Федоровим детерміновано екзогенну та ендогенну складову загальної
сукупності факторів ризику інноваційної діяльності [507].О. Воробйова доводить, що визначення та ступінь технологічного ризику
залежать від джерела ризику, що загалом породжується в тандемі
«людина-машина» [76]. Втім, наведені вище публікації не відображають сутності та причини виникнення ризиків у контексті загострення
суперечностей технологічного трансферу в сучасних дослідницьких
університетах.
Як і у будь-якій іншій справі, двигуном сучасного трансферу академічних знань та технологій є мотивація. У світі, насамперед у США,
задача про те, як мотивувати університети та окремих дослідників
до передачі технологій значною мірою вирішена завдяки дії відомого
закону Бея-Доула [675]. Однак теоретики і практики продовжують
працювати над пошуком дієвих стимулюючих факторів інноваційного розвитку, а дослідницькі університети всіляко намагаються мотивувати вчених брати активну участь у заходах з комерціалізації
перспективних результатів дослідницької діяльності. Наразі існує
дилема домінування матеріальних (комерційна винагорода чи прибуток) та нематеріальних (суспільне визнання) чинників. Так, І. Татомир доводить, що позитивним комерційним моментом у розвитку
академічного капіталізму є стимули активізації заснування стартап
та спінофф компаній [474]. Проте не усі роботи покликані відразу ж
приносити економічний ефект. Важливість фундаментального (теоретичного) підґрунтя в академічному функціонуванні відстоюють
А. Старостіна, В. Осецький, та В. Кравченко [458]. Також вони вказують на можливість та доцільність використання в умовах України безкоштовної пошукової системи Google Scholar для оцінки результатів

46

наукової діяльності співробітників класичних університетів. Доводиться гіпотеза про наявність взаємозв'язку між значеннями індексів
Гірша в Scopus та Google Scholar для вчених із класичних університетів, які спеціалізуються в галузі точних та природничих наук. Такий
підхід дає можливість раціонально витрачати кошти університетів та
їх співробітників, і цілком відповідає принципам функціонування наукоємного підприємницького університету [458].
Реалізація стратегії технологічного піднесення на комерційних
засадах у дослідницьких університетах вимагає кваліфікованого вибору стратегічних пріоритетів щодо форми та методів трансферу академічних технологій. Питання формування ефективної стратегічної
політики у системному механізмі «держава-університет-бізнес» неодноразово піднімалися видатними українськими управлінцями, такими як Л. Губерський [103], І. Грищенко [100], С. Вижва [63], а також
багатьма іншими закордонними та вітчизняними вченими, зокрема
О. Белай та Д. Мухаметзяновою [28], І. Брітченко, П. Гавриляко та Р. Завадюк [48], М. Васільєвим [59], А. Ігнатюк [189], Ю. Дулєпіним [131;
207], Р. Козаченко [229], О. Кравченко [249], Є. Кулаченко [257],
А. Лихолетовим [271], І. Назаренко [313], В. Онищенко [377], Ю. Семенець [440], М. Ситницьким [445], Е. Фламгольц та І. Рендл [513],
Г. Харламовою [522], З. Шершньовою [557] та ін. Ці публікації будують
потужну теоретичну й практичну основу для розвитку національної
та міжнародної передачі технологій між університетами та наукоємними компаніями. Теоретичні конструкції на основі стратегічного
управління, що у них закладено, викладають шлях до співпраці з європейськими та азійськими країнами, а також зі США.
Важливим аспектом у процесі технологічного трансферу академічних технологій є проблема об'єктивної оцінки провадження
інноваційної діяльності в дослідницьких університетах, зокрема оцінювання академічної інтелектуальної конкурентоспроможності, а
також оцінювання ефективності трансферу технологій. Ці моменти
у різних ракусах висвітлюються у роботах А. Вишкарева [74], О. Гудзоватої та Р. Вороновської [104], А. Мендрул та В. Карцева [294],
В. Косовської [245], О. Лукша, П. Сушков, А. Яновский [274], І. Совершенна [450], Н. Столярчук [464], А. Тофило [484] та ін.
Подальший розвиток теоретичних положень та удосконалення
методологічних підходів у сфері управління системою трансферу
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технологій, зокрема у дослідницьких університетах, а також розробка
практичних рекомендацій щодо формування ринково-орієнтованої
моделі науково-дослідної роботи в Україні дасть можливість врахувати довгострокові тенденції світового науково-технічного розвитку
в Україні та особливості формування глобального попиту на інновації, що допоможе корегувати баланс у національній стратегічній
програмі інноваційного розвитку економіки України, реалізація якої
може забезпечити стійкі конкурентні переваги українським університетам на світовому ринку наукоємної продукції.

1.3. Передумови активізації технологічного трансферу
в постіндустріальній (знаннєвій) економіці
У сучасному світі знання стали одним із найважливіших факторів економічної переваги одних країн над іншими. Концептуальні
пошуки дієвих шляхів збільшення корисних ефектів від інтеграційно-глобалізаційних процесів світової економіки активізували міжнародний рух успішного поширення нових знань та технологій, в ході
якого вагоме значення має комерційне використання результатів
інтелектуальної діяльності. Наслідком становлення світового ринку
інтелектуальної власності стало суттєве зростання доходів від капіталізації та комерціалізації нових ринково-орієнтованих наукових
знань, технологій об'єктів інтелектуальної власності та іншої наукомісткої продукції, а також наукоємних послуг. Інтенсифікація ліцензійної та патентної торгівлі на світовому ринку ноу-хау спонукає
суспільство суттєво удосконалювати інститути захисту прав інтелектуальної власності та випрацьовувати сучасні інструменти і форми
передачі технологій. Центровими суб'єктами в усіх наукоємних бізнес-процесах є дослідницькі університети. Аналіз багаторічного досвіду роботи відомих світових університетів у напрямі підвищення
ефективності від передачі результатів експериментально-дослідної
діяльності бізнес-структурам представляє інтерес для й України, де
зараз також стали визнавати ціннісну роль знань у розвитку продуктивних господарських відносин.
Огляду основних тенденцій та особливостей зарубіжного досвіду
активізації трансферу технологій, зокрема науково-практичних аспектів міжнародного науково-технологічного обміну, методів його
реалізації, шляхів ефективної інтернаціоналізації продукування
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знань та інновацій, а також розвитку інноваційної сфери у контексті
діяльності дослідницьких університетів в умовах глобалізації господарського життя країн світу присвятили свої роботи Г. Андрощук [12;
13], С. Меньшонков [295], К. Нерода-Берізка [332], Р. Козаченко [229],
О. Саліхова та Г. Бак [437; 438], О. Чоботюк [543]та ін. Однак у нашому
мінливому світі стратегічні умови та приклади успіху підлягають
постійній трансформації, а тому пошуки нових факторів успішного
функціонування національних інноваційних систем в умовах глобалізації мають бути продовжені.
Агресивні конкурентні процеси, що постійно вирують у світі, призвели до того, що перспективні та прибуткові інноваційні технології
сконцентрувалися в інноваційному портфелі невеличкої групи високорозвинених країн, які прагнуть якомога довше зберегти за собою
монопольне право на їх використання, тоді як зрілі, масові технології
відносно швидко перетікають до слабших держав. Сьогодні інноваційно-технологічна світова архітектоніка нагадує піраміду, вершину
якої займає невеличка група країн (США, Японія та декілька європейських держав-лідерів), наступний рівень – це країни, які активно
працюють над своїм інноваційно-технологічним розвитком (Китай,
Тайвань, Південна Корея, Сінгапур та Гонконг та деякі перспективні
європейські країни, а також Індія й Бразилія за окремими показниками), третій рівень – близько 20 країн, які мають хороший науково-технічний потенціал, але через соціально-економічні проблеми
дещо неефективно його використовують, основу піраміди складає
група держав, які не мають реальних шансів на технологічний апгрейд, адже вони оперують тільки низькоякісними давно-відомими
технологіями (рис. 1.3.1).
Лідерські позиції США в царині інноваційної діяльності пояснюються тривалою і цілеспрямованою увагою держави до налагодження
інноваційних процесів, зокрема у дослідницьких університетах, а
також високою ефективністю національної інноваційної системи
країни в цілому завдяки вибудові продуктивних взаємозв'язків між
владою, бізнесом, освітою та наукою. Інноваційно-інвестиційна модель США спрямована на створення та оперативне впровадження
у господарську практику нових наукових та технологічних проектів, управлінських ідей та рішень. Інтелектуальними центрами
у США є дослідницькі університети, в яких фундаментальні і

49

прикладні дослідження тісно пов'язані з підготовкою фахівців. Ядром
фундаментальної та прикладної науки США є 235 дослідницьких університетів (I та II категорій), найвідоміші серед яких Гарвардський,
Єльський, Колумбійський, Вісконсінський, Стенфордський та ін., що
займають перші місця у світових рейтингах. Кожен провідний дослідницький університет, який займається інноваційною діяльністю,
розглядає свою науково-дослідну роботу як потужну комерційну підвалину для власного різнобічного розвитку.

Рис. 1.3.1. Світова інноваційно-технологічна піраміда

Джерело: складено автором на основі [623].

У сучасних університетах успішність комерційного трансферу
наукових винаходів та розробок великою мірою визначається ефективністю роботи спеціалізованих структурних підрозділів, що професійно займаються управлінням об'єктів інтелектуальної власності,
а саме передачею технологій від науки до бізнесу – центрів трансферу
технологій (далі – ЦТТ).
Перші ЦТТ з'явилися ще в середині ХХ ст. Наразі найбільш відомими з них є офіс трансферу технологій Каліфорнійського Університету (США, заснований у 1926 р.), Німецького товариства Фраунгофера
(Німеччина, заснований у 1952 р.), а також Британської Технологічної Групи (BTG), заснованої у 1948 р. британським урядом як Національна корпорація по комерціалізації результатів науки і техніки. За
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останні 70-80 років університети, що першими внесли корективи у
філософію власної функціональної місії, надавши її комерційно-знаннєвого підтексту, перетворилися на найбільші світові науково-інноваційні осередки, що втягують у свою орбіту сотні промислових,
дослідницьких і торгових організацій, перетворившись на консолідуючу силу, що об'єднує інтереси численних партнерів. Сьогодні
при кожному потужному університеті США, Європи та Азії діють
спеціалізовані департаменти з трансферу технологій – здебільшого
чітко організовані та структуровані, ефективні та гнучкі трансферні
компанії, що діють на комерційних засадах й орієнтуються на отримання прибутку від просування на ринок стійких комерційно-привабливих бізнес-моделей, інноваційних продуктів та молодих
наукоємних компаній, що виникають на ідеях практичного використання результатів наукових досліджень.
Важливо, щоб працівники центру трансферу технологій були
досвідченими, висококваліфікованими фахівцями у своєму напрямі
функціонального навантаження. У топ-світових ЦТТ, що працюють
задля комерціалізації академічних знань та технологій, трудяться
професіонали з різних областей, які дозволяють забезпечити повний багатогранний цикл технологічного трансферу. Насамперед це
компетентні менеджери з інновацій, юристи, оцінювачі об'єктів інтелектуальної власності, маркетологи, патентні повірені, фінансисти
та піарщики (рис. 1.3.2). Однак, у слабко-розвинутих країнах частою
проблемою роботи ЦТТ є їх недостатня укомплектованість відповідними спеціалістами, погана вмотивованість до виконання своїх посадових обов'язків, невірне виставлення пріоритетів діяльності тощо.
На етапі створення ЦТТ університети надають їм суттєву фінансову підтримку та з моменту отримання управлінськими осередками інноваціями більш-менш стабільного доходу їх субсидування
поступово скорочується і припиняється. Сутність комерційного
трансферу технологій у США полягає у доведенні комерційно-привабливих результатів інтелектуальної праці до прибуткового практичного використання. Права на використання винаходів чи розробок
передаються бізнес-структурам (малим інноваційним фірмам чи
транснаціональним корпораціям) на оплатній основі, за рахунок чого
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забезпечуються часткове самофінансування університетських наукових досліджень та додаткове стимулювання дослідницької активності
в університетах.

Рис. 1.3.2. Організаційна структура типового центру
трансферу технологій
Джерело: розроблено автором на основі [181; 235].

Місія сучасних центрів технологічного трансферу насамперед
полягає у вирішенні спектру завдань з налагодження ефективного
управління комерційно-привабливими академічними знаннями та
технологіями зокрема та у підтримці розвитку знаннєвої економіки загалом.
Центри трансферу технологій займаються відбором потенційно
цікавих для бізнесу інноваційних проектів, оформляють під них
патенти, проводять маркетингові дослідження з метою вигідного
продажу прав на певну розробку чи запуску стартапу на базі університету, моніторять зміни в інноваційному процесі регіону та світу,
розповсюджують серед клієнтів новинну інформацію, наданні тренінгові (освітні) послуги тощо. Основні функції центрів по трансферу
технологій представлено на рис. 1.3.3.
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Функції сучасних департаментів по комерціалізації результатів
експериментально-дослідної академічної діяльності полягають у
наступному:
–– комерціалізаційну – забезпечення комерційної віддачі від реалізації технологій;
–– представницьку – центр по трансферу технологій перш за все покликаний представляти інтереси дослідницьких університетів (чи
інших науково-дослідних організації) та їх наукової спільноти;
–– посередницьку – це організація менеджерського супроводу процесу реалізації технологій (виконання обов'язків посередника, документаційний супровід);
–– інформаційну – інформаційно-новинна підтримка учасників технологічного трансферу (організація їм доступу до спеціалізованої
літератури, навчальних онлайн курсів, даних про інноваційні технології, що готові до впровадження у господарську практику, новин про нові розробки, укладені угоди тощо);
–– консультаційну – надання консультацій з питань, що стосуються
трансферу технологій;
–– комунікаційну – полягає у налагодженні теплих контактів із потенційними «покупцями» та «продавцями», медіа-партнерами, популяризація перспективних технологій та результатів діяльності
організаційного структурного підрозділу, що займається трансфером технологій у соціальних мережах тощо;
–– технологічну – створення баз даних науковотехнічної інформації,
впровадження ІТ-технологій;
–– експертну – полягає у проведенні маркетингових досліджень,
здійсненні юридичного супроводу угод по реалізації технологій
тощо;
–– аналітичну – моніторинг та аналіз наукової та інноваційної діяльності дослідницьких університетів, промислових підприємств та
організацій для виявлення можливостей для їхнього інноваційного розвитку;
–– просвітницьку – передбачає навчання учасників трансферу технологій (проведення тренінгів, кейсів, вебінарів, майстер-класів для
дослідників з метою підвищення їх обізнаності в царині академічного бізнесу та набуття ними навичок планування та бізнес-моделювання інноваційних проектів з метою комерціалізації);
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–– інтегруючу – забезпечення широкої взаємодії між сферами освіти,
науки й бізнесу та державою та налагодженні зовнішньоекономічних зв'язків у сфері науки та інновацій у промисловості.

Рис. 1.3.3. Функціональне навантаження типового центру
трансферу технологій

Джерело: розроблено автором на основі [551].

Передача технологій на комерційній основі передбачає передачу
права на інтелектуальну власність фізичною чи юридичною особою
іншій та об'єднує в процесі цієї операції представників різних країн
та народів визначається як міжнародний трансфер технологій. Основними завданнями міжнародного трансферу технологій є дифузія
інновацій у міжнародному інноваційному просторі та продукування
ефективних способів перетворення ідеї в комерційний продукт, що
є важливим елементом технологічного переозброєння провідних
країн світу. Крім того здійснення міжнародного трансферу технологій передбачає:
–– передачу патентів бізнесу на комерційній основі;
–– виготовлення технічної документації;
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–– організацію обміну науковими розробками;
–– створення інноваційних підприємств.
На практиці роль трансферу технологій в міжнародному масштабі ілюструється заснуванням у США потужного технополісу – Силіконової долини, де на базі розробок Стенфордського університету
його випускники й студенти створюють малі інноваційні компанії,
які згодом перетворюються на таких інноваційних гігантів як Appel,
Hewlett-Packard, Intel тощо. Державна підтримка науково-дослідницької діяльності університетів США (незалежно від того чи приватний
він чи державний) значно вища, ніж у інших країнах. Науково-дослідні проекти університетів отримують фінансування від федерального уряду у формі грантів, контрактів та угод про спільну діяльність.
Втім ще до недавнього часу класичний американський університет виконував лише функцію творця та накопичувача нових знань,
передача яких суспільству здійснювалася тільки у навчальній та просвітницькій формі. Процес налагодження трансферу технологій був
суперечливим, непослідовним й складним. Основною проблемою
було питання приналежності інтелектуальної власності, створеної на
кошти державних грантів. Апріорі вона належала державі і університету, які одержували державне фінансування не могли нею розпоряджатися. Для використання результатів своїх досліджень та викупу
патентів для приватного виробництва проводилися тривалі і складні
переговори з державними чиновниками, які унеможливлювали придбання ексклюзивних інтелектуальних прав на результати університетської інтелектуальної праці. А без цього дуже мало хто був готовий
інвестувати великі кошти у розвиток ідеї.
У 90-х роках минулого століття проблема трансферу технологій виходить на новий інституційний рівень – законодавчий. Так, у
1980 р. було прийнято закон Бея-Доула (Bayh–Dole Act), згідно з яким
університети отримали можливість заробляти на результатах досліджень своїх наукових колективів чи окремих науковців. Відповідно
до цього закону, результати інтелектуальної праці, проведеної командами на замовлення держави, стали належати не державі, а університетам, у яких вона здійснювалася. За замовчуванням університети
мають повне право комерціалізувати будь-яку свою розробку, якщо
держава заздалегідь не заявила, що вона повинна бути засекречена.
Також, що дуже важливо, цей закон відстоює комерційні інтереси
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винахідників, яким надав право при бажанні першими захистити
свої винаходи у правовому полі, а університети отримали тільки
вторинне право. Це має вагоме значення, у тому числі, і тому, що без
особистої участі винахідника часто було дуже складно далі розвивати
і адаптувати продукт до ринку, а держава раніше не могла гарантувати
готовність науковця співпрацювати з нею чи бізнесом у цьому напрямі. Позитивні результати від застосування та дії закону Бея-Доула
на практиці вплинули на дослідників, підприємців і законодавців у
багатьох інших країнах світу [715]. Ідеями цього закону та подібними
положеннями в подальшому були доповнені законодавства Японії і
Німеччини. Крім того багато відомих світових університетів (наприклад, Кембриджський університет), що мають певну самостійність у
прийнятті стратегічних рішень, також вирішили змінити свою політику у сфері інтелектуальної власності.
У залученні дрібних і середніх фірм у міжнародний процес передачі
нових технологій важливу роль зіграв Закон про розвиток інновацій
малого бізнесу – Small Business Innovation Development Act (1982 р.).
Він активував спеціальну висококонкурентну програму Інноваційних
досліджень малого бізнесу (Small Business Innovation Research – SBIR),
яка передбачає комплексне виділення федеральними дослідницькими
фондами інвестиційних коштів на критично пріоритетні американські
проекти з метою побудови сильної національної економіки. Завдяки
дії цієї програми усіма федеральними відомствами на НДДКР виділяється понад 100 млн дол. щорічно. Причому у 2017 фінансовому році
в рамках реалізації цієї програми США зобов'язані були виділити на
дослідження та розробки не менше 3,2% свого бюджету [861].
У 1986 р., у США було прийнято «Федеральний закон про трансфер
технологій» (Federal Technology Transfer Act, 1986) у якому закладено
чіткі нормативні положення щодо прав та обов'язків американських
дослідників [679]. Переваги дії цього закону полягають у тому, що
він з одного боку дозволяє встановлювати врегульовані комерційно
привабливі партнерські відносини науковців з бізнесом і отримувати
законні прибутки (у багатьох випадках – зверх прибутки), а з іншого –
посилює індивідуальну відповідальність кожного учасника інноваційно-технологічного процесу за технологічний трансфер. Згідно з
законом відтепер просуванням дослідницьких результатів кожної
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наукової лабораторії мали займатися професіонали – штатні фахівці,
основне завдання яких трансфер технологій.
Ці кардинальні ефективні зміни призвели до того, що з 1980 року
кількість патентів, отриманих на базі розробок університетів, особливо американських суттєво зросла (рис. 1.3.4). Так, згідно з даними Відомства по патентам і товарним знакам США (United States
Patent and Trademark Office – USPTO), безумовним багаторічним лідером в отриманні патентів є Каліфорнійський університет. Кількість отриманих ним патентів у 1992 р. складала 81, у 1997 р. – 277, у
2002 р. – 431, а у 2018 р. – 526. Друге місце посідає Массачусетський
технологічний інститут – 1997 р. – 125, у 2002 р. – 132, а у 2018 р. –
304 відповідно [891, 892], вчені якого у 2018 р. створили найменших
у світі роботів (розміром з людську клітину), що можуть зберігати
дані та робити обчислення [808].
Комерційно-привабливі патенти стали поштовхом до створення
виробничих бізнес-компаній – близько 7 тис. компаній, з яких 72 %
займають або займали провідні місця на ринку технологій. Щорічно
ці компанії приносять $ 40 млрд в американську економіку [306].
У Європі головним осередком розвитку інноваційних досліджень,
а також лідером по трансферу технологій від науки до бізнесу обґрунтовано визнано Німеччину. У цій країні діяльність ЦТТ фінансується за рахунок субсидій федерального уряду та доходів, отриманих
від укладених контрактів на виконання досліджень. Істотний внесок
у створення інноваційних центрів вносять і місцеві органи влади.
Функції технологічних посередників між лабораторіями і компаніями у Німеччині виконують різні наукові товариства і спільні дослідницькі асоціації в промисловості. Провідна організаційна роль
належить «Фраунгоферовському товариству», в яке після об'єднання
Німеччини увійшло 45 дослідницьких інститути, у тому числі 9 з колишньої НДР. Головним завданням товариства є сприяння впровадженню у промисловість нових технологій і виконання досліджень
загальнонаціонального значення (наприклад, у сфері охорони навколишнього середовища та енергозбереження). Для полегшення малим
фірмам доступу до його послуг уряд надає їм субсидії у розмірі до 40%
повної вартості НДДКР, що замовляються [373]. Усі питання щодо
ліцензування, патентування і управління інтелектуальною власністю (ІВ) входять у сферу діяльності співробітників офісів передачі

Джерело: складено автором на основі [891, 892].

Рис. 1.3.4. Патентна динаміка американських університетів-лідерів
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технологій, куди передаються розробки і які займаються подальшим
просуванням проектів.
Останнім часом підтримку трансферу технологій від університету
до бізнесу посилив і уряд Великобританії. Відомою є його ініціатива
«Університетський виклик», що спрямована на фінансування проектів у початковій стадії, і програми Фонду співробітництва системи
вищої освіти, суспільства і бізнесу (HEROBC), основним функціональним завданням діяльності яких є поліпшення інфраструктури
трансферу технологій в університетах. У Великобританії більш актуальною моделлю комерціалізації університетських технологій стає
повністю власний бізнес Університету. Основним завданням ЦТТ є
комплексне управління трансфером технологій, консультаційна діяльність, а також надання послуг з керування інноваціями для клієнтів по всьому світу, як, наприклад, у дочірній компанії Оксфордського
університету – Oxford University Innovation [886]. Така багатогранність
у стилі діяльності передбачає певну ступінь автономії від материнського університету й можливість дотримання вільнішої комерційної
стратегії, на відміну від інших інституційних форм у сфері передачі
технологій, які більше пов'язані господарськими відносинами зі «своїми» вишами. При цьому зберігаються переваги від використання
університетського бренду, а саме: можливість залучення значно більшої кількості клієнтів, партнерів та інвесторів. Також варто зазначити, що Оксфордський університет став першим, хто організував
офіс трансферу технологій у Великобританії (1988 р.). Спочатку було
створено благодійну компанію Оксфорд Траст (1985 р.), метою діяльності якої було залучення до реалізації основної ідеї – розвивати дослідницьку сферу, інвесторів. У перші роки функціонування Оксфорд
Траст спиралося на роботу шести дрібних компаній, а зараз їх уже
понад 40 [887]. Інвестиційні програми Євросоюзу і державне цільове фінансування допомогли отримати приміщення та обладнання
для роботи з інноваційними проектами в європейських країнах. Це
дало можливість здавати в оренду місцевим науково-технологічним
стартапам, що працюють над реалізацією інноваційних комерційно-привабливих ідей в оснащенні приміщення. Молоді інноваційні
компанії в Англії можуть підтримуватися Оксфорд Траст 3 роки.
Також Оксфорд Траст допомагає провести молодим інноваційним
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фірмам стратегічний аналіз і намітити шляхи рішень проблем, що
стоять перед ними, скласти бізнес-план, знайти фінансування. Багато
уваги Оксфорд Траст приділяє комунікаційним та інформаційним
заходам, регулярно проводить навчальні семінари і ділові зустрічі з
метою популяризації наукових досягнень та налагодження ділової
співпраці між науковцями та підприємцями. Оксфорд Траст не отримує управлінських вигод від залучення інвестиційних коштів, робота управителів оплачується з оргвнесків і прибутків від управління.
Запорукою його успішної діяльності є програми та заходи, що надихають громаду на спонсорські ініціативи, заохочують молодь здійснювати наукові досягнення, а бізнес та урядовців впроваджувати їх у
господарську практику. В основі цих стійких відносин між бізнесом з
наукою, освітою та громадою у цьому регіоні довіра.
Однак, традиційно, у Великобританії, більший акцент робиться на
публікаціях, ніж на патентуваннях, при цьому дослідницька система
Великобританії є однією із найефективніших у світі [643]. Подібна
тенденція підтримується дослідженням RAE (Research Assessment
Exercise). А. Салтер та Б. Мартін зазначають, що фокусування на публікаціях пояснюється «усталеним поглядом», який заснований на
ідеї про те, що головна мета дослідження – це інформація [821].
Наразі провідні університети ЄС формують «пул міжнародних патентів», що є не лише зручним інструментом управління ІВ, але і важливим елементом здійснення інноваційного маркетингу. При цьому
права на винахід у більшості випадків належать університету, який
передає їх в управління офісу по трансферу технологій.
Щороку шаленими темпами зменшується інноваційна відстань
між США, Європою та країнами Азії, де лідером ефективної кооперації науки і бізнесу є Китай. Спеціальні структурні підрозділи по трансферу технологій мають усі сучасні дослідницькі університети Китаю.
Фінансування діяльності ЦТТ відбувається із університетських бюджетів, що виділяються урядом КНР. Проте зараз китайські ЦТТ
переходять на роботу в якості асоційованих приватних компаній,
власниками яких є виключно університети [497]. Крім того китайські
університети можуть утворювати власні венчурні фірми, що дозволяє
їм у разі успіху отримувати величезні надприбутки. Яскравим прикладом успішної університетської венчурної компанії є створена у 1986 р.
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за активної участі Пекінського університету компанія «Founder» яка
на початку позиціонувалася для телевізійної та радіо-промислової галузей. Сьогодні «Founder Group» є основним китайським технологічним конгломератом, що займається інформаційними технологіями,
фармацевтикою, нерухомістю, фінансами та торгівлею. Пекінський
університет продовжує залишатися головним у групі засновників,
так як володіє 70% акцій, 30% акцій належить його управлінській команді. У 2016 р. дохід «Founder Group» склав 82 млрд юанів, а загальні
активи оцінювалися в 239 млрд юанів [767].
В Японії для організації діяльності ЦТТ уряд надає 2/3 коштів (не
більше 300 тис. дол. на рік.) на експлуатаційні витрати терміном на
5 років. З 2004 р. усім японським національним університетам було
надано незалежний юридичний статус, який дозволяє університетам
брати участь в ініціативах, пов'язаних зі створенням і функціонуванням ЦТТ [229].
Так як у процесі комерціалізації результатів науково-технічної діяльності головною метою університетів та відповідних підрозділів, що
займаються передачею технологій від науки до бізнесу, є отримання
максимальної вигоди, то сучасний виш зацікавлений у реалізації проектів, що в результаті передбачають створення нових підприємств на
основі власних розробок, ідей та ноу-хау. Найбільший прибуток тут
можна отримати завдяки реалізації ліцензій на використання запатентованих університетом розробок та володінню часткою підприємства за принципом венчурного інвестора.
Передача технології, у тому числі міжнародної поки не є сферою
жорсткого міжнародного моніторингу, регулювання та нагляду, тому
з боку окремих держав міжнародна торгівля технологіями часто широко використовується як механізм впливу на швидкість світового
інтеграційного процесу.
Загалом в зарубіжних країнах здійснення трансферу технологій
розглядається в наш час, як одна з можливостей підвищення ефективності господарських процесів та зростання конкурентоспроможності
держави на міжнародному ринку. У цьому зв'язку можна виділити наступні принципи організації технологічного трансферу [210]:
–– цілеспрямованість – наявність стимулів, готовність до дій;
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–– організованість – дотримання чіткої послідовності взаємопов'язаних дій;
–– орієнтація на комерційний результат та на споживача;
–– цілістність – зосередження пріоритетного інтересу на процесі;
–– відповідальність у діях та рішеннях;
–– комплексність – повнота та гармонія у діях, що спрямованні на досягнення цілі.
Крім того особливості провадження сучасною компанією (університетом) інноваційної діяльності передбачають [725]:
–– орієнтацію на зміни;
–– використання різних інформаційно-комунікаційних інструментів;
–– злагоджену командну роботу;
–– децентралізацію;
–– нехтування бюрократичними формальностями;
–– сприяння ініціативності;
–– управління ризиками.
Попри значні здобутки на ниві комерціалізації результатів наукових досліджень у дослідницьких університетах світового рівня існує
ряд протиріч і проблем у розвитку трансферу технологій. Так, інвестиції, як правило, надходять до тих наукових сфер, які можуть принести найбільший прибуток. У майбутньому це може привести до
диспропорцій між актуальними науковими напрямами та комерційно-привабливими галузями виробництва. Дисбалансу міжнародного
ринку технологій сприяє й те, що значні переваги існують у країнах,
які мають у своєму розпорядженні значні вільні економічні, людські
та ін. ресурси для підтримки процесів розвитку. Тому попри досягнуті
успіхи дослідницькі університети технологічно-розвинутих країн
світу продовжують працювати над виробленням шляхів подальшої
активізації трансферу технологій, а насамперед:
а) стратегічних (формування нових стратегій інноваційно-технологічного розвитку дослідницьких університетів згідно з європейськими та світовими стратегіями розвитку відповідних країн чи
державних об єднань; розробка конкретних планів та цілей, які необхідно реалізувати протягом визначеного проміжку часу);
б) економічних (регулярний аналіз ринку інновацій; встановлення
конкурентних переваг у своїй інноваційно-комерційній діяльності;
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підготовка та реалізація стимулюючих програм для заохочення студентів, аспірантів до створення стартапів та спіноффів);
в) організаційних (удосконалення механізмів налагодження комунікаційних зв'язків між винахідниками, інвесторами та замовниками
технологічних новацій);
г) управлінських (визначення найбільш прийнятного статусу та
функціонального навантаження ЦТТ тощо).
Отже, результати аналізу зарубіжного досвіду активізації трансферу технологій в дослідницьких університетах свідчать про те, що
знання та інновації стають ключовим джерелом стійких конкурентних переваг і є основоположним фактором при формуванні економічної політики в інноваційно-розвинутих державах. У європейських
країнах та США головним рушієм передачі технологій є стимули, а не
заборони. Більшість країн законодавчо закріпило стимулюючий розподіл прибутку між окремими дослідниками, інститутом і посередником, що сприяє успішній комерціалізації результатів інтелектуальної
праці. Потужним чинником прискореної еволюції інноваційно-розвинутих країн світу є ефективне фінансове, нормативно-правове та
організаційне забезпечення комерційного підходу в активізації розвитку науково-технічної та інноваційної галузей.
Результати наведеного аналізу свідчать, що в Україні слід найближчим часом на загальнодержавному й регіональному рівнях здійснити
комплекс заходів з організаційно-економічного і правового врегулювання процедури створення й стимулювання діяльності спеціалізованих структурних підрозділів у складі дослідницьких університетів,
які в інших країнах демонструють позитивні результати комерціалізації наукових досягнень в рамках реалізації інноваційної політики в
широких масштабах зі значним економічним ефектом.

1.4. Формування оптимальної моделі
трансферу технологій
Комерціалізація результатів експериментально-дослідної діяльності передбачає сукупність дій у сфері інноваційного менеджменту,
які спрямовані на перетворення знань в інтелектуальний капітал –
високо-конкурентоспроможний продукт інтелектуальної праці,
що здатний приносити своєму власнику дохід. Задля залучення ризикових інвестицій та успішного виведення на ринок інноваційних

63

товарів і послуг досвідчені менеджери у сфері інновацій мають обрати
бізнес-модель, яка на їх думку буде найбільш ефективною у даному
випадку за певних обставин [1]. Пошуки оптимальної бізнес-моделі
призвели до того, що наразі в теорії та практиці знаннєвої економіки існує декілька комбінованих варіантів моделей технологічного
трансферу, що успішно еволюціонували протягом останніх кількох
десятків років.
У даний час на аналізі інноваційної діяльності зосереджена пильна
увага світової наукової спільноти. Сучасні тенденції побудови дієвої
моделі інноваційно-інвестиційного господарського розвитку викладено у дослідницьких працях іноземних (Г. Іцковіца [663-666], Р. Левіна [745], Р. Нельсона [772] та ін.) та українських (Г. Андрощук [12],
В. Базилевича [21-23], Ю. Бажала [20], Н. Гражевської [96], О. Жилінської [147], А. Ігнатюк [187], М. Когут [225], О. Мрихіної [306],
В. Осецького [786; 787], Л. Федулової [510]) вчених-економістів. Безпосередніми авторами моделей трансферу наукоємних технологій є
А. Гапт [698], Г. Беркхоут [597], К. Кларк [634; 635], Р. Ротвелл [814],
Дж. Уттербак та В. Абернаті [895], Г. Чесбро [547; 624], К. Фрімен [682]
та інші відомі світу теоретики. Та попри вагомі теоретичні напрацювання концептуального конструктивного рішення щодо вибору оптимальної відповідної моделі досі не знайдено.
Минуле десятиріччя в інноваційній сфері сповнене потужними
трансформаційними процесами. Знаннєва економіка стрімкими темпами набула свого розвитку. У світі технологічного прогресу невід'ємною стала цифрова компонента. У цифровому соціо-економічному
середовищі цінність знань набуває комплексного значення, яке сильно
відрізняється від використовуваного раніше у традиційній економіці.
Нові форми конкуренції зумовлюють появу нових бізнес-концепцій
та стратегій, а також нових механізмів створення цінності знань заснованих на інноваціях. Виникають нові категорії витрат, таких як
витрати на пошук клієнтів та укладання контрактів, координацію
процесу продукування та комерціалізації знань тощо. У цьому зв'язку
процес трансферу нових знань та технологій, що продукуються у дослідницьких університетах, набуває нових форм та змісту.
Загалом такі поняття як «бізнес-модель передачі знань» є відносно
новими, і щодо трактування їх суті серед представників наукової
спільноти чіткої згоди немає. Теоретичні концепції перших моделей
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комерціалізації знань, що почали з'являтися у на початку ХХ ст., в основному зосереджувалися на процесах передачі технологій, що здебільшого характеризувалися своєю лінійністю. Фундаментальні теоретичні
підходи до побудови дієвої моделі інноваційного процесу відображено
у наукових працях таких всесвітньо-відомих вчених-інноваторів, як
Й. Шумпетер, Р. Ротвелл та Дж. Уттербак [566; 814; 893].
Сучасні теоретики, зокрема, Е. Аббурахімова та К. Колесникова визначають бізнес-модель технологічного трансферу як спосіб утримання
конкурентних переваг, що забезпечує зростання доходу і вартості, а також економічну стійкість організації за рахунок ефективної комбінації
стратегій комерціалізації результатів інноваційної діяльності [1].
Автором першої моделі інноваційного процесу є основоположник теорії інновацій Й. Шумпетер, який наполягав на доцільності
комбінаційних змін в економіці «замкненого кола». Ця модель була
лінійною і відображала кілька послідовних етапів інноваційного
процесу, що періодично повторюється в науково-технічному циклі:
винахід → інновація → дифузія [566]. В основі даної моделі лежить
результат інтелектуальної діяльності. Загалом ранні інновації розроблялися для того, щоб зрозуміти взаємозв'язок науки і техніки. Ці
моделі були простими, лінійними і надавали пріоритетності науковим дослідженням як основі інноваційного прогресу: винахідник →
інновація → дифузія [798].
Однією з найпоширеніших версій лінійної моделі є більш пізня її варіація – модель «Technology push». Ланцюжковими сегментами моделі
«Technology push» є: фундаментальна наука → проектування та інженерія → виробництво → маркетинг → продажі [819]. Ця лінійна модель
була у широкому застосовуванні до кінця 1960-х. Це роки післявоєнного економічного зростання, коли компанії зосереджувались на нарощуванні виробничих потужностей, дослідженнях та розробках. Ринок
був просто місцем, яке захоплювало результати досліджень та розробок, так як споживачі активно купували усі пропоновані їм новинки.
Починаючи з 50-х рр. ХХ ст., почалася модифікація лінійної моделі
трансферу технологій. Результат інтелектуальної праці став розглядатися як специфічний товар, що має продукуватися згідно з суспільними потребами та попитом. Відтепер у філософію продукування
нових винаходів закладався фактор «соціального замовлення». У
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1957 р. дослідники Університету Манчестера К. Картер та Б. Вільямс
(C.F. Carter and B.R. Williams) у своїй книзі «Industry and Technical
Progress: Factors Governing the Speed of Application of Science» протиставляють «застарілому» погляду про те, що творчо згенеровані
науковцями проблеми науково-дослідних робіт неодмінно керують
інноваціями (наукою чи технологією) іншу точку зору [618]. Вони
доводять, що умови інноваційного розвитку змінюються. На думку
К. Картера та Б. Вільямса, багато фірм стали просто запозичувати
(переймати чи наслідувати) цікаві інноваційні ідеї за межами своєї
фірми. При цьому фірма могла бути «дуже прогресивною, не проявляючи особливих зусиль для оригінальності» [618]. Адже до потоку
просування оновленої продукції фірму можуть підштовхнути її ж
постачальники чи клієнти. Констатація цього факту сформувалася у
модель «Market pull» (з англ. – «ринковий рух»).
Інноваційні моделі «Technology push» («технологічний поштовх»)
та «Market pull» («ринковий рух») вважаються нетиповими і крайніми
прикладами більш загального процесу взаємодії технологічних запитів, можливостей та потреб ринку [819].
Наприкінці 1960-х рр. аналіз господарських тенденцій та наукових звітів кількох попередніх років підштовхнув американських урядовців до висновку, що наука має працювати не у «вільному русі», а
на вирішення цілеспрямованих державних задач. При цьому велику
увагу пропонувалося приділити дослідницьким потребам у сфері державної оборони (звіт по проекту «Hindsight» – «Погляд у минуле»).
Науковцями ідею було підтримано. Адже такі заяви звеличували важливість науки для суспільства та обіцяли знані фінансові інвестиції з
боку держави у дослідницьку галузь. Національна академія наук заявила, що «визнання важливості знаннєвої потреби є основним стимулюючим фактором дослідницької та технологічної взаємодії» [798].
Водночас розпочалися пошуки ефективної інноваційної моделі, яка
дозволяла б оперативно відповідати на ринкові запити. Інновації
стали трактуватися як процес, що веде винаходи до комерціалізації задля задоволення споживацького попиту чи потреб. У 1974 р. відомий
британський соціолог, основоположник теорії розвитку промислових
інновацій Р. Ротвелл (R. Rothwell) із Дослідницького департаменту наукової політики (Science Policy Research Unit – SPRU) підсумував, що
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«більшість успішних інновацій виникає у відповідь на крайню необхідність» у них [814]. Цю тезу він поклав в основу перших розроблених
ним моделей технологічного трансферу покоління 1G та 2G. Однак
положення про необхідність поєднання наукових відкриттів з потребами наштовхнулися на дилему з фундаментальними дослідженнями.
Адже якщо прикладні дослідження теоретично могли завершуватися
практичним вагомим результатом і цей процес можна було впорядкувати й викласти у ряд завершених лінійних етапів, то фундаментальні
дослідження не обов'язково можуть ініціювати процес відкриття нових знань. Лінійної послідовності від фундаментальної науки до винаходів не існує. Прийнятні результати пошуків дієвого балансу між
теоретичними концепціями та людськими потребами було викладено
у публікації В. Прайса та Л. Басса (W. Price, L. Bass), які сформулювали
свої ідеї у формі «зв'язкових механізмів» – механізмів, завдяки яким
дослідник чи група дослідників можуть довести свої ідей до розробника [796]. По суті це спроба відобразити високий ступінь перехресної функціональної інтеграції фірм, у т.ч. зовнішньої, налагодження
союзів та зв'язків з постачальниками, замовниками, університетами
та державними установами – «Coupling model» («модель зв'язків»).
Зрештою більшість теоретиків стали погоджуватися з тим, що інновації є і результатом креативності їх творців – науковців, і результатом попиту на певні технологічні рішення. З цього часу література
по інноваційному менеджменту стала наповнюватися різноманітними варіантами модифікованих моделей технологічного трансферу.
Так, у 1975 р. Дж. Уттербак та В. Абернаті (J. Utterback, W. Abernathy)
представили результати емпіричних досліджень взаємозв'язків між
інноваційною моделлю фірми та певними характеристиками фірми –
етапам розвитку її виробничого процесу та обраними нею чинниками
за основу конкуренції. Висновками цих напрацювань стала модель
Абернаті-Уттербека (A-U) – динамічна модель процесно-продуктивних інновацій [895]. Модель дозволяє припустити, що темпи розвитку основних інновацій як для продуктів, так і для процесів часто
відповідають досить передбачуваним прогнозам. Автори виділяють
3 прогнозовані фази в життєвому циклі інновацій: плаваючу, перехідну і специфічну. У 1985 р. В. Абернаті разом з К. Кларком (K. Clark)
удосконалили попередню модельну версію і представили модель
«Transilience maps» – динамічна модель процесних і продуктивних
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інновацій, у якій розглянуто конкурентні позиції фірми з точки зору
їх різноманітності [580]. Вони припускали, що інноваційна продукція
не є однорідною. Конкурентні переваги фірми визначаються пропозицією продукції, яка може мати з точки зору потенційних клієнтів пріоритетність з багатьох параметрів, таких, як продуктивність,
надійність, доступність, простота виробництва, естетичний вигляд,
імідж початкова вартість тощо.
Подальший розвиток уявлень про структуру інноваційного процесу пов'язаний з ланцюговою моделлю відомих світу теоретиків
Дж. Клайна (J. Kline) та Н. Розенберга (N. Rosenberg) («chain-link
model») [735]. Ця ланцюгова модель поділяє інноваційний процес на
п'ять стадій: 1. Визначення потенційного попиту на ноу-хау; 2. Дослідницько-експериментальна фаза; 3. Інженерне проектування та
випробування прототипу; 4. Товарний зразок; 5. Маркетинг, розповсюдження інновацій на ринку. У моделі технологічного трансферу
Клайна-Розенберга у якості одного з ключових елементів виставляється «потенційний ринок» і згадується «штучне» протиставлення
теорій «ринкового руху» та «технологічного поштовху» але без будьякого посилання на модель попиту.
Паралельно дослідження таких авторів, як Р. Ротвелл
(R. Rothwell) [814], К. Фрімен (C. Freeman) [682], C. Бар-Закай (S. BarZakay) [593], Дж. Клайн (J. Kline) та Н. Розенберг (N. Rosenberg) [735]
підтверджували важливість і інших факторів для успішної
інновації – технічних маркетингових, ринкових тощо.
У 1992 р. Стівеном Уілрайтом (S. Wheelwright) та Кімом Кларком
(K. Clark) було розроблено модель відбору інноваційних ідей «воронка» – маркетингова модель інноваційного процесу, яка ілюструє
теоретичний шлях клієнта від знайомства з продуктом до здійснення
угоди (увага-інтерес-бажання-дія) [798]. Альтернативою традиційному лінійному підходу продукування та дифузії інновацій стала мотивація на різних стадіях інноваційного шляху. Основною проблемою
моделі є її чіткі межі. Також дискусії ведуться навколо кінця моделі,
якого по суті немає. Адже в реальності споживачі схильні постійно
змінювати свої вподобання. Багато з них просто покидають воронку
на якомусь етапі. Через що виникають логічні питання: щодо того, як
поводить себе користувач поза воронкою; чи може він повернутися;
чи варто втягувати старих споживачів заново тощо.
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Проте тривалий час трансфер технологій у провідних дослідницьких університетах світу продовжував і продовжує відбувався згідно з
традиційною лінійною моделлю (рис. 1.4.1). У багатьох університетах
досі керуються припущенням про те, що будь-яка їх новинка матиме
попит, а нові знання без проблем перетворяться на інновацію.Фаховому прогнозуванню появи нових ідей, що матимуть комерційну віддачу досі приділяється недостатньо уваги. Через недостатній рівень
комунікацій між організаційними підрозділами виникають непорозуміння. Моделювання трансферу безпосередньо університетських
технологій викладено у публікаціях К. Раманатхана [798], С. Бредлі,
К. Хейтера та А. Линк [603].

Рис 1.4.1. Традиційна (лінійна) модель трансферу технологій
у світових університетах

Джерело: [340, 607].

Огляд спеціалізованої літератури свідчить (табл. 1.4.1.) про те, що
після 1990-х рр. дослідники теорій трансферу технологій намагалися
розробити нову нелінійну бізнес-модель комерціалізації технологій,
яка б відрізнялася від розроблених раніше моделей. В ідеалі така модель мала обійти обмеження, що виникали у попередніх TT-моделях
при застосуванні їх у сучасних високо-технологічних господарських
системах. Так, Р. Ротвелл, проаналізувавши еволюцію світової теорії
та практики комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, крім розроблених ним раніше моделей трансферу інноваційних
технологій (1G, 2G), в подальшому став автором ще 3-х модифікованих моделей інноваційного процесу, що були актуальними на різних
етапах розвитку ринково-орієнтованих економік розвинутих країн
світу – поєднана модель (3G), інтегрована модель (4G) та модель стратегічних мереж (5G) [814].

Модель «Market pull»,
розроблена в 19601970-х роках

Модель дифузії, розроблена в 1960-1970-х
роках

Модель «витягування
попитом»,
розроблена в 19451950-х роках

Перші лінійні моделі технологічного
поштовху - модель
«Technology push»,
розроблена 1920-ті1950-ті рр.

Початок XX ст.

Назва моделі ТТ

Таблиця 1.4.1.

Суть моделі
Сильні сторони
Слабкі сторони
Теоретичне обґрунтування Виявлення впливу розміру
Основними інноваторами
невизначеності, пов'язаної з і віку підприємства на ймопредставлено тільки великі
Й. Шумпетер
інноваційним характером ді- вірність впровадження інпідприємства з деякою монояльності. Введення у науковий новацій. Рушійною силою
польною часткою
обіг поняття «інновація».
інновацій є підприємці.
Miic C., 1920 p.,
Науково-дослідницькі
Слабка орієнтація на потреби
Процес створення наукоHolland, 1928 p.,
установи відігравали го- ринку. Відсутність: взаєморово-технічного продукту охоStevens, 1941 р.,
ловну роль, так як генера- зуміння між науково-дослідниплював усі етапи, починаючи з
Bichowskv, 1942 р.,
ція ідей відбувалась саме ми підрозділами та збутовими
фундаментальних досліджень
Furnas, 1948 р.,
там. Проста в реалізації. й виробничими підрозділами;
і закінчуючи впровадженням
Maclaurin, 1949 р.,
Фокусування на радикаль- відгуків та технологічних інінновації.
В. Судер ін.
них інноваціях.
струментів.
Нівелювання вагомості проМодель підкреслює важфесійності у ТТ – доступні
ливість якості досліджень
Р. Ротвелл
технології (технічні звіти та
Пасивний підхід до комерціаліта конкурентного тиску
професійні журнали тощо)
зації перспективних технологій
на ринку академічних
здатні самі по собі привабити
ноу-хау
споживача.
Звеличення ролі експерта по Акцентується увага на:
Е. Роджерс,
ТТ; передачею технологій до важливості технологій; Акцент на односторонній коД. Кінкаід
споживачів мають займатися професіоналізмі у сфері мунікативній характеристиці.
висококваліфіковані фахівці ТТ
Орієнтація на попит та на
Досить ефективною є при
потреби споживача – ринок є застосуванні на стадії
Відсутність мережевої взаємоК. Картер,
джерелом нових дослідниць- бізнес-проектування інно- дії. Відсутність відгуків та техБ. Вільямс
ких ідей. Простий лінійний ваційних проектів. Посту- нологічних інструментів.
послідовний процес.
пова інновація.

Автори моделі

Хронологічна класифікація основних моделей трансферу технологій
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Автори моделі

Модель «Integrated
model» – інтеграційних бізнес-процесів, Р. Ротвелл
розроблена в 1980-ті
роки – поч. ХХІ ст.

Ланцюгова модель
С. Клайн,
«Chain-link model» –
Н. Розенберг
1985 р.

Модель «Transilience
maps» – використання
У. Абернаті,
знань,
К. Кларк
розроблена наприкінці 1980-х років

Модель «Coupling
В. Прайс
model», розроблена в
Л. Басс
1970-1980-х роках

Назва моделі ТТ

Суть моделі
Сильні сторони
Визнання важливості взаємо- Позитивний вплив на
дії між різними елементами розширення сегментів
(наука, технології, маркетинг, ринку та інтеграції науки
потреби споживачів, у т.ч. дер- у виробництво. Радикальжави тощо). Інтеграція НДР ні та додаткові інновації.
та маркетингу.
Відгуки між фазами.
Акцент на: важливій ролі
Пошук ефективних ринкових
міжособистісної комуніпідходів до управління знанкації між дослідниками та
нями. Розкриває технологічні
споживачами технологій;
та організаційні знання, поясважливості організаційнює інноваційний потенціал
них бар'єрів чи фасилітаменеджерів середньої ланки.
торів ТТ.
Модель є драйвером
Зображує 5 взаємопов'язаних
виявлення існуючих ринелементів комерційно-орікових потреб. Визнається
єнтованого інноваційного
важливість зв'язків між
процесу: наукові дослідження;
дослідженнями та маркепотреби ринку; існуючі та натингом. Наука і технології
буті знання.
мають вагоме значення.
Науково-технічний проФокус на масове виробництво
цес відбувається як за
та створення промислових
допомогою послідовних
зразків. Поєднання моделей
етапів так і за допомогою
«push and pull», інтеграція у
паралельних, що здійснюфірму, акцент на зовнішніх
ються одночасно. Поява
зв'язках
«авторських мереж».

Низький приріст рівня надійності. Ніяких технологічних
інструментів.

Існує ряд структурних питань.
Не розглядається специфіка
взаємодії інноваційних систем
залежно від масштабу чи розташування.

Базується на чіткому лінійному
впорядкуванні етапів трансферу технологій.

Відсутність мережевої взаємодії та технологічних інструментів.

Слабкі сторони

Продовження табл. 1.4.1
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С. Уйлрат,
К. Кларк

Т. Новак
Д. Гофман

Модель «воронка»,
1985 р.

Комунікаційна
модель – «Network
model», розроблена
у 1990-х роках

Організаційно-комуД. Гібсон,
нікаційна інноваційна
У. Слімор
модель, 1990-ті рр.

Автори моделі

Назва моделі ТТ
Дієва модель для великих
технологічно-інтенсивних
компаній, дослідницьких
університетів.

Модель описує процес руху
від великої кількості незрілих
ідей до обмеженої кількості
комерційно-привабливої продукції

Основною проблемою моделі є
її чіткі межі та кінець якого по
суті немає. Адже в реальності
споживачі схильні постійно
змінювати свої вподобання.

Слабкі сторони

Модель твердить, що у TT є
3 рівні участі: I – розробка
технології, II – прийняття
технології, III – застосування
технології.

ТТ висвітлюється як результат
Підкреслює важливість
автоматизованого процесу, на
якості досліджень у конпрактиці малоймовірно. Не дає
курентному ринковому
чітких пояснень щодо факторів
середовищі.
впливу на дифузію знань.

Модель допомагає поясНе в змозі пояснити: 1) складМодель представляє ТТ як три- нити невдачі попередніх
ності ТТ на основі спільного
валий двосторонній (неліній- стратегій ТТ, які базуютьнавчання; 2) суб'єктивність
ний) комунікаційний процес ся на односторонній комузнань; 3) потреби у контекстнеперервного та одночасного нікації та моделях дифузії
ній адаптації на рівні ціннособміну знаннями чи ідеями. технологій.
тей, припущень та переконань,
Акцент на накопиченні знань Вироблення загальних
що набувають гостріших
та зовнішніх зв'язків, інтеграції стандартів якості та змісту
пропорцій з вільними техносистем та широких мереж.
послуг. Відповідає вимологіями.
гам економіки знань.

Сильні сторони

Суть моделі

Продовження табл. 1.4.1
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Автори моделі

Сильні сторони
Слабкі сторони
Відповідає актуальним
реаліям ринку. Передба- Складно з'ясувати, який із
чає технічні, економічні, вузлових циклів є основопосоціальні та культурні
ложним чи заключним (наука
взаємопов'язані зміни у чи ринок)
господарській системі.
Внутрішні та зовнішні
Передбачає здатність і готовідеї, а також внутрішні та ність до співпраці та мережевої
зовнішні шляхи до ринку комунікації. Ризики зовнішможуть бути комбіновані нього співробітництва
Інтенсивна глобалізація
процесів обміну науко- Ризик втрати творчого потенҐрунтується на попередніх
во-технічною продукцією. ціалу генераторів інноваційних
моделях, модифікована за доВиникають та удоскотехнологій – продукування
помогою електронних мереж
налюються такі форми
інноваційної продукції згідно
та засобів зв'язку.
трансферу як франшиза, зпотребами замовника.
ліцензія, тощо.

Суть моделі
Описує інноваційний процес як замкнений цикл змін
(4 взаємопов'язані циклічні
вузли) по перетворенню наукових знань на високо-технологічну продукцію.
Внутрішні та зовнішні ідеї
та шляхи до ринку можуть
поєднуватися для сприяння
розвитку нових технологій

Джерело: узагальнено автором на основі [462; 580; 618; 716; 815; 835; 898].

«System integration and
Р. Ротвелл
networking model»

Модель «відкритих інновацій» – «Open»,
Г. Чесборро
запропонована на початку 2000-х років

Циклічна модель
«cyclic innovation
Г. Беркхоут
model» - запропонована у2000-му році

Назва моделі ТТ

Продовження табл. 1.4.1
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Наприкінці XX ст. лінійні моделі в основному стали розглядатися
як окремі випадки більш загального процесу, що об'єднує науку, технологію і ринок. У моделях, розроблених після 1990‑х рр. (А. Гапт,
Д. Уайлман [698], Г. Беркхоут [597], Г. Чесбро [541] та ін.) увага акцентується на:
1) важливості налагодження ефективної комунікації між розробниками та споживачами технологій;
2) вибудовуванні послідовного логічного ланцюжка трансферу
технологій;
3) аналізі конкурентних переваг організацій-продуцентів
технологій;
4) інших факторах, що впливають на трансфер технологій у т.ч. на
комерційних засадах.
Однією із сучасних відомих та перспективних моделей п'ятого покоління є «циклічна модель інновацій» («the cyclic innovation model»),
розроблена професором Делфського технологічного університету
Г. Беркхоутом (G. Berkhout) у 90-і рр. і представлена ним світовій
спільноті у 2000 р. [597]. Ця модель показує, що успішне виведення
на ринок нового продукту або послуги є нелінійним процесом, що
включає у себе безліч циклічних міждисциплінарних взаємозв'язків
між учасниками процесу. Циклічна модель поєднує модель «технологічного поштовху» з моделлю «витягування попитом» та формалізує
інноваційний процес як замкнутий цикл 4-х базових змін: наукових
знань, технологічних і технічних можливостей, промисловий дизайн
і виробництва, а також цикл змін на ринках.
До початку 2000-х з назріла нова криза моделі комерціалізації
результатів наукових досліджень. Нарощування витрат на НДДКР
більше не давало адекватного зростання бізнесу у великих західних
корпораціях. Віднайти успішні принципи роботи наукоємного бізнесу
у нових реаліях вдалося Г. Чесбро [541]. Він помітив, що термін життя
нового продукту на ринку стає все коротшим, а тому вирішальну роль
для конкурентоспроможності компанії починає відігравати швидкість виведення нових продуктів на ринок. Так, невеликі але гнучкі
технологічні компанії несподівано отримали перевагу перед добре обладнаними лабораторіями великих корпорацій. Мобільнішими стали
і науково-технічні фахівці, які, користуючись підтримкою венчурного капіталу, все частіше стали реалізовувати свій потенціал у формі
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стартапів. Тисячі «світлих голів» стали шукати й знаходити перспективні технологічні ніші, що досі були позбавлені уваги великих гравців. За таких умов із почуття самозбереження стало спонукати великі
корпорації мимоволі відкриватися для взаємодії із зовнішнім світом
у царині інновацій.
Поряд з цим відбувався пошук дієвої моделі передачі технологій.
Типові моделі, що сформувалася основі життєвого досвіду передачі
технологій у процесі співпраці між університетами та галузями.
Аналіз практики комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності показав, що при обґрунтуванні вибору форми трансферу
технологій при визначенні ефективної бізнес-моделі передачі інновацій, необхідно враховувати чимало факторів, серед яких найбільш
важливими є:
–– споживацька цінність технології;
–– складність (технічні характеристики) та рівень новизни технології,
включаючи рівень готовності до передачі;
–– стратегія взаємодії з розробниками, що базується на економічних
інтересах учасників трансферу;
–– інвестиційні можливості та техніко-технологічні й управлінські
компетенції компанії-реципієнта [84].
Ці чинники спробували врахувати у своїй моделі К. Дальман
(C. Dahlman) та Л. Вестфаль (L. Westphal), яка є вдосконаленим варіантом моделі Н. Чантрамоклакларі (N. Chantramonklasri) (рис. 1.4.2)
Ця модель є спробою відобразити алгоритм взаємодії донора та
реципієнта на усій довжині інноваційного циклу. Суть п'яти фаз цієї
моделі є наступною: проведення попередніх маркетингових розвідок та здійснення техніко-економічного обґрунтування; розробка
технічних специфікацій та проектування товарних зразків на основі
техніко-економічного обґрунтування; початок виробництва тестових
товарних зразків на основі розроблених технічних специфікацій; введення в експлуатацію та запуск, включаючи комплексну робочу силу;
початок комерційного виробництва.
Загалом, сучасні теоретики узагальнюють усі вище перераховані
моделі технологічного трансферу у три типи: прямого (класичного)
трансферу закритих інновацій; зворотнього трансферу закритих інновацій; відкритих інновацій [542]. Слід зауважити, що незважаючи на
популярність моделі відкритих інновацій, модель зворотніх закритих
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інновацій не поспішає втрачати свою актуальність. Прихильниками
цієї моделі є й чимало українських фахівців у сфері трансферу технологій, зокрема В. Козаченко [228], О. Мрихіна [306] та ін.

Рис. 1.4.2. П'ятифазна модель міжнародної передачі технологій
Джерело: [798].

Також важливою рисою трендової трансферної моделі є консолідація зусиль інституційних владних органів, науково-освітніх закладів,
що продукують новації та індустріальних підприємств, а також орієнтація на міжнародні ринки. Наразі такою моделлю є модель потрійної
спіралі «Triple Helix Model» відомого польського теоретика Г. Іцковіца (H. Etzkowitz) [664]. Адаптовану для України версію цієї моделі
представлено у публікації завідувача відділу інновацій та трансферу
технологій Інституту зверхтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН
України Ю. Нікітіним та його колегою В. Рукас-Пасичнюк [335].
Отже, макроекономічні зміни в XX ст. мали значний вплив на характер формування бізнес-моделей, а також на осмислення вартісних відносин між фірмами та замовниками. З фінансової точки зору
на багатовимірну перспективу поняття цінності перетворилося на
досвід споживання, торговельні марки, сприйняття якості, дизайну
тощо. Нові організаційні відносини були розширені на системи цінностей, розуміння інновацій та їх важливості в сучасному високо
конкурентному бізнесі. З метою налагодження ефективного планування та керування інноваційно-технологічними бізнес-проектами
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протягом кількох останніх десятиліть теоретики та практики у сфері
інноваційного менеджменту намагалися розробити дієві стратегічні
моделі передачі науково-експериментальних технологій.

Рис. 1.4.3. «Triple Helix Model» Г. Іцковіца

Джерело: [664].

Зараз оптимальна інноваційно-технологічна модель технологічного трансферу це дієвим механізмом реалізації стратегічно-важливої макроекономічної мети – інноваційно-інвестиційного розвитку
економіки, що дозволяє вирішити ряд першочергових, політичной економічно-обґрунтованих суспільних проблем у різних сферах
господарської діяльності. Вибір дієвої моделі трансферу технологій
передбачає серйозний аналіз ринку та визначення державних технологічних пріоритетів на чітко встановлений період, реалізація яких
має бути спрямована на забезпечення таких національних потреб, як
промислова конкурентоспроможність, національна оборона, енергетична обґрунтованість технологічного напряму, а також відповідність головним проблемам і перспективам розвитку знаннєвого
суспільства. Як наслідок, сучасна модель трансферу технологій є раціональним поєднанням у просторі і часі таких важливих факторів
інноваційного бізнесу як капітал, праця, підприємницькі здібності та
знання, а також маркетингового аналізу ринку.
Дискусії, щодо впровадження оптимальної моделі досі тривають,
однак очевидно і зрозуміло, що поки в країні не буде створено критичну масу навичок планування та реалізації у царині технологічного
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трансферу, то університети цієї країни продовжуватимуть стикатися з труднощами в управлінні об'єктами інтелектуальної власності.
Щодо малих інноваційних компаній, то вони повинні або самі розвивати навички в організації трансферу своїх технологій або з допомогою технологічних посередників чи консультантів.

1.5. Методологічнй потенціал концепції «відкритих» інновацій
як теоретичної платформи активізації технологічного
трансферу у знаннєвій економіці
Основоположником концепту «відкритих інновацій» є Генрі Чесбро – американський теоретик у сфері інноваційного менеджменту,
ад'юнкт-професор і директор факультету Гарвудського центру корпоративних інновацій у Школі бізнесу Хаас у Каліфорнійському університеті [541, 620]. Він почав писати про це ще на початку 2000-х рр.
Однак, вперше поняття «відкрита інновація» з'явилося у 2003 р., коли
побачила світ його книга під назвою «Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology» («Відкриті інновації.
Новий імператив для створення та отримання прибутку від технологій») [624]. З того часу ідея відкритої інновації стрімко поширюється.
І тепер вже говорять про існування цілого руху відкритих інновацій.
У чому ж ключ популярності ідеї Генрі? Однією з ключових конкурентних переваг на нинішньому динамічно-мінливому глобальному
ринку є вміння компанії творчо впроваджувати нові технології,
що дає можливість отримувати високий прибуток. Наразі еволюційні можливості компаній суттєво обмежує використання ними на
практиці суто виробничої бізнес-моделі. Хорошим виходом з ймовірного потрапляння до пастки «масового продуцента» є трансформування виробничої бізнес-моделі у виробничо-сервісну. Генрі доводить
свою правоту на прикладах. Так, «Facebook» з'явився через кілька років після таких соціальних мереж як «Friendster» та «MySpace». Але
Facebook вдалося обійти попередників, створивши кращий комплекс
споживчих пропозицій, зокрема зручніший спосіб комунікації з друзями і більші можливості розкрити власну ідентичність [331]. І такі
можливості є чи не в кожної компанії.
Як діє модель відкритих інновацій у дослідницьких університетах?
У своїх працях Г. Чесборо трактує передачу технологій як лінійний
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процес, за якого «постачальники технологій» (університети, академії
тощо) передають їх зацікавленим особам, які формують пул попиту
на технологічні пропозиції (фірм, підприємств, організацій). При
цьому проводиться робота над розстановкою пріоритетів та оцінкою технологічних портфелів, яка дозволяє виявити привабливі для
ринку розробки. Після застосування правильних механізмів захисту
дослідник (автор перспективної технології) може й сам виявити потенційних покупців для неї (рис. 1.5.1) [620].

Рис. 1.5.1. Модель концепції відкритих інновацій за Г. Чесбро

Джерело: [620].

Цінність моделі «відкритих інновацій» полягає у тому, що вона
дозволяє синхронізувати зусилля на внутрішніх і зовнішніх дослідно-експериментальним роботах і посилити ефект від витрат на дослідження та розробки. Однак, реальність поза цією моделлю полягає у
тому, що переважна більшість дослідницьких результатів не є достатньо хорошими. За деякими оцінками лише 1-5% результатів НДДКР
виходять на ринок і залишаються життєздатним продуктом / процесом протягом 2-5 років.
Директор Венесуельського центру стратегічного розвитку трансферу технологій «Knowledge Innovation Market» (КІМ) Франціско
Веласко переконаний, що ця проблема великою мірою випливає з
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припущення, що передача технологій – це лінійний процес, який
наразі реалізовується згідно з уявленнями «постачальників» технологій, що мають підлягати продажу. Однак, часи пріоритетності «постачальників» вже минають і передачу технологій варто розглядати
як круговий процес, у якому основна увага зосереджена на стороні
«попиту», а отже потребах ринку. На рис. 1.5.2. змодельовано суть
такого підходу.

Рис. 1.5.2. Переваги кругової моделі трансферу технологій Ф. Веласко
Джерело: [896].

Ф. Веласко впевнений, що впровадження запропонованої вище
моделі передачі технологій зумовить початок спільної творчої роботи на місцях, що за допомогою експертів проводитиметься з підприємствами з метою переоцінки ланцюгів вартості своєї продукції
та бізнес-моделей, що спрямовані на визначення конкретних галузевих проблем або потреб. Такі «потреби» повинні реалізовуватися з
використанням відповідних комунікаційних стратегій, орієнтованих
на постачальників технологій, які здатні дослухатися до покупця та
надавати додаткові рішення щоб адаптувати свої технології до конкретної потреби.
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Тут починає грати ідея інновацій як впорядкованого циклу. Кожен
з елементів впорядкованого циклу створює індивідуальну та загальну
цінність для всієї екосистеми. Таким чином, сума частин стає дещо
більшою, ніж у цілому. Віртуальні елементи виробляють цінність за
один крок циклу; ви породжуєте цінність і можливості в інших. Зроблено правильно, інновація як вірний цикл каталізує наступні «правильні» ідеї [714].
Цей підхід кидає виклик усталеній логіці початку роботи з передачі технологій, що передбачає категоризацію (розробку каталогів
технологій) та визначення пріоритетності технологічних портфелів
і пропонує скористатися аналогічним підходом тільки з точки зору
«потрібності», таким чином проводитиметься категоризація та встановлення пріоритетності потреб при вдосконаленні продукту / процесу та розробка каталогів потреб, що сформульовані у форматі, який
зможе зрозуміти наукове співтовариство.
Найбільшою помилкою у бізнесі по передачі технологій є припущення, що вони передаються споживачам за тією ж логікою, як і
більшість традиційних товарів (за допомогою рекламних матеріалів
та орієнтації на потенційних клієнтів). Однак трансфер технологій
потребує іншого підходу. У цьому випадку рушієм дії покупця є не
емоційна чи фізична, а ділова потреба. Таким чином, продаж технологій не може представляти собою просто каталог, що пояснює
технологію. Це має бути кропіткий робочий процес з компаніями,
який переконає їх у тому, що вони могли б заробити значно більше
чи уникнути втрати ресурсів, придбавши нову технологію. І тут найбільша проблема полягає у перекладі цінної інформації про технологію з мови бізнесу на мову яку розуміють генератори знань. Таким
чином, потрібно переорієнтувати інноваційний маркетинг на пошук
«продавців» (постачальників технологій) замість того, щоб шукати
«покупців» (компанії, які бажають купувати технології), тим самим
спрощуючи та покращуючи ймовірність успіху.
Проте на практиці при застосуванні такого підходу і «виробники»
і «споживачі» результатів експериментально-дослідної діяльності
стикаються з чималою кількістю складних, насамперед комунікаційних, моментів. По-перше, оскільки задля закріплення прав на об'єкти
інтелектуальної власності існують два способи: відкритий – шляхом оформлення патенту та закритий – шляхом охорони секретів
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виробництва (ноу-хау) в режимі комерційної таємниці, то часто спроби
відшукати автора закритого ОІВ не увінчуються успіхом. Щодо
авторів відкритих ОІВ, то тут теж не усе так просто. Адже в реальності ми спочатку отримуємо авторів ідей, які спочатку оприлюднюють
їх у певних фахових виданнях, що часто індексуються у наукометричних базах даних таких як SCOPUS чи Web of Science. Як правило, журнали з високими індексами є безкоштовними для авторів публікацій,
однак сторонні особи, що зацікавлені певним дослідженням мають
сплачувати за доступ до публікації, що обмежує коло потенційних
замовників винахідницьких ідей. З іншого боку існує величезна категорія платних і для авторів журналів, що у свою чергу спонукає
фінансово-знедолених авторів обирати менш престижні, але й менш
популярні видання, зменшуючи ймовірність реалізації своєї ідеї.
Зараз висловлюються дуже цікаві думки щодо відновлення платності усіх наукових публікацій як для авторів, так і для читачів. За які
народи конкурують журналісти (видавці)? За коштів передплатників
(традиційні та гібридні журнали) і коштів авторів або їхніх спонсорів
(журнали відкритого доступу). Що ми маємо за фактом: дуже висока
вартість платних журналів і дуже висока вартість товарів статей. До
того ж обидві варіанти не позбавлені ще певних недоліків і проблем.
Тому для того, щоб його реалізувати такий підхід у трансфері академічних технологій потрібно змінювати інституційну систему у площині трансформації принципів дифузії інновацій згідно з сучасними
суспільними запитами.
А. Аджузі (A. Aguzzi) пропонує революційне рішення. Створити
умови, за яких журнал буде боротися не за кошти підписників чи авторів, а за кошти державних дослідницьких агентств. «Головні агенції
повинні виставляти пропозиції, подібні до заявок на дослідження.
Будь-який видавець може подавати пропозиції – свої стратегічні
плани на багаторічні бюджети; заявки будуть розглянуті колегіями
вчених і фахівцями з наукових досліджень». Цікаво, чи сприймуть це
менеджери наукового світу? А. Аджузі називає свій підхід Публічною
службою відкритого доступу (Public Service Open Access – PSOA). Він
дозволяє відокремити доходи видавця від кількості опублікованих
робіт, усуваючи стимули для публікації низькоякісної або фіктивної науки. Важливо, щоб вчені вирішували, як розподіляти ресурси
по журналам. А. Аджузі зауважує, що підхід успішно апробовано у
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практичній діяльності журналу «Swiss Medical Weekly», у якому він
чотири роки був головним редактором [582].
Це нестандартне рішення є актуальною варіацією стратегії «Open
science». У цьому контексті цікаво як буде розгортатися конкуренція
між дослідниками. І як це вплине на спектр їх досліджень, якість та
кількість публікацій? Чи зможе наша держава швидко відреагувати
на такі зміни та достойно конкурувати у цих нових стратегічних дослідницьких «іграх»?
У сучасних інформаційних стратегіях завжди існують «мінні
поля». Перша небезпека стосується публікації результатів академічних досліджень. Варто звернути увагу на той факт, що керівництво
в університетах, особливо у країнах, які розвиваються, часто не до
кінця усвідомлюють кінцеву мету продукування перспективних винаходів та розробок, а тому всіляко спонукають науковців якнайшвидше опублікувати результати своїх досліджень. Через це у таких
країнах носії цінних ідей, поспішаючи оприлюднити інформацію про
здобуті ними інтелектуальні надбання, часто не розуміють її комерційної значимості. До того ж зазвичай вони позбавлені фінансової
можливості швидко або хоча б у найближчій перспективі захистити
привабливий об'єкт своєї інтелектуальної праці у правовому полі та
не бажають ускладнювати собі життя вартісними адміністративноюридичними процедурами. Проте, після того, як принципова концепція цікавої ідеї була опублікована чи хоча б озвучена на конференції,
вона змінює ландшафт. Адже відтепер нею абсолютно безкоштовно
може скористатися будь-хто. А автору буде складно щось довести.
Наступний конфлікт інтересів може виникнути через недосконалу систему розподілу юридичних прав на хорошу ідею та фінансових прав на потенційний прибуток від її комерціалізації між автором/
авторами та роботодавцем – університетом. Адже досить часто автори отримують фінансування для своїх досліджень через гранти,
причому значна частина грантів виділяється не окремим авторам,
а авторським колективам, де ймовірність виникнення боротьби зі
складними питаннями конфлікту інтересів збільшується. Адже може
виникнути питання, кому і у якому обсязі повинні належати права
на використання технології. Так, в Україні, коли фінансування дослідження здійснюється за рахунок коштів, виділених Міністерством
освіти і науки, між університетом та Міністерством може укладатися
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типова угода, яка передбачає вказання термінів виконання дослідження, суми коштів, складу авторського колективу, кількісний обсяг
результатів та ін. Попри це такі угоди ніколи не містять інформації
про можливий розподіл прав на так званий службовий твір, що буде
створений дослідником чи командою дослідників. Проте, коли грант
фінансується Європейським агентством чи Науковим фондом у 100%
випадків між виконавцем чи групою виконавців гранту буде прописано схему розподілу отриманих науковцями результатів за цим
грантом. Втім, чимало університетів в Україні вже почали працювати
над цією проблемою. Так, згідно з нормативними документами, що
існують у науковому побуті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, зокрема у тексті персональних контрактів, що
з 2019 року почали укладати з авторами, значиться, що «відповідно
до частини 2, статті 429 Цивільного кодексу України майнові права
інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності,
що створена у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту)
належать Університету та науковому працівнику спільно» [323; 533].
Втім, виникає питання про те, як довести, що перспективна розробка
була вироблена у час, відведений контрактом для наукової роботи в
Університеті? Якщо науковець буде прагнути самотужки комерціалізувати свій інтелектуальний здобуток, то в результаті виникатиме
конфлікт звітності.
У цьому зв'язку М. Френц та Р. Ламберт у проведеному ними секторальному дослідженні дев'яти економік світу (Австрії, Бразилії,
Канади, Данії, Франції, Нової Зеландії, Норвегії, Кореї та Великобританії) звертають увагу наукової громадськості на те, що зараз при
інноваційному моделюванні не варто фокусуватися лише на технологічних змінах. Адже інноваційний процес набув нового змісту. Дизайн, управлінські та організаційні нововведення, маркетинг стали не
менш важливими. Очевидно, що через інституційні особливості економіки одних країн є інноваційно більш відкритими (Австрія, Данія
та Нова Зеландія – при створенні нових продуктів поєднують власні
технології з імпортованими розробками), а інших, більш закритими
(Франція, Великобританія – більше приділяють уваги правовому захисту інтелектуальної власності). З іншого боку у площині інновацій спостерігається посилення конвергенції інноваційних практик,
що обумовлена взаємозалежністю економік різних країн, діяльністю
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транснаціональних корпорацій та їх роллю у створенні і транскордонному поширенні інновацій [519].
Аналіз особливостей вищенаведених моделей свідчить про те, що
наразі вибудовуються декілька векторів інноваційного розвитку у
світі. Модель «відкритих інновацій» більше підходить для втілення
стратегії імітації «наздоганяючого розвитку», яка орієнтується на
модернізацію та адаптацію вже розроблених і освоєних у світі технологій. Модель «відкритих інновацій» може стимулювати інноваційну
модернізацію лише шляхом селекції технологій, придбання ліцензій та
патентів використовуваних високотехнологічних зразків, доопрацювання вже наявної, зарекомендованої на ринку продукції. Механізм
«відкритих інновацій» працює на розширення можливостей «інклюзивних» інновацій задля вирішення деяких екологічних енергетичних
та аграрних проблем. Особливо ефективною є застосування моделі в
освітніх програмах, що уможливило забезпечення доступу до освіти
для широких верств населення. Дана стратегія дозволяє національним компаніям, у т.ч. університетам порівняно швидко на економно
долучитися до міжнародних інноваційних процесів, однак вона не є
і не може бути рушієм технологічного прориву. Також попри позитивні сторони від застосування цієї моделі у господарській практиці
вона породжує й низку ризиків та проблем, зокрема: ймовірність розкриття інформації, не призначеної для спільного використання; можливість втратити своїх конкурентних переваг; підвищена складність
управління інноваціями тощо. Враховуючи ці та інші особливості
діючих моделей, сучасні теоретики замислюються над адекватною їм
альтернативою.

Висновки до першого розділу
Дослідивши теоретичні засади процесу розвитку технологічного
трансферу у знаннєвій економіці, автор дійшов таких висновків.
1. Основною теоретичною базою реалізації політики економічного
зростання є ідеологія знаннєвої економіки. Ефективне управління
новими знаннями та технологіями стало ключовим джерелом стійких
конкурентних переваг і є основоположним фактором при формуванні економічної політики в інноваційно-розвинутих державах.
2. Удосконалено теоретичні положення концептуального підходу до визначення сутності трансферу технологій як до множини
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взаємопов'язаних і взаємодіючих соціально-економічних інститутів
та інформаційно-комунікаційних відносин між ними, що спрямовані на вирішення важливих соціально-економічних проблем. Виявлено зміст суб'єктно-об'єктних відносин у технологічному трансфері.
Здійснено систематизацію теоретичних підходів до трактування сутності трансферу технологій. Розроблено 4-х фазну процесну модель
трансферу технологій.
3. Узагальнено теоретичний базис трансферу технологій в індустріальній економіці. Доведено, що розробка дієвого механізму
стимулювання розвитку технологічного трансферу в дослідницьких
університетах має бути спрямована на активізацію системи основних
чинників інвестиційно-інноваційного розвитку академічної науки.
4. Висвітлено передумови активізації технологічного трансферу в
постіндустріальній економіці. Проаналізовано соціально-економічні
наслідки від прийнятого у 1980 р. закону Бея-Доула у контексті розвитку наукоємного бізнесу на базі дослідницьких університетів. З'ясовано, що у деяких розвинених країнах світу, зокрема Великобританії
у показниках дослідницької діяльності акцент робиться на наукових
публікаціях, тоді як у інших, таких як США – на більш практичній
стороні корисності ресурсу академічних можливостей – патентах.
Сформульовано основні принципи організації технологічного трансферу та шляхи його активізації у знаннєвій економіці. Виокремлено
сучасні принципи активізації трансферу технологій у дослідницьких
університетах світу.
5. Проаналізовано еволюцію трансформації сутності основних моделей технологічного трансферу. Показано, що поява нових моделей
трансферу технологій зумовлена: новими формами конкуренції, змінами у суспільних запитах та потребах, вибором способу реалізації
технології, необхідністю збільшення доходу та ін. З'ясовано, що сучасний зміст моделей трансферу технологій сформувався на основі попередніх теорій, що прямо чи опосередковано враховували: інтереси
дослідницької галузі, споживацьких запитів та поведінки, державні
пріоритети та особливості господарських взаємозв'язків між усіма
суб'єктами інноваційного процесу. Здійснено хронологічну систематизацію основних моделей трансферу технологій. Виявлено сильні
та слабкі сторони основних моделей технологічного трансферу, а також продемонстровано важливість стратегічного планування при
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впровадженні процесу передачі академічних технологій. Доведено,
що моделювання у наукоємному бізнесі здатне допомогти у вирішенні
багатьох поширених проблем, з якими зараз стикаються при комерційній передачі технологій.
6. Розкрито потенціал активізації технологічного трансферу у дослідницьких університетах через призму концепції «відкритих» інновацій
Г. Чесборо. Виявлено ризики та ймовірні конфлікти інтересів цієї концепції. Проаналізовано переваги кругової моделі трансферу технологій
Ф. Веласко. Показано стратегічні помилки, що допускаються у наукоємному бізнесі.
Загалом результати даного етапу дослідження дали можливість
сформулювати розширену концептуальну основу для інтеграції створеного в університетах потоку технологій у контексті посилення капіталізації знань.
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РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ
У ЗНАННЄВІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.1. Інтелектуальна власність у системі
технологічного трансферу
Епоха технологічного розвитку, яку зараз переживає наше суспільство, характеризується активним використанням невичерпного
виробничого ресурсу – інноваційної продукції, адже наразі визначальною ланкою у виробництві матеріальних благ є передові технології. Інноваційні технології стали локомотивом розвитку передових
економік. У цьому зв'язку інтелектуальна власність (далі – ІВ) набула статусу важливої складової сукупності елементів власності
провідних держав світу. Сьогодні цей вид власності займає значну,
часто визначальну, частину в структурі власності провідних держав
та фірм. Адже захищені правовим полем інтелектуальні активи у
процесі капіталізації здатні приносити власникам значні економічні
вигоди, і вони є невід'ємним зв'язуючим елементом сучасного технологічного процесу.
Українські (Г. Андрощук [11], В. Базилевич та В. Ільїн [22],
П. Бубенко, В. Величко та С. Глухарєв [49], В. Вірченко [69], Т. Новородовська [369], П. Цибульов та В. Чеботарьов [532], А. Чухно [545]
та ін.) та зарубіжні (Е. Гнилитська [90], А. Косенко [243], А. Лихолетов та В. Лихолетов [271], В. Мухопад [310], Д. Шульгин [565], У. Коуелл (W. Cowell), Дж. Рід (J. Reed) [634], У. Фішер (W. Fisher) [679],
И. Харгреавес (I. Hargreaves) [703], Ф. Муррей (F. Murray) та С. Стерн
(S. Stern) [770] та ін.) науковці здійснюють постійний пошук оптимального теоретичного підґрунтя для оперування інтелектуальними
економічними ресурсами у різних господарських системах, як основним рушійним чинником економічного розвитку. На думку багатьох сучасних дослідників, економічне та суспільне життя постійно
трансформується у напрямі посилення ролі знань та інноваційних
процесів в економічному зростанні. Зростає у цьому контексті і роль
інтелектуальної власності. Однак, її місце та роль у системі трансферу
технологій у вітчизняній науці досі не визначено.
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Інституційні концепції, що прямо чи опосередковано впливають на результативність у сфері інтелектуальної власності, зокрема університетської, розробляли В. Иванов [204], Д. Норт [370],
О. Олейник [374], В. Полтерович [395], О. Сухарьов [473], Дж. Ходжсон [527], В. Шалинін [547], М. Беннер. (M. Benner) та У. Сандстрьом
(U. Sandström) [596], П. Шульт (P. Schulte) [825], Л. Тиханї (L. Tihanyi)
та А. Роат (A. Roath) [866].
Термін «інтелектуальна власність», що спирається на теорію
права, закріпився у творчості французьких філософів-просвітителів
у ХVІІІ ст. В економічних оглядах ІВ у контексті розгляду результатів інтелектуальної праці стала з'являтися з кінця ХІХ ст. Наразі це
поняття є узагальнюючим по відношенню до низки правових інститутів, найбільш важливими з яких є патентне право, авторські та
суміжні права, права на засоби індивідуалізації прав (товарні знаки
тощо). Тому нині під інтелектуальною власністю слід розуміти юридично-закріплені права на результати інтелектуальної діяльності,
адже вона уособлює вищий ступінь розвитку поняття власності і, як
і будь-яка інша форма власності, виражає відносини, закріплені законодавством, з приводу володіння, користування та розпорядження
певними об'єктами чи продуктами, що дозволяє творцеві, або власнику охоронного документа працювати задля комерційної вигоди.
У Європейському Союзі (ЄС) ці права викладені в статті 27 Загальної декларації з прав людини, яка передбачає право на захист моральних і матеріальних інтересів, які є результатом авторства наукового,
літературного чи художнього творів. Крім того, в ЄС діє значна кількість директив та регламентів, що регулюють питання інтелектуальної
власності, зокрема, управління авторськими та суміжними правами,
порушення й захист прав інтелектуальної власності тощо. Так, на початку 90-х рр. минулого століття у Євросоюзі було створено Єдину систему охорони об'єктів інтелектуальної власності, що вибудована на
принципах, характерних для національно-правової системи охорони
об'єктів ІВ і передбачає однакову дію на території всіх країн-членів ЄС.
Особливість ІВ полягає у тому, що вона виражає відносини з
приводу специфічних об'єктів чи продуктів – загальнолюдських
інтелектуальних надбань та новацій, втілених у наукові, технічні
та технологічні об'єкти й продукти, у художні твори літератури
та мистецтва [545]. Тобто відносини інтелектуальної власності
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складаються з результатів інтелектуальної праці, і є наслідком творчої діяльності людини.
За кордоном окремими дослідниками термін «інтелектуальна
власність» інтерпретується, як творіння людського розуму, яке може
проявлятися у формі винаходів, літературних та художніх творів, символів, імен і зображень, які використовуються в торгівлі тощо [907].
Згідно з чинним законодавством України, основними об'єктами ІВ
є об'єкти авторського права (мистецькі твори, а також комп'ютерні
програми та бази даних) та права промислової власності (результати
винахідницької та раціоналізаторської роботи: винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо, а також засоби індивідуалізації товарів
та учасників господарського обігу: доменні ім'я, товарні знаки, промислові зразки, комерційні найменування), об'єкти суміжних (фонограми, відеограми, передача організації мовлення) та особливих прав
(наукові відкриття, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці, а також фольклор та традиційні знання) [157]. З них найбільший інтерес для ринку представляють ексклюзивні авторські твори
чи виконання їх артистами, звукозаписи, товарні знаки, фірмові найменування та винаходи.
Чи не найважливішим показником ефективності роботи наукових
здобутків сучасних університетів є патенти. Патентне право охороняє винаходи, які є найціннішою результативною формою сучасних
дослідницьких експериментів чи розробок. Сьогодні патентна система виступає надійним механізмом захисту прав інтелектуальної
власності, так як забезпечує баланс інтересів – держави, бізнесу, університетів та творців (винахідників). Шляхом надання власнику/ам
юридичного захисту на певний термін, патенти формують специфічні
правила ринкового обігу відповідних об'єктів інтелектуальної власності. І тут стає очевидним те, що комерційне управління винаходом
може розпочатися тільки після встановлення юридичних прав на інтелектуальну власність.
Отже, економічна сутність інтелектуальної власності полягає у
тому, що комерційно-привабливі знання можуть набувати товарної
форми. Адже захищені законом інтелектуальні активи здатні приносити власникам великі прибутки, тому на тонкощі правової конструкції інтелектуальної власності, яка передбачає встановлення
монопольних привілеїв володільця, в усьому світі звертають особливу
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увагу. Наразі знаннєва економіка, в основі якої знаходиться інтелектуальна власність, стала основним фактором еволюції виробничих
процесів, запорукою успіху та стабільності економічного розвитку
провідних країн світу. А інтелектуальна власність перетворилася на
потужну рушійну силу, що здійснює інтенсивний вплив на глибинні
економічні перетворення у світі, а також сприяє формуванню нових
напрямків у світовому розподілі праці.
Розуміючи це, європейські країни у ході розвитку європейської
інтеграції працюють над створенням транснаціональної потужної
економіки, основою якої є надсучасні технології. Так, екс-голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу ще у травні 2008 р. на конференції
про контрафакти і піратство, яка відбулася у Брюсселі, заявляв, що
незважаючи на підйом нових економік, таких як Китай і Індія, найбільшим експортером у світі є Європа, і її частка в світовому експорті
неухильно підвищується. Ключовим фактором конкурентоспроможності ЄС є безумовно не ціна, а якість, торгові марки, втілення
хороших ідей у хороших товарах та використання ультрасучасних
екологічних технологій [592]. За розвиток інновацій, особливо в оборонній сфері, виступає й попередній голова Європейської комісії
Жан-Клод Юнкер [567].
Сьогодні наука і нові технології є найважливішим пріоритетом
державної політики не тільки провідних європейських країн, зокрема, Франції та Великобританії, а й США та країн Азії. Результатом
її є збільшення тривалості життя їхніх громадян та кількості наукових
розробок, що мають успішне застосування у різних галузях господарства. Так, у Японії створено найміцнішу в світі нитку зайлон [90].
У теперішніх умовах орієнтації української економіки на поглиблення конструктивних соціально-економічних, правових та науково-технологічних відносин з Євросоюзом особливо актуальним є
створення національного ринку знань. Адже в Україні є науково-технічний потенціал, ефективне використання якого шляхом створення,
популяризації й комерціалізації передових технологій та інноваційних
проектів обумовлює можливість суттєвого підвищення конкурентоспроможності нашої держави на світовому ринку товарів і послуг.
Однак, суперництву за інтелектуальне лідерство між провідними світовими господарствами Україні заважає соціально-економічна нестабільність, хронічне недофінансування та відтік «мізків». Перейшовши
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на ринкові рейки господарювання за більш ніж 25 років ,держава не
приділяла достатньої уваги розвитку науки. Встановивши формально
нові господарські правила із проголошенням незалежності, країна
тривалий час продовжувала свій шлях на основі усталених у радянський період ментальних підходів.
Адже за радянських часів замовником і власником результатів інтелектуальної праці наукових та науково-педагогічних працівників
була держава, при цьому праця службовців (творців) відзначалися
тільки моральними винагородами – грамотами, іноді особливі досягнення дозволялося називати прізвищами винахідників. Відповідно
винахідники не мали необхідності, а часто й можливості, ставити
перед собою за мету комерціалізувати свій твір й представляти його
на ринку. Як результат, сучасні науковці, що працюють у державних
установах, в тому числі у вищих навчальних й наукових закладах, не
знають, як подати на ринок власний продукт. Результатом таких тенденцій стало значне зниження науково-технічного потенціалу української промисловості.
З іншого боку, у цьому зв'язку, часто постає питання, хто саме й у
яких частинах є власником службового твору, а також який твір слід
визначати як службовий? Тут, слід звернути увагу на те, що у ринковій економіці існують чіткі розмежування у сфері права власності
на службовий твір. Однак, вітчизняне законодавство містить певні
розбіжності у цьому питанні. Наразі у формуванні інституту інтелектуальної власності у дослідницьких університетах беруть участь
два суб'єкта, які претендують на комерціалізацію авторських прав
на новостворений об'єкт. Це безпосередній винахідник та його роботодавець. Ці обставини породжують надзвичайно важливе питання
законодавчого врегулювання матеріального заохочення науковців у
процесі створення наукових творів та винаходів, а також принципів
оцінки продуктів такого типу. Зокрема, під науковими творами, як
правило, розуміються будь-які наукові, навчальні, науково-популярні
та науково-художні твори у формі наукових монографій, дисертацій,
звітів, підручників, навчально-методичних посібників, довідників,
статей, депонованих рукописів тощо. Не визначена залишається й ситуація із науково-технічними творами / винаходами.
У Законі України «Про авторське право й суміжні права» подано визначення поняття службового твору, який розглядається, створений

92

автором твір під час виконання службових обов'язків, відповідно до
службових обов'язків або згідно з трудовим договором (контрактом)
між ним і роботодавцем [159]. Та варто звернути увагу на те, що у
трудових договорах між дослідницькими університетами та людьми,
які приймаються до них на роботу (або наявними працівниками), як
правило, не зазначається обсяг та критерії наукових праць, що мають бути створені науковцем. При цьому університети активно використовують наукові надбання власного колективу безкоштовно.
Враховуючи положення статті 429 Цивільного кодексу (ЦК України),
згідно з якою немайнові права інтелектуальної власності належать автору твору, а майнові – крім нього ще й юридичній або фізичній особі-працедавцю, якщо інше не встановлено договором [157] очевидно,
що у правовій площині це питання чітко не врегульовано, а отже проблема залишається досі відкритою. Ще складніше ця проблема може
поставати, коли трудовим договором між працівником та роботодавцем не було передбачено, кому з них на праві інтелектуальної власності будуть належать так звані «службові винаходи». Адже відповідно
до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» право на одержання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. Виникає конкуренція загальної (ч. 2 ст. 429
ЦК) та спеціальної (ч. 1 ст. 9 Закону України «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі») норми, яка за правилами повинна долатися на користь спеціальної норми (аналогічна ситуація і з службовим твором). Однак, тут це правило не спрацьовує з огляду на ст. 4 ЦК
України, де визначено, що ЦК України є основним актом цивільного
законодавства. Тому застосовуємо правило подолання темпоральних
колізій, тобто пріоритет має ст. 429 ЦК України [533].
Схожа ситуація має місце щодо реєстрації договорів у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт
передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які
відповідно до ЦК або іншого закону, є чинними після їх державної
реєстрації, підлягає державній реєстрації. Так, права на об'єкти патентного права набувають чинності з моменту їх реєстрації. Однак,
патентне законодавство встановлює факультативність такої реєстрації (ч. 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі»). У цьому випадку також повинні застосовуватися положення
ЦК. Однак законодавцю варто було б усунути такі недоліки.
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Наразі серйозних змін зазнала й система колективного управління
майновими авторськими та суміжними правами. У травні 2018-го
було прийнято Закон «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних
прав», що диктує нові умови [162]. Серед іншого цим Законом встановлено, що збором, розподілом і виплатою винагороди авторам
мають займатися організації колективного управління, які будуть
утворені як громадські організації самими авторами та виконавцями
творів та яким вони передадуть відповідні свої повноваження. Тепер
лише ці організації від імені авторів творів можуть укладати договори
з користувачами, узгоджувати розмір винагороди (роялті), збирати,
розподіляти та виплачувати зібрану винагороду. На веб-сайтах таких
організацій мають знаходитися у доступі фінансові звіти про їхню діяльність, правовласники зможуть мати свої онлайн-кабінети, через
які зможуть отримувати всю інформацію про свої об'єкти та виплати
по них. Але, на жаль, на сьогодні більшість можливостей, передбачених цим законом, так і не реалізовано на практиці.
Через це сучасна українська наука, по великому рахунку, продовжує існувати окремо від виробництва, що є однією з основних причин саме її існування, а не піднесення. Між наукою та виробництвом
необхідно радикально змінити зв'язки, насамперед, шляхом формування нового стилю виробництва, за якого наука буде з ним зрощуватися, а саме виробництво набуде наукомісткого характеру. Практична
доцільність наукових досягнень має полягати у їх широкому використанні на підприємствах. Це, у свою чергу, сприятиме розвитку науково-дослідних та науково-навчальних організації, зростання яких
стане потужним імпульсом технічної модернізації господарства загалом. Задля цього необхідна концентрація уваги на налагодженні
ефективного співробітництва держбюджетних науково-дослідних
установ з промисловими підприємствами, насамперед, завдяки формуванню та ефективній роботі системи трансферу знань і технологій.
Іншим надзвичайно важливим є питання про те, як правильно
розподілити інтелектуальну власність між усіма суб'єктами господарювання, що беруть участь у процесі її створення є предметом поточних дебатів в усьому світі, а тому Україна також повинна стежити,
як розвивається ця дискусія та має бути готовою до оперативного
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корегування власної політики у цій сфері відповідно до загальносвітових тенденцій.
Так, у цьому зв'язку розвинуті країни світу, у тому числі азійські,
незважаючи на обмежений досвід та на недоліки в управлінських системах у сфері інтелектуальної власності та передачі технологій, проводять чітку економічну політику сприяння інноваційному розвитку,
який в університетах чи державних науково-дослідних лабораторіях
переважно фінансується державою. Однак політика цих держав різниться, коли мова заходить про приналежність права на винаходи, що
розроблені в університетах.
У провідних країнах сучасними інноваційними центрами, що проводять активну політику спільних досліджень з промисловими корпораціями та державними дослідницькими лабораторіями, утворюючи
альянси чи беручи участь у державно-приватному партнерстві, є дослідницькі університети. Навколо них формується інноваційна інфраструктура, яку представляють такі об'єкти, як дослідницькі парки,
технопарки, наукові парки, центри технологічного трансферу, центри з комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), технополіси, венчурні фонди, інвестиційні компанії. До першої десятки
світових університетів входять ті, які стали вагомими гравцями на
ринку ОІВ. Це переважно американські університети (Гарвард, Масачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет,
Стенфордський університет та ін.), які зуміли ефективно трансформуватися з дослідницьких в інноваційні, та й далі нарощують капіталізацію ІВ.
Сьогодні управління ІВ в дослідницьких університетах має охоплювати такі складні, взаємопов'язані етапи, як облік, захист, оцінку
та розпорядження. Проте більшість університетів України не здатні
вирішити завдання, які підпадають під зону дії першої та другої
складової, хоч вони й будують активно плани для переходу до більш
складних заходів. Реалізації цих завдань допомагатиме створення
спеціалізованих структурних підрозділів – центрів трансферу технологій, які фактично просуватимуть ІВ на ринок.
Як вбачається із наведеного рисунку, містком для впровадження
об'єкта ІВ у реальну економіку є трансфер технологій. Вчений продукує об'єкт ІВ шляхом його створення за власною ініціативою, на замовлення, в рамках співпраці з іншими підприємствами, установами,
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організаціями, в тому числі і зарубіжними тощо та повідомляє про ідеї
щодо потенційних винаходів центрів трансферу технологій. Центри
трансферу технологій виявляють та оцінюють комерційну привабливість створених об'єктів ІВ, приймають рішення про доцільність подання заявки на винахід та допомагають в оформленні прав на нього.
Таким чином, дозволяють дослідницьким університетам набувати
майнові права на об'єкти ІВ, створювати власні компанії, самостійно
розпоряджатися власними ресурсами, збільшити ступінь зацікавленості у доведенні наукового продукту до стадії комерційного.

Рис. 2.1.1. Місце інтелектуальної власності у системі
трансферу технологій

Джерело: власна розробка автора.

Таким чином, ядром інноваційної системи є інтелектуальна власність, яка завдяки трансферу технологій трансформується з інтелектуальної власності творця в об'єкт права інтелектуальної власності
з метою втілення його у інноваційний продукт, виведений на ринок,
та одержання доходу (прибутку) активними суб'єктами знаннєвої
сфери. ІВ є важливим фактором формування вартості та конкурентних переваг, адже задля виживання на ринку з вільною конкуренцією
товаровиробникам потрібно постійно працювати над вдосконаленням власного виробництва, якого можна досягти завдяки впровадженню технологічних новинок. Крім того, роль інтелектуальної
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власності у передачі технологій може полягати у сприянні досліджень
у певній області, а також в заохоченні поширення її результатів до
всіх зацікавлених сторін. У контексті євроінтеграції міра її важливості та місце залежить від успішності управління ІВ. Тому, на сучасному етапі економічної інтеграції України до Єврозони, вирішальною
є адаптація внутрішніх механізмів правового регулювання інтелектуальної власності до Єдиної системи охорони об'єктів інтелектуальної
власності.

2.2. Дослідницький університет як драйвер інноваційного
розвитку у знаннєвій економіці
В умовах формування інформаційного суспільства, бурхливий
темп розвитку передових національних економік вибудовується завдяки дії економіки знань. Людські знання давно визнано найпотужнішим фактором економічного зростання, так як його доля серед
інших факторів (сукупного капіталу та природних ресурсів), згідно
з експертними оцінками, становить більше 60 %. Драйверами росту
постіндустріальних економік стали сучасні динамічні дослідницькі
університети, які здатні акумулювати результати інтелектуальної діяльності й сприяти оперативному впровадженню передових досягнень у науці та техніці у виробництво.
У суспільній свідомості такі університети зараз сприймаються не
скільки як соціальний інститут та соціокультурний феномен, скільки
як суб'єкт ринкових відносин, що породив нову форму академічної
науки – академічний капіталізм. Наразі наукоємна інноваційна ефективність університетів залежить від міри конструктивної взаємодії університетів, бізнесу та держави, а також від здійснення дієвих кроків по
активізації їх інноваційно-підприємницьких управлінських процесів.
Сутність концепції дослідницького університету підприємницького типу привертала увагу багатьох відомих науковців світу. Значний внесок у дослідження феномену академічного підприємництва
зробили І. Грищенко [99], Г. Іцковіц [205], Б. Кларк [635], Дж. Крісман
(J. Chrisman), Т. Гінес (T. Hynes) та С. Фрейзер (S. Fraser) [638], Й. Рьопке (J. Röpke) [816], Г. Саботски (G. Subotzky) [843], Г. Дмитриев [130],
Г. Константинов та С. Філонович [238], О. Романовський [431],
М. Ситницький [445], П. Шульт (P. Schulte) [825] та десятки інших
дослідників і фахівців сфери економіки вищої освіти та академічної
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науки, зокрема напряму розвитку наукоємного бізнесу в університетах. Вченими було визначено основні характерні риси та принципи
діяльності «дослідницького університету». Однак, наявні теоретичні
напрацювання містять багато дискусійних тверджень, що потребують додаткового розгляду.
Поняття «дослідницький університет» підприємницького типу
(тобто університет, зміст діяльності якого окрім соціального має й
комерційний характер) стало з'являтися у теорії економіки освіти з
80‑х рр. ХХ ст. Наприкінці 1990-х теорія «дослідницького університету»
набула широкого практичного впровадження. Адже наслідком економічних криз та потрясінь того періоду у багатьох провідних країнах Європи та світу стало скорочення соціальних програм, зокрема в освіті
та науці [780]. Закони ринку, за якими довелося вчитися жити вищим
навчальним закладам, диктували свої правила, які передбачали необхідність максимальної комерціалізації університетської діяльності. За
кілька десятків років трактувань феномену сучасного «дослідницького
університету» назбиралось чимало [99; 205; 635; 638; 816; 843; 130; 238;
431; 445; 825]. Однак, на нашу думку, під «дослідницьким університетом підприємницького типу» слід розуміти вищий навчальний заклад,
у якому вдало поєднуються освітній, науковий та підприємницький потенціал, запроваджується корпоративна культура та інноваційно-підприємницькі прийоми й методи управління. Адже в університетах
Європи, США та країн Азії освіта та наука більше стала асоціюватися
не з соціальним благом, а з потужним економічним ресурсом, який є
локомотивом розвитку національних економік.
Наразі рівень продуктивності інноваційно-підприємницького
шляху розвитку європейських університетів постійно підвищується.
Разом з тим зростає і міра їхнього впливу на життєво-важливі сфери
в розвитку людства. Так, за даними організації Університетів Великобританії (Universities UK) діяльність дослідницьких університетів
Великобританії впливає на широкий спектр сфер у національному
господарстві цієї країни (рис. 2.2.1).
На думку американського дослідника С. Брезніца еволюційну соціально-економічну трансформацію університетів, що займаються
дослідництвом, визначає ряд серйозних внутрішніх факторів:
–– рівень культури творення інновацій та їх комерціалізація;
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–– політика по відношенню до прав на інтелектуальну власність (розподіл авторських гонорарів; політика рівності);
–– організація університетських офісів трансферу технологій [609].
У цьому зв'язку В. Бахрушин зауважує, що необхідність перегляду
принципів існування та уявлень про роль дослідницьких університетів у світі зумовлена нівелюванням статусу вищої освіти – її переходом від елітарної до масової. Адже, якщо ще кілька десятків років
тому громадяни отримували вищу освіту для того, щоб бути кращими
за інших, то сьогодні її отримують здебільшого для того, щоб бути не
гіршими [27]. Сьогодні освітня місія академічних організацій втратила своє виняткове значення, через що університети змушені ширше
диверсифікувати свою роль у суспільстві. Так, сучасними фундаментальними місіями Каліфорнійського університету, є: продукування
та передача знань, а також служіння державі [877], що передбачає
багатогранну форму діяльності задля підтримки національної та регіональної економіки, а також провадження відповідної державної
інноваційної політики. Місія Кембриджського університету полягає
у створенні вагомого суспільно-економічного внеску у розвиток національного господарства через досягнення лідируючих позицій, а
насамперед у комерційній результативності досліджень [880].

Рис. 2.2.1. Вплив дослідницьких університетів Великобританії
на сфери національного господарства
Джерело: [709].
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Попри формальні цільові рамки, ключовою функцією сучасних
університетів є формування відповідної національної культури, підтримка національної ідеї [27], а також підвищення науково-технологічної конкурентоспроможності. Задля цього успішні дослідницькі
університети роблять акцент на: орієнтації вирішення суспільно-важливих проблем; навчанні та заохоченні до критичного мислення;
формуванні дослідницьких навичок та ін. [587]. У розвинених освітньо-орієнтованих державах університети перетворилися на потужні
науково-орієнтовані академічні заклади – регіональні центри інноваційного розвитку, центрові об'єкти організації інноваційних екосистем. Університети є базовою ланкою інфраструктури технологічного
трансферу, яку утворюють: парки високих технологій; технопарки;
інноваційні фонди; бізнес-інкубатори; центри трансферу технологій;
інноваційні центри; науково-виробничі (науково-практичні) центри;
інформаційні та маркетингові центри. Найважливішими структурними одиницями у механізмі передачі технології стали Центри трансферу технологій, які займаються пошуком та відбором технологій,
залученням експертів та капіталів, а також наданням комплексу послуг
по передачі комерційно-привабливої інноваційної продукції бізнесу.
Нещодавні аналітичні дослідження свідчать про те, що теперішні
винаходи та розробки дослідницьких університетів принесуть велику
користь у майбутньому. Так, університети Великобританії сьогодні
отримують збільшення валової доданої вартості на 28,9 млрд фунтів
стерлінгів порівняно з 2014–15 рр., що еквівалентно 1 071 фунтів стерлінгів на домогосподарство у Великобританії [709]. Таких оптимістичних показників вдалося досягнути завдяки ефективному управлінню
науково-технічним університетським потенціалом, що насамперед
передбачає наявність інституту комерціалізації результатів інтелектуальної праці (створення центрів трансферу технологій та наукових
парків, залучення висококваліфікованих менеджерів відповідної специфікації тощо), організація спеціалізованих фондів (як, наприклад,
при Оксфордському університеті [886]), а також налагодження ефективної взаємодії між основними стовпами прогресу – наукою, освітою,
бізнесом/виробництвом та державою.
Отже, перебуваючи в індустріальному світі, інноваційне підприємництво у вищій школі пов'язане з виробництвом знань для економічного розвитку, однак А. Бернасконі доводить, що у країнах, які
розвиваються, академічна орієнтація на ринок може бути скоріше
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засобом для виживання дослідницьких університетів під тиском приватизації, ніж результатом стратегії «потрійної спіралі» для отримання
інновацій на основі академічних знань [598]. Очевидно, пошуки додаткових ресурсів для самозбереження університетів суттєво активізовує
проблема недофінансування системи вищої освіти. У більшості країн
світу дослідницькі університети є переважно державними некомерційними організаціями, які змушені квапливо прийняти закони академічного капіталізму і перейти на підприємницькі самоорганізаційні
форми управління [605]. На інституційному рівні це породжує проблему вирішення ряду конфліктів: ефективності та результативності
університетів, особистих професійних якостей викладачів та дослідників, стратегічних орієнтирів та ін. [647]. Викладачі розвивають уміння
знаходити рішення для складних адміністративних та управлінських
проблем, а науковці доводять, що не бояться змін [605].
Процес просування винаходу з дослідницької лабораторії та перетворення його на комерційний продукт є складним і тривалим. Він
складається з декількох різних етапів, які потребують чималих організаційних зусиль та часу, часто кількох років. Зараз у більшості американських університетів застосовується ринкова комбінована модель
технологічного трансферу, що формує цикл «від ідеї до виробництва
продукції». Так, модель передачі технологій у Новому Південно-Східному Університеті штату Флоріда (США) передбачає створення start-up
чи spin-off (рис. 2.2.2).
Перший крок у технологічному трансфері академічних знань та
технологій – це дослідження та відкриття, що здійснюються винахідником чи командою винахідників. Продукування нових ідей чи
технологій для комерціалізації є важливим початковим кроком, який
здійснюють викладачі, наукові співробітники, аспіранти та студенти в
лабораторіях дослідницьких університетів, охоплюючи при цьому широкий спектр проблем.
Виявлення перспективних винаходів чи розробок відбувається тоді,
коли винахідники вважають, що їх дослідження чи експерименти призвели до нового винаходу, який можливо має комерційну цінність.
На цьому етапі вони повинні подати опис винаходу чи розробки та
згоду про нерозкриття інформації про їх творіння іншим особам до
управління, що займається трансфером технологій. Ці два документи
дозволяють ЦTT ініціювати процес передачі технології.

Джерело: [797].

Рис. 2.2.2. Моделювання процесу трансферу технологій в зарубіжних університетах,
Новий Південно-Східний Університет штату Флоріда (США)
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Проте ЦTT не може здійснювати попередню оцінку будь-якого винаходу та робити подальші необхідні кроки, пов'язані з процесом передачі технології, доки від винахідника (ів) не буде отримано офіційний
IDF (стандартний цифровий ідентифікаційний код об'єкта – певного
результату інтелектуальної праці, що дозволяє охороняти авторські
права на нього). Далі на основі інформації, що розкрита винахідником
(ами) через цифровий ідентифікатор об'єктів інтелектуальної власності (IDF), співробітниками ЦTT здійснюється попередня оцінка комерційного потенціалу винаходу чи розробки. Вони аналізують новизну,
патентоспроможність, конкурентну перевагу перед аналогічними існуючими технологіями, майбутню комерційну цінність та різні інші
фактори, щоб визначити, чи вартий винахід захисту ІВ та подальшого
просування на ринок.
Сам по собі IDF не є охоронним документом, який захищає право
винахідника на інтелектуальну власність (IВ). Захист інтелектуальної власності відбувається після того, як винахід пройшов первинну
оцінку і було прийнято рішення вкласти ресурси університету для його
захисту у правовому полі. Працівники офісу трансферу технологій
розпочинають роботу із зовнішньою організацією – патентним агентством та подають відповідний пакет документів. Спочатку подається
попередня заявка у країні, у якій було зроблено винахід. Протягом
12 місяців після подачі цієї заявки згідно з міжнародною угодою про
патентну кооперацію (PCT) винахідником чи працівником офісу про
трансферу технологій від імені винахідника може бути подана «міжнародна» патентна заявка, яка дозволяє охороняти права на використання винаходу і в інших країнах світу, зокрема в Китаї чи в країнах
Євросоюзу [432]. Під час цього процесу з винахідником проводяться
необхідні консультації, також він інформується про всі кроки, пов'язані з отриманням права інтелектуальної власності.
Як ми вже й зазначали у попередньому параграфі, основним результативним показником діяльності дослідницьких університетів є
патенти – їх кількість, технологічна якість та суспільна затребуваність.
Наразі статистика університетських патентів неухильно зростає, особливо в азіатських країнах. З метою зосередження уваги громадськості
на важливій ролі, яку відіграють патенти у науково-дослідній та інноваційній діяльності університетів, з 2013 р. Національною академією
винахідників (NAI) разом з Асоціацією власників інтелектуальної власності (IPO) щорічно оприлюднюється звіт про патентну продуктивність
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університетів у світі. Звіт та відповідний рейтинг університетів базується на даних, отриманих від Відомства по патентам і товарним знакам США (United States Patent and Trademark Office – USPTO). Близько
1/5 з перших 500 заявників, що очолюють останні світові рейтинги за
кількістю патентів, це університети та громадські дослідницькі організації з Китаю. Найбільшу кількість патентів продукує Китайська академія наук. Патентна активність китайських університетів та державних
науково-дослідних організацій зазнала значного зростання між 2013 та
2016 роками (в середньому 20–80 % щорічно), тоді як активність патентування з боку провідних університетів США та державних дослідницьких організацій зменшилась (на 20–26 % щорічно) з 2013 по 2016
рік [906]. Проте у 2018 р. більшість з топ-10 кращих інноваційно-активних університетів-лідерів світового рівня залишаються американські
університети: Каліфорнійський університет, Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет, Університет нафти і
мінералів короля Фахда, Техаський університет, Каліфорнійський технологічний інститут, Вісконсинський дослідницький фонд випускників (WARF), Гарвардський університет, Університет Джона Гопкінса і
Університет штату Арізона (рис. 2.2.3) [868].

Рис. 2.2.3. 10 світових університетів-лідерів в отриманні патентів
у 2018 р.
Джерело: складено автором на основі [868].
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Після захисту ІС співробітники ОТТ розробляють план маркетингу
та комерціалізації технології. Існує кілька способів комерціалізації винаходу. Вибір оптимального залежить від багатьох факторів, таких як
стадія розвитку винаходу (це формалізований результат, чи готовий
прототип), майбутні плани винахідника (ків) та ймовірний комерційний попит на технологію. Остаточне рішення про шлях комерціалізації
приймається лише після консультації з винахідником (ками).
Успішні комерційні починання університетів у науково-технологічній царині стали вирішальним стимулюючим фактором для суттєвого кількісного й якісного збільшення дослідницьких результатів.
Поступово суттєво зросли й університетські доходи від комерціалізації їх інтелектуальної власності. Так, згідно зі статистичними даними
Світового банку, якщо у 1962 р. світові грошові надходження від ліцензій та ін. становили всього лише 2,8 млрд дол. США, то у 2018 р.
світові прибутки від комерціалізації знань сягали вже 372,2 млрд дол.
США. Причому найбільші кошти від комерційного використання
продуктів інтелектуальної праці отримали США – 130,5 млрд дол.
(35,1 % від світового обсягу), слідом за ними Японія – 45,5 млрд дол.
(12,2 %), потім Нідерланди – 29,3 млрд дол. (7,9 %), далі Німеччина –
24,4 млрд дол. (6,6 %), Швейцарія – 23,9 млрд дол. (6,4 %), Великобританія – 22,8 млрд дол. (6,1 %) і т.д. (рис. 2.2.4) [131].

Рис. 2.2.4. Обсяг світових прибутків від комерційного використання
об'єктів інтелектуальної власності у 2018 р.
Джерело: складено автором на основі [619].

105

У 2018 р. тільки загальний прибуток Кембриджу (Великобританія)
від комерціалізації знань сягнув 12,3 млн фунтів стерлінгів [881]. Та це
не означає, що кожен задекларований патент приносить університету
прибуток. У 2009 р. у Каліфорнійському університеті (США) ефективність вкладень у власні патенти представили у вигляді «піраміди розчарування»: із 400 запатентованих у цьому році винаходів тільки 50 було
реалізовано у вигляді ліцензій, з них 16 принесли деякий прибуток, і
тільки 1 ліцензія дала прибуток, що перевищував 1 млн доларів [451].
Важливим етапом, під час якого здійснюється розподіл прибутку
від реалізації технології, є управління доходами від ІВ. Після того, як
університет почав отримувати дохід від комерціалізації технології,
йому буде належати заздалегідь визначена частина прибутку. Якщо
у письмовій угоді всі сторони не узгодили інший план розподілу доходів, то винахідник (а) та університет отримуватимуть по 50% «чистого доходу».
Отже, сучасний дослідницький університет перестав бути вузько-спеціалізованим соціальним закладом. На сьогодні це макроекономічний комерційно-виправданий багатофункціональний бізнес-проект, який акумулює сподівання та запити держави та бізнесу.
Сильний університет має широкий вплив на різноманітні суспільно-стратегічні глобальні та регіональні процеси, він є основою національної високотехнологічної конкурентоспроможності, двигуном
еволюційних стрибків, осередком нової культури – культури наукоємної економіки.
Ґрунтуючись на проведеному аналізі сутності, місії та функціонального навантаження сучасних дослідницьких університетів у глобальному просторі доцільно сформулювати такі висновки:
–– у процесі еволюції, університети, як генератори та мультиплікатори соціальних інновацій зазнали інституційних та структурних
змін, що зрештою призвело до змін у змісті, ролі, місії та характері
їх діяльності в усіх країнах, які зосередили свої сили на розвитку
економіки знань;
–– наразі в академічному середовищі відбувається перелом у самоіндентифікації класичного університету, зміни в його традиціях
та цінностях, під відповідним соціально-економічним впливом
формується нова наукоємна підприємницька університетська
культура;
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–– сучасні дослідницькі університети спрямовують свої зусилля не
лише на продукування та поширення знань, а й впровадження їх
у господарську практику, стимулюючи та підтримуючи створення
малих інноваційних компаній (стартапів), вони стали драйверами
регіонального та національного розвитку розвинутих країн світу;
–– підтримуючи рух соціального підприємництва та уможлививши
створення у своїй орбіті малих інноваційних підприємств, чимало
університетів змушені були взяти на себе безліч нових викликів,
зокрема аутрич-функції;
–– глобалізація та посилення міжнародної конкуренції спонукають
університети шукати нові дієві стратегії розвитку не тільки на рівні оточуючого соціокультурного простору, а й на міжнародному –
освітньому, науково-дослідному та інноваційно-технологічному.

2.3. Інноваційне підприємництво у контексті активізації
технологічного трансферу: досвід країн світу
Сучасні процеси соціально-економічних трансформацій, глобалізації та інтеграції у світі відбуваються на тлі бурхливого інноваційного розвитку, двигуном якого є трансфер технологій. Становлення
інноваційного підприємництва у контексті активізації технологічного трансферу та реалізації ідеї формування підприємницького
клімату у дослідницьких університетах світу почалося близько 30-ти
років тому. Кардинальні соціально-економічні зміни, що передували
відповідним трансформаційним процесам в академічній царині, призвели до суттєвого зменшення витрат на науку. Цей прикрий факт
став поштовхом до пошуку нових моделей виживання університетів
в умовах ринкової економіки. У подальшому в основі управлінських
підходів у дослідницьких університетах встановилася парадигма змішаного фінансування. У науку зайшов приватний капітал. Відносини
між бізнесом та науковцями, що тоді сформувалися, й досі є дуже суперечливими. Адже, чим більший розмір приватних інвестицій, тим
менше свободи творчості залишається вченим. Проте залучені завдяки наукоємним бізнес-інвестиціям капітали дали можливість надати більш практичного змісту ролі університетів в економіці, яку все
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частіше стали називати «економікою знань»1. Наразі знання відіграють вирішальну роль не тільки у зростанні академічної значимості,
а й загалом у господарському розвитку держав, так як виробництво
знань є потужним пріоритетним джерелом підйому інноваційних
економік. Тому розгляд проблем розвитку академічного капіталізму
набуває все більшої актуальності серед науковців та практиків.
Теоретичні та емпіричні питання формування підприємницького клімату у провідних університетах світу стали привертати увагу
відомих науковців давно. Так, у наукових роботах А. Бернасконі
(A. Bernasconi) [598], Б. Кларка (B. Clark) [635] та Й. Рьопке (J. Röpke) [816]
викладено причини та шляхи підприємницької трансформації університетів. Г. Іцковіц зосередився на пошуку ефективних схем розвитку
університетської науки та індустріальної промисловості [205]. Ш. Слоттер дослідила інституційні протиріччя, що виникають у процесі капіталізації послуг провідних університетів світу, у тому числі США [831].
Роль підприємницьких університетів у сучасних економічних системах
висвітлено у працях О. Романовського [6], Д. Урбано (D. Urbano) та
М. Герреро (M. Guerrero) [894], Х. Торпа (H. Thorp) та Б. Гольдштейна
(B. Goldstein) [865] та ін. При цьому частина авторів наголошувала на
тому, що академічне інноваційне підприємництво вибудовується на
межах великого спектру наукових та господарських проблем, що загалом виникають у соціально-економічному середовищі [894]. Агентами суспільних змін називають дослідницькі університети Х. Торп та
Б. Гольдштейн [865]. Інші у своїх судженнях та міркуваннях керувалися
винятково позицією оптимізації ресурсно-економічної віддачі від експериментально-дослідної діяльності [598].
Сьогодні підприємницька діяльність у світі є визначальною міццю
прогресивної економіки. Заради еволюції й процвітання у сучасному
високо-конкурентному економічному кліматі підприємці озброюються новаторськими інструментами та досвідом. У цьому зв'язку
у багатьох країнах пріоритетним стало заохочення соціуму до творчості, креативності та інноваційного підприємництва. У контексті
необхідності реалізації сучасних прибуткових інноваційних проектів у формі малих інноваційних підприємств здійснюється активний
1

Термін «економіка знань» (або «економіка, що базується на знаннях») ввів в обіг у
1962 році австро-американський економіст Фріц Махлуп, який розумів під ним просто
сектор економіки
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пошук шляхів результативного поєднання науки, освіти, бізнесу та
державних органів влади зокрема.
Процвітання інноваційної сфери у світі уможливлюється завдяки
зростаючій тенденції нарощення знаннєвого вкладу дослідницьких
університетів. Адже у багатьох країнах світу попри суттєві невідповідності у діючих нормативно-правових підходах до існуючих запитів
суспільства до специфіки діяльності інноваційно-підприємницький
клімат зароджувався й розвивався в університетському середовищі.
Адже саме поняття «підприємець» передбачає провадження діяльності, основною метою якої є отримання економічної вигоди – прибутку,
однак у своїй більшості університети законодавчо визначаються як
неприбуткові соціальні організації. Через це у науковців існує дилема, як правильно визначати сучасні дослідницькі університети: як
«інноваційні», «підприємницькі», чи «просвітницькі». Б. Кларк схиляється до думки, що саме термін «підприємницький університет»
нині найбільш повно відображає зміст роботи цих закладів, тому що
він більшою мірою вказує на дії, які ведуть до зміни в підходах до організації їхньої роботи і які дозволяють їм змінюватися відповідно
до потреб і запитів ринкового середовища [635]. А Й. Рьопке додає,
що основною умовою для формування підприємницького клімату
у дослідницькому університеті є акцент на новаційній еволюції, яка
насамперед передбачає три речі: поширення нових знань у межах наукового співтовариства, викладання нових знань студентам та застосування нових знань в економічній системі [816]. Відомий український
дослідник М. Ситницький визначає підприємницький університет як
заклад вищої освіти, що здійснює навчальну, дослідницьку та інноваційну діяльність відповідно до форм і завдань, визначених національним законодавством, забезпечуючи власну автономність за рахунок
комерціалізації вагомих здобутків своєї науково-технічної діяльності
на ринку трансферу технологій та участі у реалізації міжнародних
проектів і програм [445].
Однією із ключових характеристик рівня інноваційності в країні
вважається загальний рівень фінансування університетської науки.
Світові експерти у галузі інновацій стверджують, що успішній інноваційній економіці необхідно тримати обсяги фінансування науки на
рівні не менше 3 % від ВВП [851]. Тому, на фінансування науки в розвинених країнах світу виділяться значні кошти. Так, у 2018 р. глобальні
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витрати на дослідження і розробки досягли рекордних показників –
1,7 трил дол. Лідером з витрат на дослідження і розробки стали США –
476,5 млрд дол., у лідируючих позиціях фігурують також: Китай –
370,6 млрд дол., Японія – 170,5 млрд дол., Німеччина – 109,8 млрд дол.
та Південна Корея – 73,2 млрд дол. (рис.2.3.1) [677; 811].
Протягом останнього десятиліття витрати на науку у Європі також суттєво збільшилися. Так, за даними Євростату тільки у 2017 р.
сумарні витрати ЄС на дослідження та розробки становили 317 млрд
дол., що на 17,4 % ніж у 2012 р. Протягом останніх 10 років найбільш
ініціативними у питанні збільшення фінансування науки стали
такі європейські країни, як Туреччина, Сербія, Боснія та Герцоговина [732]. Тоді як Україна у 2018 р. змогла виділити на науку лише
2,4 млрд дол. (рис. 2.3.1) [677].
Навіть країни Африки дедалі частіше роблять ставку на дослідження та інновації, намагаючись вибратися з пастки бідності. Наприклад, Кенія збільшила витрати на науку з 0,36 % ВВП у 2007 р. до
0,79 % у 2010‑му. При цьому одні країни вкладають у розвиток технологій значно більше за інших. Так, з рисунку 2.3.1 бачимо, що на топ10 країн припадає близько 80% витрат на НДДКР усього світу. Рівень
інвестицій цих країн у дослідження та розробки свідчать про те, що
вони продовжать інтенсивно розвиватися в довгостроковій перспективі. Очевидно, що США та Китай і надалі перебуватимуть у режимі
напруженого протистояння відносно економічного контролю над
рештою світу. Якщо ж аналізувати частку від доходів, що вкладається
в науку по країнам, то найбільше в цю сферу вкладає Ізраїль – 4,3 %
ВВП [212].
Проте експериментально-дослідні результати університетських
науковців згідно з поширеною та прийнятою у практикою більшості
розвинених країн світу сучасної парадигми комерціалізації продукованих академічних знань можуть приносити суттєві доходи. У процесі
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності головною
метою університетів та відповідних підрозділів, що займаються передачею технологій від науки до бізнесу, є отримання максимальної
вигоди. Сучасний виш зацікавлений в інтенсивному формуванні підприємницького клімату під своїм дахом, а саме у реалізації проектів,
що в результаті передбачають створення нових підприємств на основі
власних розробок, ідей та ноу-хау. Ця сфера стає все більш привабливою для потужних приватних інвестицій (рис. 2.3.2).

Джерело: [677].

Рис. 2.3.1. Інфографіка витрат на НДДКР у різних країнах світу
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Рис. 2.3.2. Динаміка інвестиційно-інноваційного капіталу в Європі,
млн дол.
Джерело: складено автором на основі [804; 837; 838; 871].

Наразі на базі топових університетів світу (чи сумісно з ними) щороку створюються сотні й тисячі стартапів (start-up) – малих інноваційних прибуткових підприємств, що виникають на ідеях практичного
використання результатів наукових досліджень. Лідируючі у світі позиції з розвитку науково-дослідної бази та генерування життєздатних
start-up чи spin-off компаній займають університети США, Великої Британії та таких азійських країн як Китай, Південна Корея, Сінгапур та
ін. Тенденція мультиплікації та акселерації інвестицій у дослідницький
напрям діяльності провідних університетів перетворила їх на ефективні інкубатори інновацій, що суттєво вплинуло на посилення їх випереджальної ролі у швидкозмінному світі. Надзвичайно економічно
вдалий досвід запуску з лона університетів таких нині впливових технологічних компаній, як Google, Yahoo!, Cisco Systems (Стенфордський
університет), Microsoft, Facebook (Гарвардський університет) та багатьох інших, що продовжують втілювати основи материнської корпоративної культури у своїх способах та методах управління, сформував
дієвий інструмент соціального моделювання міжкультурної взаємодії в
університетській діяльності, що перетворило їх на один з інноваційних
майданчиків адаптації до глобалізації.
Примітно, що найбільш успішними є інноваційно-підприємницькі
екосистеми, що утворюються навколо дослідницьких університетів
(Кремнієва долина, Нью-Йорк, Лондон, Пекін, Бостон, Берлін, Париж
та ін., табл. 2.3.1).
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Таблиця 2.3.1

10 найбільших інноваційних екосистем світу – 2019
Екосистема
Кремнієва долина
Нью-Йорк
Лондон
Пекін
Бостон
Тель-Авів
Лос-Анджелес
Шанхай
Париж
Берлін

Оціночна
Місце у вартість
рейтингу екосистеми,
$ мдрд
1
312
2
64
3
47
4
142
5
42
6
30
7
57
8
52
9
19
10
23

Кількість
діючих
стартапів
13 000-16 000
6 300-7 800
4 300-5 900
4 800-7 200
2 900-3 900
2 200-3 900
3 700-4 600
1 800-2 700
‑
1 800-2 700

Джерело: складено автором на основі [55; 839].

Фінансування
стартапів на поч. стадії
(в сер. на 1 проект),
$ тис.
700
641
486
599
582
538
462
513
527
565

Тільки в інноваційній екосистемі Кембриджу зосереджено 4700
фірм, що працюють із новими знаннями для створення та впровадження інноваційних продуктів та рішень. На знаннєво-підприємницьку сферу Кермбриджу працює понад 61 тис людей [881].
Зважаючи на суттєві фінансові вливання у науково-експериментальний напрям діяльності підприємницького характеру провідних
університетів світу, суспільство часто ставить питання про їх господарську ефективність роботи. Нещодавнє дослідження Імперського
коледжу Лондона виявило, що Великобританія перевершує США за
кількістю винаходів у співвідношенні до коштів, витрачених на дослідження. На 100 млн фунтів, витрачених на дослідження, у Великобританії з'являється 74 винаходи, а у США ця кількість становить лише
58. Щодо доходу від інтелектуальної власності, то Великобританія також наздоганяє США. Дослідження, замовлене Cambridge Enterprise
у 2017 р., показало 4 – університети Великобританії серед першої десятки за кількістю ліцензій на 100 млн дол. досліджень. Ця продуктивність ліцензій поєднується з ефективністю економічного захисту
інтелектуальної власності [614].
Таких показників вдається досягнути завдяки вдалому управлінню
науково-технічним університетським потенціалом, що насамперед
передбачає наявність інституту комерціалізації інтелектуальних активів (створення центрів трансферу технологій та наукових парків,
залучення висококваліфікованих менеджерів відповідної специфікації
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тощо), організація спеціалізованих фондів (як, наприклад, при
Оксфордському університеті), а також налагодження ефективної взаємодії між основними стовпами прогресу – наукою, освітою, бізнесом/виробництвом та державою.
Наукоємна підприємницька діяльність сучасних дослідницьких
університетів має вагомий, позитивний вплив на місцевий / регіональний розвиток. Успіх структурного зв'язку між університетом та
регіоном залежить від вибору моделі підприємницької діяльності.
Регіональний вимір впливу нових знань залежить від міри граничних витрат на їх передачу та застосування, особливо неявних знань,
витрати на які зростають від відстані. До того ж застосування нових знань, включаючи фінансування підприємницьких починань на
основі нових знань, вимагає частої та інтенсивної взаємодії між виробником / власником, іншими членами підприємницької групи та
постачальниками та покупцями та регулюючими органами [816].
Унікальний регіональний цілісний підхід до зміцнення культури
підприємництва в університетах і науково-дослідних інститутах виробили у Німеччині, а саме Університет Мартіна Лютера Галле-Віттенберг (MLU) [722] в тісній співпраці з Інститутом передачі знань і
технології (Univations GmbH) [129]. Задля розвитку наукоємного підприємництва цей університет згуртував студентів і вчених, розробив
практичні пропозиції щодо викладання теоретичних та практичних
основ становлення та розвитку наукоємного бізнесу, а також багато
працює над відкриттям й комерційним використанням власного інноваційного потенціалу.
Першочерговою амбітною метою керівництва MLU є формування
культури підприємницького мислення та поведінки у їхньому академічному середовищі. Задля цього менеджмент MLU активно діє у
наступних чотирьох стратегічних напрямах: 1. Інтенсивне просвітництво і комунікація з метою активізації розвитку наукоємного підприємництва; 2. Практико-орієнтоване навчання, для оволодіння
підприємницькими навичками і особливостями здійснення міждисциплінарних досліджень; 3. Професійний розвиток та диференційоване використання результатів наукових досліджень; 4. Ситуаційна
та ринково-практична підтримка нового бізнес-стартапів. Для кращого розвитку цих напрямів на основі вже існуючих підходів викладання підприємництва пропонуються нові навчальні і змістові
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пропозиції з метою освоєння підприємницьких навичок, які закріплюються у слухачів в процесі засвоєння виборних предметів.
Ґрунтуючись на сучасних підходах у підприємницькій освіті, в університеті впроваджують все більше навчальних курсів з актуальним підприємницьким змістом, який закріплюють, як в регулярних освітніх
програмах, так і в факультативних предметах. Для розкрутки цінних
бізнес-ідей передбачено й надання професійного менеджерського супроводу (рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.3. Організаційна структура трансферу технологій
в університеті Мартіна Лютера Галле-Віттенберг у Німеччині
Джерело: [530, 754].

Тісній взаємодії науки і бізнесу в Німеччині всяко сприяє Федеральне міністерство освіти і науки. Основна його увага зосереджена
на створенні успішних довгострокових альянсів між політикою, бізнесом та наукою. У 2007 році з цією метою був започаткований «Конкурс передових кластерів» (Leading-Edge Cluster Competition), який
об'єднав регіональні ресурси в загальну стратегію, що передбачає розвиток інноваційних ідей на комерційних засадах в галузях, яких очікує велике майбутнє [431]. Популяризація діяльності університетів у
сфері наукоємного підприємництва Університетом Мартіна Лютера в
Галле відбувається й завдяки організації різноманітних тематичних
конкурсів, зокрема загальнонаціонального конкурсу Scidea, участь у
якому представляє інтерес для усіх студентів і вчених країни. Адже
цей конкурс дає можливість молодим дослідникам створювати власні
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наукоємні стартапи. У 2011 р. Федеральним міністерством економіки
і технологій на німецькому конкурсі EXIST IV «Основа культури –
підприємницький університет» була запропонована Стратегія комплексного просування інновацій та підприємництва в університеті на
основі уніфікації основоположних послуг з передачі технологій. В
наслідок чого в адміністративному центрі MLU був створений новий
сервісний Центр з передачі технологій (Univations Service Sensitizes),
що займається інформуванням, консультуванням та наданням допомоги дослідникам з усіх питань, що стосуються інтелектуальної
власності, винаходів і їх комерційної експлуатації. Крім цього метою
його роботи є заохочення студентів та дослідників до підприємницького мислення та поведінки, розробка практично-орієнтованих рекомендацій задля навчання підприємництву та допомога у виявлені,
розвитку та використанні інноваційного потенціалу університету.
Роботу центру забезпечує 8 штатних співробітників, ще 17 посад
штатних буде фінансуватися Саксонією-Ангальт і Європейським соціальним фондом в рамках програми «Его»-KONZEPT». Таким чином, були об'єднані досвід і капітал. В результаті чого був створений
компетентний, гнучкий і орієнтований на ринок постачальник новаційних послуг. На даний час реалізація Стратегії продовжує активно
підтримуватися Федеральним міністерством економіки і технологій
спільно з ESF (1,6 мілн євро) [129].
До спільної реалізації комерційно-привабливих науково-дослідних проектів інтенсивно залучаються окремі винахідники та молоді
компанії. Вони також підтримуються у процесі запуску start-up чи
spin-off та зростанні їх капіталів. Основною рушійною силою посилення підприємницького духу в університеті є орієнтація на якісний
ріст досліджень, що передбачає формування нових стартапів. А це у
свою чергу сприяє появі нових робочих місць і, таким чином, розвитку
у середньо- і довгостроковому періоді міцного середнього класу –
основного ядра економіки цього регіону та країни загалом.
Успішне здійснення технологічного трансферу в Університеті Мартіна Лютера Галле-Віттенберг відбувається шляхом впровадження
унікальної моделі передачі новітніх академічних технологій бізнесу. В
основі цієї моделі є навчальні елементи, що уніфікують основоположні
послуги з передачі технологій за допомогою засобів ранньої сенсибілізації, суб'єктної та галузевої підтримки start-up чи spin-off, активізації
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процесу залучення інвестицій та набуття професійних навичок. При
цьому інтенсивну допомогу в дослідницькому та фінансовому плані
для реалізації своїх цілей отримують підприємства, що виникають на
ідеях практичного використання результатів наукових досліджень –
start-up чи spin-off. Потенційні підприємці – стартапери отримують
доступ до національної мережі експертів, наставників, інвесторів та
партнерів по спільному обміну даними. Вище керівництво Університету активно підтримує їх починання та подальшу діяльність у цьому
напрямі. Наприклад, усі заходи, пов'язані з діяльністю start-up чи spinoff в Університеті протягом року, об'єднуються у рамках тематичного
року з питань розвитку наукоємного підприємництва, підвищення
обізнаності та зростання визнання наукових досягнень серед студентів
та вчених. Університет також має намір включити напряок розвитку
наукового бізнесу у формі успішних стартапів та академічного підприємництва в якості центрального елемента у своїй місії.
Від чого ж залежить потенційна успішність стартапу? Засновник
першого у світі бізнес-інкубатора «Idealab» Білл Гросс, проаналізувавши досвід більш ніж 200 стартап-компаній, дійшов висновку, що
успіх start-up на 42% залежить від правильного вибору часу для його
запуску, на 32% від злагодженої командної роботи, на 28% від креативності й актуальності ідеї, на 24 % від вдалого вибору бізнес-моделі,
і тільки на 14 % від фінансування [406] (рис. 2.3.4).

Рис. 2.3.4. Топ-5 факторів стартап-успіху від Білла Гросса

Джерело: складено автором на основі: [25].
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Зміст, наданий вище наведеною німецькою наукоємною бізнес-моделлю, є важливою частиною процесу глобального розвитку
академічного підприємства. Він формується виходячи з місії, яка направлена на надання цілісної та постійної підтримки інноваційним
підприємцям, беручи до уваги їх конкретні особисті обставини та
загальні тенденції розвитку наукоємного підприємства. Інтеграція
окремих практиків та компаній у загальні модулі гарантує, що програма апробована і може застосовуватися на практиці. Тематичний та
галузевий вміст поєднується з міждисциплінарними підходами. Тому
університетські стартапи, що у плані фінансування переважно характеризуються браком власного капіталу вмотивовані практичною підтримкою, що дає можливість зосередитися на розвитку свого start-up
чи spin-off та нарощенні його капіталу, особливо у формі приватного
та інституційного венчурного капіталу.
Подальші стратегічні завдання у розвитку наукоємного бізнесу на
основі діяльності дослідницьких університетів, зокрема німецьких
полягають у:
–– підвищенні обізнаності та розумінні важливості підприємницького духу (у суспільстві, особливо в університетах);
–– практико-орієнтованому викладанні підприємницьких компетенцій; таким чином, проводяться міждисциплінарні дослідження по
обґрунтуванню причинно-наслідкових зв'язків у власних підходах
підприємців;
–– професійному зборі та диференціюванні оцінки результатів
досліджень;
–– забезпеченні start-up чи spin-off практичною підтримкою, яка
є комплексною, орієнтованою на ринок та відображає їхнє
становище.
Відтак, в основі такої моделі лежить концепція безперервного навчання протягом усього життя, що передбачає різну орієнтацію на різні
потреби на різних життєвих етапах (школа, університет і робота) за
допомогою засобів ранньої сенсибілізації, суб'єктної та галузевої підтримки start-up чи spin-off, активізації процесу залучення інвестицій
та набуття професійних навичок. Так, попри те, що Університет Мартіна Лютера позиціонується за межами регіону як підприємницький
університет, який просуває академічні start-up чи spin-off в СаксоніїАнгальті, ідеї цієї концепції ще не повністю пронизали всі факультети, інститути і управлінські рівні в університеті. Команда, що діє
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згідно з цією моделлю підключається до існуючих структур і контактів в області просування start-up чи spin-off в Саксонії-Ангальті і в
Університеті Мартіна Лютера, використовуючи існуючі синергитичні
зв'язки між зацікавленими сторонами. Такі заходи зі створення глибоко вкоріненої мережі венчурних компаній в MLU і ринково-орієнтований підхід моделі формують ідеальні умови для того, щоб start-up
чи spin-off, що працюють на основі результатів наукових досліджень,
могли розвиватися і позиціонувати себе в економіці. Загальнонаціональна мережа венчурних компаній також пропонує молодим наукоємним компаніям доступ до фінансування та можливість нарощення
їх капіталів. Інститут передачі знань та технологій Університету надає
широкий спектр проектів та ініціатив таким чином, щоб можна було
використати цю синергію, значно підвищуючи шанси на довгостроковий успіх підприємців у сфері продукування та дифузії інновацій.
Загалом з 2004 року керівництвом Університету Мартіна Лютера
було підтримано понад 400 стартап-проектів, задля чого засновникам
і керованим компаніям було передано понад 25 млн євро. Витрати
керівників новостворених компаній жорстко контролюються. Також
постійно проводяться заходи для підтвердження кваліфікаційних
можливостей працівників компаній, наразі понад 500 заходів. До роботи над стартап-проектами вдається залучити 5 % студентів поточних курсів MLU [722].
Успішна адаптація ідей академічного підприємництва в регіоні
можлива завдяки успішній реалізації стратегії Університету зі створення у ньому ефективного наукоємного підприємницького клімату
та демонстрація його іміджу як досвідченого та надійного партнера у
процесі розвитку та підтримки молодих компаній науково-дослідних,
що працюють в даній області. Адже позитивний інноваційний бренд
університету дозволяє вдало налагоджувати контакти з потенційними інвесторами та нарощувати інвестиційний капітал.
Загалом на успіх інноваційної ідеї чи проекту в наукоємному
підприємництві впливає чимало факторів, що на перший погляд не
мають відігравати важливої ролі. Більше того навіть на державному
рівні фінансування часто займає далеко не першочергове місце у напрямі здійснення технологічних проривів. Якими ж є причини інноваційного успіху одних держав перед іншими? У кожної країни
вони різні, але є й спільні риси пояснення інноваційного піднесення
(табл. 2.3.2).

Таблиця 2.3.2

Спільні фактори інноваційного успіху
1. Позитивний науково-інноваційний імідж
держави.
2. Наявність потужної екосистеми інноваційного циклу у вигляді широкого спектру
інноваційної інфраструктури, що передбачає
наявність:
‑ офісів по трансферу технологій;
‑ комунікаційних баз даних;
‑ великої кількості реально зацікавлених у
справі інвесторів;
‑ незалежних професійних менторів та
консультантів;
‑ інкубаторів та акселераторів.
1. Виважений підхід до ризику, через що відсоток фіаско у
3. Тісний зв'язок між фундаментальними і
Німецьких start-up чи spin-off х відносно не високий.
прикладними дослідженнями
2. Акцент на регіональній значущості інноваційних проектів. 4. Лояльне нормативне та податкове законодавство.
3 Наявність ядра цілеспрямованих інвесторів.
5. розвиток культури академічного підпри4. Німецькі підприємці великого значення надають якості,
ємництва, що ґрунтується на стратегічній
готовності та, особливо, актуальності технології.
співпраці науки, вищої освіти та бізнесу.
5. Реалізація стратегії інтернаціоналізації, яка відкриває країну 6. Державна та громадська всебічна підтримка
для зовнішнього світу відразу за кількома напрямами та вчить дослідницької діяльності та повага до образу
організації взаємовигідного міжнародного співробітництва. науковця.
6. Зниження бар'єрів для академічної мобільності та поліпшення 7 Здійснення компетентного інноваційного
рамкових умов для спільних міжнародних наукових проектів.
менеджменту та маркетингу.
Регулярні тренінгові програми, які доступні
1. Колосальні зусилля уряду країни у політичній, фінансовій, 8.
стартаперам вже на ранній стадії існування.
законодавчій та соціальні площинах.
9 Орієнтація на те, що гарантом інноваційно2. Креативність, працелюбність і наполегливість команд.
го майбутнього є молоді наукові кадри.
3. Орієнтація на внутрішній ринок.
Використання переваги кластерів, які
4. Максимально спрощена процедура захисту ІВ (реєстрація патентів). 10.
5. Більш ефективним є бізнес, що заснований миттєвому попиті. об'єднують різні рушійні елементи інновацій.

Індивідуальні фактори інноваційного успіху
1. Спокійне ставлення до невдач – банкруцтво сприймається
не як трагедія, а як «шлях проб і помилок».
2. Максимально спрощена процедура заснування та ведення
інноваційного бізнесу.
4. Висока ступінь готовності піти на ризик у винахідників та
інвесторів.
5. Легка доступність до потужних альтернативних джерел
фінансування.
6. Наявність багатослойної інноваційної інфраструктури.
7. Практика вироблення та дотримання чіткої стратегії виходу
на ринок.
8. Належне бюджетне фінансування дослідницької сфери.

Джерело: складено автором на основі: [361; 412; 650].

Китай

Німеччина

Назва країни
США

Спільні та індивідуальні фактори інноваційного успіху у провідних країнах світу (США, ФРН, КНР)
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Наведений у таблиці 2.3.2 аналіз свідчить про те, що формула успіху
інноваційного підприємництва має дуже багато складових, серед яких
вагоме місце займають й ментальні чинники, зокрема своєрідне відношення до справи, сприйняття реальності та кінцевого результату.
У цьому зв'язку варто зазначити, уряди розвинутих країн активно
працюють над удосконаленням старих та впровадженням нових соціальних практик. На думку директора Центру соціальних досліджень у
Дортмунді (Німеччина), професора Юргена Ховальдта наразі потужним фактором, що впливає успіх інновації, стає громадянське суспільство, «яке отримує все більше визнання в якості важливого учасника
інноваційного процесу поряд з економікою, наукою і політикою» [650].
Отже, в основі еволюції сучасного інноваційного підприємництва стоять дослідницькі університети. Співпрацюючи з державою
і місцевим органами самоврядуванням, різноманітними фондами та
бізнес-структурами, вони перетворюються на центри інноваційного
розвитку, досягаючи значного прискорення процесів впровадження
результатів досліджень і розробок у затребувані економікою технології, товари і послуги. Ефективність описаних трансформаційних
процесів залежить від міри успішності формування відповідної стимулюючої інноваційної інфраструктури, зокрема створення в університеті служб підтримки по комерціалізації результатів досліджень
вчених, а також розробка регулятивної бази з метою налагодження
ефективного шляху дослідників до ринку. Крім цього, не менш важливим є затвердження та практична підтримка на найвищих рівнях
довгострокових життєздатних стратегій, спрямованих на усунення
проблем фінансового забезпечення інноваційних ініціатив.

2.4. Держава у процесах активізації
технологічного трансферу
Держава відіграє ключову роль у стимулюванні інноваційної діяльності. Сьогодні у розвинутих країнах формування ефективної
державної політики у сфері інноваційного розвитку є основоположним фактором їх добробуту, соціально-економічної самодостатності,
конкурентоспроможності та політичної вагомості на світовій арені.
Потужні інноваційні процеси насамперед відбуваються в економіках, що базуються на знаннях. Демонстрація високих темпів економічного зростання та життєвого рівня є беззаперечним доказом того,

121

що інновації здатні суттєво покращити ефективність діючих господарських систем. За даними дослідження McKinsey study, десяток технологій, включаючи геноміку, накопичення енергії та автоматизацію
усіх господарських процесів, призведуть до значних економічних та
суспільних перетворень у найближчі кілька років. При потенційному
вливанні у світовий інноваційний сектор економіки 20-33 трильйонів дол. на рік у 2025 році цінність таких нових технологій може
становити третину світового ВВП [654]. Створення та впровадження
у господарську практику новітніх технологій сприяє підвищенню інноваційної конкурентоспроможності держави та передбачає покращення адміністративних навичок та інституційну підтримку процесу
передачі технологій.
Основними цілями держави на шляху розвитку інноваційної діяльності є:
–– економічне зростання;
–– повна зайнятість;
–– економічна свобода;
–– справедливий розподіл доходів;
–– соціально-економічна забезпеченість;
–– збалансованість зовнішньоекономічних відносин [20; 34; 68].
Усе це передбачає формування сприятливих умов для розвитку
академічного наукоємного бізнесу та налагодження взаємовигідної
співпраці між державою, університетами (організаціями, що продукують інновації) та підприємцями (які використовують інновації на
практиці), що є основою формування популярної інституційної моделі інноваційного розвитку – модель «потрійної спіралі» [663; 664].
Парадигма державного управління дослідницькими інноваційно-підприємницькими університетами часто виходить з жорсткого
контролю держави через механізми фінансування. Вона притаманна
університетам ряду країн, які зробили свій внесок у розробку й реалізацію цієї концепції та пропагували успішні практики (Великобританія, Нідерланди тощо). Однак, віддаючи належне перевагам
жорстких державних правил та норм, зараз у багатьох країнах (Франція, Німеччина та Румунія та ін.) дослідницькі університети стали
активно шукати нові організаційні ідентичності відповідно до вимог
динамічного ринку, де має сильний вплив конкурентний дух [605].
Адже у розвинених країнах держава не тільки контролює діяльність
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університетів, а й сама змінюється під їхнім культурним та технологічним впливом [27].
У процесі розвитку інноваційної діяльності держава розставляє
пріоритети. Часом вона виступає замовником, а часом – посередником між науково-експериментальною сферою і приватним бізнесом,
утворюючи тим самим взаємозв'язок між підприємствами і об'єктами наукової інфраструктури, такими як: інститути розвитку, технопарки, дослідно-конструкторські бюро, дослідницькі університети,
наукоємний приватний бізнес. У рамках моделі «потрійної спіралі»,
яка узгоджує принципи взаємодії держави, бізнесу та університетів,
координатором інноваційного процесу в країні є уряд. Він сприяє
формуванню необхідних інструментів і вигідних умов для розбудови
ефективної науково-технічної інфраструктури, а також створює задля цього відповідні програмно-цільові документи.
У ході застосування моделі «потрійної спіралі» держава поширює
свій вплив на інноваційний господарський розвиток як на національному, так і на міждержавному рівнях. Так, представлення ноу-хау у
глобальних об'єднаннях (мережах) сприяє форсуванню трансферту
технологій між світовими компаніями-лідерами та місцевими постачальниками, а також дослідницькими університетами, які знаходяться у різних країнах. При цьому держава може використовувати
необмежені глобалізаційні можливості в інтересах розвитку інновацій у своїй країні.
Втім, отримані сучасними дослідниками емпіричні дані свідчать
про необхідність коригування деяких задекларованих принципів
взаємодії системи «потрійної спіралі». Адже окрім податкових пільг
та субсидій та ін. стимулювання наукоємної комерційної діяльності
безпосередньо виражається й у прямому об'ємному фінансуванні
перспективних дослідно-експерементальних робіт. Так, у США у розвитку інноваційного підприємництва держава відіграє не скільки
рівноправну партнерську, скільки домінуючу роль і по факту сама
діє як підприємець, здійснюючи масштабні інвестиції у сферу з високою невизначеністю. На ґранти Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США, відділу наукових
досліджень армії США, Національних інститутів охорони здоров'я,
Національного наукового фонду та ін. були створені основні технологічні компоненти до перших поколінь iPod [762]. Величезні кошти
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у розвиток інновацій були спрямовані згідно з політикою державних
замовлень в оборонному комплексі. Цей факт американський економіст Вернон Руттан (V. Ruttan) вважає ключовим у розвитку промисловості та економіки США в цілому. Адже в подальшому технології,
що були згенеровані у військовій сфері, передавалися державою до
громадянського сектору [818]. При цьому держава не обмежувалась
пасивним фінансуванням дослідницьких закладів. Вона створювала
ринки і відповідала за ризики, які виникали на цих ринках [761]. Такі
масштабні проекти як політ людини на Місяць були і залишаються
місіями світового значення і вимагають участі державних органів, які
у США не просто знижували ризики інвестування для приватного
сектору, а й пропонували нові технологічні можливості та ринковий
ландшафт [760]. У цьому зв'язку можна констатувати, що теза про
провідну роль приватного бізнесу в інноваційному розвитку США
потребує певного переосмислення.
Як показує світовий досвід, тип державного устрою абсолютно не
впливає на процес творення інновацій та його інтенсифікацію. Наразі
академічна інноваційна діяльність досить успішно розвивається і в
конституційних монархіях (Великобританія, Нідерланди), і в федераціях (США, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати), і в унітарних
державах (Франція), і при комуністичному устрої (Китай), і навіть у
невеличких парламентських республіках (Ізраїль, Сінгапур). Головне,
щоб функції держави являли собою єдність змісту, форм і методів
здійснення державної влади у даній сфері.
Практика управління інноваційними процесами у різних країнах
дозволяє виділити основні типи державної академічної інноваційної
політики [173].
1. Політика технологічного поштовху, за якої провідну роль в
інноваційній галузі відіграє держава, яка визначає траєкторію науково-технічного та інноваційного розвитку, методи та принципи
управління інноваціями тощо. Увага зосереджена на довгострокових
фундаментальних науково-дослідних проектах з прямою формою
державного регулювання.
2. Політика ринкової орієнтації, за якої в інноваційному
господарському середовищі домінуючою є роль ринку та ринкових
механізмів у визначенні напрямів розвитку науки та техніки.
Відбувається активізація ринкової ініціативи, трансформація
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інформаційного бізнес-середовища та скорочення прямої участі
держави в НДДКР. Перевага надається короткостроковим і недорогим
інноваційним проектам, які реалізуються окремими організаціями.
3. Політика соціальної орієнтації, за якої до визначення нагальних напрямів науково-технічних перетворень залучається широка
громадськість.
4. Політика, що спрямована на реформування економічної структури господарського інноваційного механізму, що потребує застосування нових організаційних форм й механізмів управління
інноваціями. У цьому зв'язку відбувається посилення ролі держави
в інноваційних системах через потужні дослідницькі університети
(Японія, Туреччина).
Основними методами впливу держави на ситуацію в університетському інноваційному середовищі, як і у будь-якій іншій, сфері є [223]:
1) переконання – шлях правового виховання та профілактичних
заходів (забезпечення рівноправних конкурентних умов діяльності);
2) заохочення – популяризація позитивного досвіду та формування системи стимулів (надання пільг, премій, грамот тощо);
3) примус – застосування до інертних чи недобросовісних суб'єктів
інноваційної діяльності відповідних заходів впливу, перевиховання
та спонукання їх до активних дій (застосування санкцій та каральних
заходів).
Для сприяння технологічній «трансформації» успішна державна
політика у царині трансферу технологій повинна полягати у: сприянні залучення фінансових ресурсів, зменшенні або усуненні бар'єрів
для трансферу технологій, зміцненні науково-технічного потенціалу
та формуванні нових форм технологічного посередництва.
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку в дослідницьких університетах:
–– організаційні (рішення, які не тягнуть за собою серйозних правових
наслідків, зокрема модернізація дослідницької інфраструктури);
–– політичні (створення умов для розвитку відповідних інститутів,
які враховували б інтереси різних соціальних груп суспільства –
патентно-ліцензійна та антимонопольна політика, затвердження
цільових програм, стратегій, розвиток та підтримка міждержавних договірних відносин у напрямі інтернаціоналізації знаннєвого
простору та трансферу технологій; надання високого соціального
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статусу дослідникам – так, викладачі в державних університетах
Туреччини юридично позиціонуються як державні службовці);
–– правові (чітке законодавче регулювання діяльності дослідницьких університетів у частині продукування та комерціалізації
інновацій);
–– фіскальні (встановлення та стягнення податків чи мита на інноваційне обладнання чи іншу інноваційну продукцію або ж встановлення податкових пільг чи преференцій);
–– інформаційно-комунікаційні (створення іміджевого інформаційного середовища для дослідницьких університетів, поширення
інформації про дослідницькі досягнення, демонстрація прикладів
успіху, поляризація світового інноваційного успіху в дослідницьких університетах тощо);
–– культурні (формування позитивного ставлення суспільства до інновацій, дослідницьких університетів та окремих дослідників);
–– контролюючі (захисні заходи, направлені на регламентування
діяльність суб'єктів, що працюють в інноваційній сфері, у т.ч.
університетів).
Різні державні інструменти у трансфері технологій можуть бути
використані для подолання різноманітних інституційних бар'єрів при
налагодженні ефективного трансферу технологій. Наразі Організація
Об'єднаних Націй вважає відсутність технологічних можливостей,
інфраструктурними та інституційними корінними перешкодами для
країн, що розвиваються та здійснюють передачу технологій. Для подолання вирішальних перешкод у трансфері технологій уряди та міжнародні агенції застосовують різноманітні політичні інструменти.
Крім того, важливою є безпосередня державна фінансова підтримка
для трансферу технологій (наприклад, гранти, субсидії, позики, надання обладнання або послуг, кредитні гарантії), а також непряма фінансова підтримка інновацій у приватному секторі [753].
За характером генерації інноваційних ідей в інтелектуально-знаннєвому академічному просторі та комерціалізації наукоємної продукції розрізняють наступні типи стратегічної інноваційної політики
держави, що реалізується в дослідницьких університетах попри певні
соціально-економічні гасла: генераційну (створення власних ноухау – Японія, Південна Корея) імітаційну (запозичення зарубіжних
технологій – Китай) та симбіозну (поєднання перших двох – США,
Німеччина).
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1. Генераційна стратегія полягає у використанні: власного академічного науково-технічного потенціалу, творчого потенціалу вчених і
конструкторів, перспектив розвитку фундаментальної та прикладної
університетської науки, державно-приватних партнерств у контексті
налагодження продуктивного взаємозв'язку університетів з фірмами
задля безперервної генерації нових інтелектуальних продуктів, високих технологій, які реалізуються у виробництві нових товарів і наданні нових послуг [92].
2. Імітаційно-інституційна селективна стратегія передбачає інституційну адаптацію власного науково-технічного потенціалу до
використання добре зарекомендованих на практиці технологій, «запозичених» у інших розвинених країнах. Таким чином забезпечення
активізації інноваційної діяльності вдається досягти, уникаючи
зайвих ризиків із сумнівними зразками й експериментами. Селективність, креативність, гнучкість і критичне ставлення, з яким відбувається інституціональна інноваційна трансплантація, виявляються
ключовим пунктом в адміністративній стабільності та економічному
успіху (Китай та деякі інші країни Південно-Східної Азії) [278].
3. Специфіка симбіозної стратегії полягає у використанні імпортованих нових технологій задля доопрацювання та створення на їх
основі проривних ноу-хау. Так, дану стратегію, у післявоєнний період
реалізовувала Японія.
Прогресивні досягнення європейців та інших технологічно розвинутих держав світу стали можливими завдяки ефективній організації
інноваційного процесу на макрорівні. Так, провадження інноваційно-інвестиційної політики неможливе без застосування державою
комплексу заходів, у першу чергу фіскальних, адже інвестування
в інновації – це додатковий ризик, і тому очікуваний прибуток має
його щонайменше відшкодувати. Результатом державної підтримки є
зростання інвестицій в інновації та додаткове стимулювання інвесторів у процесі прийняття рішень. Відтак, визнання інновацій важливим інструментом державної політики передбачає:
–– інтеграцію сектору наукових досліджень і розробок у світову інноваційну систему шляхом гармонізації нормативно-правової бази
у сфері науки та інновацій з відповідною нормативно-правовою
базою країн Європи та світу;
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–– створення системи інститутів, що сприятимуть розвитку інноваційної сфери, зокрема фонду сприяння розвитку інноваційних
підприємств, венчурних фондів, технопарків, бізнес-інкубаторів,
запровадження вільних економічних зон тощо;
–– розробку програми підтримки пріоритетних високотехнологічних
галузей з урахуванням їх сумісності з умовами СОТ, що міститиме
механізми, які дозволятимуть залучати значні кошти від закордонних інвесторів для розвитку технологічного трансферу;
–– стимулювання продукування екологічно безпечних ресурсо- та
енергозберігаючих технологій;
–– посилення науково-технологічного співробітництва науки та
бізнесу;
–– формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу
технологій;
–– налагодження системи державно-приватного партнерства у контексті реалізації інноваційних проектів;
–– сприяння розвитку двостороннього та багатостороннього міжнародного науково-технічного співробітництва;
–– налагодження процесу ефективної капіталізації інноваційно-технологічної продукції;
–– закріплення на законодавчому рівні пільг та преференцій інноваційним зонам, техно- та промисловим паркам у сфері високих технологій, тобто формування податкової політики, яка сприятиме
реальному розвитку інноваційної сфери;
–– удосконалення механізму митного регулювання експорту інноваційної продукції;
–– створення фінансових інститутів інноваційної діяльності, що передбачає формування системи фінансово-кредитної підтримки
для створення та розвитку start-up чи spin-off компаній;
–– розробку механізмів стимулювання наукової діяльності, зокрема прийняття та реалізація закону, який дозволятиме бюджетним освітньо-науковим установам створювати малі інноваційні
підприємства;
–– підвищення статусу та престижу дослідників, створення ефективних матеріальних і моральних стимулів для залучення найбільш
кваліфікованих фахівців у сектори економіки, що визначають її інноваційно-інвестиційний розвиток;
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–– забезпечення доступу науковців до сучасної наукової інформації,
до міжнародних паперових та електронних наукових видань, а також різноманітних баз даних.
Отже, вищевикладене свідчить про те, що університетський інноваційний розвиток залежить від дієвості відповідних інструментів
державного впливу. Нові технологічні траєкторії зростання можуть
забезпечити великі можливості для економіки країни. Однак, держава має ініціювати та стимулювати утворення динамічних гнучких
механізмів співробітництва дослідницького та приватного сектору з
рештою громадськості. Важливу інтеграційну роль у макро-економічних масштабах управління знаннями відіграють уряди, які роблять
технологічну та інноваційну політику невід'ємною частиною загальної соціально-економічної політики.

2.5. Інституційні засади активізації трансферу технологій
Сучасний період геополітичних потрясінь та соціально-економічних переломів актуалізує потребу аналізу факторів, що визначають
зміни в державі на макро- і макрорівні та зумовлюють трансформацію
основних господарських інститутів. Вивчення інституційних аспектів інноваційної еволюції набуває вагомого значення у порівняльному вимірі темпів та принципів господарського розвитку. В умовах
глобального інноваційного простору, що нині сформувався, необхідним є переклад національних економік на шлях розвитку, який вимагає істотного перегляду цільових установок, механізмів та правил
розподілу ресурсів, залучення інвестицій і використання творчого
потенціалу людини. Особливої уваги у цьому контексті заслуговує
інституційний аналіз взаємодії держави, бізнесу та дослідницьких
університетів, а також особливості формування ефективного інституційного середовища, що стимулює продукування технологій в
університетах.
У вітчизняній та зарубіжній літературі окремі питання, пов'язані з
державним інституційним регулюванням економічної політики, господарським механізмом управління економікою, у тому числі інноваційною сферою, розроблені досить широко. Основи теорії та методології
механізму взаємодії ринкових інститутів викладено у фундаментальних роботах таких видатних зарубіжних учених-інституціоналістів,
як: М. Беннер [596], В. Іванов [204], Б. Кларк [635; 636], Д. Норт [370],
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Р. Нурієв [372], А. Олійник [374], В. Полтерович [395], У. Сандстром [596], О. Сухарьов [473], П. Шульт [825], Дж Ходжсон [527] та
ін. Так, особливості інституційної архітектоніки в макро-економічному
моделюванні академічного технологічного трансферу викладено у наукових працях В. Шалиніна [547]. Інституційні протиріччя, що породжують процес капіталізації знань у дослідницьких університетах,
висвітлено у публікаціях Ш. Слотер [832]. Однак більшість літературних джерел не відображають ряд істотних моментів, властивих трансформаційній економіці.
Наразі й вітчизняна школа інституціоналізму, що активно формувалась протягом останніх десятиліть, має достатню теоретико-методологічну базу, яка дозволяє досліджувати різні аспекти
взаємодії формальних і неформальних інститутів ринкових відносин
в Україні. Серед провідних дослідників української інституціональної теорії найбільш вагомими є напрацювання О. Жилінської [148],
Т. Гайдай [82], Г. Соколюк [452] та інших. Однак проблемні питання
інституційного забезпечення інноваційної діяльності в університетах
у напрацюваннях зазначених авторів досі майже не розглядалися.
Слід зауважити, що інституціоналізм як течія економічної думки
неоднорідний і включає ряд шкіл та напрямів [374]. Їх представники по-різному розставляють акценти в дослідженні одних і тих же
явищ. Наприклад, теорія суспільного вибору звертає увагу, перш за
все на юридичні норми, а економіка угод цікавиться, в першу чергу
неформальними нормами, що утворюють «правила гри» в різних
сферах діяльності.
Складовою частиною процесу соціально-економічного прогресу є
інституційні зміни, що виражаються у розвитку і трансформації соціальних інститутів. Інституційні перетворення лежать в основі зміни
суспільно-економічного устрою і можуть здійснюватися як революційним, так і еволюційним шляхом. Зміни інститутів можуть бути пов'язані зі зміною моделі економічного розвитку, економічної стратегії та
економічної політики, здійснюваної в рамках однієї і тієї ж економічної
системи [363]. Вектор інституційних змін лежить на лінії основних соціальних інститутів: прав власності, ролі держави, її законодавчих встановлень і норм, податкової та судової системи, «правил гри» на ринку,
типів господарювання та їх різних організацій. Однією з основних категорій інституційні зміни є й у так званій неоінституційній економічній
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теорії. Концепція цих змін розвинена американським економістом лауреатом Нобелівської премії Д. Нортом [370]. Він розглядає інституційні
зміни як процес зміни формальних правил і неформальних відносин
(традицій, загальноприйнятих норм поведінки, досягнутих угод між
учасниками угоди). Джерела інституційних змін, за словами Норта,
треба шукати у зовнішньому середовищі, накопиченні досвіду і знань і
об'єднанні цих моментів в уявних (ментальних) конструкціях дійових
осіб. Навмисні інституційні зміни результат дій підприємців, які порівнюють транзакційні витрати перебудови інституційної структури з її
економічним ефектом.
Д. Норт вважає, що не існує легких шляхів для інституційних перетворень, існує «дилема інституціональних змін». Швидкі в часі інституційні зміни пов'язані з анахронізмом у процесі трансформації
формальних та неформальних інститутів. Повільні зміни можуть
ніколи не закінчитися, тому що по мірі проведення реформ вони зустрічають опір бюрократів, груп зі спеціальними інтересами. Також
розтягнуті в часі реформи можуть супроводжуватися зміною політичної влади, в результаті чого може мати місце відсутність подальших інституційних перетворень, або навіть контрреформи.
Ці інституційні перетворення також залежать від взаємодії груп
інтересів, які висловлюються державою і гілками його влади. Неформалізована система поглядів і цінностей змінюється спонтанно,
з різною швидкістю, яка визначається їх походженням і характером.
Вкорінені в традиціях елементи суспільної свідомості (патерналізм в
Україні, норми протестантизму в Західній Європі) змінюються надзвичайно повільно [363].
Ключову роль у системі соціально-економічних інститутів відіграють громадські звичаї. Вони утворюють то неформальне ядро,
навколо і на основі якого, складаються формальні норми, а також
державні і громадські правила, установки, що забезпечують провадження їх у життя [359]. Різні сфери людської діяльності не ізольовані одна від одної. Відповідно, моральні уявлення людей утворюють
певну цілісність, що спирається на базові поняття про добро і зло та
носить визначальний характер їхніх вчинків у найрізноманітніших
життєвих ситуаціях. Тому звичаї правомірно розглядати в якості
узагальнюючої категорії щодо всіх типів угод: ринкових, індустріальних, традиційних, цивільних тощо. Саме панівна моральна позиція
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визначає найбільш ймовірний варіант співвідношення угод при переході від одного виду діяльності до іншого. Тому, зростання інтересу
до етичних проблем економічного розвитку, що відзначається в останні роки на Заході є зовсім не випадковим [233]. Він обумовлений
не тільки підвищенням ролі людського фактора в постіндустріальній економіці і посиленням зовнішніх ефектів господарської діяльності. Ще більшою мірою етика покликана протидіяти тенденції до
поглиблення диференціації та посилення роз'єднаності соціуму, що
розвивається на тлі зростаючої автономізації господарства. До цього
можна додати ще два моменти. По-перше, сучасна економіка розвивається настільки стрімко, що право часто не встигає за ускладненням
господарських відносин. Виникаючі прогалини якраз і покликана
заповнювати етика. По-друге, багато сторін господарських відносин
просто неможливо або недоцільно регулювати нормами права. Так,
П. Козловські у зв'язку з цим приводить приклад з лікарем, який
користуючись необізнаністю пацієнта, може запропонувати тому
свідомо марну операцію [363]. Можливості зловживання визначаються виключно моральним вибором сторони, яка має більш точну
інформацію.
У господарській практиці зустрічається чимало ситуацій, коли
сумлінність учасників угоди піддається перевірці, але вона може
бути пов'язана з такими надмірними витратами, які значно перевищують вигоди. Тому готовність до співпраці багато залежить від
ступеня взаємодовіри. Довіра є етичною категорією. В економіці
необхідність врахування моральних аспектів господарських відносин присутня постійно [363]. Вона стосується не тільки діяльності
суб'єктів підприємництва, а й держави та осіб, що представляють та
провадять державну політику. Переконливим підтвердженням цієї
тези є відомі у світі результати некерованих суспільно-економічних
трансформацій. Недооцінка ролі етичних категорій при проведенні
політики перетворень, зневажливе ставлення держави до своїх зобов'язань перед населенням породили загальну кризу довіри. Етичний аспект економічної діяльності особливо чітко проступає й в
наукоємних комерційних відносинах.
У процесі формування ринкових відносин та технологічної еволюції надзвичайну роль відіграє держава [359]. Адже саме держава, з інституційної точки зору, «визначає і застосовує формальні економічні
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правила гри і, відповідно, є первинним джерелом економічної продуктивності» [371]. Трансформації, які відбуваються в економіці держави, у першу чергу пов'язані зі змінами в господарчій системі та
утворенням нових суб'єктів господарювання. У процесі становлення
ринкових відносин постає необхідність формування та розвитку підприємницьких структур. Оскільки природа таких структурних змін
насамперед пов'язана зі зміною відносин власності у країні, насамперед на засоби виробництва, то виникає потреба визначення зміни:
цільової спрямованості виробництва; характеру розподілу обміну і
споживання його результатів; суспільної форми праці; системи економічних інтересів господарських суб'єктів, а також місця людини в
суспільстві, системи його соціальних і моральних цінностей. Згідно
з еволюційною теорією Д. Норта, існує два рівні динаміки економіки
– рівень організаційних структур їх взаємовідносин (організації та
ринки) і рівень інституційних правил (інститут власності, інститут
права тощо), що обумовлюють два типи еволюції: еволюція організаційних структур і еволюція інституціональних правил [370].
Вагомим вимірником ефективності державного регулювання інноваційної діяльності у країнах світу виступає ступінь економічної
свободи відповідних суб'єктів господарювання, умови, в яких їм
доводиться діяти, та «правила гри», яких доводиться дотримуватись. Легші умови ведення бізнесу, зрозуміло, стимулюють більшу
частину населення до ризикової підприємницької діяльності, збільшуючи надходження до державного бюджету, стимулюючи економічне зростання [339]. При незмінних «правилах гри» організаційні
перетворення формують нове господарське ставлення до суб'єктів та
об'єктів господарської діяльності. Інституційні трансформації змінюють усталені правила й формують фундамент для подальших змін,
змін у господарській системі та ролі держави у суспільстві й економіці [359]. Так, розвиток ринкового господарства зумовлює зміну відносин власності на основний засіб виробництва – капітал, а це, у свою
чергу викликає зміну методів формування інвестиційних ресурсів та
принципів розподілу інвестиційних коштів. Сучасні господарські
одиниці, зокрема університети, стали формувати нові інституційні
принципи діяльності, зокрема свободу: напрямів наукового розвитку; розпорядження власними та залученими ресурсами; вибору
партнерів і клієнтів; розпорядження доходами та ін.
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Загалом, темпи зростання комерціалізації знань задаються тим,
що розвиток ринкового механізму при відповідному інституційному
забезпеченні (свободи діяльності, захисту прав власності, впорядкування й контролю конкурентних та довірчих відносин між господарськими суб'єктами і т.п.) зумовлює появу власника, який відповідно
до потреб ринку буде зацікавлений залучати інвестиції, розширювати
і диверсифікувати відповідну підприємницьку діяльність. Роль держави при цьому полягає у створенні суспільно-правового підґрунтя
для розвитку приватної інтелектуальної власності та соціально-економічних умов для діяльності «ефективного власника». В інституційному вимірі це визначається введенням нових правил, приведених до
відповідності з офіційним оформлення процесу комерціалізації.
Таким чином, активний розвиток приватної справи є одним з найважливіших важелів системно-інституційних перетворень у процесі
активізації трансферу технологій. Так, у результаті введення в дію Закону Бея-Доула розпочався процес формування академічних капіталістичних відносин, в ході якого у розвинених державах, насамперед
у США, швидко сформувалися нові ринкові інститути (інвестиційні
компанії, технопарки, інноваційні інкубатори, центри трансферу технологій тощо), при відносному мінімумі соціальних конфліктів відбувся перерозподіл формальних прав власності та трансформація
форм господарювання.
Досвід технологічно розвинутих зарубіжних країн свідчить про те,
що ринкова інфраструктура трансферу технологій має мати розгалужену інституційну структуру, що складається з: університетських лабораторій, які працюють над створенням технологічно-інноваційної
продукції; неприбуткових венчурних фондів, що фінансують появу
перших виробничих зразків; маленьких інноваційних компаній, які
займаються просуванням нового продукту на ринок; великих компаній, які уможливлюють масове виробництво новинки. Ефективність передачі технологій залежить від того, наскільки цей ланцюжок
ефективно та повноцінно функціонує. Тому середнім і малим інноваційним підприємствам задля успішного впровадження новинок
доцільно користуватися послугами вищезгаданих посередницьких
організацій – Центрів трансферу технологій. В інтересах інвесторів та виробників Центри трансферу технологій виступають у ролі
менеджерів наукових колективів, беруть на себе відповідальність
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за формування стратегії комерціалізації та маркетингу, а також
вирішують правові проблеми, відстоюючи взаємні інтереси розробників та інвесторів.
Наразі світовий розвиток інноваційної сфери свідчить про зростаючу тенденцію нарощення вкладу дослідницьких університетів у
цьому напрямі. І хоча частка сектора вищої освіти у витратах на дослідження в країнах ОЕСР є практично стабільною (на рівні 16-17 %)
і дослідницькі університети, як і раніше, виконують основну частину
фундаментальних досліджень (до 50 %) загального обсягу досліджень
та розробок, у ряді держав зростає питома вага фінансування університетських досліджень, що становить 8-14% (Канада, Бельгія, Німеччина), 15-22 % (Корея, Туреччина) та 37 % (Китай) [13]. Проте процес
ефективної інституціалізації ланцюжка «винахід-ринок-продукт»
залишається досить гострою проблемою. На інституційному рівні
це породжує питання з вирішення ряду конфліктів: ефективності та
результативності університетів, особистих професійних якостей викладачів та дослідників, стратегічних орієнтирів та ін. [647]. Однією
з основних інституційних змін у царині академічних інновацій, яка
відбулася нещодавно, є те, що викладачі, які раніше були розміщені
між працею і капіталом, тепер присутні безпосередньо на ринку. Викладачі змушені розвивати уміння знаходити рішення для складних
адміністративних та управлінських проблем, а науковці доводити,
що не бояться змін [605]. Такий підхід до передачі технологій дослідницькими університетами містить і ряд інституційних проблем, які
не мають безпосереднього відношення до національних науково-дослідних закладів. Активний пошук шляхів подолання комунікаційних
бар'єрів між групами розробників технологій та користувачами, а також державою, яка є головним координатором ринково-орієнтованих
інноваційних процесів, триває.
У цивілізованому світі основними інституційними одиницями,
що пов'язують науку і бізнес та професійно здійснюють комерціалізацію винаходів і розробок, є центри трансферу технологій, на базі
яких відпрацьовуються організаційно-правові та фінансові механізми міжнародної дифузії результатів науково-дослідної діяльності
на ринкових засадах. Ці структурні підрозділи є важливим елементом інфраструктури міжнародного обміну інновацій. Стратегічною
метою центрів трансферу технологій дослідницьких університетів
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є сприяння зростанню проектів від ідеї до успішного підприємства.
Адже будь-який університет зацікавлений в отриманні максимальної додаткової вартості від комерціалізації власних технологій. Чим
вище стадія розроблення (досконалості) продукту, тим дорожче його
можна продати. Тому особлива увага приділяється й удосконаленню
механізму захисту та ліцензуванню прав на інтелектуальну власність.
Однак, глобалізація економіки дестабілізує традиційну модель
університетської професійної діяльності. Локальні центри трансферу
у глобальному світі не здатні ефективно працювати на ринку інновацій, тому на відповідних електронних майданчиках відбувається
об'єднання таких інтелектуальних осередків. Наразі посередництво
на ринку знань та технологій вибудовується згідно з сучасними інституційно-організаційними тенденціями, а саме з допомогою мережевих платформ, посередницьких партнерств тощо. Так, у Європі
базовою інституційною одиницею у сфері трансферу технологій є
Європейська асоціація професіоналів у галузі трансферу технологій і
сприяння інноваціям, створена за підтримкою ЄС у 1984 р.
Університет-індустрії партнерства в галузі науки і техніки є досить складними, і їх розвиток уможливлюється за допомогою налагодженого механізму, який включає як неформальні елементи, такі
як публікацію результатів дослідження, мобільність працівників або
неформальний обмін між вченими, так і формальні договори, в яких
встановлюються довгострокові відносини між суб'єктами технологічного трансферу. У той же час світова практика полягає у розвитку
венчурного інвестування, де успіх збільшує вартість вкладень у десятки разів та у видачі ліцензій, адже ліцензійні платежі можуть сягати значних розмірів. Так, патент на технологію схрещування генів
приніс своїм власникам – Стенфордському університету і Університету Каліфорнії у Сан-Франциско – 250 млн дол. у вигляді ліцензійних
платежів [451]. За такою схемою – створення спільних підприємств і
видача ліцензій – працює більшість західних університетів.
Формальною інституційною основою розвитку трансферу технологій є державні та судові органи, наділені відповідними повноваженнями у сфері інтелектуальної власності, наукові та освітні установи,
громадські організації та інші структури, що беруть активну участь
в реалізації державної політики у цій сфері та вирішенні широкого
кола завдань з надання правової охорони, управління, реалізації
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та захисту прав інтелектуальної власності [451]. Вони продукують
неформальні механізми передачі технологій (традиційна лінійна
модель): чітку лінійність, складність, неоднозначність однакового
підходу до всіх, кількісний упор на патенти, невизнання впливу
організаційної культури, неможливість достойної винагороди
університетам.
Важливість впровадження реально діючих та ефективних механізмів у сферу трансферу технологій створює передумови, однак потрібні зусилля та практичні кроки з боку державної та регіональної
влади, вищих навчальних закладів, підприємств та інших суб'єктів
інноваційного процесу. Головною особливістю типового західного
центру трансферу технологій є створення повного інноваційного
ланцюга, який дає змогу провести проект від ідеї до малого підприємства з перспективами зростання. Так, компанія Айсіс Інновейшен
(Оксфорд, Великобританія), створена Оксфордським університетом у 1998 р. для трансферу власних технологій, управляє портфелем інтелектуальної власності університету, працює з дослідниками
з питань виявлення та захисту інтелектуальної власності, проводить маркетингові дослідження, допомагає ліцензувати, створювати
spin-out компанії, консультує та продає матеріали, оплачує заявки
на патенти та здійснює юридичне супроводження, надає допомогу у
веденні переговорів і укладанні угод тощо.
У провідних європейських країнах також існує чітка тенденція
у напрямі сприяння розвитку процесу взаємодії науки та бізнесу.
Розробки в університетах або державних науково-дослідних лабораторіях переважно фінансуються державою. Однак, коли мова
йде про право власності на університетські винаходи, політика
країн різниться. Існує дилема про те, хто повинен зберегти право
власності на винахід – установи, в яких працюють науковці, уряд
чи комерційна організація, яка профінансувала той чи інший науковий проект, чи ті, хто безпосередньо проводив дослідження
(дослідники). У цьому зв'язку американська модель, що створена
відповідно до Закону про Бея-Доула 1980 р., дозволяє установі, що
виконує замовлені державою наукові дослідження, а саме університетам, подавати заявки на патенти за результатами дослідження
і видавати ліцензії третім особам. І хоча ця модель поширилася у
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більшості промислово-розвинених країн, та деякі з них, такі як Фінляндія та Італія, видають право власності й винахідникам.
Пріоритетність розвитку співпраці університетської науки і промисловості є важливою й в інституційному розрізі. У кожній країні
відповідні інституційні структури мають відпрацювати механізм
для просування інтелектуальних ресурсів на вітчизняний та міжнародний ринок. Адже наразі подекуди існує ряд суттєвих інституційних бар'єрів розвитку трансферу технологій: відсутність ефективної
інноваційно-організаційної інфраструктури; недосконала нормативно-правова база; дефіцит професіоналів; стабільне недофінансування; пострадянський менталітет вітчизняних вчених; нерозуміння
тонкощів трансферу; неефективний інноваційний менеджмент дослідницького університету; бюрократія; відсутність прийнятних
стимулюючих чинників; безвідповідальність. Бар'єром трансферу
технологій від академічної науки до промисловості також є й конфлікт
інтересів між дослідниками та бізнесом, що виникає через бажання
отримати домінуючу позицію на використання прав на інтелектуальну власність. При розробці маркетингових технологій для фірм і
підприємців, офіси технологічного трансферу повинні орієнтуватися
на потенційні конфлікти цінностей і конфлікти інтересів між собою та
промисловістю, а також між підприємцями та дослідниками. Ці конфлікти випливають із зростаючого переходу від сприйняття режиму
знань «суспільне благо» до сприйняття режиму знань «академічний
капіталіст» [831]. При цьому має бути витримано баланс традиційних
принципів вищої освіти, таких як збереження академічної свободи,
створення й поширення знань та галузевих інтересів, максимізація
прибутку та нарощення конкурентних переваг тощо.
Відсутність ефективних стимулюючих факторів часто призводить
до ситуації, коли вчений продовжує розвивати певну ідею чи технологію за кордоном або у приватній фірмі. Для попередження цього в Європі та США укладають угоди між співробітниками та університетом,
де чітко прописана відповідальність сторін [340]. Передача технології
має стати значним джерелом доходів для університету та окремих дослідників. Члени факультету мають мати можливість доповнити свої
власні дослідження за допомогою ліцензування, ліцензійних платежів
та інших доходів. Це дозволить фінансувати придбання лабораторного обладнання, інструментів для досліджень та ін. Співробітництво
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в сфері академічної індустрії може надавати можливості й для розвитку підприємницької діяльності викладачів. Передача технологій є
вигідною й для промисловості, так як використання розвинених університетських технологій підприємцями допомагає зберегти порівняльну перевагу на ринку, витрати часу і коштів. Крім того зв'язки з
університетом можуть стати ефектом ореолу для фірми. Компанії, які
співпрацюють з університетами, отримують більший доступ до нових
університетських досліджень і відкриттів.
Прикладом успішного застосування потужних стимулюючих інституційних чинників є Південна Корея, жителі якої мають інноваційну поведінку. У цій країні робиться акцент на високу оплату праці,
яка визначається шляхом нарахувань за трудовий стаж та кваліфікаційний рівень. Через це у країні спостерігається досить незначний
міжфірмовий або міжгалузевий рух людей.

Рисунок 2.5.1. 10 найінноваційніших економік світу 2019 р.
Джерело: [728].
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У Південній Кореї, вважається, що це завдає їм шкоди, особливо в
інноваційної області. У 2019 р. всесвітньому рейтингу найінноваційніших економік світу Bloomberg Innovation Index, шостий рік поспіль
Південна Корея за розміром витрат частки ВВП на високотехнологічне
виробництво зберігає лідерські позиції, Україна ж посіла лише 53 місце,
що у порівняні з 2018 р. менше аж на 7 позицій (рис. 2.5.1) [728].
Отже, інституційними засадами розвитку трансферу технологій
у дослідницьких університетах є, насамперед, формування відповідного інституційного середовища у державі, а саме: потужних, чітких,
формальних (законодавчо-закріплених) та неформальних (ціннісних,
ментальних) посилів, що визначатимуть стратегію та порядок дій держави, університетів, бізнесу та окремих дослідників у процесі створення та комерціалізації передових інновацій. При цьому важливим
інституційним рухом є формування та налагодження ефективного
функціонування мережі приуніверситетських центрів трансферу технологій, що дозволить створити впорядковану базу даних про наявну
наукоємну продукцію, тобто про об'єкти інтелектуальної власності
університетів чи науково-дослідних установ, які професійно представлятимуться на вітчизняних та закордонних ринках.

Висновки до другого розділу
Проведене автором дослідження інституційного забезпечення активізації технологічного трансферу у знаннєвій економіці дають можливість сформулювати такі висновки.
1. Динаміка розвитку нинішнього суспільства визначається ефективністю інноваційних процесів, що відбуваються у різних господарчих сферах. Швидкоплинні зміни й посилення конкурентної боротьби
на глобальному ринку наукоємної продукції актуалізують проблеми
управління інноваційно-інвестиційною сферою у світі. Перед урядовцями, освітянами, науковцями та громадськістю посилюється
потреба у ринковій трансформації царини академічних досліджень,
що передбачає інтенсифікацію ефективності механізмів передачі
комерційно-привабливих наукоємних університетських технологій
бізнес-структурам.
2. Здійснено авторський підхід розгляду інтелектуальної власності у процесах активізації технологічного трансферу. Показано, що
цей вид власності є творінням людського розуму, що може набувати
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товарної форми. Сьогодні інтелектуальна власність займає значну,
часто визначальну, частину в структурі власності провідних держав світу. Проаналізовано правову практику країн Європейського
Союзу щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності, а також правові колізії українського нормативно-правового поля у цій сфері, зокрема висвітлено дилему права власності на винахід, що створений
дослідником університету. З'ясовано, що створенню повноцінного
національного ринку знань можуть заважати застарілі ментальні підходи до продукування й реалізації інтелектуального продукту. Визначено місце інтелектуальної власності у системі трансферу технологій.
3. Встановлено, що місія сучасних дослідницьких університетів у
глобальному інноваційному просторі формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, а насамперед змін у культурі творення
інновацій. Показано, що наразі провідні дослідницькі університети
поступово зміщують свої функціональні акценти із освітньої сфери
на дослідницьку, у розвиток якої дедалі ширше намагаються залучити
не тільки власних студентів, аспірантів, дослідників та викладачів, а й
усіх охочих та зацікавлених у розквіті інноваційної сфери, тобто суспільство загалом. При цьому велика увага приділяється моделюванню
трансферу академічних технологій, зокрема процесу комерціалізації патентів, які є основним результативним показником діяльності
дослідницьких університетів. Показано, що доходи провідних країн
світу від дослідницької діяльності університетів є досить суттєвими.
4. У контексті активізації технологічного трансферу у розвинених країнах світу набуває обертів інноваційне підприємництво.
Інноваційним ядром та основою державної глобальної конкурентоспроможності є дослідницькі університети. Досягнення проривних
ефектів в інноваційній науці багатьох держав (США, Китай, Японія та
ін.) можливі завдяки суттєвому збільшенню обсягів фінансування наукових досліджень, а також структурних одиниць, що забезпечують
трансфер новостворених технологій до бізнес-структур. У німецьких дослідницьких університетах, зокрема в Університеті Мартіна
Лютера задля розвитку наукоємного бізнесу впроваджують стратегію
посилення підприємницького духу, що в результаті передбачає запуск стартапів. З'ясовано, що успіх стартапів залежить від багатьох
факторів, де основними є: час запуску, якість сформованої команди,
актуальність ідеї, ефективність бізнес-моделі та обсяг фінансування.
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Визначено спільні та індивідуальні фактори інноваційного успіху у
провідних країнах світу (США, ФРН, КНР), де важливе значення має
позитивний науково-інноваційний імідж держави.
5. Держава у процесах активізації технологічного трансферу відіграє провідну роль. Встановлено, що тип державного устрою абсолютно не впливає на процес інтенсифікації творення та передачі
інновацій. Виділено основні типи державної академічної інноваційної політики (технологічного поштовху, соціальний, ринковий, структурний). Визначено важливі методи (переконання, заохочення та
примус) та організаційні заходи державної політики щодо активізації
інноваційної діяльності та трансферу технологій. Здійснено класифікацію механізмів державного регулювання інноваційного розвитку
в дослідницьких університетах. Проаналізовано найважливіші типи
стратегічної інноваційної політики держави, що реалізується в дослідницьких університетах.
6. Встановлено інститути розвитку трансферу технологій та визначено соціально-економічне та організаційне підґрунтя формування
інституційного середовища як потужного фактора розвитку трансферу технологій та соціально-економічної підтримки дослідницької
діяльності науковців, а також показано інфраструктурні дисбаланси,
що відображають інституційну розбалансованість в розвитку інноваційних процесів української економіки. Показано інституційні
бар'єри розвитку трансферу технологій. Відзначено, що фундаментальні соціальні основи та особистісні цінності (тобто неформальні
фактори) розвиваються разом з формалізованою інстинуційно-організаційною інноваційною інфраструктурою суспільства. Запропоновано стимулюючі чинники для посилення генерування інновацій у
ринковій економіці.
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РОЗДІЛ 3. СУЧАСНА ПРАКТИКА АКТИВІЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ
У ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ
3.1. Новітні тренди формування наукоємного
бізнес-середовища у дослідницьких університетах
Ринкові відносини, що панують у більшості країн світу, встановили правила на основі підприємництва та конкуренції в усіх без
винятку господарських сферах. Глобальні виклики, боротьба за капітали поглинули й соціальні структури. Наразі суб'єктами ринкових
відносин стали також освіта та наука. Адже критичний брак ресурсів навіть провідні світові виші протягом останніх кількох десятків
років штовхав до пошуку шляхів виживання. Соціально-економічна
трансформація їх призвела до того, що сучасні університети покликані не стільки задовольняти соціальні потреби, скільки відповідати
запитам ринку. У контексті розвитку концепції економіки знань
університети отримали широкі права автономності, а разом з тим
можливість за рахунок академічного підприємництва вийти на новий рівень розвитку. В результаті відомі зарубіжні освітньо-наукові
заклади перетворилися на центри інноваційної активності. У цьому
зв'язку відбулося зростання ролі дослідників та академічних досліджень. Адже результати науково-дослідної діяльності стали предметом товарно-грошових відносин, а найбільш комерційно-привабливі
об'єкти інтелектуальної власності перетворилися на коштовний
товар. Усвідомлення важливості еволюції інноваційних процесів в
Україні й зумовлює необхідність визначення тенденцій формування
академічного капіталізму.
Дослідженню питань виведення інноваційної продукції на ринок присвячено праці багатьох знаних зарубіжних авторів, зокрема
Г. Іцковіца [205], Д. Моусона [759], Б. Кларка [636], Е. Роджерса [421],
Т. Хокейда [867], Ш. Харрисона [237], Г. Чесбро [541] та ін. Так, Г. Іцковіц у свій популярній монографії «Потрійна спіраль. Університети-підприємства-держава» твердить, що головну роль у формуванні
та впровадженні нових ідей і технологій повинні відігравати університети, адже вони становлять основу наукового та, відповідно, економічного потенціалу країни [205], а Е. Роджерс у своїй книзі «Дифузія
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інновацій» наголошує, що впровадження інновацій в організаціях залежать від прийнятих індивідуальних рішень [421]. Серед вітчизняних
добре відомих науковій спільноті вчених, що вивчають різноманітні
аспекти інновацій та шляхи їх реалізації, варто виділити публікації
Г. Андрощука [11], Л. Антонюк [129], В. Базилевича [22], В. Геєця [86;
87], Н. Гражевської [96], А. Даниленка [111], О. Жилінської [146],
В. Ільїна [22], Ю. Капіци [486], а також доробок молодих дослідників
В. Вірченка [69], А.Вітренка [73], А. Вікулової [68] та ін. Основні механізми та способи комерціалізації інновацій розглядалися Чих-Хунг
Шей [623], Т. Чекулиною [535], О. Деренговським [123] та ін. Незважаючи на те, що проблема реалізації інновацій на ринку не є принципово новою, в науці та практиці залишається ще багато недостатньо
досліджених моментів цієї важливої господарської ділянки.
Останні світові тенденції у контексті еволюції інноваційного середовища провідних країн полягають у переході від «лінійної моделі»
управління інноваційним циклом до «кооперативної», в основі якої
стоїть так званий дослідницький університет підприємницького типу
– сучасний навчально-дослідницький заклад, у якому ефективно
поєднано актуальні тренди в освіті й науці з комерційним підтекстом [198]. Тут новоотримані знання відразу ж використовуються у
науково-експерементальній діяльності з метою подальшої комерціалізації важливих результатів. Наразі процеси комерціалізації науково-дослідних винаходів та розробок великою мірою визначаються
ефективністю роботи сучасних університетських інфраструктурних
підрозділів (чи окремих організацій), що професійно займаються
передачею технологій від науки до бізнесу. У розвинених країнах
трансфер технологій, поряд з освітянством та дослідництвом, набув
статусу важливої третьої місії дослідницьких університетів, так як він
є складною формою комунікаційних відносин між представниками
різних суспільних груп, що вимагає злагоджених дій індивідуумів або
функціональних осередків, розділених структурними, культурними
та організаційними бар'єрами [478].
У більшості світових наукових та освітньо-дослідницьких організаціях використовуються 11 найбільш поширених інституційно-організаційних форм передачі технологій: підрозділ, департамент,
інноваційний підрозділ, власний бізнес, частка у бізнесі, підрозділ,
що працює на умовах субпідряду, регіональний підрозділ з передачі
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технологій, програма Satt, власні інкубатори, інкубатори, що афілійовані університетами та незалежні інкубатори [237]. На практиці
усі вони мають різний юридичний статус та попри це працюють на
основного генератора інновацій – університет, який має повне право
виходити на ринок та отримувати прибуток (рис. 3.1.1).

Рис. 3.1.1. Організаційні форми трансферу технологій
Джерело: складено автором на основі [237].

Зважаючи на те, що питання комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності досі в українській практиці не набуло
виправданої актуальності, у вітчизняному науково-дослідному середовищі за роки незалежності не сформувалися складні та багатофункціональні моделі передачі технологій. Найбільш стандартною
моделлю технологічного трансферу є підрозділ, який безпосередньо
займається передачею ноу-хау бізнес-структурам, а також розповсюдженням науково-технологічних знань прикладного характеру та
функціонує при університеті. Його діяльність є складною, а модель
роботи різниться в залежності від типу університету. Найпоширенішим і найбільш традиційним видом підрозділу з передачі технологій є відділ, що часто створюється при дослідницьких університетах
середнього рівня, у якому працює кілька людей. Як правило, такі
університети недоукомплектовані співробітниками, тому фахівці,
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що працюють у цих структурних одиницях, не мають достатньої
кваліфікації. Такий відділ у більшості випадків непомітний, переважно працює у збиток та не здатен повноцінно виконувати своє
пряме функціональне призначення.
Перевага такої інституційної форми трансферу технологій у тому,
що її легко створити (внутрішнім розпорядженням керівництва університету), а діяльність є відносно малозатратною. Такі відділи, зокрема, є у Київському національному економічному університеті імені
Вадима Гетьмана [66], Одеському національному політехнічному університеті [531], Київському національному університеті технологій та
дизайну [296], Національному транспортному університеті [67], та у
деяких інших вишах, у яких навіть згадки на офіційних сайтах про
них немає, так як у Луцькому національному технічному університеті [275], або якщо й є, то ніякої інформації про спектр його діяльності не зазначено, так як у Дніпровському державному технічному
університеті [125].
Тоді як за кордоном при університетах часто створюється відповідний департамент – інтегрований підрозділ, який є більший за
розміром (кількість співробітників в деяких найбільших університетів таких, як Гарвард чи Стентфорд сягає 60–70 осіб) та надає ширший
спектр послуг у контексті просування університетських досліджень на
ринок. Загалом – це набагато краще організована структура з посиленою мірою значущості та підзвітності. Адже досить часто її керівники
звітують безпосередньо ректору або проректору з наукової роботи,
який відповідає за дослідницьку діяльність, і, в деяких випадках, суміщає ці обов'язки та/чи посади. Це сприяє належній інтеграції такого підрозділу в науково-дослідну екосистему університету та надає
більше свободи для маневрів. Основними недоліками у його діяльності є відсутність повної незалежності, що у деяких випадках гальмує
процеси передачі технологій. Проблема надмірної та суперечливої
залежності процесу реалізації перспективних інноваційних проектів
присутня і в українських університетів та науково-дослідних інститутів. Це є основною причиною того, що найцікавіші, як правило, ті, що
мають підтримку міжнародних організацій, проекти реалізовуються
поза юрисдикцією університетів України, а тому не можуть дати
належну економічну та інвестиційну віддачу альма-матер.
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Часом при іноземних вишах засновуються інноваційні підрозділи,
які продукують інноваційні пропозиції, пов'язані з іншими програмами. Такі офіси працюють відокремлено від суто дослідницьких
напрямів роботи та суспільних груп, але при цьому надають можливість і університету, і зовнішнім організаціям працювати в режимі
єдиного вікна. У більшості випадків вони мають власні фінансові
відділи, здійснюють професійну й кваліфіковану передачу технологій, а крім того контролюють студентські венчурні компанії, проводять навчання співробітників та надають різнобічну підтримку
бізнесу. Основна їх перевага – це надання комплексних інноваційних
послуг. Так, у Кембриджі (University of Cambridge) комерціалізацією
досліджень займається Cambridge Enterprise, яка є дочірньою компанією університету [613]. Cambridge Enterprise працює з членами
університету на всіх етапах процесу комерціалізації: від юридичної
підтримки поступальних заявок на фінансування дослідницьких
проектів та консультаційної діяльності до сприяння отримання патентів і ліцензій та заснування нових компаній на базі дослідницьких напрацювань університету.
Однак, нині більш актуальною моделлю комерціалізації університетських технологій стає повністю власний бізнес Університету,
основним завданням якого є комплексне управління трансфером
технологій, консультаційна діяльність, а також надання послуг з керування інноваціями для клієнтів по всьому світу, як, наприклад, у
дочірній компанії Оксфордського університету – Oxford University
Innovation [886]. Така багатогранність у стилі діяльності передбачає
певну ступінь автономії від материнського університету й можливість дотримання вільнішої комерційної стратегії, на відміну від
інших інституційних форм у сфері передачі технологій, які більше
пов'язані господарськими відносинами зі «своїми» вишами. При
цьому зберігаються переваги від використання університетського
бренду, а саме: можливість залучення значно більшої кількості клієнтів, партнерів та інвесторів.
При цьому очевидна закономірність: чим більше уваги університет
приділяє розвитку інфраструктури у сфері створення та передачі технологій, тим більше економічної віддачі він отримує від комерціалізації науково-технічної продукції, що виробляється під його брендом.
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Так як у процесі комерціалізації результатів науково-технічної діяльності головною метою університетів та відповідних підрозділів, що
займаються передачею технологій від науки до бізнесу, є отримання
максимальної вигоди, то сучасний виш зацікавлений у реалізації проектів, що в результаті передбачають створення нових підприємств на
основі власних розробок, ідей та ноу-хау. Тому на базі топових університетів світу (чи сумісно з ними) щороку створюються сотні й
тисячі стартапів, що приносять прибутки. Так, у Каліфорнійському
університеті (США), який є економічним локомотивом регіону, з'являється п'ять нових винаходів щодня, і їх ще з лабораторії починають
просувати на ринок [887]. У цьому зв'язку прослідковується закономірність: організація системи «наука-виробництво» не залежить від
форм власності. Адже прибуток можна отримати як завдяки реалізації ліцензій на використання запатентованих університетом розробок, так і завдяки володінню часткою підприємства за принципом
венчурного інвестора.
Тут варто звернути увагу на наступну закономірність: на ринку у
найбільш виграшному становищі є не той, хто розробляє окремі кращі
технології й продукти, а той, хто забезпечує максимальний синергетичний ефект від синтезу локальних технологій при створенні ринкового продукту, а також взаємодію клієнта, продавця і зовнішнього
середовища. Великою мірою такий успіх залежить від того на скільки
глибоко продавець (науковець) здатен розкрити свій інтелектуальний
та підприємницький потенціал задля максимального підвищення
ефективності віддачі від провадження дослідницької діяльності. Задля підвищення рівня обізнаності творців у тонкощах ведення наукоємного бізнесу та впевненості у власних силах у розвинених країнах
світу активно застосовують коучинг – сучасну форму наставництва
(менторства) для тих, хто націлений на конкретний результат. Основне завдання коучира – допомогти людині, сприяти, підтримувати та
заохочувати, знаходити вірні рішення у специфічних ситуаціях [45].
Однак, регулювання процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності у цивілізованому світі відбувається й завдяки
іншим важелям, зокрема шляхом формування умов за яких інноваційна діяльність стає реальним ключовим фактором розвитку національної економіки. Ця сукупність взаємопов'язаних дій передбачає
необхідність створення інноваційної інфраструктури, вироблення
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механізмів державного стимулювання інноваційної діяльності, визначення пріоритетних напрямів розвитку економічної безпеки
розвинутої держави, а також розробку та прийняття відповідних нормативно-правових актів.
Важливим моментом підтримки трансферу технологій, як визначального чинника активізації інноваційних процесів в національній
економіці, є ефективні стимулюючі важелі роботи усіх суб'єктів технологічного трансферу, а насамперед службовців, що безпосередньо
займаються просуванням технологій на ринок. Адже ідея одержання
прибутку від використання технологій у господарській діяльності має
на меті не тільки розширювати масштаби та темпи модернізації промисловості на інноваційних засадах, а й створювати додаткові матеріальні стимули для науковців, як основних гравців, що безпосередньо
продукують вартісні дослідницькі результати – еволюційну основу
людства. Так, чергова закономірність доводить, що: комерційний
успіх новації залежить як від екзогенних (технологічних, соціальних,
психологічних й економічних), так і ендогенних (творчої креативності особистості) факторів, а саме: на 5% від економічного фактору,
на 5 % – від психологічного, на 10 % – від соціального, на 25 % – від
рівня технологічного розвитку й на 55 % – від якості творчого мислення [123]. Основоположність творчої (авторської) складової в наукоємному інноваційному бізнесі підтверджує й інша закономірність:
майже до середини 60-х рр. ХХ ст. успіх кінцевого новаційного продукту переважно залежав від внеску автора, який докладав особистих
великих зусиль для просування його на ринок і тому одночасно виступав і винахідником і підприємцем. Майже 40% всіх комерційно
успішних винаходів того часу стали прибутковим сімейним бізнесом
творців. Згодом авторський приватно-інноваційний бізнес витіснив
корпоративно-інноваційний, в результаті чого, власниками інтелектуальної власності і джерелом інновацій стали виступати великі інноваційно-орієнтовані транснаціональні корпорації (Boeing, Intel,
Google, Microsoft), що керуються у своїй діяльності стратегією акумуляції кращих інтелектуальних ресурсів усього світу [435]. Однак,
очевидно, що науковці продовжують відігравати основну роль в організації успішного наукоємного бізнесу і тому мають отримувати й
отримують належну матеріальну винагороду.
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У цьому зв'язку, у доступному сьогодні розмаїтті досліджень, існує
навіть декілька теорій, що пропагують «академічний капіталізм» [832].
Тут, на нашу думку, ключовим є те, що це процес перетворення університетів або науково-дослідних інститутів із неприбуткових соціально-орієнтованих організацій на комерційні підприємства, що
веде до необхідності ведення прямої ринкової діяльності з метою
отримання прибутку (реалізація патентів, ліцензій тощо), посилення
конкуренції за можливість залучення коштів інвестиційних фондів та
вигідних комерційних контрактів з іншими академічними підприємствами, зміна ролі дослідників, які стають науковими менеджерами.
У Європі регулювання діяльності з передачі знань та комерціалізації науково-технічних розробок також регулюється певними законодавчими актами, зокрема Рекомендаціями Європейської комісії
«щодо управління правами інтелектуальної власності та Кодексом
практики для університетів та інших державних науково-дослідних
організацій [630]. Останніми роками в рамках реалізації стратегії
«Європа 2020» широкого поширення набувають моделі «відкритих
інновацій» – форми партнерства між університетами, приватним
бізнесом та держадміністраціями різних рівнів, що сприяє прискореному поширенню знань, інтенсифікації інноваційної діяльності та
дає можливість сформувати середовище зі сприятливим інвестиційним кліматом.
Крім того на інноваційну активність впливають і глобальні макроекономічні фактори, а саме: геополітичні виклики та курс макроекономічної політики держави, соціально-економічна стабільність,
ефективність реформації в господарській діяльності, рівень доходів та
життя населення, у тому числі дослідників-новаторів тощо. Так, економічні та політичні кризи спричиняють різке погіршення фінансово-економічного середовища в державі, а це, у свою чергу призводить
до порушення макроекономічної рівноваги, розірвання сталих тісних
господарських зв'язків, різкого скорочення виробництва, ускладнення грошово-кредитних відносин між учасниками ринку, інфляції,
банкрутств підприємств і банківських установ, зростання безробіття
та, як наслідок, істотного зубожіння громадян.
Отже очевидно, що реалізація перспективних довгострокових
інноваційних проектів потребує стабільності в роботі основних інститутів наукоємного бізнесу, а також: макроекономічної рівноваги;
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чіткої, стабільної державної політики у цій сфері; непорушності прав
держателів об'єктів інтелектуальної власності та бізнес-структур, що
реально впроваджують у свою діяльність ноу-хау, адекватної вартісної оцінки комерційно-привабливих результатів діяльності творців
тощо. Ця закономірність є основоположною у формуванні ефективного наукоємного бізнес-середовища.
Крім того, спеціалісти в області інновацій відмічають, що комерційний успіх досягається лише в 8-10 % початих проектів. Ця закономірність є виявленням залежності між кількісною та якісною стороною
ведення наукоємного бізнесу. Мірилом ефективності комерціалізації
науково-технічної продукції є кількість патентів, адже вони захищають та заохочують винахідливість. Так, за даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) за 2018 р., інноваторами усіх
країн світу було подано 3,3 млн (!) заявок на патенти [906], з яких внесок України становить всього 3 968 (!) (табл. 3.1.2). [908]. Примітно,
що левову частку у світовому патентному портфелі становлять охоронювані бренди бізнесу (SIEMENS, HUAWEI, SAMSUNG, LG та ін.),
тоді як технологічних винаходів в рази менше. Активність подання
глобальних торгових марок становила 14,3 млн, а промислових зразків – 1,3 млн Глобальним центром інновацій наразі є Азія. Лідерами у
кількості поданих заявок на отримання патентів є китайські винахідники, на другому місці США. Вражаюче інноваційне зростання фіксується й в Індії – 1,9 млн існуючих у світі патентів. Найбільший приріст
патентів у 2018 р. відбувся у розвитку фармацевтичного (+13,9 %) та
біотехнологічного (+12,1 %) напрямів, загалом у медичних технологіях (+5%), у специфіці вимірювань (+9,3%), у сфері комп'ютерних
технологій (+3,3 %), транспорту (+5,9 %) та ін. [670].
Загалом на кінець 2018 р. в усьому світі діяло близько 14 мільйонів патентів. Найбільша кількість діючих патентів була зафіксована у
Сполучених Штатах Америки – 3,1 мільйона, Китаї – 2,4 мільйона та
Японії – 2,1 мільйона. З 49,3 млн зареєстрованих у всьому світі торгових марок найбільша кількість діючих припадає на Китай – 19,6 млн,
далі йдуть США – 2,4 млн, Індія – 1,9 млн та Японія – 1,9 млн Так само
найбільше діючих зареєстрованих промислових зразків було в Китаї
(40,4% від загальної кількості у світі). Крім того, на Китай припадало
93% від загальної кількості діючих у світі корисних моделей [906]. Однак, новатори в Китаї більше орієнтовані на практичне застосування

Таблиця 3.1.2

4 831
31 136
21 343
6 262
20 804
4 452
3 537
3 827
400
155
226
11
127 625

Патенти

Патенти**

1 542 002
597 141
313 567
209 992
67 898
1 615
2 280
20 941
11 845
37 957
4 322
3 968
3 326 300

EPO

WIPO

971 434
155 982
923 093
519 965
17 752
2 841
2 862
7 167
1 048
483
223
64
325 979

Патенти

USPTO

426 165
408 985
96 536
63 063
103 122
21 128
19 937
97 527
11 254
59 134
32 978
7 375
‑

Кількість
опублікованих
наукових у
2018 р. статей
1 740 442
1 371 290*
676 292
383 100
433 817
46 088
75 151
309 074
42 542*
405 772
117 789
57 630
7 358 900

Кількість дослідників у т.ч. з
наук. ступ. на поч.
2019 р.
372 326,1
476 452,0
169 554,1
73 099,8
109 562,6
14 740,0
14 191,1
43 811,1
10 125,0
40 330,2
9 149,3
40 330,2
1 700 000,0

Усього

58 838,4
54 106,0
14 116,7
8 196,6
16 022,1
148 707,1
0,53
3 181,6
1 154,3
12 293,4
2 191,5
12 293,4
‑

З них
державні
інвестиції

Загальна сума коштів направлених у науково-дослідну сферу
у 2019 р., млн дол.

**заявки на патенти, корисні моделі та авторські свідоцтва.

*дані вказано за 2016 р.

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків та даних офіційних статистичних джерел [7; 119; 128;
393; 502; 670; 672; 792; 826; 906; 908].

КНР
США
Японія
Південна Корея
Німеччина
Швейцарія
Швеція
Великобританія
Сінгапур
Російська Федерація
Польща
Україна
Увесь світ

Країни

Кількість отриманих патентів,
2018 р.

Вплив рівня фінансування НДР на комерціалізацію результатів інтелектуальної діяльності,
2018/19 рр.
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своїх винаходів у власній державі і тому подали тільки 42 154 заявки
на патенти за межами своїх власних кордонів, в той час як новатори
США більше орієнтуються на зовнішній світ, адже поданих за кордоном аж 237 961 патентних заявок, тому вони є лідером.
Патенти й ліцензії приносять дохід. Так, у 2018 р. загальний дохід
від продажу патентів та ліцензування у видавничій галузі США сягнув понад 23 млрд дол., Німеччини – понад 6,1 млрд дол., Великобританії – 5,4 млрд дол., Франції – 3 млрд дол. Доходи від комерціалізації
об'єктів інтелектуальної власності в секторі освіти складали понад
50 % від загального доходу Бразилії – 67,8 % та Туреччини – 50,5%
тощо [906]. Патенти й ліцензії захищають виключні права їх власників і є основними прибутковими об'єктами інтелектуальної власності.
Через це умови комерціалізації науково-дослідних розробок мають
формуватися насамперед у чіткому нормативно-правовому полі й
основуватися на принципах патентного права. Основними з них є:
свобода творчості; виключні права власника(ів) патенту; інноваційність об'єктів патентної охорони; обов'язковий їх державне визнання;
дотримання інтересів патентовласника(ів) та суспільства; охорона результатів винятково творчої діяльності (продукту або процесу); моральне й матеріальне стимулювання авторів тощо [167].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що основними факторами успішної комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності є ефективні механізми, принципи та умови реалізації наукових
ідей та розробок, а також форми їх комерційної передачі та міра їх
кінцевої прибутковості.

3.2. Кращі університетські практики стратегічного
управління комерціалізацією об'єктів
інтелектуальної власності
Інновації є ключовим чинником створення високорентабельного
бізнесу. Вони є локомотивом і гарантом максимального економічного та соціального мультиплікативного ефекту інноваційно-технологічного розвитку передових країн світу. Саме тому основною
місією сучасних дослідницьких університетів – закладів, які змушені здійснювати свою діяльність в умовах динамічного зростання
культурно-освітнього простору, що характеризується невизначеністю і неоднозначністю бізнес-процесів, пов'язаних з передачею
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і відтворенням знань, наразі є проблема ефективного управління
інтелектуальними ресурсами, зокрема об'єктами інтелектуальної
власності. Усі управлінські заходи, що є невід'ємними у цьому процесі, є складними і характеризується низкою суперечностей, зумовленими властивостями інтелектуальних ресурсів. Адже з одного боку
об'єкти інтелектуальної власності є цінними продуктами, зручними
у транспортуванні та використанні будь-якою кількістю споживачів.
З іншого – вони морально швидко старіють, через що інтелектуально-комерційна складова має мати прогнозовано-оцінювальний випереджальний характер.
Сутність управлінських концепцій у сфері комерціалізації інтелектуальної власності в університетах наразі привертає увагу відомих
науковців як в Україні, так і закордоном. Значний внесок у розробку
стратегічних підходів у розвитку сучасних університетів та наукоємних організацій, зокрема у контексті переформатування методології
та принципів інноваційного менеджменту зробили: О. Белай та Д. Мухаметзянова [28], М. Васильєв [59], С. Вижва та О. Плахотнік [63],
Л. Губерський [103], І. Грищенко, І. Тарасенко та Т. Нефедова [100],
Ю. Дулепин [131], Д. Ейкер (D. Aaker) [578], С. Жуков [152], А. Ігнатюк [189], Р. Козаченко [229], О. Кравченко [249], Є. Кулаченко [257],
В. Лисевич [265], І. Лопес (I. Lopes) та М. Мартінс (M. Martins) [749],
І. Назаренко [314], В. Онищенко [377], Б. Тейлор (B. Taylor), С. Беррінгер
(S. Barringer) та Й. Варшав (J. Warshaw) [848], У. Фішер (W. Fisher) [678]
та багато інших дослідників і фахівців галузі економіки освіти та науки, зокрема напряму розвитку наукоємного бізнесу в університетах.
Вченими було висвітлено виклики, що постають перед провідними
світовими університетами в процесі капіталізації знань та визначено
стратегічні підходи до управління інтелектуальним капіталом у цих
університетах. Невизначеними у цьому зв'язку залишаються суперечливі особливості управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в університетах у контексті конкурентної глобалізації
трансферу знань.
Основною метою сучасних науково-дослідних та освітньо-наукових закладів світу є виробництво знань, що передбачає комерційне
поширення практичних результатів інтелектуальної діяльності на
ринку за допомогою компаній-партнерів чи інших незалежних компаній. Найкращими фабриками знань у світі є університети. Створення
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та поширення знань – це серце кожної університетської діяльності.
Будучи активом, знання можуть надати максимальну цінність економіці, суспільству та самому університету. Потужний механізм для
поширення знань, які генерують університети і додаткові можливості використання цих знань в економічному секторі, дає інтелектуальна власність (ІВ). Інтелектуальна власність гарантує виняткове
використання різних технічних елементів та рішень, таких як промислові товари, ліки, процеси зв'язку, технологічні продукти тощо.
Ці гарантії дозволяють запобігати та припиняти неправомірне використання (копіювання захищених ресурсів, підробку, крадіжку чи
зловживання у використанні) різних видів ІВ. Наразі інтелектуальна
власність стає валютою інтелектуального бізнесу, яка використовується не тільки для захисту прав на технологій, а й для отримання
конкурентних переваг та збільшення можливостей отримання доходів. Багато університетів зараз повністю усвідомлюють це і активно
розробляють стратегії управління інтелектуальними ресурсами, у
тому числі об'єктами інтелектуальної власності, що виникає у результаті досліджень на їх базі. Різноманітні шляхи комерціалізації ІВ, що
використовуються в університетах, пропонують широкий перелік
заходів щодо вдосконалення процесу накопичення, поновлення і поширення комерційно-привабливих продуктів інтелектуальної праці
задля реалізації кінцевої мети – отримання максимальної корисності
від знань, які продукуються.
У найширшому розумінні інтелектуальна власність є матеріалізованим проявом ідей та креативності винахідників. Однак необхідно
дбати про те, щоб це поняття не сприймалося суспільством із занадто
вузької точки зору. Адже багато дослідників роблять припущення,
що інтелектуальна власність означає в першу чергу патенти і тому не
має прямого відношення до них. Та авторське право стосується усіх
університетських викладачів та студентів, так як захищає результати
досліджень, інструментів та матеріалів, які використовуються їх автором для навчання. На практиці часто виникає потреба розрізняти
інтелектуальну власність та права на об'єкти інтелектуальної власності, які є правовою формою захисту інтелектуальної власності. Правова база прав інтелектуальної власності складається з конкретних
зареєстрованих прав (патентів, торгових марок та авторських свідоцтв), незареєстрованих прав (права авторського права та дизайну)
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та загальних прав. Терміни «жорстке інтелектуальне право» та «м'яке
інтелектуальне право» були створені для того, щоб розрізняти різні
права, але у цій області не існує загальноприйнятого визначення.
Адже зараз у світі існує чимало різновидів «вільних ліцензій», які надають право автору повністю або частково відмовитись від прав на
твір на користь суспільства. І багато фізичних і юридичних осіб використовують їх.
Наразі вплив ІВ на господарську діяльність виходить за рамки
простої комерціалізації патентів і поширюється не тільки на рівень
мікроекономічних відносин, а й макроекономічних. Тепер високоякісні дослідження є ключовою запорукою загальнолюдського процвітання та життєво важливим аспектом у ході модернізації світової
економіки. Тому сучасні університети намагаються розвивати свій
науково-технічний потенціал шляхом інвестування у власні інтелектуальні можливості, інфраструктуру, інноваційний менеджмент з метою не лише налагодження успішного процесу комерціалізації знань,
а й провадження власного наукоємного підприємництва.
Одним із найважливіших факторів, що визначає мету діяльності і
швидкість інноваційної трансформації університетів, є конкуренція.
В рамках свого функціонування університети конкурують не тільки
між собою, а й з іншими організаціями (іншими закладами вищої
освіти та їх філіями, науково-дослідними та науково-виробничими
організаціями, інжиніринговими корпораціями тощо). Найважливішими групами об'єктів університетської конкуренції є: здобувачі
освіти (абітурієнти, студенти, аспіранти, слухачі курсів та ін.); інтелектуальні ресурси (викладачі, науковці та ін.); фінансові ресурси
(кошти бюджетного фінансування, госпдоговори, гранти, спонсорська допомога, кошти, що залучені в результаті управління об'єктами
інтелектуальної власності тощо); матеріально-технічні ресурси (будівлі та приміщення, обладнання), а також ринки продажу об'єктів
інтелектуальної власності. Надзвичайно вдало конкуренція керує й
технікою використання знань. При цьому інтелектуальна власність,
основоположна частина інтелектуального та інноваційного капіталу
університетів розглядається як важливий елемент стратегічного потенціалу цих закладів при створенні їх фундаментальної вартості. Сучасна структура управління університетом має забезпечувати умови
для повного використання наявних можливостей розвитку знань та
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цілковиту віддачу від знань, здібностей та навичок кожного співробітника, який бере участь у процедурі створення й управління інтелектуальною власністю.
Університети мають бути зацікавленими у створенні власної
стратегії управління своєю ІВ відповідно до їхньої мети діяльності.
Зрозуміло, що стратегії сучасних університетів мають працювати задля розвитку й примноження інтелектуального капіталу. Ключовим
відправним пунктом для розробки ефективної управлінської стратегії є встановлення чітких інституційних принципів. Так, потрібно
визначитися з тим, якими цілями насамперед керується стратегія –
комерційними, соціальними, комунікаційними тощо. Університети –
організації, що створені для задоволення суспільних потреб, і тому
їхні стратегії управління інтелектуальними активами потребують
збалансованості між метою отримання комерційного прибутку та
метою забезпечення суспільної користі. Вирішення загальної мети
цього інституту має бути визначено у чіткій політичній структурі, яка
повинна розглядати три сфери:
–– внутрішню політику університету в галузі ІВ, яка встановлює
правила для персоналу та студентів стосовно будь-якого охоронюваного результату їх досліджень, включаючи етику та правила
розкриття інформації, особливості прав власності та взаємодії з
третіми сторонами, а також надання стимулів для забезпечення
відповідності цій політиці;
–– політику щодо спільних та контрактних досліджень, керівні принципи якої мають регулювати права інтелектуальної власності та
особливості її використання, сумісні з місією кожної із сторін;
–– політику передачі знань, зокрема ліцензування чи відокремлення,
разом із чітким керівництвом щодо розподілу фінансових надходжень від діяльності з передачі знань та комерційного розміщення
інтелектуальних активів у контексті власних інституційних цілей.
Однак досі у багатьох науково-освітніх організаціях існують розбіжності між стратегією управління ІВ (IP-менеджмент) та основною
управлінською стратегією. Застарілі IP-інструменти та процеси збільшують ризики таких університетів та можуть призвести до значних
альтернативних витрат.
Прикладом оптимального стратегічного підходу до управління ІВ в
університетах є Рекомендація Європейської Комісії щодо управління
інтелектуальною власністю [630]. Наразі кодекс практики стосовно
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управління ІВ в університетах базується на таких управлінських
принципах, як конкуренція, мотивація, соціальна відповідальність,
гнучкість розподілу прибутків тощо.

Принципи успішного управління ОІВ в університетах:

1. Спрямованість на результат. У колективному соціумі університету має бути присутній командний дух. Розуміння цілі, шляхів та
методів її досягнення командою є дуже важливим, адже у цій сфері у
роботі співробітників превалює творчий фактор. Тому тут видається
оптимальним керуватися більш широкими і масштабними моментами. Так, місією Вищої школи бізнесу Стенфордського університету
(США) є «створення ідей, які поглиблюють і просувають наше розуміння, і з цими ідеями розвивати інноваційних, принципових і проникливих лідерів, які змінюватимуть світ» [862].
2. Комерційно-агресивна відкритість науки. Відкрита наука є однією з областей стратегічного розвитку в одному з кращих міждисциплінарних дослідницьких університетів світу – Університеті Гельсінкі
(Фінляндія). Результати досліджень працівників цього Університету
публікуються у високоякісних академічних інформаційних каналах і
майже усі є відкритими. Це найкраща реклама інтелектуальних здобутків університетської спільноти. Також є публікації, які обов'язково
мають бути з відкритим доступом, зокрема це стосується проектів,
що фінансуються новою Рамковою програмою ЄС «Горизонт 2020».
Виняток становлять тільки дослідження, які стосуються державних
стратегічних секретних розробок. Усі публікації, що є результатом
інтелектуальної праці дослідників університету та тексти дисертаційних робіт, дублюються у спеціальній університетській базі даних – Tuhat. Університет Гельсінкі вимагає, щоб його співробітники
отримували ідентифікатор ORCID та зв'язували його з їх профілем
у Tuhat, що при подальшій публікаційній активності авторів додає
і їм і самому Університету дослідницької ваги [883]. Та незважаючи
на те, що і в цьому, і в переважній більшості інших університетів дослідження, що можуть представляти інтерес для суспільства, потрапляють у соціум шляхом публікації у відкритих журналах або через
безкоштовне онлайн розповсюдження, дослідників привчають захищати свої інтелектуальні права перед оприлюдненням результатів
власної інтелектуальної праці та працювати над виробленням дієвої
лінії реалізації першочергової, поставленою перед собою мети – комерціалізації знань.
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3. Наукова етика. Надійність та достовірність результатів наукових
досліджень вимагає, щоб вони відповідали високій науковій практиці.
Відповідальність за дотримання належної наукової етики покладається
на університети, дослідницьку спільноту та на кожного окремого дослідника. Так, сучасний дослідник має: дотримуватися принципів, схвалених Дослідницьким співтовариством, тобто цілісності, ретельності
та точності при проведенні досліджень й при викладенні їх результатів;
враховувати роботи та досягнення інших дослідників і належним чином посилатися на їх публікації; дотримуватися стандартів, встановлених для галузі наукових знань при плануванні, проведенні та звітуванні
досліджень тощо [631]. Так, у Фінляндії [662], де наука та дослідження
відіграють важливу роль у суспільстві, інвестиції у дослідження та
розробки складають понад 3,5 % ВНП, що є одним із найвищих показників у світі. Фіни мають непохитну довіру до науки та досліджень. За
даними Фінського наукового барометра 2001 р., фіни довіряють науковим установам більше, ніж правовій системі чи церкві, і вважають,
що наукове співтовариство цілком усвідомлює свою важливу соціальну
місію. Випадки підозрілої поведінки в науці у цій країні є винятковими.
Основу етичної моделі дослідницької поведінки закладають ще в школі
та продовжують впроваджувати під час навчання в університеті. Також
у Фінляндії існує декілька національних консультативних рад, які сприяють вивченню наукової етики та загальноприйнятої світової дослідницької практики.
4. Інформаційно-просвітницька наукова практика. Університети
мають проводити активну роботу при підготовці своїх випускників до
продуктивних громадян інноваційної економіки, і це включає в себе необхідність приділення більшої уваги до освіти в сфері ІВ. Зокрема, аспіранти з дисциплін у галузі біології, фізики, хімії та математики повинні
отримати інструкції щодо природи та цілі захисту ІВ. Це не означає, що
вони стануть фахівцями з патентування, отримання авторських прав,
захисту прав торгових марок чи охоронювання комерційних секретів.
Але кожен з них отримає щонайменше первинну інформацію про свої
права та обов'язки щодо ІВ. Задля цього університети ще для студентів
першого року навчання мають запроваджувати обов'язковий короткий
інтерактивний навчальний курс-тренінг «Основи ІВ».
5. Власність інтелектуальної власності. Вся інтелектуальна власність, яка зроблена будь-якою особою, незалежно від типу зайнятості,
з оплатою з коштів, що управляються університетом (незалежно від
джерела надходження таких коштів), має належати університету.
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Адже тільки завдяки акумуляції ресурсів від управління інтелектуальними активами сучасний університет зможе забезпечити належний рівень розвитку науки у своєму осередку. Зможе закуповувати
новітнє обладнання, будувати і облаштовувати нові комплекси, а також забезпечувати достойний рівень життя своїм дослідникам. Тому
наразі передові університети світу претендують не тільки на інтелектуальну власність вчених, а й студентів. Так, оксфордські студенти,
підписуючи при вступі контракт з університетом знають, що згідно зі
Статутом XVI, частина (B) [887], університет претендуватиме на інтелектуальну власність, створену студентом за допомогою університетського обладнання чи інших ресурсів (наприклад, реактивів) або на
замовлення Університету, що включає винаходи, проекти, бази даних,
програмне забезпечення, вбудоване програмне забезпечення та курсову програму та відповідні ноу-хау та інформацію. При цьому Університет не збирається претендувати на право власності на авторські
права на: художні твори, в тому числі книжки, статті, п'єси, бали, пісні
і лекції, тези студентів та відповіді на тести та іспити (за винятком
тих випадків, коли заявлено) як зазначено вище), а також пов'язані з
комп'ютером роботи (за винятком випадків, вказаних вище).
6. Стимулювання продукування натхнення. Доходи, отримані
внаслідок ліцензування інтелектуальної власності університету, створює сильний стимул у працівників до участі у ліцензуванні технологій
та є потужним поштовхом для подальших інвестицій в дослідницьку
сферу та передачу технологій. Так, в університеті штату Мічиган
(США) після відшкодування університетських витрат сукупні доходи, отримані від роялті та продажу частки власного інтелектуального капіталу, розподіляються таким чином (табл. 3.2.1).
Таблиця 3.2.1

Політика розподілу доходів від управління інтелектуальною
власністю в університеті штату Мічиган (США)

Більше 200 000 доларів
До 200 000 $
США (і до 2 000 000 $
США
США)
для винахідника
50%
30%
для відділу винахідника
17%
20%
для школи винахідника або коледжу 18%
25%
для центральної адміністрації
15%
25%
університету

Джерело: складено автором на основі [764].

Більше
2 000 000 $
США
30%
‑
35%
35%
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7. Мультиплікація доходів від інтелектуальної власності.
Кошти, що отримує провідний університет світу від виконання певних грантових проектів, вкладаються не тільки/чи не стільки у публікації та організаційні заходи, скільки у піар нового продукту, що
створений за час реалізації гранту, його виробництво та просування
на ринок. Задля розвитку цього основного напряму одержання прибутку такі університети як Оксфорд чи Гарвард активно запускають у
своїй орбіті діяльність поширеної форми інноваційних підприємств –
start-up чи spin-off, у розкрутку яких часто вкладаються мільйони дол.
США [778]. Відповідають за провадження інноваційно-комерційної
політики в університетах спеціалізовані департаменти. Так, в Університеті Східної Кароліни (Австралія) діє Управління інновацій та нових підприємств, яке основну свою увагу зосереджує на відкриттях,
що уможливлюють створення цінних продуктів, процесів чи послуг,
які стимулюватимуть соціальне та економічне зростання регіону та
країни загалом [659]. При цьому під час створення інноваційних продуктів активно налагоджується співпраця з компаніями, яка може
приймати найрізноманітніші форми, зокрема спільні дослідження,
технологічне партнерство, субпідряд тощо. Та найпоширенішою формою передачі знань у цьому Університеті є створення спін-оффу.
Зрозуміло, що для найбільш ефективного управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в університетах необхідно
застосовувати комплексний підхід. Адже тільки добре вибудувана і
злагоджена система управління може призвести до максимізації цінності інтелектуальної власності. Звичайно, сучасні інноваційні університети активно працюють над виробленням власних ефективних
стратегії розвитку, тому єдиної системи інноваційного менеджменту
бути не може. Однак необхідний послідовний план дій виглядатиме
більш-менш стандартно:
–– визначення мети та стратегічних завдань;
–– вибір стратегії для досягнення поставлених цілей;
–– розробка та застосування ефективних стратегічних методів;
–– розробка комплексу заходів для максимізації інтелектуального
капіталу.
Основними стратегіями управління інтелектуальною власністю є
[652; 678]:
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–– Захисні. Оскільки основне завдання інтелектуальної власності –
це захист комерційних інтересів компаній/університетів, то найчастіше вони застосовують захисні стратегії. Адже монополія на
цінні інтелектуальні активи допомагає забезпечити вигідне місце
на ринку чи навіть лідерські позиції. Використовуючи захист ІВ
для збільшення ринкової влади, компанії зазвичай піднімають
ціни вище конкурентів і тим самим збільшують прибутковість.
–– Комерційні. У тому випадку, коли університет не має виробничих
чи маркетингових можливостей для повного використання свого
активу, приймається рішення про продаж ІВ, яка набуде більшої
цінності в руках нового власника. Однак, процес продажу IВ, часто
пов'язаний з труднощами, тому що потенційний покупець матиме
лише відносну інформацію про вартість інновації, а продавець –
обмежені стимули розкривати свою ідею повністю.
–– Інформаційно-рекламні. Об'єкт ІВ може бути корисним інформаційним джерелом для потенційних партнерів чи клієнтів. Так,
описи патентів містять важливу технічну інформацію про винаходи, які раніше не були опубліковані, а саме: приклади промислового застосування; відомості про інші патенти у тій же
галузі; уявлення про поточні інноваційні тенденції та маркетингові стратегії конкурентів. Це дозволяє ідентифікувати винахідника та власника патенту.
–– Конкурентні. Ці стратегії дозволяють отримувати максимальну
вигоду від монопольних прав на виробництво нової продукції на
період продажу її на ринку чи на технологію виробництва, що
примушує інших виробників придбати у власника прав дозвіл на
використання цієї технології за ліцензійним договором. Це дає
можливість контролювати ринок і переслідувати недобросовісних конкурентів. Однак, існують фактори, які можуть зробити
виняткові права менш привабливими – зміна характеру конкуренції, збільшення конкурентних стимулів та зменшення ринків
для доповнень.
–– Партнерські. Темпи технологічних змін є мотивуючими для закладів, що займаються продукуванням інтелектуальної продукції
та IP-менеджментом. Вони змушені звертатися до нових парадигм
та моделей управління ІВ, зокрема спільних, які дозволяють проникати інноваціям значно швидше і глибше у господарську діяльність. Ці нові моделі працюють, кидають виклик «захисним»
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настроям та можуть призвести до повної трансформації практики
управління ІВ. Проте цей соціально-доброякісний процес може
бути зловмисним, так як дає партнерській групі можливість підняти бар'єри для входу у певну сферу діяльності.
–– Пожертвені. Ці наступальні стратегії інтуїтивно є найменш зрозумілими. Дійсно існує багато випадків пожертвувань які важко
визначити як стратегічні, зокрема «Вікіпедія». Такі ініціативи мають більше соціальне значення. З іншого боку, це політика створення іміджу компанії. Проте можуть бути і поважні стратегічні
причини відмовитися від охорони результатів інтелектуальної
діяльності. Зробивши інформацію загальнодоступною, її не буде
запатентовано, а тому вона як найшвидше може бути використана
у подальших дослідженнях у певній галузі. Цей крок може призвести до більш швидкого наукового прогресу, що зробить маркетингові та комерційні можливості дослідницького закладу більш
цінними тощо.
Усі стратегії, що реалізуються в університетах, вимагають використання ефективних інструментів моніторингу результативності як в
розрізі досягнення певних показників забезпеченості закладу інтелектуальними ресурсами (коефіцієнти забезпеченості інтелектуальними
активами, інтелектуальними продуктами та ін.), рівні його інтелектуального потенціалу (показники інтелектуального потенціалу співробітників університету, інтелектуального та матеріального забезпечення,
інтелектуального науково-технічного потенціалу, інтелектуальної інформаційної бази та ін.), так і в питаннях оцінки актуальності складових їх знань з метою поновлення на якісно новому рівні.
Останнім часом наукова політика європейських країн у галузі передачі знань стала зосереджувати все більше уваги на їх суспільній,
культурній та економічній корисності. Після того як у 2000 р. у Лісабоні Європейська Рада перед країнами Співдружності поставила
мету перетворити Євросоюз на «найбільш конкурентоздатну і динамічну, засновану на знаннях економіку світу» [652], інститути Союзу
активно стали просувати різні оптимальні стратегії для досягнення
цієї амбіційної ідеальності. Особливо важливим елементом забезпечення посилення конкурентоспроможності країни на міжнародних ринках академічні дослідження стали у Німеччині. Подальші
плани з розширення позицій Німеччини на міжнародній арені багато в чому визначаються тим, наскільки добре у майбутньому буде
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можливо використати величезний потенціал, який можуть принести
результати наукових досліджень у високотехнологічних галузях. При
цьому професійна передача технологій, адаптована до особливостей
наукової сфери, що передбачає налагодження тісної співпраці з різними установами, відіграє тут ключову роль.
Значення науки в сучасному суспільстві зростає. Ця тенденція підтверджується й статистикою, що відображає значне збільшення затрачених на науку ресурсів та розширення наукової системи в світі.
У той же час очікування суспільства, у тому числі у Німеччині від науки та результатів наукових досліджень також зросли, адже з кожним
днем потрібно вирішувати все більше соціальних проблем. У зв'язку
з цим, Рада наук Німеччини наголошує, що зараз на перший план діяльності університетів все частіше виходять не традиційні основні
завдання – навчання та дослідження, а показники ефективності передачі наукових технологій, що передбачає синергетичне поєднання
зусиль науки, освіти, бізнесу та влади. З міжнародної точки зору,
Німеччина має одну з найкращих позицій у галузі класичного трансферу технологій, однак потенціал передачі знань тут вважають ще
недостатньо використаним і продовжують активно розвивати. Наразі у цій країні, як і загалом у ЄС виконуються поставлені керівними
органами влади завдання зі сприяння інтенсифікації наукових досліджень і розробок в університетах для поліпшення умов розвитку
знаннєвої економіки. ЄС у цьому політичному процесі опирається на
децентралізоване управління країн-учасниць, а також на їх взаємний
бенчмаркінг з використанням ключових кількісних і якісних індикаторів. На тлі цієї політики та зростаючої конкуренції на талановитих
студентів, кваліфікованих вчених, державних та приватних асигнувань, сучасні університети все частіше стикаються з прямим порівнянням своїх показників не тільки в Німеччині, і тому все частіше
змушені аналізувати й оцінювати свої стратегічні цілі та результати.
Загалом домінуючими у світі університетами, що приносять найбільшу корисність економіці та суспільству від впровадження у господарську діяльність власних інноваційних розробок, є американські
університети. Рівень якісного управління комерціалізацією об'єктів
інтелектуальної власності в університетах фіксують визнані світові
індекси та рейтинги.
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Таблиця 3.2.2

Топ 20: найбільш інноваційні університети світу – 2018
Номер у
Кількість
Назва університету
рейтингу
патентів*
1
Стенфордський університет (США) 691
Масачусетський технологічний
2
1480
університет (США)
3
Гарвардський університет (США)
977
Університет
штату
Пенсільванія
4
557
(США)
Університет
штату
Вашингтон
5
536
(США)
6
Техаський університет (США)
1023
Католицький
університет
Левена
7
300
(Бельгія)
Імператорський коледж Лондона
8
297
(Великобританія)
Університет Північної Кароліни
9
368
Чапел-Хілл (США)
Вандербільтський університет
10
231
(США)
Корейський провідний науково11
технологічний університет (Південна 1000
Корея)
Федеральний технологічний інститут 213
12
в Лозанні (Швейцарія)
Похангський університет науки
13
372
і технологій (Південна Корея)
14
Каліфорнійський університет (США) 2533
Університет Південної Каліфорнії
15
294
(США)
16
Корнельський університет (США) 534
17
Університет Дьюка (США)
344
Кембриджський
університет
(Вели18
224
кобританія)
19
Університет Джонса Гопкінса (США) 906
20
Токійський університет (Японія)
985

Коефіцієнт Комерційний
успіху, %** вплив***
41,5
72,51
45

144,34

30,3

81,17

31,2

56,49

33,4

47,35

34,4

49,74

40

40,66

33,3

36,84

35,6

44,64

45,9

48,71

79,8

59,62

40,8

62.86

78,8

49,84

35,1

49,88

36,4

45,11

42,7
33,1

51,12
45,06

39,7

32,67

30,7
54,6

50,28
31,29

*поданих відповідним університетом у 2011-2016 рр.; **співвідношення
кількості патентів, отриманих згодом у патентних відомствах від поданих
відповідними університетами патентів у період з 2011 по 2016 рр.; *** показник того, як сильно результати досліджень, певного університету, вплинули
на комерційну діяльність в галузі НДДКР
Джерело: складено автором на основі [808].
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Так, у 2018 р. рейтинг університетів, які роблять найбільший внесок у розвиток глобальної інноваційної економіки, який щороку складає Reuters2, в четверте поспіль очолив Стенфордський університет
[808]. Останні ноу-хау цього університету стосуються розробок у
галузі штучного інтелекту. Друге місце зайняв Массачусетський технологічний університет, третє місце посів Гарвардський університет,
четверте – Пенсільванський, а п'ятірку замикає Університет штату
Вашингтон – найпотужніший державний університет США (табл.
3.2.2). Та незалежно від того, яким номером у рейтингу Reuters фігурує
університет, усі вони проводять оригінальні дослідження, створюють
корисні технології та стимулюють світову економіку. Так, імунологи
Комплексного онкологічного центру «Лінебергер» Університету Північної Кароліни Чапел-Хілл (США) у лютому 2018 р. відкрили генно-інженерні клітини, що вбивають рак. Це відкриття може призвести
до появи нових методів лікування гліобластоми, найбільш смертоносної типової пухлини головного мозку. А науковці Техаського університету створили новий надшвидкий суперкомп'ютер, відомий як
Frontera і який з 2019 р. буде використовуватися дослідниками у всіх
галузях науки. Проривні результати дослідницької діяльності цих та
інших університетів є найкращою демонстрацією комерційної та соціальної величини їх впливу на соціально-економічне середовище та
ступень комерціалізації галузі НДДКР у певній країні та світі.
Найінноваційнішим університетом Німеччини, згідно з рейтингом Reuters, є Університет Ерлангена-Нюрнберга [685]. Науковці
цього університету нещодавно виявили, що нейрофідбактерна терапія може допомогти дітям з розладом гіперактивного дефіциту уваги.
Інша група дослідників, яка працює з колегами університетів Майнца
та Касселя, нещодавно створила найменший у світі двигун, який
складається всього з 1 атома і може ефективно перетворювати тепло
в кінетичну енергію. Розробка таких нанодвигунів дозволить вченим
більше дізнатися про термодинаміку окремих частинок. Наразі мета
діяльності цього університету, у контексті передачі знань та технологій, полягає у тому, щоб якнайшвидше впроваджувати нові наукові
досягнення у господарську практику, щоб нові продукти та послуги
2

Reuters – новинний і медійний підрозділ Thomson Reuters, є найбільшим у світі
міжнародним постачальником мультимедійного новинного контенту, щодня обслуговує
аудиторію з понад мільярд користувачів.
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могли позитивно впливати на соціально-економічний розвиток країни. Тому першочерговим завданням Департаменту передачі знань та
технологій є налагодження продуктивної співпраці між університетом та бізнесом.
Одним із найстаріших вишів Німеччини, що активно займається
продукуванням та комерціалізацією результатів наукових досліджень, є Університет Мартіна Лютера, який має у своєму підпорядкуванні 16 потужних науково-дослідних підрозділів [753; 754]. Їх
діяльність має як прикладне, так і гуманітарне спрямування. Усі ці
підрозділи мають сучасне матеріально-технічне забезпечення, так як
розташовані на базі одного із найбільших Технопарків центральної
Німеччини – Weinberg-Campus. За 25 років існування цього технопарку різними організаціями в нього було вкладено близько 1 млрд
євро. Тепер на території Технопарку розміщенні сучасна лікарня
м. Галле, деякі навчальні корпуси Університету Мартіна Лютера, переважно природничі факультети (фізичний, хімічний, біологічний
тощо), а також Фраунгоферський центр кремнієвої фотоелектрики,
Центр досліджень навколишнього середовища ім. Гельмгольця, Інститут сільськогосподарського розвитку, Лейбніцький Інститут біохімії рослин, Інститут фізики мікроструктури ім. Макса Планка та ін.,
і такі відомі інноваційні компанії як ECH Elektrochemie Halle GmbH,
Icon Genetics, Denka Konzern, Probiodrug AG та понад 200 start-ups.
Загалом тут створено робочі місця для більш ніж 3500 працівників.
Важливою основою зростання науково-дослідної сфери у розвинутих країнах світу є рівень її фінансування. Так, у 2018 р. у США
після тривалих дискусій було виділено 176,8 млрд дол., і ця сума стала
найбільшою в історії цієї країни, з тих, які досі витрачалися на науку
[658]. Це свідчить про те, що політики топ-рівня цілком усвідомлюють важливість ноу-хау в культурній, соціально-економічній, політичній та геополітичній площинах.
Величезна частина централізовано виділених коштів перетікає
до університетів, бюджети яких, порівняно з українськими нормами
є вражаючими. Так, у 2017 р. федеральне фінансування досліджень
у Вашингтонському університеті склало 1,62 млрд дол., і це значно
більше, ніж у будь-якому іншому американському державному університеті. Для порівняння науковий бюджет приватного Університету Пенсільванії у цьому ж році становив 966 млн дол., знаменитий
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Гарвард отримав – 868 млн дол., а дохід Кембриджського університету
від дослідницьких грантів трохи перевищив лише 462 млн фунтів
стерлінгів [808].
Саме тому перше місце по кількості прогресивних університетів
на країну у рейтингу Reuters також зайняли США (49 університетів),
а друге і третє – Німеччина та Японія (по 9). Жоден український університет до даного рейтингу не увійшов.
Уряд Німеччини також зарекомендував себе як суто інноваційний,
і як такий, що збільшує федеральний бюджет досліджень та сприяє
зростанню таких нових галузей, як відновлювана енергетика3. Так,
у 2004 р. на наукові дослідження та розробки Німеччина витратила
близько 46 млрд євро (2,5 % ВВП), у 2014 р. ці витрати склали вже понад 94 млрд євро (2,9 % ВВП) [909], а у 2017 р. – 112,5 млрд євро (2,84%
ВВП) [669]. Також фінансові ресурси у дослідницьку галузь активно
залучаються завдяки дії різних міжнародних (Горизонт 2020, «Наука заради миру та безпеки», «Еразмус+») та національних цільових
програм, зокрема програми «Ініціативи високої майстерності» (фонд
програми 4,6 млрд євро.), яка з 2005 р. допомогла привабити до Німеччини щонайменше 4 000 висококваліфікованих іноземних вчених
та фондів. Так, у 2016 р. Німецький дослідницький фонд (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG), виділив у вигляді гранту на перспективні дослідження рекордну суму – 2,9 млрд дол. [808]. Наразі уряд
Німеччини фінансує понад 1000 приватних та державних установ (інститутів), що проводять наукові дослідження та розробки, а також
240 державних вищих навчальних закладів. Науково-дослідна галузь
Німеччини налічує 641 тис. співробітників, включаючи 388 тис. наукових дослідників. Також Німеччині належить близько 47 000 патентів у всьому світі (5 місце).
Однак європейські країни, у тому числі Німеччина продовжують
активно працювати над самовдосконаленням у науково-дослідному
секторі. Більш високі темпи економічного, у тому числі технологічного росту в Азіатському регіоні, насамперед у Китаї спонукають
США та Євросоюз шукати нові шляхи, методи та засоби задля науково-інноваційного еволюціонування, а також створювати нові наступально-ідеологічні доктрини задля встановлення більш високих
3

Канцлер Німеччини Ангела Меркель фактично має докторську дисертацію з квантової
хімії і працювала науковим співробітником, перш ніж вона вступила в політику.
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та складних стратегічних досягнень. У цьому зв'язку, перспективною
ідеєю видається ініціатива уряду Німеччини [810] про прийняття
спеціальної Директиви («Інноваційний університет»), спрямованої
на швидке практичне просування наукових ідей та чітко визначену
комерційну спрямованість передачі знань та технологій у німецьких університетах. Це рішення дозволяє більш краще фінансувати
не тільки великі університети, а й малі та середні, і навіть технічні
коледжі у випадках доброго наукового обґрунтування їх ідей, знань
і технологій у розрізі національного значення. Крім того, Директива
сприятиме підтримці інноваційно-практичних зв'язків між університетами, бізнес-структурами і суспільством. При цьому актуалізується
«третя місія» університетів у трикутнику знань – освіта, дослідження
та інновації, що посилює їх роль як важливих регіональних інноваційних центрів та надає більше можливостей у контексті зміцнення їх
інноваційного потенціалу.
Очевидно, що переважна більшість досліджень, що проводяться
у сучасному інтелектуальному світі, орієнтована на комерційний
інтерес, адже усі вони здійснюються в межах цільових програм чи
грантів і певним чином обмежують як творчі інтереси та можливості особистості, так і глибину дослідницької орієнтованості. Розвиток
знаннєвої бізнес-індустрії спричинив ряд суперечностей в інтелектуально-комерційних відносинах. При розробці однакового набору
інструментів для вирішення найрізноманітніших проблем, виникають ризики створити більше шкоди, ніж користі. Адже комерційні
проблеми зазвичай є лінійними, чіткими та дискретними, тоді як
соціальні – складними, небезпечними та різноманітними. І хоча деякі глобальні цілі перетинаються, комерційні та соціальні, інновації
мають переважно різну мету. З огляду на різні наміри, необхідно належним чином корегувати і підходи до здійснення науково-дослідної діяльності та формування портфеля інтелектуальної власності. В
противному випадку отримаємо змарнований час, витрачені кошти
та знижену довіру.
Отже, об'єкти інтелектуальної власності є особливим економічним ресурсом, що забезпечує формування портфеля інтелектуальних
активів у певному суспільстві, який є каталізатором його подальшого розвитку. Саме тому управлінська діяльність дослідницьких
університетів в інтелектуальній сфері є дуже важливою, адже такі
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університети є базовим середовищем продукування та нарощення інтелектуального капіталу.
Приведений вище аналіз основних тенденцій IP-менеджменту
в дослідницьких університетах покликає сформулювати наступні
висновки:
По-перше, рішення, що пов'язані з інтелектуальною власністю,
часто мають стратегічне значення, а тому ІВ не можуть управляти
фахівці, які не беруть активної участі у формуванні та реалізації відповідних стратегій. Адже стратегій, що вибудовуються у цій сфері, є
дуже багато, і хоча вони у своїй більшості формуються з стандартним принципом, є особливості та нюанси, які потрібно добре знати
на враховувати.
По-друге, рівень та якість взаємодії між керівництвом університетів, допоміжними службами та дослідниками має вирішальне
значення для визначення найкращих можливостей розгортання
IP-менеджменту. Університети, які спочатку працюють над винаходами, а потім шукають шляхи їх захисту та комерціалізації, мають
більш вузький набір управлінських опцій. У цьому зв'язку важливе
значення відіграє наявний активно-діючий банк інформації про
об'єкти ІВ, що є цінним і для досліджень, і для комерціалізації розробок, і для загального управління. Оприлюднення відомостей про
об'єкти ІВ є ефективним інструментом для запобігання паралельних
дій та зусиль у конкретній сфері науково-дослідної роботи у переповненому дослідницькому середовищі.
По-третє, менеджери надто часто припускають, що найкращим
способом використання прав інтелектуальної власності є придушення конкуренції. Проте, такий погляд на ІВ є занадто вузьким, і це
може мати згубні довгострокові наслідки. Адже в кінцевому рахунку
поділ вартості ІВ має відповідати інтересам і університетів, і дослідників, і бізнес-компаній, і суспільства. Тому занадто великі комерційні амбіції можуть мати серйозні стратегічні недоліки.

3.3. Start-up та spin-off як імпульси розвитку
високотехнологічного академічного бізнесу
Наш час відзначається активним розвитком господарських структур та турбулентними трансформаційними процесами на мікрота макрорівні, зокрема соціально-економічними потрясіннями та
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геополітичними викликами. У таких умовах увагу управлінців та
науковців привертає пошук ефективних траєкторій економічного
зростання у зв'язку із необхідністю суттєвого збільшення інноваційної складової серед факторів господарської еволюції. Однак, в Україні
реалії та тенденції у проблемі генезису науки та інновацій поки що не
відповідають загальноприйнятій у світі практиці. Адже вітчизняний
високотехнологічний ринок тільки починає формуватися, а тому характеризується зростанням незначної кількості інноваційно-інвестиційних проектів та компаній. У цьому контексті ключовою у розвитку
економіки нашої країни повинна бути роль малого інноваційного бізнесу – start-up, так як саме малі інноваційні підприємства, пропонуючи нові продукти, технології і бізнес-моделі, здатні демонструвати
виражену динаміку зростання, зокрема через освоєння нових ринків, що у свою чергу дозволяє диверсифікувати технологічний базис
економіки [778]. Ідеальним середовищем для формування первинної
атмосфери інноваційного бізнес-клімату мають стати сучасні, технологічно-оснащені підприємницькі університети, першочерговим
завданням яких є створення продуктивної системи взаємодії науки та
підприємців шляхом інтенсифікації процесу введення найбільш комерційно-привабливих ідей в цивільний оборот, а також пов'язана з
цим паралельна підготовка висококваліфікованих спеціалістів.
Питання, пов'язані з проблемами розвитку інноваційного бізнесу в
університетах, були у тій чи іншій мірі предметом розгляду у наукових
працях як зарубіжних (Г. Іцковіца [205], Б. Кларка [635], Б. Сербіновського [442], Й. Рьопке [816],Ф. Янсенa [572] та ін.), так і українських
(О. Жилінської [141], О. Романовського [431], І. Татомир [474] та ін.)
вчених. Проте, незважаючи на зростаючу кількість наукових праць,
що висвітлюють дану проблему в світі та в Україні, дискусії тривають.
На разі в Україні чимало ініціативних державотворців та бізнесменів уже знайомі з термінами «start-up» чи «spin-off», однак для більшості вони є новими попри те, що із найпопулярнішими зразками
продуктів світових start-up, такими як Wikipedia, Instagram або You
Tube чи spin-off – різноманітними технологічними розробками та реконструкціями художніх творів – ми постійно стикаємося у повсякденні. Оскільки ці та багато інших проектів виявилися надзвичайно
прибутковими, то місце стартапів у сучасній світовій економіці є
досить значним. Так, на ринках країн Європи, Азії, Америки та
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пострадянських країн активно створюються наукові та технологічні
парки, а також інноваційно-інвестиційні фонди (венчурні, «бізнес-інкубатори» тощо), що займаються просуванням на ринок сміливих
проектів з метою капіталізації доходів. В Україні на політичному,
науково-організаційному та підприємницькому рівні теж відчуваються нові тенденції, що виражається в деяких напрацюваннях. Втім
робота тільки починається, причому інституційно-правовий зачин
відбувається надзвичайно складно, адже юридичного визначення
цим інноваційним поняттям в українському законодавстві поки що
немає [174].
У бізнесовому середовищі під стартапом або start-up-компанією
(від англ. start-up – запускати) розуміють перспективну прибуткову
компанію чи проект, який має коротку історію діяльності. Стартапи
є переважно абсолютно новими проектами, які часто перебувають
лише на стадії розробки. Найуспішнішими start-up є IT-проекти та
інтернет-проекти. Однак такі проекти можуть мати місце і в інших
перспективних галузях – медичній, хімічній тощо. Так, стартапом у
рівній мірі можна назвати і бізнес-технологію інтенсифікації процесу
спалювання палива, і діяльність з продажу очищеної води.
Варто відмітити, що стартапи як такі можуть бути структурою
тимчасовою, яка існує виключно під час пошуку певної бізнес-моделі.
Крім того, саме існування стартапів завжди пов'язано із невизначеністю та ризиком. У зв'язку з цим стартапи можна порівняти з такими
собі першопрохідцями, освоювачами нових територій. Значний ризик
зазнати крах при цьому частково нівелюється для підприємців очікуваннями можливих великих вигод. Їхня стратегія, яку фахівці у галузі
стратегічного управління називають стратегією фірм-експлерентів,
полягає у радикальній трансформації існуючих умов на ринку переважно шляхом реалізації інноваційних проектів та їх комерціалізації.
Саме тому країни, в яких створені умови для існування та розвитку
старт-апів, за рівнем економічного та соціального розвитку значно
випереджають ті країни, де такі умови не створені. Щодо соціального
розвитку, то не можна забувати, що саме в малому бізнесі людина,
громадянин взагалі реалізує себе, а власне малий бізнес можна вважати основною підвалиною формування середнього класу та головною передумовою соціального добробуту країни.
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Країни, яким вдалося створити умови для розвитку малого інноваційного бізнесу, такого як старт-апи, фактично виробили дієві стимулюючі механізми для власного економічного та соціального розвитку.
Альтернативою для успішної комерціалізації економічно-перспективної ідеї є спін-офф (від англ. spin-off – розкручувати) – продукція, що вироблена як супутня основному виробництву і активно
просувається на ринок із вже відомим споживачам продуктом задля
отримання ще більшої комерційної вигоди (наприклад, автохімія на
автомобільному заводі). Найвідомішими спін-оффами у сучасному
бізнесі є літературні та кінематографічні твори, комп'ютерні ігри та
комікси, основними дійовими особами яких є персонажі, які раніше
фігурували в вихідних, уже добре знайомих громадськості, творах з
тематично іншими сюжетами. Наприклад, спін-оффом фільму «Мумія повертається» є кінострічка «Цар скорпіонів», а серії фільмів
«Люди Ікс» – «Люди Ікс: Початок. Росомаха», «Росомаха 2: Безсмертний» та «Росомаха 3: Логан» та ін. Найвідомішими технологічними
спін-оффами є технологічні розробки NASA, які мали використовуватися для задоволення потреб космічних місій, зокрема новітня система фільтрування води, цифрове сенсорне зображення та очищувач
повітря тощо.
У сучасному світі досконалим осередком для запуску першої
стартап-ідеї є університет. Адже в класичному дослідницькому
університеті є для цього усі відповідні умови, зокрема структурні
підрозділи – центри трансферу технологій, здатні допомогти студентам-винахідникам подолати різноманітні інституційні бар'єри при виході на міжнародні ринки. Крім того, амбітні молоді новатори мають
ексклюзивну можливість отримати потужну різнобічну підтримку
альма-матер: освітню, консультаційну, ресурсну, правову, брендову
тощо [903]. У сучасних університетах концентруються передові
знання, наукові досягнення, новітнє обладнання, фонди, що фінансово підтримують створення перспективних інноваційних продуктів
та технологій. Популяризація та поширення інноваційного підприємництва саме у студентському середовищі є виправданою також ще й
тому, що молодь є більш стійкою щодо можливих невдач, адже переважна більшість молодих слухачів ще не переймається буденними
турботами – вони не одружені, не мають дітей, іпотеки чи інших фінансових зобов'язань. Так, згідно з даними Global Entrepreneurship
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Monitor Report, молоді підприємці є чи не найбільшими за кількістю у
світі – 165 мільйонів підприємців, віком від 18-25 років [693].
Одними із найперспективніших в старт-ап розвитку є задуми
прикладного характеру, що пов'язані із вирішенням екологічних проблем. Шляхи й технологічні рішення екологічних проблем сьогодення
вражають. Екологічний транспорт, одяг, їжа, вода, тара, еко-будинки,
еко-світильники, еко-прикраси тощо підкорюють сучасний світ. Інноваційні ідеї та тенденції, що наразі змінюють світогляд людини,
приголомшують нас неочікуваними формами, розмірами та змістом.
При цьому серйозна перевага надається економним технологіям, що
можуть вирішувати нагальні серйозні суспільні потреби. Серед останніх чудернацьких та прогресивних зелених винаходів можна відзначити футбольний м'яч, який збирає енергію, що створюється й
накопичується під час ударів. Це інженерне досягнення Гарвардського
університету спрямоване на часткове але швидке й відносно дешеве
розв'язання проблеми енергетичного голоду у бідних африканських
країнах. Відомий мікробіолог Колумбійського університету Діксон
Десмом'є розробив і популяризує концепцію вертикального землеробства у хмарочосах, де замість дефіцитного й дорогого чорнозему
використовується мінерально-збагачена вода [695]. Досить швидко
просувається у своєму інноваційному розвитку й сонячна енергетика. Наразі дослідники Університету штату Мічиган створили прозорі сонячні панелі, які можуть перетворити кожне вікно у будинку
на міні-електростанцію.
Переважна більшість світових інновацій сьогодні продукується у
добре оснащених лабораторіях дослідницьких університетів. Потужними провідниками інновацій у розвинутих світових державах є навіть ті університети, які не є надто великими й відомими за межами
своєї країни. Так, Університет Оулу є одним з найбільш помітних
хоч і не найбільших інноваційних університетів Фінляндії. Його нові
винаходи та бізнес-замисли народжуються як у процесі досліджень,
так і при навчанні. Університет сприяє розвитку інноваційної екопідприємницької діяльності шляхом проведення допоміжних спеціалізованих тренінгів та заходів, а також уміло налагодженим рухом
просування на ринок власних ековинаходів та бізнес-ідей. Саме тому
наукові дослідження у цьому університеті дають широкий спектр результатів: нові знання, інформацію, біологічні матеріали, комп'ютерні
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програми, бази даних, різноманітні винаходи та розробки. В університеті ведеться ретельна координація дослідницьких, винахідницьких,
навчальних та управлінських зусиль з метою реалізації спільних креативних академічних еко-бізнес-проектів, а також для формування
та розвитку стійкої культури нового академічного бізнесу. Щорічно
співробітники Університету Оулу патентують близько 60 винаходів,
завдяки комерціалізації яких створюються 2-4 нові високоприбуткові
науково-дослідні компанії [884].
Таблиця 3.3.1.

Аналіз пропозицій (профілів) та показників у системі EEN,
що покликані вирішувати екологічні та інші нагальні проблеми
«Екологічні»
Країни походження профілі, що
профілів у системі розміщені певною
EEN
країною протягом
останнього року
Албанія
1
Великобританія
1
Вірменія
1
Бельгія
3
Болгарія
5
Ізраїль
2
Італія
5
Іспанія
2
Китай
1
Люксембург
1
Німеччина
7
Південна Корея
2
Польща
7
Португалія
2
Північна Македонія 1
Росія
2
Україна
2
Туреччина
1
Сербія
2
Сінгапур
1
Словаччина
2
Словенія
5
Франція
7
Чехія
3
Хорватія
1

Загальна кількість
профілів, що
розміщені певною
країною протягом
останнього року
40
457
62
87
201
165
430
436
60
8
457
120
509
102
42
174
333
260
86
96
90
150
290
180
75

Джерело: складено автором на основі [793].

Кількісні показники
досягнень команди
EEN-UA, 2017-2018 рр.
1) організовано
10-тки різноманітних
інформаційноконсультаційних
заходів
2) проведено
981 консультаційну
та бізнес-зустрічі
з українськими
підприємцями,
науковцями та
держслужбовцями
3) розміщено
333 пропозиції
від України про
технологічну чи
бізнес-співпрацю у
координаційній базі
EEN
4) укладено
39 реальних
бізнес-угод.
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Університетський науковий прогрес поступово стає невід'ємною
буденністю. Проте для світових суб'єктів господарювання найбільш
цікавим є саме сегмент швидкого обороту капіталу, адже він дозволяє
швидко і без високих ризиків/загроз отримати прибутки. І тому, якщо
ми проаналізуємо відповідну статистику найбільшої європейської
мережі підтримки малих та середніх інноваційних підприємств –
Enterprise Europe Network (EEN), то побачимо, що в секторі, який
прямо пов'язаний з вирішенням екологічних проблем (відповідні
профілі містять ключові слова «екологія» та «екологічний»), порівняно не багато пропозицій – 67. Найбільшу кількість таких профілів
представлено від Німеччини, Франції та Польщі – по 7 (табл. 3.3.1).
Серед найцікавіших та найважливіших пропозицій, що представлені в базі EEN та покликані вирішувати нагальні екологічні проблеми
людства, є пропозиції: китайської компанії, що пропонує новітнє екологічне обладнання для лікування худоби та птиці на фермах та великих сільськогосподарських холдингах, які займаються вирощенням
худоби та птиці; французької компанії, що пропонує використання
екологічно чистих добрив, вироблених на основі водоростей; словенської компанії, яка пропонує інноваційні рішення для безпечного
очищення води, польської компанії, що пропонує перспективне ноухау для очищення повітря тощо. Саме ці напрями співпраці є найбільш затребуваними й в Україні, де вже є певні напрацювання, як
то бізнес-пропозиції, запити на нові технології, та ведеться активна
робота з укладання реальних контрактів.
Попри підвищену ризикованість у напрямі досліджень та впроваджень у господарську практику «зелених» ініціатив провідні світові
університети надають велику увагу справі виховання екологічно-свідомого покоління. Зрештою у розвинених країнах «зелений» рух вилився у реалізацію концепції «зелених університетів», яка передбачає
створення при університетах «зелених кампусів», де студенти можуть
продукувати екопроекти. Звісно, що ширші можливості для вираження креативу мають науковці, аспіранти та студенти університетів,
що профілюються на прикладних науках та розвиваються як промислово-технічні навчально-науково-інноваційні комплекси. Адже,
як правило, вони мають тривалу історію розробки певної проблеми
чи комплексу сучасних екопроблем у перспективних господарчих
галузях, зокрема у легкій та хімічній промисловості, індустрії моди,
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художньо-технічному моделюванні та дизайні промислових виробів
тощо, а також широко розвинену інфраструктуру, потужну інтелектуальну та матеріально-технічну базу. У цьому напрямі цікавими
студентськими екопідприємницькими ідеями є проекти у царині промислової, соціальної та урбоекології.
Популяризація екопроблем та комерційнопривабливих інноваційних екопроектів сформувала у молоді додатковий попит на освітні
програми у сфері екології, екологічного менеджменту та екологічного
підприємництва. Серед найкращих таких програм є: «Магістр у галузі екології та генетики популяції» (Університет Оулу, Фінляндія),
«Магістр у галузі морського середовища та ресурсів», (Університет
Країни Басків – координатор, Іспанія, Університет Саутгемптона,
Великобританія, Університет Бордо, Франція, Університет Льєжа,
Бельгія); «Магістр у галузі сталого лісового господарства та природокористування), (Університет Геттінгена, Німеччина), «Магістр у галузі фізичної географії та екосистемного аналізу» (Університет Лунда,
Швеція) тощо [807]. Випускники цих програм зазвичай працюють
менеджерами у міжнародних некомерційних організаціях та державних органах влади, що переймаються проблемами захисту навколишнього середовища, у тому числі морських водоресурсів, сільського
екогосподарства та ін., де розробляють механізми оптимізації відповідних взаємопов'язаних екостратегій.
В Україні також починають переймати світові тренди. Так, у 2009 р.
українсько-німецьку кафедру екологічного менеджменту та підприємництва було створено у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка, який є осередком низки унікальних наукових шкіл, що проводять науково-інноваційну діяльність і визнані як
в Україні, так і за її межами. Ініціатором заснування цієї кафедри з
німецької сторони став засновник Школи бізнесу та інформаційних
технологій (ВіТS, м. Ізерлон, Німеччина) – доктор Дітріх Вальтер.
Особливістю кафедри є її інтернаціональний, українсько-німецький
склад. Наразі аналогічні кафедри діють і в деяких інших українських
університетах, освітнє спрямування яких пов'язане насамперед із
розвитком конкретних галузей господарства (кафедра екологічного
менеджменту, аудиту та сертифікації – Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства, з 2011 р. кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів – Національний університет
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«Львівська політехніка» чи й навіть факультетів на кшталт еколого-економічного факультету де діє й кафедра менеджменту природоохоронної діяльності – Одеський державний екологічний університет
тощо). Однак цього замало. Відповідні кафедри мають бути створені
при усіх найстаріших в Україні вищих навчальних закладах технологічного профілю.
Потребу розвивати екологічне підприємництво в Україні також
доводять поки невтішні статистичні показники та загальносвітові
рейтинги з екологізації, де наша держава продовжує займати досить
низькі позиції. Зокрема, Центром екологічної політики та права при
Єльському університеті (Yale Center for Environmental Law and Policy)
щорічно публікуються результати глобального дослідження The
Environmental Performance Index із супроводжуючим його рейтингом
країн світу за рівнем екологічної ефективності, що відображають досягнення країн у сфері управління природними ресурсами та їх раціонального використання. У 2018 р. із 180 досліджуваних країн світу
лідером за рівнем екологічної ефективності визнано Швейцарію. У
першу десятку лідерів також увійшли Франція, Мальта, Данія, Швеція, Великобританія, Люксембург, Австрія, Ісландія та Іспанія. Україна
зайняла лише 109 місце [667]. Примітно, що це один із найнижчих показників України за останні 10 років (табл. 3.3.2). Пов'язано це насамперед із тим, що в Україні дуже високий рівень забрудненості повітря
(інтенсивність викидів SO2 – 154, N2O – 168, інтенсивність викидів
метану – 141) також на загальний рейтинг вагомий вплив має показник біорізноманіття та середовища проживання (в Україні – 140), де
містяться свідчення про якість та кількість природо-охоронюваних
територій, біологічні види рідкісних тварин, рослин на ін.
Таблиця 3.3.2.

Позиції України в рейтингу The Environmental Performance Index,
2006-2018 рр.
Роки
Загальна к-сть країн
у рейтингу
Місце України у рейтингу

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

133

149

163

132

178

180

180

51

75

44
87

Джерело: складено автором на основі [667].

102

95

109

178

Вищевикладене свідчить про те, що сфера академічного еко-підприємництва у світі останнім часом масштабується. В університетах
з'являються нові освітні програми, кафедри, факультети, молодь активно долучається до вирішення екологічних проблем і вражає своїми креативними рішеннями. Звісно, що усі ці починання енергійно
підтримується громадськістю і державними органами влади розвинутих країн світу.
Загальні тенденції не оминають і України, однак розповсюдженість
академічного підприємництва ще є недостатньою у нашій державі
чому є ряд логічних пояснень. Адже наразі українському суспільству
доводиться постійно працювати над вирішенням серйозних завдань,
що постають у нашому повсякденні і видаються нам як більш нагальні.
Проте над усвідомленням важливості запровадження екологічного
руху Україні потрібно працювати вже зараз, вже сьогодні необхідно
вживати необхідних заходів для більш дієвої підтримки академічного
еко-підприємництва адже саме університети покликані народжувати
ідеї, що змінюють світогляд та світ. Задля цього варто й використовувати ефективний безкоштовний комунікаційний бізнес-ресурс –
Enterprise Europe Network, який діє в Україні за підтримки Євросоюзу.
Успішно здійснювати трансфер затребуваних ринком технологій
з університету до зовнішнього світу для подальшого використання
зацікавленими компаніями і, звичайно, кінцевими споживачами
дозволяє формалізоване оформлення об'єктів товарного обороту
знань – інтелектуальна форма власності. Можливість набуття права
володіння, користування й розпорядження інтелектуальними активами спонукає талановитих людей – авторів і співавторів комерційно-привабливих інноваційних ідей, переходити у нову сферу – сферу
інноваційного бізнесу, розвиток якого є сучасним світовим трендом. Заради його піднесення технологічно- та комерційно-розвинуті
університети Європи та США вкладають значні кошти. Так, тільки
Oxford University у 2017 р. проінвестував 1 млрд дол. у запуск нових
інноваційних підприємств-стартапів [790]. Цей університет став європейський лідером-засновником найбільших інноваційних компаній світу, таких як LinkedIn, Funding Circle та Eventbrite. Однак топові
місця світового рейтингу належить американським підприємницьким університетам (рис. 3.3.1, [902]), таким як Stanford (більше 50 потужних інноваційних компаній) та Harvard (37 компаній).
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Рис. 3.3.1. Топ 15 університетів світу, на базі яких
запущено start-ups вартістю понад 1 млрд дол., 2018 р.

Джерело: складено на основі [902].

У цьому зв'язку на початку 2017 р. за рекомендаціями та за підтримки Європейської комісії у Єврозоні запущено новий перспективний проект – Startup Europe Universities Network (SEUN) [838]. Метою
діяльності цієї площадки є об'єднання європейських університетів та
бізнес/наукових парків для розвитку інноваційного підприємництва
шляхом налагодження активної і спільної роботи з обміну інформацією та підтримки й практичної реалізації перспективних проектів. Також робота SEUN полягає у: підвищенні інформованості про
технічне підприємництво; більш глибокому розумінні глобальних
тенденцій підприємництва технологій; обміні новими ідеями, пропозиціями та ініціацією змін у нормативно-правовій базі; обміні передовим досвідом між учасниками площадки; організації синергетичних
можливостей співпраці.
На разі бізнес-інновації набули широкого розвитку не тільки в
передових європейських країнах чи США, а й у країнах Африки та
Азії, зокрема таких, у яких помітні темпи економічного зростання
проявилися лише на початку ХХІ ст. Причому інноваційна культура успішно запроваджується не тільки у державних університетах,
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а й у приватних. Однією із таких країн є Малайзія, у якій темп економічного розвитку протягом останніх десятиріч є одним із самих
високих в Азії. Наука цієї країни регулюється Міністерством науки,
технологій та інновацій, яке посилено працює над тим, щоб успішно
поєднувати ресурси та зусилля науковців, освітян та підприємців. У
1997 р. у Малайзії було створено один з перших приватних університетів Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), діяльність якого
сьогодні визнана імперативою для майбутнього не лише Малайзії, а
й усього азіатського регіону, так як зараз він позиціонується провідним закладом не стільки у сфері надання освітніх послуг, скільки у
питанні капіталізації людських знань [889]. Нині це центр передового
досвіду, осередок формування підприємницького клімату у площині
посилення значимості та збільшення цінності людського капіталу. У
цьому зв'язку в університеті постійно проводиться робота з підвищення якості наукових досліджень, викладання, навчання й надання
професійних послуг. Основною метою його діяльності є сприяння
якісному оновленню інноваційних досягнень шляхом створення та
впровадження передових технологій в управлінську та підприємницьку господарську практику. Також університет активно працює
у напрямі розвитку нових творчих знань, у тому числі менеджерських і підприємницьких, зокрема завдяки створенню старт-апів
задля чого відбувається підвищення кооперації у межах виконання
спільних інноваційно-технологічних проектів на основі альянсів зі
стратегічними партнерами. Результатом продуктивних інноваційних трансформацій в Малайзії стало суттєве збільшення експортних
обсягів високотехнологічної продукції. Так, у 1992 р. це були лише
10 млрд дол., а у 2018 р. 90,4 млрд дол.
Дослідження UNESCO показують, що кожен долар, вкладений
у НДДКР, приносить майже два долари [875]. Попри те, що показник постійно змінюється, НДДКР є важливим рушієм економічного
зростання. Слідуючи цій тенденції, ще стрімкіше просувається у напрямі високотехнологічного експорту Китай. Його експортні об'єми
високотехнологічної продукції за 1992 р. складали якихось 4 млрд дол.,
а у 2005 р. він обігнав незмінного до того часу лідера США з показником майже 216 млрд дол. З того року Китай не просто лідирує у світовому високотехнологічному експорті, а фактично став інноваційним
центром, адже обсяги його експорту, де більше 30 % є інноваційна
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високотехнологічна продукція, на теперішній час (2018 р.) майже суттєво перевищують експортні об'єми США, Німеччини та інших технологічно розвинених країн (табл. 3.3.3).
Таблиця 3.3.3

Порівняльний аналіз залежності між масштабом витрат
на науково-дослідну діяльність та рівнем отриманих результатів
інноваційних досягнень деяких країн світу та України, 2018 р.
Країни
Швейцарія
Швеція
США
Фінляндія
Сінгапур
Німеччина
Ізраїль
Південна Корея
Китай
Японія
Люксембург
Малайзія
Польща
Російська
Федерація
Україна
Ліван

67,24/1
63,65/2
61,73/3
59,83/6
58,37/8
58,19/9
57,43/10
56,55/11
54,82/14
54,68/15
53,47/18
42,68/35
41,31/39

3,2
3,1
2,7
3,2
2,1
2,9
4,2
4,3
2,0
3,4
1,3
1,3
0,9

Високотехнологічний експорт, % від
загального експорту країн, 2018 р.**
13,37
14,34
18,90
8,93
51,72
15,74
22,83
36,35
30,89***
17,27
6,97
52,77
10,60

37,62/46

1,1

10,96

509,55

36,98/48
28,54/88

0,7
‑

5,41
2,35

59,15
13,22

Інновацій індекс Видатки на науко(0-100) /місце у во-дослідну діяльрейтингу*
ність, % від ВВП*

*дані за 2019 рік, **дані за 2018 рік, ***дані за 2017 рік.
Джерело: складено на основі [693, 855, 856, 875].

Доходи від
експорту,
млрд дол.,
2018 р.**
466,31
254,62
2510,25
106,72
642,29
1871,81
109,12
712,71
2655,61
917,12
149,96
246,55
325,57

Загалом, за даними Світового банку у 2018 р., валовий світовий
обсяг експорту продукції сягнув 588,3 млрд дол., а експорт високотехнологічної продукції – 17,7 %. У 2018 р. найуспішнішою країною
у напрямі розвитку інновацій згідно Глобального інноваційного індексу (Global Innovation Index) у 2018 р. уже черговий рік поспіль визнано Швейцарію. Серед країн-лідерів у сфері інновацій: Нідерланди,
Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, Фінляндія, Данія, Німеччина, Ізраїль, Південна Корея, Франція, Японія, Канада, Австралія.
Все вище просувається у до топ-20 інноваційних країн Китай. Україна
тримається у топ-50 (48-ме місце). Так як ще у 2013 р. наша держава
займала аж 71 місце [885], то нинішній показник демонструє значні
позитивні зрушення.
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Стартапи, ринкова вартість яких згодом перевищила $ 1 млрд дол.,
називають «єдинорогами». У 2018 р. Китай за їх кількості обігнав Силіконову долину. Тільки екосистема Пекіну стала альма-матір'ю уже
більш як для 40 єдинорогів. Потужним сектором для стартап-розвитку
тут є штучний інтелект, робототехніка та освіта. Китай є найбільшим
ринком мобільних ігор у світі і отримує понад 25% світових доходів
від їх створення. Ігровим стартап-центром є Шанхай. Очікується, що
до 2020 р. ігровий сектор Шанхаю сягне понад 15 млрд дол. ІТ-сфера є
привабливою для розвитку і в інших країнах, зокрема у європейських.
У Німеччині переважна більшість IТ-компаній зосереджена у Берлінській інноваційній екосистемі, де працює близько 5000 чол. У 2019 р.
німецький уряд оголосив, що протягом наступних 6 років інвестуватиме у розвиток ІТ-можливостей країни 3,4 млрд дол. Ізраїль зосередився у своїх IТ-дослідженнях на кібербеспеці. Він щорічно інвестує
у цей науково-технологічний напрям близько 6,5 млрд дол. Наразі на
його території розташовано 6 дослідницьких центрів з кібербезпеки.
За 2018 р. доходи Ізраїлю від даного напряму становили 2,81 млрд дол.
Він був першою країною, яка запропонувала докторську ступінь з кібербезпеки. У США та Великобританії стартап-руху набули освітні
(Edtech) та фінансові (Fintech) платформи, 3D-друк і біотехнології.
Тільки у Бостоні зосереджено понад 1 100 біотехнологічних стартапів та 7 навчальних лікарень. Нью-Йорк має 9 академічних медичних
центрів, більше 50 лікарень і понад 100 наукових фондів. У 2019 р. галас у світових ЗМІ спровокувала британська біотехнологічна компанія «Moderna», яка вийшла на ринок із найбільшим біотехнологічним
IPO усіх часів. Вона продала 26 млн акцій, піднявши вартість компанії
до $ 7,5 млрд дол. Moderna спеціалізується на RNA-терапії – форма
лікування, що використовує власні клітини пацієнта для боротьби з
хворобами, зокрема раку [839].
Питання формування економіки інноваційного типу з допомогою ефективного використання наявного інтелектуального та
науково-технічного потенціалу набуває все більшої пріоритетності і в
Україні. Так, з 1-го січня 2015 р. в Україні вступив у силу новий Закон
«Про вищу освіту», згідно з яким університети отримали нові права
та можливості. Прийняття цього закону стало великим кроком вперед на шляху України до повної імплементації європейських стандартів та принципів управління господарством, адже він вводить багато
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норм, які вже давно запроваджено й успішно апробовано у світовому,
зокрема європейському освітньому правовому полі [158].
Та чи можуть українські університети продуктивно займатися інноваційним бізнесом? Розглянемо це питання методом
SWOT-аналізу (рис. 3.3.2) та вивченням практичного досвіду головного університету країни – Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

Рис. 3.3.2. SWOT-аналіз перспективи діяльності старт-ап
чи спін-офф проектів на базі університетів в Україні

Джерело: зроблено на основі [55; 79; 406; 412; 474].

Так, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
є державною юридичною установою, яка згідно зі статутом та чинним законодавством (Закон України «Про вищу освіту» та наказ
МОН [158, 459]), має широкі права та обов'язки, які виникають у процесі його діяльності. Зокрема, в межах визначеної Законом юридичної і фінансової самостійності Університет має самостійний баланс та
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відокремлене майно, а також згідно з п. 4, ст. 27 право, крім освітньої
та наукової, здійснювати інші види діяльності, що не суперечать Закону. Окрім того, у статусі провідного багатогалузевого класичного
вищого навчального закладу університет отримав додатковий спектр
прав автономної установи. Керівництво такої установи може на власний розсуд шляхом внутрішніх положень, наказів чи розпоряджень
приймати ряд рішень, у тому числі фінансово-господарських, що безпосередньо впливають на добробут його колективу дослідників. Між
іншим Університет має право:
–– формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства
тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;
–– здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність, відповідно до законодавства та Статуту Університету;
–– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема, отриманими
від надання платних послуг;
–– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках тощо.
І хоча у процесі створення інноваційних структур Університет має
намір брати участь лише методом формування спільного статутного
капіталу, по суті університети, що отримали автономію та відповідні
можливості, а насамперед Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, мають право і здійснюватимуть фінансово-господарську діяльність, що передбачає отримання прибутку, а тому не можуть визначатися як неприбуткові організації.
Однак, п. 1 тієї ж ст. 27 цього Закону говорить про те, що незалежно від форми власності вищий навчальний заклад – університет,
має працювати на засадах неприбутковості, що фактично суперечить
іншим вищезгаданим та встановленим у ньому нормам.
Привілей утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів в Університеті, у тому числі інноваційних структур є у вченої
ради Університету, яка такі рішення ухвалює за поданням керівника
університету – ректора. Згідно з п. 3, ст. 27 Університет може бути
як засновником, так і співзасновником інших юридичних осіб, які
провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої та інноваційної діяльності цього університету.
Крім того, п.1 ст. 68 дозволяє цьому закладу провадити наукову,
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науково-технічну та інноваційну діяльність і через створені ним
юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів
наукової і науково-технічної діяльності університету до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.
Отже, формально в Україні продовжують декларуватися соціально-орієнтовані (що не передбачають отримання прибутку) принципи
розвитку науково-інноваційної сфери, в основі яких закладено патріотизм, моральність, відповідальність, тощо, а на практиці держава
стала формувати інституційні механізми для переходу на комерційно-орієнтовану форму діяльності університетів, адже ці структури
отримали фінансову та господарську самостійність. Однак, попри
нові можливості найцікавіші інноваційні проекти, а саме такі, що
підтримуються різноманітними закордонними, у тому числі європейськими фондами та соціально-економічними організаціями, не
реалізовуються в університетах. Так, з більш ніж 40 міжнародних
грантів отриманих у 2016 р. науковцями та викладачами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, лише 5 фінансувалося через бухгалтерію цього закладу [321]. Така ситуація склалася
у зв'язку з недосконалістю чинної нормативно-правової бази, діючих
механізмів та норм оподаткування інноваційно-дослідницької діяльності, а також надмірною зарегульованістю сфери економіки знань.
Задля врегулювання діяльності у цьому важливому сегменті
ринкового господарства у новому Законі України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (2015, ст. 45, п. 8, 9) наголошено на необхідності створення ринку наукової і науково-технічної продукції,
а також потребі забезпечення належної правової охорони інтелектуальної власності [166].
Адже досі основними нормативно-правовими стовпами, що
лежали в основі формування цього ринку, були закони України «Про
інвестиційну діяльність» (1991 р.), «Про інноваційну діяльність»
(2002 р.), та «Про наукові парки» (2009 р.). Так, завдяки Закону «Про
наукові парки» провідні українські університети нарешті отримали
першу, хоч і непряму, законну можливість отримувати прибуток від
реалізації результатів дослідницької діяльності (ст. 9, п.2.), а також
об'єднувати матеріальні зусилля та інтереси співзасновників, якими
згідно з законом можуть бути вищі навчальні заклади IV рівня
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акредитації, наукові установи та інші юридичні особи (ст .1) [165],
тобто приватні підприємства та державні організації.
В українській практиці наукові парки створюються у вигляді: товариств з обмеженою відповідальністю («Науковий парк Київського
національного економічного університету» та ін.), корпорацій («Науковий парк «Київський національний університет імені Тараса Шевченка», («Науковий парк Київська політехніка» та ін.) та простих
наукових парків (Науковий парк «Наукоград-Харків» Науковий парк
«Радіоелектроніка та інформатика» тощо) [378].
На разі і на основі наукового парку (у тому числі у формі дослідницької корпорації), і на базі університету в Україні можна запускати
повноцінні старт-ап- та спін-офф-проекти. Однак, такі ідеї майже не
розвиваються.
Щодо можливостей університетів, то згідно зі ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» та відповідними статутами, вони можуть надавати фізичним та юридичним особам платні послуги. Перелік цих
послуг затверджується Кабінетом Міністрів України, де крім освітніх
значаться ще науково-технічні послуги, міжнародне співробітництво,
охорона здоров'я, відпочинок, дозвілля, оздоровлення, туризм, фізична культура та спорт, побутові послуги, житлово-комунальні послуги та інші [402]. Зокрема, згідно з переліком викладеного в розділі
науково-технічних послуг, в університеті можна проводити курси,
консультації, семінари, практикуми, тренінги тощо. Такі платні послуги можуть надаватися діючими структурними підрозділами або
окремими новоутвореними, що діятимуть на підставі затвердженого
положення. Тобто, на базі університету можна заснувати первинну
адміністративну ланку – структурний підрозділ з робочою назвою
«Страт-ап-центр»4 чи «Страт-ап-школа», де займатимуться підтримкою університетських інноваційних проектів, а також проводитимуть лекції, тренінги, консультації, семінари, вебінари, зустрічі з
успішними підприємцями тощо у контексті роз'яснення логіки побудови технологічного бізнесу, тестування наукоємних бізнес-моделей а
також інформаційної розкрутки перспективних бізнес-проектів. Тут
же під час спілкування з однодумцями можна буде знайти відповідну
4

Як це зроблено при Білоруському державному університеті [33], чи Федеральній державній автономній освітній установі вищої освіти «Санкт-Петербурзькому національному
дослідницькому університеті інформаційних технологій, механіки та оптики» [505].
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команду й отримати інформацію про всі можливі гранти та конкурси
як в Україні, так і закордоном. Функціональне навантаження центру
може полягати й у формуванні банку даних студентських старт-ап
проектів, проведенні їх аналізу та експертизи.
Для відокремлення діяльності такого підрозділу можна (законодавство дозволяє [158]) відкрити окремий університетський рахунок
у банку. Основне завдання підрозділу полягатиме у «пробудженні»
інноваційно-інвестиційного інтересу у молоді та ненав'язливому
залученні її до інноваційного підприємництва. Рівень готової ідеї
юридично можна оформити, керуючись п.10, ст. 70, а саме завдяки
формуванню спільного статутного капіталу новоутвореної інноваційної структури за участю університету та малого підприємства, що
розробляє і впроваджує інноваційну продукцію.
Університет, що формує спеціалістів з молодших курсів до заключних етапів навчання, є найкращим «інкубатором» для «створення»
молодого вченого, бізнесмена, фахівця, зацікавленого в самореалізації в області науки і технологій. Основними умовами роботи в цій
сфері є відповідний рівень підготовки в питаннях охорони і захисту
інтелектуальних прав, а також управління інноваційним бізнесом.
З цією метою знайомство студентів з наукомістким бізнесом має
відбуватися ще на першому курсі. Буквально з перших днів навчання
молодь потрібно намагатися зацікавити особливостями процесу побудови технологічного бізнесу і, таким чином, надихнути на ідею створення власної справи. Залучення до інноваційного підприємництва
повинно проходити ненав'язливо та результативно, наприклад, у форматі ділових ігор, який дозволяє зрозуміти, що таке бізнес та відчути
себе в ролі засновника проекту. Основоположним навчальним курсом
при цьому може бути «Маркетинг інновацій», під час якого студенти
навчаться оцінювати ідеї не тільки з технологічної, а й з бізнесової сторони та набудуть так званих «soft skills» – вмінь грамотно презентувати
свої проекти, розповідати про них потенційним інвесторам та добре
працювати в команді. І навіть, якщо проекти, над якими працюватимуть майбутні підприємці, ніколи не реалізуються, у них сформується
навичка об'єктивної оцінки перспектив певної бізнес-ідеї та розуміння
того, як працюють механізми венчурної економіки. Закріплення набутих знань, вмінь та навичок має відбуватися на старших курсах в рамках засвоєння навчальних програм «Технологічне підприємництво» і
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«Управління інноваціями», університетських програм акселерації бізнесу та в ході роботи над власними проектами, ключовим завданням
яких має бути створення повноцінних старт-апів.
Фактично, успішно функціонуючий проект для цих студентів –
головний доказ того, що отримані знання вдалося застосувати на
практиці. Випускники програми мають не просто вміти розпізнавати
потенційно перспективні напрями і розробки та розуміти, як доводити їх до комерціалізації, але і розбиратися в математичних методах і моделях управління інноваціями, вміти знаходити оптимальні
рішення при створенні наукомістких продуктів.
Перспективні старт-ап-ідеї, які генеруються в ході навчання або
підготовки дисертацій, варто підтримувати, тобто допомагати комерціалізувати новостворений продукт чи запатентовану технологію. Для успішного розвитку таких бізнес-проектів необхідно дороге
устаткування, робочі площі, розуміння того, як «упакувати», кому і
як продавати кінцевий продукт – все це вимагає у недавніх студентів або аспірантів часу, капітальних вкладень і експертизи, яких у
них може і не бути. У цих випадках університет має бути готовий
допомогти і, при цьому, виступити співзасновником малого інноваційного підприємства (МІП). Цей формат має дозволяти підприємцям-дослідникам отримувати серйозні пільги та легально розвивати
свої напрацювання, просувати їх на ринок та отримувати прибуток,
використовуючи інтелектуальну власність та інфраструктуру університету. Саме такий формат взаємодії університету та молодих підприємців є досить успішним у зарубіжній практиці.
В українській системі інновацій є чимало слабких місць, які суттєво гальмують процес розвитку інноваційної діяльності, у тому числі
в університетах. У нашій державі тільки починають створюватися
привабливі конкурентні умови для нормальної роботи IT-компаній,
а поки Україна зберігає слабкі конкурентні позиції в цьому плані. Ініціативи наявних у країні венчурних інвесторів, які готові вкладати в
перспективні інноваційні проекти, ще на стадії ідей, підприємницького та технологічного таланту нівелюються через складність ведення
інноваційного бізнесу, а саме законодавчу невизначеність, податкову
заплутаність, корупцію, відсутність реального монопольного права
на приватну власність, а також через фінансову та політичну нестабільність. Внаслідок даних негативних факторів відбувається відтік
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талановитої молоді за кордон, знижується рівень залучених інвестицій, у тому числі іноземних, а також спостерігається падіння й без того
вкрай малого експорту інноваційної продукції. Останнім часом об'єктом звинувачень з боку спецслужб, поліції та податківців стала робота
українських IT-компаній. Через це наприкінці 2016 р. дніпропетровська фірма 908 вивезла усіх співробітників до Польщі [79]. Пристрасну
перевірку перенесли й ряд інших фірм, що діють у сфері ІТ, зокрема
Luxoft (Дніпропетровськ), Divan.tv, NIX Solutions і Intego (Київ).
11 липня 2019 р. очільник українського уряду дав старт операційній
діяльності українського Фонду стартапів, який надаватиме грантове
фінансування компаніям-початківцям з інноваційним продуктом на
ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок державного бюджету і становить 390 млн грн. Роботу Фонду
координуватиме наглядова рада, а відбір проектів здійснюватиме
спеціальна конкурсна комісія. Максимальний розмір гранту для одного проекту 75 000 $ [495]. Це чудовий початок для зрушень в інноваційному просторі України, однак такі заходи не зможуть викликати
серйозних змін. Адже у валютному еквіваленті 390 млн грн. це лише
15 млн дол., тоді як розвинуті країни витрачають на інновації у тисячі
разів більше.

3.4. Наукові парки дослідницьких університетів
в активізації трансферу технологій
У наш час – турбулентних трансформаційних процесів, зокрема
соціально-економічних потрясінь та геополітичних викликів, увагу
управлінців та науковців привертає пошук ефективних траєкторій
економічного зростання. У цьому зв'язку постає необхідність суттєвого збільшення інноваційної складової серед факторів господарського розвитку. Однак, в Україні реалії та тенденції у сфері розвитку
науки та інновацій поки що не відповідають загальноприйнятій у
світі практиці. Адже вітчизняний високотехнологічний ринок тільки
починає формуватися, а тому характеризується ростом незначної
кількості інноваційно-інвестиційних проектів та компаній. У цьому
контексті ключовою в розвитку економіки нашої країни повинна
бути роль малого інноваційного бізнесу – стартапів, так як саме малі
інноваційні підприємства, що пропонують нові продукти, технології і бізнес-моделі мають яскраво-виражену тенденцію до зростання,
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відкривають нові ринки, що дозволяє диверсифікувати технологічний
базис економіки. Ідеальним середовищем для формування первинної
атмосфери інноваційного бізнес-клімату мають стати осучаснені університети, першочерговим завданням яких є створення ефективної
системи взаємодії науки та підприємців шляхом інтенсифікації процесу введення найбільш комерційно-привабливих ідей в цивільний
оборот, а також паралельна підготовка висококваліфікованих спеціалістів, що з цим пов'язується.
Зі світового досвіду відомо, що важливим елементом формування
інноваційного бізнес-клімату на окремих територіях є наукові та технологічні парки, головне завдання яких забезпечити зручне місце для
розміщення та розвитку наукоємних фірм (start-up та spin-off).
1. Сутність понять «науковий парк» та «технологічний парк»
Парк – це складний науково-виробничий комплекс, що включає
декілька інкубаторів, що працюють у різних напрямах, великі та малі
фірми, що працюють над розробкою та виробництвом наукоємної
продукції. З економічної точки зору, це багатофункціональна інноваційна форма ведення наукоємного бізнесу.
Залежно від характеру та об'єму виконуваних функцій
виділяють [481]:
–– наукові та дослідні парки, які обслуговують як нові, так і цілком
зрілі фірми, підтримують тісні зв'язки з університетами або науково-дослідними інститутами;
–– технологічні парки, у яких є в розпорядженні ціла мережа наукомістких фірм і виробництв, але разом з тим не налагоджені міцні
зв'язки з університетами або науково-дослідними інститутами.
На практиці в наукових парках відбуваються лише початкові та середні фази циклу, у тому числі фундаментальні, прикладні дослідження,
дослідно-конструкторські розробки та створення дослідних зразків. У
технологічних парках орієнтуються на виробничі процеси, тому разом
з потужними дослідницькими розробками існує дрібносерійне виробництво та лабораторні випробування продукції, що виробляється. При
цьому зв'язки з університетами чи НДУ можуть бути не стійкими.
Університетський технопарк – це організаційна структура, що
створена на базі університету, яка забезпечує взаємодію між учасниками інноваційної діяльності (університетами, дослідниками,
малими інноваційними підприємствами тощо) з метою просування
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інноваційних проектів, підвищуючи їх інвестиційну привабливість та
можливості подальшої комерціалізації.
Роль університетських технопарків у забезпечені неперервної діяльності малих інноваційних підприємств (МІП) полягає у наступному:
1) провадження діяльності щодо залучення інвестицій та отримання цільового фінансування;
2) пришвидшення темпу просування нововведень у сферу матеріального виробництва;
3) формування сприятливого середовища для розвитку МІП;
4) налагодження ефективної взаємодії між університетом та МІП;
5) налагодження спільної дієвої роботи освіти, науки та бізнесу та ін.
Так, основними функціями Корпорації «Науковий парк Київський
університет імені Тараса Шевченка» згідно зі Статутом, є:
–– розвиток наукової та науково-технічної та інноваційної діяльності
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та
в інших засновниках, ефективне використання наявного потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках;
–– стимулювання інноваційної діяльності по активізації структурних
зрушень в економіці регіону, а також підвищення добробуту Університету, інших засновників та їх співробітників через ефективне
і раціональне використання наукового і кадрового потенціалу;
–– створення сприятливих стартових умов для вчених, аспірантів та студентів і випускників, що планують відкрити свої spin-off компаній;
–– інтенсифікація розробок, виробництва і впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції;
–– створення нових і збереження існуючих робочих місць;
–– виконання інших функції що не суперечать чинному законодавству України.
Комерціалізації в рамках наукового парку повинна здійснюватися:
–– через створення start-up та spin-off компаній;
–– налагодження дослідного виробництва і виведення на ринок готових товарів;
–– залучення до наукового парку комерційних структур, на базі яких
будуть працювати наші наукові групи і будуть свої результати досліджень трансформувати в інноваційний продукт для виведення
його на ринок.

192

Отримання малими інноваційними підприємствами джерел фінансування, гарантування якості інформації, що надається потенційним інвесторам можливе завдяки формуванню в університетському
технопарку ефективної системи контролю за його діяльністю, а саме
контролю: його бухгалтерської та податкової звітності; інформації
про систему внутрішнього контролю технопарку та МІП; інформації
про ризики діяльності технопарку та МІП тощо.
2. Принципи діяльності наукових парків у світі, США та Західній Європі. Наразі бізнес-інновації набули широкого розвитку
не тільки в передових європейських країнах чи США, а й у країнах
Африки чи Азії, зокрема таких у яких помітні темпи економічного
зростання проявилися лише на початку ХХІ ст. Причому інноваційна
культура успішно запроваджується не тільки у державних вишах, а й
у приватних закладах (табл. 3.4.1).
Таблиця 3.4.1.

№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Найпоширеніші типи парків інновацій у Західній Європі

Типи
Приклади
Державні парки – організаторами є ор- Ним, Марсель, Страсбург (Франція),
гани влади, парки діють на основі міс- Барі (Італія), Нотінгем, Лестер
цевої інфраструктури та координують і (Великобританія), Зіке, Саарбрюккен
беруть участь у формуванні цілого ряду (ФРН)
регіональних проектів розвитку
Бізнес парки – засновники підприємці, Парк Велес в Барселоні (Іспанія), Ван, Кан
діють в інтересах локальних
(Франція), Кассель, Бонн, Шверт (ФРН),
підприємств.
Хартпул, Селкерк (Великобританія)
Технологічні парки – ініціатори
Единбург, Саутгемптон, Гілфорд
створення фундаментальні університети, (Великобританія), Мілан, Флоренція
це парки з пріоритетним напрямом в
(Італія), Франкфурт-на-Одері Берлін
області прикладних досліджень.
(ФРН), Нант (Франція)
Парки, що засновані при фірмах.
Уембридж, Ковентри (Великобританія),
Пріоритетом діяльності є створення
Льовен-ла-Нюв (Бельгія), Нюринберг,
передової технології, регіональний
Карслуе (ФРН), Нан (Франція)
розвиток другорядний.
Мікро-університетські – організовує вла- Греноболь, Бордо, Тулуза (Франція),
да при університетах, створення дослід- Дарем (Великобританія), Хайдельберг,
ницьких центрів є другорядною метою Посдам (ФРН)
Дослідницькі центри – сприяють
Малага (Іспанія), Нант (Франція),
інтенсивному розвитку нових
Штутгарт, Лойна (ФРН), Редінг, Норідж
технологій на регіональному рівні.
(Великобританія)
Виробничі університетські –
Нансі, Шамбері, Лілль (Франція),
центри регіонального розвитку, що
Бірненгем, Манчестер (Великобританія),
активізуться регіональною владою.
Ганновер, Ессен (ФРН)

Джерело: [405].
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У світі нині функціонує понад 500 технопаркових структур, у США
їх налічується понад 140, у Японії близько 50, Китаї понад 50 (близько
30% економіки Китаю знаходиться у вільних економічних зонах та індустріальних парках), Великій Британії більш ніж 40, Франції – 30, у
Польщі − 81 індустріальний парк і 14 вільних економічних зон. Понад 100 наукових і технологічних парків функціонують у країнах Центральної та Східної Європи. У Туреччині понад 290 індустріальних
парків [315].
Прикладом найбільш розвиненої і ефективної організації інноваційної діяльності є Національна інноваційна система (НІС) США.
Iснує три найбільш масштабних елемента НІС. По-перше, університети, головною заслугою яких в останні роки є не тільки підготовка
фахівців у галузі високих технологій, а й створення та комерціалізація
технологічних розробок. По-друге, національні лабораторії, що займаються, як правило, виконанням державних замовлень. І, по-третє,
інноваційні кластери, або технопарки, характерною рисою яких є
концентрація на певній території науково-дослідних центрів і високо
технологічних виробництв.
У цій тріаді університети займають особливе місце, оскільки саме
в них, поряд з національними лабораторіями, створюються новації, і
вони надають перший імпульс для просування створених ними новацій у виробництво інноваційної продукції або послуг.
Третій елемент американської НІС – це інноваційні кластери або
технологічні парки, що історично сформувалися на території США,
починаючи з 50-х років минулого сторіччя. Їх головна мета полягає
у мотивації університетів, науково-дослідних центрів і компаній до
створення та комерціалізації інноваційних технологій. Такі кластери,
як правило, виникають на базі територіальної концентрації спеціалізованих постачальників і виробників, пов'язаних технологічним
ланцюжком. Особливе місце серед них займає Silicon Valley – провідний технопарк США, на частку якого припадає 1/3 щорічного обсягу
венчурних інвестицій. На території цього комплексу розташовується
близько 7 тис. високотехнологічних компаній, які розробляють і виготовляють програмне забезпечення, мікропроцесори та іншу продукцію сфери інформаційних технологій. Серед них є лідери в цій
галузі, такі як: Adobe Systems, Advanced Micro Devices, Apple Inc., Cisco
Systems, Intel, Symantec та ін.
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Одним із факторів, що посприяли виникненню інноваційного
кластеру Silicon Valley, називають присутність університетів, і, як наслідок, наявність спільноти висококваліфікованих працівників-випускників університетів. При цьому фахівці можуть змінювати місце
роботи, не змінюючи місце проживання, не пориваючи соціальних
зв'язків, так як на відносно невеликій території сконцентровані підприємства однієї галузі. Цей фактор також сприяє скороченню транспортних витрат підприємств, що виробляють високотехнологічну
продукцію і програмне забезпечення.
Silicon Valley є фактично науково-промисловою агломерацією,
«high-tech» регіоном, найбільшим у світі технопарком: тут у науково-виробничій сфері зайнято понад 2,5 млн працівників. Для
порівняння: у наймасштабнішому європейському технопарку «Софія Антиполіс», розташованому на півдні Франції, зосереджено у
1200 компаніях лише 24 тис. науковців та інженерів.
З'явилися наукові парки у Європі на початку 70-х років. Першими з
них були: дослідницький парк Університету Херіот-Уатт в Единбурзі,
науковий парк Триніті-коледжу в Кембриджі (Велика Британія), Левен-ла-Нев у Бельгії та «Софія-Антиполіс» у Ніцці і ЗІРСТ у Греноблі
(Франція).
Особливої уваги заслуговує досвід Кембриджського технопарку,
створеного на базі всесвітньо відомого університету. Район, що оточує університет, ще 40 років тому був сільською місцевістю. Після
створення технопарку за останні 15 років поблизу нього розмістилися 1600 високотехнологічних компаній, у яких працюють 45 тис.
дослідників, вчених.
Основним видом технопарків у Західній Європі є технологічний.
3. Формування мережі техно- та наукових парків: досвід ближнього зарубіжжя (крани СНД). У Російській Федерації [40] над інноваційним шляхом розвитку країни почали задумуватися ще після
розвалу Радянського Союзу. Одним із найстаріших наукових парків
Росії є створений у 1990 р. Науковий парк Московського державного
університету імені М. Ломоносова. Його засновниками є університет
альма-матер, Міністерство освіти і науки РФ та Інноваційний фонд
при ДКИТ СССР. Наразі у країні накопичений певний досвід організації наукових і технологічних парків на державній та комерційній
основі. Зараз їх у Росії близько 60-ти, половина з яких приватні.
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Інтенсивним поштовхом до розвитку технопарків у РФ стало затвердження у 2006 р. Програми «Створення в РФ технопарків у сфері
високих технологій» [94], що передбачає співфінансування будівництва технопарків з федерального бюджету та Федеральний закон від
2009 № 217-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів
Російської Федерації з питань створення бюджетними науковими та
освітніми установами господарських товариств з метою практичного
застосування (впровадження) результатів інтелектуальної діяльності» [506], який надав широкі можливості дослідницьким вищим навчальним закладам. Так, поправками до Закону «Про науку і державну
науково-технічну політику» надано право бюджетним науковим установам без згоди власника їх майна бути засновниками (у тому числі
спільно з іншими особами) господарських товариств, діяльність яких
полягає у практичному застосуванні (впровадженні) результатів інтелектуальної діяльності, виняткові права на які належать даними
науковим установам. В якості внеску до статутного капіталу створюваного господарського товариства може бути право використання
результатів інтелектуальної діяльності. Крім того дослідницькі університети мають право розпоряджатися долями акцій у статутних
капіталах господарських товариств, власниками яких вони є.
За оцінками «Асоціації кластерів і технопарків», сумарна виручка
всіх резидентів технопарків Росії за підсумками 2016 р перевищила 210
млрд pуб (зростання 10% до 2015 р.). Згідно з експертною оцінкою, обсяг
податкових і митних відрахувань до бюджетів всіх рівнів склав близько
50 млрд pуб (зростання 15% до 2015 р), кількість робочих місць, створених резидентами технопарків становить понад 75 тис» [480].
У сусідньому Казахстані технопарки є національними й орієнтованими на створення у країні нових галузей, що сприятимуть забезпеченню майбутньої конкурентоспроможності казахської економіки,
завдяки використанню наявного науково-технічного потенціалу, фінансових та трудових ресурсів.
Становлення казахської інноваційної системи у сучасному потужному форматі прийшлося на початок ХХІ ст. і відбувається на умовах
максимального зближення науки та виробництва. Наразі там діє 5
потужних національних технопарків, найбільшим та найперспективнішим з яких є створений у 2014 р. Науковий парк при Університеті
імені Назарбаєва, загальна площа якого становить 200 м. кв. [330].
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Цей технопарк є успішним продовженням реалізації плану розвитку
інтелектуально-інноваційного кластеру цього університету.
100 %-ково державними є й технопарки в Білорусії. На теперішній
час у країні діє 9 технопарків, перший з яких – Республіканське інноваційна унітарне підприємство «Науково-технологічний парк БНТУ
«Політехнік» було засновано ще у 1992 р. у Мінську. Технопарк виконує взаємодоповнюючі функції інкубатора малого підприємництва,
бізнес-інноваційного центру, центру трансферу технологій. За час
свого існування технопарк надав підтримку 75 малим інноваційним
підприємствам, з яких 25 розміщуються в технопарку і в даний час.
Для посилення державної підтримки інноваційної діяльності в
країні постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 12 листопада 1998 № 1739 було створено Білоруський інноваційний фонд [389].
Крім того відповідно до Закону Республіки Білорусь від 10.07.2012 р.
№ 425-З «Про державну інноваційну політику та інноваційної діяльності в Республіці Білорусь» стимулювання інноваційної діяльності
здійснюється у різних формах. У цьому напрямку законодавством
Республіки Білорусь передбачені й податкові преференції: 10 % ставка
з податку на прибуток для резидентів науково-технологічних парків,
центрів трансферу технологій; звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інноваційних товарів; звільнення від
податку на додану вартість науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт; майнових прав на результати наукової та науково-технічної діяльності; обладнання, приладів,
матеріалів і комплектуючих виробів, призначених для виконання
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт. Також, до 1 січня 2016 р. науково-технологічні парки і
центри трансферу технологій були звільнені від податку на нерухомість і земельного податку. Крім того передбачено можливість включати до витрат до 2 % виручки від реалізації товарів (робіт, послуг),
вироблених за результатами НІОК (Т) Р.
4. Інституційні можливості ефективної організації інноваційного процесу в дослідницьких університетах України. Діяльність
технопарків. Сьогодні основними стовпами, що лежать в основі формування ринку вітчизняної науково-технічної продукції є закони
України «Про інвестиційну діяльність» (1991 р.), «Про інноваційну
діяльність» (2002 р.), та «Про наукові парки» (2009 р.). Так, завдяки
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Закону «Про наукові парки» провідні українські виші нарешті отримали законну можливість отримувати прибуток від реалізації результатів дослідницької діяльності (ст. 9, п. 2.), а також об'єднувати
матеріальні зусилля та інтереси співзасновників, якими згідно з законом можуть бути вищі навчальні заклади IV рівня акредитації, наукові установи та інші юридичні особи (ст. 1) [165]. Тобто приватні
підприємства та державні організації.
Задля цього у новому (ст. 45, п. 8, 9) Законі України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» наголошено на необхідності створення
ринку наукової і науково-технічної продукції, а також потребі забезпечення належної правової охорони інтелектуальної власності [166].
Згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом «Про
наукові парки», науковим парком є юридична особа, що створюється
з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи
шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації,
контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку.
Партнерами наукового парку можуть бути суб'єкти господарювання,
що уклали з науковим парком договір про партнерство. В українській
практиці цей суб'єкт господарської діяльності часто ототожнюється з
корпорацією. Однак, згідно зі ст. 120 Господарського кодексу України
,корпорація створюється внаслідок консолідації, а не об'єднання і виключно підприємств, а університети до таких не відносяться, що суттєво ускладнює відносини контролю між учасниками-засновниками
створеного по суті об'єднання, зокрема у корпорації «Науковий парк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка».
Таблиця 3.4.2

№
п/п

Найпоширеніші типи інноваційних парків
в українській практиці
Типи

Приклади

Товариства з обмеженою відпові- «Науковий парк Київського національного
дальністю
економічного університету» та ін.
«Науковий парк Київський національний
2. Корпорації
університет імені Тараса Шевченка», «Науковий парк Київська політехніка» та ін.
Науковий парк «Наукоград-Харків» Науко3. Прості наукові парки
вий парк «Радіоелектроніка та інформатика»
тощо
1.

Джерело: [378].
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Наразі в Україні є близько 2-х десятків наукових парків, з яких
майже половина діє при університетах, а інша половина так чи інакше
з ними пов'язана, як Науковий парк «Аерокосмічні інноваційні технології» чи Науковий парк «Центр трансферу технологій цивільного
захисту». Винятково промислових об'єднань досі немає.
Можливості ефективної організації інноваційного процесу в дослідницьких університетах України розглянемо на прикладі провідного університету країни – Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Згідно з затвердженим у 2015 р. статутом Університет є державною юридичною установою, що згідно з чинним законодавством (Законом України «Про вищу освіту» та наказу МОН
[158]) має широкі права та обов'язки, які виникають у процесі діяльності. Зокрема, в межах визначеної Законом юридичної і фінансової
самостійності Університет має самостійний баланс та відокремлене
майно, а також згідно з п. 4, ст. 27 право крім освітньої та наукової
здійснювати інші види діяльності, що не протирічать Закону. Крім
того у статусі дослідницького Університету він отримав додатковий
спектр прав автономної установи, керівництво якої може на власний
розсуд шляхом внутрішніх положень, наказів чи розпоряджень приймати ряд рішень, у тому числі фінансово-господарських, що безпосередньо впливатимуть на добробут його співробітників [459]. Між
іншим Університет має право:
–– формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства
тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;
–– здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність, відповідно до законодавства та Статуту Університету;
–– розпоряджатися власними надходженнями, зокрема, отриманими
від надання платних послуг;
–– відкривати поточні та депозитні рахунки в банках тощо.
І хоча у процесі створення інноваційних структур Університет має
намір брати участь лише шляхом формування спільного статутного
капіталу, причому з боку Університету це тільки внески у формі нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної
власності), по суті вищі, що отримали автономію та дослідницький
статус, такі як Київський національний університет імені Тараса
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Шевченка, мають право і здійснюватимуть фінансово-господарську
діяльність, що передбачає отримання прибутку, а тому не можуть визначатися як неприбуткові організації.
Однак, п.1 тієї ж ст. 27 цього Закону говорить про те, що незалежно
від форми власності Вищий навчальний заклад має працювати на засадах неприбутковості, що фактично протирічить іншим вищезгаданим та встановленим у ньому нормам.
Привілея утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів в Університеті, у тому числі інноваційних структур є у вченої
ради Університету, яка такі рішення ухвалює за поданням керівника
вищого навчального закладу – ректора. Згідно з п. 3, ст. 27, Вищий
навчальний заклад може бути як засновником, так і співзасновником
інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до
напрямів навчально-науково-виробничої та інноваційної діяльності
цього вишу. Крім того п.1 ст.68 дозволяє вишу провадити наукову,
науково-технічну та інноваційну діяльність і через створені ним
юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів
наукової і науково-технічної діяльності вищого навчального закладу
до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.
Отже, формально у країні продовжують декларуватися соціально-орієнтовані (що не передбачають отримання прибутку) принципи
розвитку науково-інноваційної сфери, в основі яких закладено патріотизм, моральність, відповідальність, тощо та на практиці держава
стала закладати інституційні механізми для переходу на комерційно-орієнтовану форму діяльності університетів, так як ці організаційні структури отримали фінансову та господарську самостійність.
Однак чи можна на їх базі чи на безпосередньо на базі вітчизняних
вишів запускати повноцінні проекти на зразок стартапів та спінофів? Адже на сьогодні навіть законодавчого визначення цих термінів
немає [174].
Опрацьовуючи ретельно діюче законодавче поле, доходимо висновку, що і на основі Наукового парку, у тому числі у формі дослідницької корпорації і на базі ЗВО в Україні можна й потрібно розвивати
такі структури.
Щодо можливостей університетів, то згідно зі ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», Вищий навчальний заклад відповідно до законодавства та статуту може надавати фізичним та юридичним особам
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платні послуги. Перелік цих послуг затверджується Кабінетом Міністрів України і наразі крім освітніх там значаться ще науково-технічні
послуги, міжнародне співробітництво, охорона здоров'я, відпочинок,
дозвілля, оздоровлення, туризм, фізична культура та спорт, побутові
послуги, житлово-комунальні послуги та інші [402]. Зокрема, згідно
з переліком викладеного в розділі науково-технічних послуг, при
університеті можна проводити курси, консультації, семінари, практикуми, тренінги тощо. Такі платні послуги можуть надаватися діючими структурними підрозділами або окремими новоутвореними,
що діятимуть на підставі положення, затвердженого відповідно до
законодавства та статуту вищого навчального закладу. Тобто, на базі
вишу можна заснувати первинну адміністративну ланку – структурний підрозділ з робочою назвою «Стратап-центр» [33, 504] чи
«Стратап-школа», де будуть займатися підтримкою університетських інноваційних проектів та проводити лекції, тренінги, консультації, семінари, вебінари, зустрічі з успішними підприємцями тощо у
контексті роз'яснення логіки побудови технологічного бізнесу, тестування наукоємних бізнес-моделей а також інформаційної розкрутки
перспективних бізнес-проектів. Тут же під час спілкування з однодумцями можна буде знайти відповідну команду й отримати інформацію
про всі можливі гранти та конкурси, як в Україні, так і закордоном.
5. Взаємодія університетських підрозділів з трансферу технологій із науковими парками. У провідних університетах світу існують
додаткові організаційні структури з комерціалізації наукових досліджень. Надзвичайно різноманітними вони є університетах США адже
залежать як від особливостей діяльності самого університету (форми
власності, основних наукових та освітніх напрямків, розмірів і структури), так і від особливостей міста, графства або штату, в якому цей
університет розташований.
Так, Пітсбургський університет з річним дослідницьким бюджетом
близько 650 млн доларів, в якому працює більше 12 тисяч співробітників і навчається понад 34 тис. студентів, має у своїй структурі Офіс
менеджменту технологій [858], який виступає як мережевий центр,
що координує всю діяльність по комерціалізації науково-технічної
продукції в університеті. До сфери компетенції цього офісу входить
і підготовка документації по захисту інтелектуальної власності, і фінансова підтримка процесу патентування, і стратегічне планування
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просування продукту до ліцензування, і маркетинг ринку, і юридична
допомога в складанні ліцензійних угод і контрактів, і моніторинг виконання поточних проектів, і фінансова діяльність по розподілу одержуваних доходів, і складання звітної документації, і проведення для
вчених освітніх програм з інноваційного бізнесу, і багато іншого.
Зовсім інша інноваційно-дослідна підприємницька структура
реалізована в університеті Північної Кароліни (North Carolina State
University) [781]. Це розпорошений університет, що складається з
16 кампусів, розташованих у різних частинах штату. При цьому в університеті діє багато підрозділів, пов'язаних з трансфером знань і технологій. Насамперед, це Офіс трансферу технологій (ОТТ), що займається
управлінням інтелектуальною власністю, створюваної в лабораторіях
Університету. По-друге, це Технологічний інкубатор (або бізнес-інкубатор), що надає малим інноваційним компаніям інфраструктурні
ресурси, а також набір інформаційних послуг в області бізнес-планування, маркетингової стратегії і можливостей фінансування їхніх
проектів та розробок. Ще однією не менш важливою ланкою є Центр
розвитку малого бізнесу і технологій Північної Кароліни (SBTDC –
Small Business and Technology Development Center) [823], що має офіси
по всьому штату і працює під управлінням університету Північної Кароліни в тісній співпраці з Адміністрацією малого бізнесу США.
У США поряд з державними існують і приватні університети, які
не тільки не поступаються, а часто і перевершують державні за рівнем
створення та реалізації комерційно привабливих наукових розробок,
і займають верхні рядки у світових рейтингах. Один з таких успішних
університетів – дослідницький університет Дьюка (Дарем, Північна
Кароліна) [656]. За комерціалізацію наукових досліджень в університеті Дьюка відповідає Офіс корпоративного та венчурного розвитку
(Office of Corporate & Venture Development), що складається з трьох
відділів. Відділ ліцензування та підприємств (Office of Licensing &
Ventures) працює як з винахідниками, так і з інвесторами, відповідає
за IP-портфоліо університету, і крім роботи з потенційними ліцензіатами, визначає цікаві підприємцям напрями наукових досліджень.
Відділ з корпоративного науковому співробітництву (Corporate
Research Collaboration) здійснює нагляд за спільним виконанням
університетом та корпораціями великих дослідницьких проектів.
Відділ з розвитку та корпоративних альянсів (Corporate Alliances &
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Development) відповідає за створення і розвиток ділових зв'язків з
індустрією та залучення до університету фінансування з цього боку.
В університеті Меріленд (University of Maryland) за трансфер технологій відповідає Мерілендський інститут підприємництва в галузі
технологій (Maryland Technology Enterprise Institute – Mtech) [755].
Фактично це бізнес-інкубатор з повним набором програм, що підтримують підприємництво в науковій сфері.
Як приклад ефективної організації роботи з комерціалізації наукових досліджень, розглянемо роботу ОТТ Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієго (University of California San Diego – UCSD) [879].
Все, що пов'язано з інтелектуальною власністю, в Університеті проходить через офіс трансферу технологій (ОТТ), який є його структурним
підрозділом. Директор ОТТ підпорядкований ректору Університету.
В ОТТ цього університету працюють 30 співробітників, і він має таку
структуру: ліцензійна група (12 осіб); інформаційна група; група з
управління патентами (працює з юридичними компаніями за затвердженим списком); група з управління фінансами (звітує раз на рік);
група з пошуку ліцензіатів.
Основними завданнями ОТТ є: управління правами інтелектуальної власності; оцінка комерційної цінності та потенціалу винаходів;
реклама та маркетинг винаходів з метою ліцензування або створення
Spin-off компаній; розподіл роялті між університетом та автором.
Робоча філософія ОТТ полягає у тому, щоб проводити маркетинг
та рекламу для всіх інновацій університету, і всім компаніям надавати
рівний доступ до розробок університету. Для того, щоб стимулювати
створення якісних інновацій, ОТТ проводить наполегливу навчальну
та роз'яснювальну роботу з викладачами Університету та головними
розробниками.
Процес подачі і розгляду патентної заявки патентним відомством
США може зайняти 3-5 років. Тому, відразу після подання заявки,
ОТТ переходить до наступного етапу – ліцензування. На цьому етапі
здійснюється пошук інвесторів для створення спін-офф компанії. Це
одне з головних завдань ОТТ.
Ще однією формою комерціалізації, крім ліцензування, є створення Start-up компаній на основі найбільш перспективних винаходів, які мають значний потенціал на ринку, або вони настільки нові та
інноваційні, що можуть змінити галузь та ринок (так звані «руйнівні»,
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або революційні технології). Для цього ОТТ передає новоствореній
компанії інформацію, права на об'єкти інтелектуальної власності,
об'єднує зацікавлені сторони, але не вкладає у компанію гроші університету. Від ліцензіатів і від створених Start-up компаній Університет
отримує роялті, зазвичай, за ставкою 3% від обсягу продажів, що становить не менше 5-6, а іноді і понад10 мільйонів доларів США на рік.
Таким чином бачимо, що ОТТ виконує попередню роботу з комерціалізації наукових досліджень, яка складається з кількох основних
етапів – маркетинг та реклама для усіх інновацій університету, забезпечення захисту інтелектуальних прав, ліцензування та передача науково-технічної продукції (НТР) спін-офф та старт-ар компаніям для
розвитку бізнесу.
Науковий або технологічній парк підключається на етапі створення спін-офф та старт-ар компаній та забезпеченні сприятливих
умов для ефективного розвитку наукоємного бізнесу. Таким чином,
ефективна взаємодія ОТТ та Наукового парку є необхідною умовою
отримання кінцевого позитивного комерційного результату.
Отже, досвід розвинених країн показує, що інноваційний процес
швидше за все здійснюється там, де створюються і впроваджуються
його нові організаційні моделі. Найбільш ефективними серед них
вважаються структури технологічних та наукових парків з належними умовами для активного розвитку інноваційних підприємств та
інноваційного бізнесу.
Науковий парк або технопарк дає можливість успішно реалізовувати наукові розробки, тобто сприяє комерціалізації НДДКР; для
українського ринку наукомістких технологій це відносно нове явище,
але в той же час на Заході організація подібних структур цілком
звична для великих університетів [38].
Передумовою успішної роботи з комерціалізації наукових досліджень є ефективна взаємодія структурного підрозділу Університету –
офісу з трансферу технологій і Наукового парку, який, зазвичай, є
окремою юридичною структурою.
Однак, заради сприяння залученню фінансування для діяльності
малих інноваційних підприємств, а також гарантування якості інформації, що надається потенційним інвесторам, варто покращити
відносини контролю між учасниками-засновниками створеної
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корпорації «Науковий парк Київський національний університет
імені Тараса Шевченка».
Рекомендації на рівні держави:
–– фінансування створення окремих технологічних зон при провідних університетах або однієї великої зони для окремих регіонів,
але з обов'язковим виділенням власних секторів в таких зонах для
провідних університетів;
–– утворення відповідних цільових інвестиційних фондів;
–– зниження податків, надання інших цікавих преференцій для розвитку інноваційного бізнесу.

3.5. Інформаційно-комунікаційні інструменти активізації
трансферу технологій: кейси дослідницьких університетів
розвинених країн світу
Внаслідок останньої інтелектуальної революції, яка призвела до
суттєвого спрощення комунікаційних відносин, світ поглинув процес
глобалізації. Роль інформації у суспільному житті та перетворення її
на основний стратегічний продукт, володіння і розпорядження яким
забезпечує ключові позиції у сучасному світі, постійно зростає. Теперішній інформаційний простір став ареною боротьби за лідерство
на міжнародних ринках за досягнення поставлених стратегічних і
тактичних цілей. Саме тому більша частина суспільства при побудові
графіків перспективних технологічних траєкторій для просування на
ринки вироблених у них товарів та послуг йде поряд з налагодженням процесу підвищення обізнаності про ці ноу-хау, насамперед
через засоби масової інформації. Однак, країнам, що розвиваються
бракує бази знань, про те, які інструменти і у якій послідовності
краще застосувати для диверсифікації господарської інфраструктури
у сфері трансферу технологій у безперервному процесі кон'юнктурних, економічних та політичних змін. Крім того вони не володіють
інституційними механізмами та навичками для нейтралізації обмежень та переведення ефективної політики змін у царині ноу-хау.
Звісно, що основними перевагами при визначенні траєкторії технологічного розвитку є: ринкові стимули, структура нормативних актів,
зміст та якість досліджень і освіти й соціальні цінності однак, особливе значення при досягненні успіху має популяризація винаходів
та розробок. Адже основним обмежуючим фактором для здійснення
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прогресивної технологічної трансформації у суспільстві передусім
є рівень підприємницької культури середовища, в якому розробляються і використовуються технології і у якому не приділяється або
недостатньо приділяється увага розповсюдженню інформації про дослідницькі досягнення та їх можливості для господарства.
Теоретичні та практичні аспекти аналізу ефективності інструментів трансферу технологій, а також маркетингу та дифузії інновацій в тій
чи іншій мірі розглядалися у працях українських та закордонних авторів, зокрема: М. Біанчі та А. Ді Бенедетто [600], О. Жилінської [145],
А. Ігнатюк [188], Ф. Котлера [739], Г. Кушнір [260], А. Мазеніна [279],
М. Ситницького [444], І. Татомир [475], Е. Роджерса [813], С. Фірсової [150], С. Франзò та Ф. Фраттіні [600] та ін. Віддаючи належне
напрацюванням зазначених теоретиків, варто зазначити, що українська специфіка інноваційного розвитку наразі вимагає апгрейту механізмів технологічного трансферу, а тому вивчення кращих світових
практик у сфері передачі технологій є надзвичайно актуальною.
Сучасні техніки передачі технологій на комерційній основі передбачають експансію нових споживацьких ринків та посилення конкуренції з діючими фірмами, що продукують чи впроваджують подібні
або аналогічні технології у певному господарському сегменті. Саме
тому попри величезні плюси від впровадження нових технологічних
рішень у найрізноманітніші аспекти життєдіяльності людства далеко
не усі країни зацікавленні у тому, щоб все, що завгодно заходило на їхній ринок. Адже при цьому ніхто не може заборонити новим гравцям
керуватися напрацьованими і добре зарекомендованими прийомами
й методами для повного завоювання місцевих конкурентів, а це часто
призводить до негативних незворотних наслідків для локальних підприємців. Університети як потужні центрові поля, які також заради
власного процвітання змушені враховувати й керуватися законами
ринкової економіки, наразі перебувають у вирії стратегічних війн між
собою та компаніями, що претендують на лідерство у високотехнологічних галузях. Про «наукові війни» є чимало публікацій [860; 700]
але вони, як правило, не проливають світло на їх істину причину – боротьбу за капітал.
Протягом більшої частини своєї історії, починаючи з XI-XII століть
,університети, в основному європейські, займалися тільки передачею
знань. Лише в XIX столітті у Німеччині перед університетами поклали
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завдання виробляти та розповсюджувати знання. Нова німецька модель розвитку університетів виявилася дуже вдалою і незабаром почала відтворюватися у Сполучених Штатах (США) [806]. Первинна
конкуренція між університетами за відомих лекторів переросла в суперництво за інвестиції. Зараз американські дослідницькі університети стали передовими життєво-важливими знаннєвими центрами,
що працюють заради піднесення національної та регіональної економіки. Основним показником їх успішності є кількість отриманих
Нобелівських премій. Більшість спроб інших країн повторити успіх
американської університетської моделі через надмірну централізацію та бюрократію були безрезультатними. Проте останніми роками
швидко зростає якість досліджень та навчання східноазійських університетів. Ці університети (особливо в Китаї) прагнуть стати найуспішнішими у майбутньому. Конкурентні війни на світовому ринку
знань вимагають прогнозування майбутніх викликів університетів і
готовності відповісти на них.
У 2018 р. журнал Forbes звернув увагу громадськості на те, що невеликим університетам стало значно важче боротися за «місце під
сонцем» [743]. Їм доводиться вдаватися до оптимізації своїх ресурсів:
зменшувати викладацький штат, демпінгувати ціни за освітні послуги,
вводити он-лайн та літні навчальні курси, здійснювати активний
трансфер іноземних студентів, звертатися до великих спеціалізованих консорціумів для передачі управління їм справ своїх працівників
у сфері охорони здоров'я, страхування та пенсійного забезпечення, а
також об'єднуватися з бізнесом та конкурентами задля збереження й
розвитку необхідної інфраструктури.
Впродовж останнього десятиліття університети різних рівнів та
напрямів розвитку у багатьох країнах світу у боротьбі за ринок стали
працювати над виробленням дієвих конкурентних стратегій. Звісно,
ми більше чуємо і знаємо про стратегії, які дозволяють оптимізувати
навчальний процес та залучити більше студентів [660; 720]. У більшості з них стратегічні основи розвитку науки закладені поверхнево.
Однак наразі університетський менеджмент усе більше зміщує акцент
на продукуванні ефективних інноваційно-дослідницьких моделей та
стратегій університетського розвитку. Сьогоденний світ постійно
поглинають глобальні проблеми у сферах охорони здоров'я, енергетики, довкілля, харчування та соціальної справедливості. Тому відомі
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сучасні дослідницькі університети, такі як Гарвард у своїй діяльності стали все більше використовувати стратегії, які демонструють
людству їх безапеляційно важливу роль у пошуках відповідей для
вирішення складних повсякчасних суспільних викликів. Поступово
громадськість у розвинених країнах усвідомила, що університети можуть бути не тільки науковими центрами для нових відкриттів (нових видів лікування чи продуктів), а й каталізаторами розвитку нових
галузей та суб'єктами, які серйозно впливають на формування курсу
соціально-економічної політики. Тепер крім посилення фокусу на
розширення можливостей дослідницької сфери в університетських
науково-інноваційних стратегіях використовується активне залучення в інноваційний процес не лише аспірантів та студентів, а й усі
інші суспільні групи (влада/держава, бізнес, домогосподарства тощо).
Важливу роль у цьому процесі відіграє продуманий інноваційний
брендинг та маркетинг [842].
Залежно від вибору стратегії і методу просування технологій на
ринок обирають й інструменти трансферу. Основними інструментами трансферу знань та технологій є [279; 723] (рис. 3.5.1):
–– політичні, які насамперед використовуються для подолання різноманітних бар'єрів (формування можливостей для розвитку інноваційної сфери: ухвалення відповідних законодавчих рішень;
підписання довгострокових угод про партнерство і співробітництво; зміна політики торгівлі та іноземних інвестицій; пошук можливостей проведення оцінки технологій міжнародними
організаціями);
–– фінансові (виділення коштів на розвиток інфраструктури; надання
грантів, позик та субсидій; закупівля обладнання, програмного забезпечення та послуг; надання кредитних гарантій; здійснення непрямої фінансової підтримки інновацій у приватному секторі тощо);
–– інфраструктурні (наявність: спеціалізованих офісів по трансферу
технологій; придатних до відповідної роботи приміщень, обладнання, програмного забезпечення тощо);
–– управлінські (формування та реалізація інноваційних стратегій та
підприємницького мислення в організаціях/університетах, інституційна підтримка, навчання оцінювати та управляти новоствореними технологіями);
–– кваліфікаційні (наявність відповідних кваліфікаційних навичок у
спеціалістів з управління інноваціями);
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–– інформаційні (публікації науковців у фахових наукових виданнях,
промоушен, реклама, формування позитивної репутації, іміджу
тощо);
–– комунікаційні (налагодження комунікаційних та партнерських
відносин в рамках роботи європейських програм, таких як EEN та
ін., а також організація та участь у конференціях, виставках, ярмарках, форумах).

Рис. 3.5.1. Основні інструменти трансферу технологій

Джерело: складено автором.

Усі ці вищеперераховані інструменти є дуже важливими для здійснення успішної передачі технологій. Однак, якщо про одні з них ми
чуємо повсякчас, то на інші продовжуємо не звертати належної уваги.
В українській університетській практиці лише починають певною мірою працювати з деякими інструментами, які вже досить давно використовують в усьому світі.
Комерційна агресія мас-медіа. Погодьтеся, що успіх просування
нової технології на ринок багато у чому залежить від правильного
й своєчасного способу передачі інформації про нові знання та технологію. Швидке поширення відомостей про нові знання чи досягнення серед громадськості уможливлюють засоби масової інформації
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(далі – ЗМІ). У забезпеченні маркетингової підтримки для цінних
об'єктів інтелектуальної праці агресивна наступальна концепція
мас-медіа має вирішальну роль. Адже в міжнародному просторі медійні структури передають потоки різноманітної інформації, що формує ставлення суспільства до того чи іншого предмета обговорення.
Найпоширенішеними засобами масової комунікації у світі є: телебачення, преса (газети, журнали, книги), радіо та інтернет. Шляхом застосування інформаційно-комунікаційних інструментів у трансфері
технологій за допомогою ЗМІ задіюються майже усі їх ключові функції [95]:
–– інтеграційна (підтримує входження суспільства в інформаційний
простір);
–– соціалізації (пропагує певний стиль життя, а також моральні
цінності);
–– комунікаційна (засобом інтерактивного спілкування в ефірі дає
змогу людям висловити свою точку зору на ту чи іншу проблему);
–– інформаційна (задовольняє потребу слухача в інформації);
–– просвітницька (набуття нових знань);
–– організаційна (спонукає людей до дії та до прийняття рішень);
–– вихована (впливає на формування громадської думки).
Навіть розважальну функцію (допомагає відволіктися від щоденних проблем і просто відпочити) можна використати завдяки пізнавальним програм чи мультфільмам для дітей та дорослих. Потрібно
тільки творчо й цікаво подати потрібну інформацію у вигляді відповідного медійного продукту.
Наразі топові університети світу використовують чи не усі перераховані засоби для поширення інформації про свої наукові, освітні чи
управлінські досягнення, події, заходи, конкурси тощо. Так, з 2000 р.
власний телеканал (UCTV) успішно працює в University of California
[878] – провідному дослідницькому університеті США, що об'єднує
десяток кампусів та три національні лабораторії. Основним завданням телеканалу є демонстрація потужності та багатофункціональності цього університету. UCTV висвітлює процеси викладання та
дослідження свого університету, а також формує культуру знань у людей по всьому світі. Для широкої аудиторії UCTV представляє досить
розгорнений спектр програм про освіту, науку, медицину та охорону
здоров'я, мистецтво та музику, суспільні проблеми, бізнес та сільське
господарство. Формати програм включають документальні фільми,
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лекції факультетів, наукові симпозіуми, художні вистави тощо. Для
доведення важливої інформації до громадськості канал використовує
кабельний та онлайн-формат, YouTube, iTunesU, Roku та мобільні додатки. Таким чином UCTV поширює важливу та цікаву інформацію
далеко за межі своїх кампусів. Також UCTV охоплює й спеціалізовану
аудиторію, зокрема викладачів, транслюючи для них професійні тренінги та семінари. Свої телеканали мають і багато інших відомих університетів світу. Провідні дослідницькі університети світу видають
і власні наукові журнали та просвітницькі газети. Однак, як у будьякому іншому сегменті ринку використання у трансфері технологій
мас-медіа має свої переваги й недоліки (табл. 3.5.1).
Таблиця 3.5.1.

Основні переваги та недоліки використання мас-медіа
для комерційної популяризації університетських технологій

Преса (газети, журнали)

Телебачення

ЗМІ

Переваги
– найбільша різновікова
та різногрупова глядацька
аудиторія;
– найкращий ресурс для
створення представного
іміджевого образу;
– найбільш дієвий вплив на
свідомість людини через різні
органи чуття – зір і слух;
– можливість миттєвої
комунікаційної реакції на
інформацію.

Недоліки
– медійний ресурс дорогий у
використанні;
– складність виготовлення
інформаційного ролика найбільша;
– інформаційний час очікування
довготривалий, може досягати кількох
місяців;
– інформація, що подається, є
швидкоплинною;
– не може працювати без спеціального
обладнання та централізованої подачі
електрики.

– зручність використання,
адже читати можна будь-де;
– читач отримує вичерпну
скомпоновану інформацію;
– можливість скористатися
цією інформацією у зручний
для себе час;
– немає потреби у спеціальному устаткуванні;
– можливість збереження інформації для повторного використання.

– чималі витрати на друк накладу;
– фактично відсутній зворотній зв'язок
з аудиторією;
– складнощі при потребі швидкого
охоплення широких цільових
аудиторій;
– у віддалених населених пунктах може
бути відсутня доставка.
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Радіомовлення

Продовження табл. 3.5.1.
ЗМІ
Переваги
Недоліки
– широке охоплення
– інформація швидкоплинна;
слухацької аудиторії (радіо
– зазвичай інформаційні повідомлення
можуть слухати навіть
подаються стисло, через що вони
неписьменні та незрячі);
пропускаються та забуваються;
– цілодобове віщання;
– виникає необхідність повторювати
– відносно недороге у
важливу інформацію;
використанні (його можуть
– часто слухачі сприймають радіо як
собі дозволити навіть ті, у
приємний звуковий фон і не слухають
яких не має коштів на інші
його уважно, тому реальний розмір
інформаційні засоби);
аудиторії, що охоплюється, може бути
– радіоролики підготувати
незначним;
легше, швидше і дешевше, ніж – відсутність зорового образу не
ролики для телебачення;
дозволяє передавати багато деталей.
– можливості націлювання
на певну аудиторію завдяки
вибору типу радіостанції;
– можливість швидко оприлюднити цікаву інформацію,
яка швидко потрапляє в ефір;
– радіосигнал поширюється на
більш віддалені відстані;
– може працювати без централізованої подачі електрики.
Інтернет:
– можливість широкого
– необхідність придбання відповідної
• представохоплення цільової аудиторії; техніки та її обслуговування;
ницькі сайти – ресурс найдешевший у
– у віддалених від цивілізації районах
університе- використанні;
можуть бути складнощі з доступом до
тів;
– встановлення візуальної
інтернету;
• новинні
та
вербальної
комунікації
з
– увага від сприйняття великої
інтернетцільовою аудиторією;
кількості інформації дещо розсіюється.
сервіси;
–
поширення
необхідної
• соціальні
інформації миттєве;
форуми;
– можливість перегляду
• групи у
соціальних інформації, що зацікавила
мережах.
безліч разів.
Джерело: складено автором на основі [95].

Потужним недорогим інструментом практичної комунікації, який
можна і слід використовувати для комерційного просування технологій та проведення відповідних маркетингових досліджень на ринку
інновацій, є соціальні інтернет-мережі. У 2019 р. аудиторія інтернету
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налічувала 4,39 млрд чол., а у соціальних мережах було зареєстровано 3,48 млрд користувачів [651]. Дослідження компанії Social Media
Examiner 2018 року показало, що зараз фактично усі маркетологи
використовують соціальні мережі для продажу товарів чи послуг,
розвитку бізнесу, а також для прийняття важливих рішень [840].
Основними перевагами використання соціальних інтернет-мереж у
ринковому маркетингу є те, що вони дозволяють досягти кращої взаємодії з клієнтами, збільшити продажі продукту, швидко відслідкувати
та відреагувати на споживчі настрої, збільшити та покращити ділові
партнерські відносини та ін. Безперечно, що безпосереднє спілкування з потенційними споживачами, партнерами чи інвесторами дає
більший результат у просуванні продукції на ринку. Пости в соціальних мережах можуть мати цільовий характер, там можна створювати
цільові групи, яким надається більш сконцентрований інформаційний посил про певний продукт чи послугу. Також для привернення
уваги користувачів соціальних мереж до продукту маркетологи часто
вдаються до: проведення конкурсів та формування спеціальних пропозицій, оприлюднення доказів для формування довіри до продукту,
прямої реклами та ін. [637].
Сьогодні поширеними платформами соціальних медіа, якими користуються маркетологи, є Facebook та Instagram. Частка Facebook у
глобальному маркет-соц-просторі займає 67%. Наразі це основна платформа для маркетологів. Згідно з офіційною інформацією, у Facebook,
станом на 31 грудня 2018 року було 1,52 мільярда активних користувачів у світі, які відвідують сайт хоча б раз на день, а 2,23 мільярда –
принаймні раз на місяць [673]. Instagram – це перспективна соціальна
мережа, яка стала бізнес-майданчиком для комфортної комунікації
брендів і користувачів. 2018 рік Instagram завершив із більш ніж 1 млрд
користувачів. У Instagram є понад 2 млн щомісячних рекламодавців
та 25 мільйонів бізнес-профілів. За оцінками, на кінець 2018 року в
Instagram перебували 71 % американських підприємств [721]. Twitter
має близько 320 мільйонів користувачів, які можуть розміщувати твіти
з обмеженням до 280 символів [398]. Twitter дуже популярний веб-сайт
у знаменитостей, проте тут також можна розмістити інформацію про
компанію, про акції, що нею проводяться, чи спеціальні пропозиції.
Тому Twitter це фантастичний інструмент для формування бренду та
надання йому особливих індивідуальних рис. Ще один професійний
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сайт, який вважається найбільшою у світі аудиторією впливових
професіоналів в одному місці і який успішно використовується для
маркетингового просування продуктів – це LinkedIn. У LinkedIn зареєстровано понад 3 мільйони компаній [747]. За рахунок постійного
оновлення через LinkedIn компанія може більше розповісти про себе
чи свою продукцію, ніж через фірмовий сайт. І це краще приваблює
потенційних партнерів та клієнтів. До того ж маркетинг на LinkedIn
є відносно недорогим, а тому приносить на багато більший прибуток на витрачений на цю справу долар. Загалом сьогодні у світі існує
близько 200 популярних соціальних сайтів, і цей перелік продовжує
зростати [748]. Більшість цих сайтів мають багато вбудованих інструментів, які дозволяють оцінювати аналітику персональної сторінки,
визначати тенденції та краще розуміти своїх клієнтів. Чудовим засобом поширення інформації про організацію (університет) та продукт,
що пропонують клієнтам (винаходи та розробки), є відео-опція у You
Tube. Наразі це найпопулярніший в бізнесі соціальний медіа-ресурс,
який використовують демонстрації реклами. Станом на кінець 2018 р.
YouTube мав понад 1 мільярд соціально-активних користувачів (в основному 18-34 років) у 91 країні світу [917].
Наразі провідними світовими університетами успішно використовуються (у тому числі для популяризації й передачі технологій)
такі популярні соціальні веб-мережі, як Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn та You Tube. Ці додатки дозволяють окремим особам чи групам людей обмінюватися ідеями, зображеннями, відео тощо у віртуальних спільнотах. Так, у Facebook існують нескінченні можливості
для просування будь-якого бізнесу, особливо там, де потрібна візуалізація продукції та громадське підтвердження якості отриманих
товарів чи послуг. Свої сторінки у цій та інших соціальних мережах
мають чи не усі топ-університети світу, серед яких і University of
Cambridge [880], і Harvard University [701], і University of Oxford [885].
На них вони розміщують інформацію про нові дослідницькі здобутки
та інші професійні досягнення своїх співробітників та випускників,
стипендіальні програми, конкурси, форуми, пожертви тощо. Тим
самим вони формують у аудиторії чітке уявлення про те, що дослідження їхніх талановитих науковців реально допомагають покращити життя мільйонів людей в усьому світі, так як направлені на
вирішення реальних проблем. Завдяки такому підходу у платників
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податків у таких країнах не виникають питання, чому на дослідження
та розробки держава витрачає значні фінансові ресурси. Вони пишаються такими досягненнями. Крім того завдяки соціальним мережам
напрацьовуються нові контакти, партнерських відносини та шляхи
співробітництва.
Лідерами думки є ті, хто спочатку створює або знайомиться з медіа-контентом і інтерпретує його в своїх власних думках. Згодом такі
думки поширюються на широку громадськість, яка стає послідовником думки [834].
Важливість соціальних мереж для додаткового залучення аудиторії, а саме потенційних студентів, слухачів чи дослідників усвідомлюють і в Україні. Вже багато відомих українських вишів представлені у
Facebook, Instagram, LinkedIn чи Twitter. Одним із перших сторінку на
Facebook створив і найпотужніший університет країни – Київський
національний університет імені Тараса Шевченка [222].
З метою ефективнішого позиціонування на ринку винахідницької продукції (нової технології, ідеї чи послуги) застосовується маркетингова сегментація ринку, яка здійснюється на основі соціальної
стратифікації споживачів – асоціації товару з соціальним класом
споживачів на основі визначення відповідних показників (освіта,
дохід, вік, стать). Оскільки теперішнє суспільство має надлишкову
пропозицію товарів на ринку, то життєві цикли ноу-хау стають дедалі
коротшими. З одного боку більшість інноваційної продукції є комерційно-невдалою, але з іншого – більша частина прибутку поступає
завдяки реалізації нових продуктів. Вплив форми масової комунікації, зокрема через соцмережі на користувачів в основному досліджує
теорія поведінкового маркетингу. Поведінковий маркетинг у діяльності організації — це управління поведінкою індивідів, груп та організацій загалом та їх взаємодія з суб'єктами ринку на основі принципів
маркетингу [604].
Чудовим комунікаційним методом взаємодії із цільовими групами користувачів у соцмережах є аутріч (англ. outreach) – один з
напрямів в крауд-маркетингу, дієвий спосіб нарощування посилань
(лінкбілдінга), що передбачає домовленість з власникамим сайтів,
блогерами про розміщення на їхніх веб-ресурсах повідомлень (статей або рекламних чи інформаційних банерів) про компанію, бренд
чи продукцію.
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Отже, наразі провідні університети світу використовують досить
широкий спектр інструментів для ефективного просування комерційно-привабливих результатів інтелектуальної діяльності науковців
на ринок. Важливе місце серед них належить інформаціїно-комунікаційним інструментам та засобам масової інформації. Засоби масової інформації, зокрема соціальні мережі, є потужним недорогим
інструментом, який дозволяє використовувати дієві методи для ефективного просування на ринках комерційно-привабливих результатів
інтелектуальної діяльності науковоців дослідницьких університетів.
Топові університети світу, такі як University of Cambridge, Harvard
University та University of Oxford Facebook задля підтримки власного
іміджу та поширення інформації про їхні дослідницькі новинки вже
давно та успішно використовують різноманітні соціальні та інші мережеві платформи, такі як Instagram, Twitter, Twitter, LinkedIn чи You
Tube. На жаль в Україні цей дієвий тренд тільки починає набувати
поширення.
Інноваційним інструментом активізації трансферу технологій у
дослідницьких університетах також є інноваційний маркетинг. Маркетингове лідерство є запорукою успіху сучасних дослідницьких
університетів. Це актуальний ефективний інструмент економічної,
політичної та культурної інтеграції та об'єднання науково-дослідних
університетів. Наразі найкращими маркетинговими методами успішного розповсюдження інновацій є заходи щодо розвитку інноваційного маркетингу в соціальних та інших комунікаційних мережах,
комунікаційно-пошукових пошукових платформах, зокрема таких як
мережа Enterprise Europe Network.

3.6. Джерела і ресурси фінансування академічної науки:
кількісні характеристики та сучасні проблеми
Дедалі важливішим питанням для сучасних дослідницьких університетів є диверсифікація фінансування. Зараз вони отримують
доходи не лише з державного бюджету, а й від: діяльності з обміну
знаннями, постійного підвищення професійного розвитку; консультаційних послуг, оренди новітнього обладнання, а також комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Так, дохід від передачі знань
і технологій Кембриджу (Cambridge Enterprise) протягом фінансового
року (2017/18 рр.) становив 14,1 млн фунтів стерлінгів. Це значна
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сума порівняно з досягненнями українських вишів, однак вона покриває ледь половину витрат цього університету, що спрямовуються
на розвиток науки у ньому. У 2018 р. звітному році сумарні витрати
Кембриджу лише на академічний обмін досвідом становили 21,6 млн
фунтів стерлінгів, крім того на заробітну плату вченим було спрямовано 6,3 млн фунтів стерлінгів, на утримання іншого персоналу та
на інші операційні витрати було витрачено 4,8 млн фунтів стерлінгів [881]. Інвестиції в активи ІВ (патенти і корисні моделі) – 792 тис.
фунтів стерлінгів. Протягом 2018 року у цьому університеті було надано 401 консультаційну підтримку, укладено 46 комерційно-дослідницьких угод та подано 258 заявок на отримання патентів. На даний
час Cambridge Enterprise управляє 1 473 активними проектами в галузі ІВ, ліцензування та консалтингу та 74 пайовими контрактами,
при цьому на всіх етапах процесу комерціалізації задіяно 1 605 дослідників [882]. В екосистемі Кембриджу зосереджено 4700 фірм,
що працюють із новими знаннями для створення та впровадження
інноваційних продуктів та рішень. На знаннєво-підприємницьку
сферу Кермбриджу працює понад 61 тис. людей. В результаті його загальний прибуток від комерціалізації знань сягнув 12,3 млрд фунтів
стерлінгів [882].
10 липня 2019 р. Кабінетом Міністрів України було схвалено
Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030
року, змістом якої передбачено й активізацію інтеграції української
освіти та науки у європейський знаннєвий простір [425]. Цю траєкторію інноваційно-знаннєвого академічного руху визнано найбільш
перспективним шляхом збереження, модернізації та примноження
українського науково-технічного потенціалу. В рамках реалізації даної Стратегії запроваджується інтенсифікація налагодження ефективного інноваційного менеджменту в українських університетах.
Адже перед спільнотою теперішніх українських новаторів стоїть маса
завдань, які потребують негайного вирішення. Водночас в академічній та урядовій царині України досі немає чіткого та однозначного
уявлення про те, яким чином краще розв'язувати ті чи інші проблеми
у сфері науки, як ефективно поєднувати зусилля науковців та господарчі потреби, які інструменти варто використовувати для належного
фінансово-технологічного розвитку вітчизняного науково-технічного
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потенціалу та просування комерційно-привабливої дослідницької
продукції на український та зарубіжні ринки.
Дилема при обговоренні виважених механізмів фінансування університетських досліджень перед науковцями та практиками постала
давно. Поступово традиційні моделі втрачають свої переваги і на
зміну їм приходять нові, які покликані відповідати сучасним суспільним запитам та здатні реагувати на зміни у конкурентному, сповненому ризиків інтернаціональному ринку таких специфічних товарів
та послуг. У цьому зв'язку, відомі соціологи Лундського університету
(Швеція) М. Беннер та У. Сандстром зазначають, що зміна домінуючої форми фінансування наукових досліджень визначає зміну норм
їх ефективності та інституційної значимості у суспільстві, і це не
завжди призводить до прогресивного ефекту у цій сфері [596] Професор Університету Йоенсуу (Фінляндія) Т. Таммі акцентував увагу наукової спільноти на тому, що сьогоднішня європейська дослідницька
політика зосереджена на зовнішньому фінансуванні університетів,
конкуренції між університетами та орієнтації на більш практичні,
економічно-вигідні результати наукових досліджень [846]. Знаний
оксфордський вчений К. Павітт доводить, що в сучасній інноваційно-політичній практиці добре розвивається інформаційно-теоретична модель публічної підтримки фундаментальних досліджень, що
розроблена в США наприкінці 1950-х років. Основною її вадою є те,
що незважаючи на характерну мультидисциплінарність, вона мусить
витримувати посилений тиск з боку урядів, що вимагають у результатах наочної корисності досліджень. Однак очевидна практична цінність має місце далеко не в усіх науково-експерементальних секторах,
а більше у біомедичному та програмному, а тому між багатьма фундаментальними національними дослідженнями та їх господарським
застосуванням продовжують зберігатися більш складні соціально-економічні зв'язки [791]. Аналіз інституційних механізмів розвитку
нових форм виробництва знань починає все більше привертати увагу
й українських вчених. Так, обґрунтовані висновки щодо визначення
показників оцінювання продуктивності та економності використання
бюджетних коштів у т.ч. на дослідницьку діяльність вітчизняними закладами вищої освіти зробили А. Дідик та Ю. Погорелов [124].
Таким чином, огляд сучасних теоретичних напрацювань на предмет пошуку оптимальних шляхів фінансування академічної науки
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виявив, що окрім суспільного визнання наукових досягнень у світовій
практиці провадиться політика підкреслення комерційного потенціалу результатів університетської інтелектуальної діяльності, а відповідно з цим ведуться дебати щодо розроблення дієвих механізмів
задля збільшення економічної ефективності проваджуваних експериментально-дослідницьких робіт. Наразі у цьому зв'язку існує чимало
протидіючих теорій, що висвітлюють ризики, переваги та перспективи як для вчених, так і для держави.
Найактуальніші та серйозні виклики, що стоять перед дослідницькими університетами, пов'язані з реалізацією новітніх глобальних тенденцій розвитку науки, її узгодженням з еволюційним рухом у вищій
освіті та суспільними запитами сьогодення й майбутнього. Науковий
прогрес вимагає потужного пулу ресурсів (фінансових, інтелектуальних, інформаційних, організаційних та ін.), рівень яких увесь час
коливається, а подекуди й стрімко знижується, через що присутня
постійна потреба у підвищені теоретико-практичної актуальності,
якості, суспільної значущості й корисності результатів наукових досліджень. Тому інтерес до теми переходу технології, що з'являється в
ході теоретико-прикладних університетських досліджень, в успішно
діючий бізнес, який дає поштовх інноваційному розвитку держави у
глобальному суспільно-економічному просторі існує постійно.
За даними UNESCO, у 2019 р. глобальні витрати на НДДКР досягли рекордних показників – майже 1,7 трлн дол [871]. Близько 80%
витрат складають капіталовкладення 10 країн-лідерів. Втім, у рамках
досягнення пріоритетних цілей сталого розвитку усі країни зобов'язалися істотно збільшити державні та приватні витрати на НДДКР, а
також кількість дослідників до 2030 року.
Базовим джерелом фінансування університетської науки у розвинутих країнах світу є державний бюджет. Уряди США, країн європейської співдружності та азіатського регіону виділяють значні
кошти дослідницьким університетам з метою створення на їх базі
наукових знань або технологічних ноу-хау. Так, федеральне фінансування досліджень Вашингтонського університету у 2018 р. становило
1,35 млрд дол. [888]. Найважливішим джерелом фінансової підтримки
наукових досліджень одного з провідних дослідницьких університетів
США – Каліфорнійського університету також є федеральні фонди. У
2018 р. цей університет отримав 2,95 млрд дол. федеральних наукових
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премій, що становить більше половини загальних фінансових надходжень на розвиток його наукових починань [877].
Однак не секрет, що зараз дослідники розвинутих країн світу
стикаються з усе більш жорсткою конкуренцією за гроші. Тому
урядники цих держав намагаються налагодити тісну співпрацю з
університетами з метою формування та встановлення нових дієвих
моделей фінансування дослідницьких університетів, наукових команд чи окремих творців. Так, аналітики сфери наукової політики
США Д. Говард та Ф. Лаірд визнали, що фінансова обмеженість та
певна неефективність у розподілі та використанні коштів на дослідження є серйозним стримуючим фактором розвитку американської
науки [710]. У цьому зв'язку стимулюється передача на комерційних
засадах академічних знань та технологій безпосередньо бізнес-суб'єктам, зокрема шляхом утворення стратегічних державно-приватних
партнерств та заснування наукоємних університетських компаній.
Проте такий підхід часто створює психологічно-складні конкурентні
умови роботи, через які багато творців відчувають емоційний дискомфорт. Так, результати опитування 6300 аспірантів з усього світу,
що було опубліковане 11 листопада 2019 р. у найпрестижнішому науковому журналі, який видається у Великобританії «Nature», показали,
що молоді вчені часто перебувають у стані тривожності та депресії.
Ці висновки підтверджуються результатом соцопитування 50000 аспірантів Національним агентством підвищення якості вищої освіти
Великобританії «Advance HE» [859].
Попри це провідні дослідницькі університети, а насамперед американські, як приватні, так і державні, справедливо визнані основними
рушіями економічного розвитку регіонів, в яких вони розташовані,
адже вони продукують більшість науково-технологічних новинок у
країні та виконують більше половини науково-технічних досліджень
у США [805]. Ключовим фактором технологічного піднесення США є
тісні усталені зв'язки та співпраця між компаніями та мережею першокласних університетів. В основі успіху інноваційних кластерів, таких як Кремнієва долина, маршрут 128 та дослідницький трикутник
Північної Кароліни, стоять регіональні дослідницькі університети,
що мають давню місію сприяти економічному розвитку країни шляхом розробки нових технологій, передачі їх місцевій промисловості
та стимулювання піднесення наукоємного бізнесу в інкубаторах та
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наукових парках, орієнтованих на університети. Тому, компанії, що
інтенсивно працюють з технологіями, зазвичай розміщують свої
виробничі потужності поблизу кращих університетів у відповідних
галузях науки та техніки. Завдяки такому підходу інноваційні компанії отримують цінну можливість для власних науково-дослідних
кадрів працювати з «зірковими» вченими та залучати до роботи перспективних студентів.
Наукоємне академічне підприємництво у США почало стрімко
розвиватися з часу заснування у 1950 році Національного наукового
фонду (NSF). Цьому сприяв значний державний та суспільний попит на нові результати наукових досліджень, зокрема у сфері медицини, а також запуск потужних програм світового масштабу, таких як
«Аполон». Кількість докторів наук стала швидко зростати. Так, якщо
за 1920-1924 роки американська нація отримала в цілому 2 724 висококваліфікованих спеціаліста з науковим ступенем доктора наук (в
середньому 545 на рік), то у 2010 році вже аж 27 134 [805]. У 2019 р.
пропорційна кількість дослідників у США становила 4 204 особи
на 1 млн жителів [875]. Втім справедливо зазначити, що наразі багато розвинених країн у цій статистиці суттєво домінують над США
(рис. 3.6.1).
Отримуючи значні суми на свої науково-дослідні проекти, вчені
(основні дослідники) все більше потребували фахової, недорогої та
талановитої робочої сили (аспірантів). Відтак, якщо університет хотів залучити значну кількість спонсорських грошей на дослідження,
йому потрібно було відкривати більше докторських програм у відповідних галузях та залучати багатогранних викладачів, які могли
присвячувати свій час як роботі над виграними грантами, так і навчанню студентів.
На початку 20-х рр. ХХІ ст. американське суспільство стикнулося
з тим, що пропозиція нових результатів наукових досліджень різко
стала перевищувати попит на них. Боротьба за фінансовий ресурс
різко посилилася. Держава стала неспроможна покривати витрати,
що потребувала знаннєва сфера. Дві раніше домінуючі моделі фінансування наукових досліджень – внутрішньо-академічна та інтервенціоністська (зверху вниз), тепер стали замінятися на каталітичну [596].
Посилена конкуренція в науково-дослідній царині стала каталізатором для пошуку механізмів її самоокупності. Втім у США, як і у

Джерело: складено автором на основі [875].

Рис. 3.6.1. Кількість дослідників у країнах світу на 1 млн жителів, 2019 р.
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багатьох інших розвинених країнах світу, держава всіляко намагалася
надавати фінансову допомогу центрам передачі технологій, що почали
з'являтися. Спочатку пряме фінансування діяльності таких центрів надходило й від університетів. Та в подальшому, з отриманням
певного рівня прибутковості, субсидіювання діяльності центрів з
трансферу технологій поступово зменшувалося. У Європі, зокрема в
Німеччині діяльність центрів зтрансферу технологій і досі продовжує
співфінансуватися урядовцями федеральних земель, так як справа
поширення руху наукоємного підприємництва там має серйозну регіональну соціально-економічну функцію. Активно діють центри з
трансферу технологій і при усіх китайських університетах. Зараз джерела фінансування їх діяльності різні, однак держава продовжує стимулювати їх діяльність та направляти їх траєкторію розвитку [478].
Втім, зараз науковці розвинутих країн світу одночасно працюють з
різними джерелами залучення коштів в науку (рис. 3.6.2).

Рис. 3.6.2. Основні джерела фінансування університетських
наукових досліджень у розвинутих країнах світу

Джерело: узагальнено автором на основі [360; 805; 782].
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Наразі основні джерела фінансування університетських наукових
досліджень у провідних країнах світу є наступними [805, 782]:
–– державний науковий бюджет;
–– грантові матеріальні та нематеріальні ресурси;
–– цивільні угоди про закупівлі дослідницьких послуг;
–– угоди про наукову співпрацю на комерційній основі;
–– угоди про комерційне використання відповідним чином захищених у правовому полі результатів інтелектуальної праці, що приносять роялті тощо;
–– пожертви меценатів.
Державний науковий бюджет – кошти, що виділяє держава з
метою вирішення науково-технічних завдань у певному напрямі
наукової теорії чи господарчої практики. Американці перейшли на
фінансування найбільш перспективних досліджень, визнаючи необхідність збереження широкого портфелю дослідницьких напрямів з
метою запобігання посилення драматичної ситуації в університетській науці. Навчання вчених, навіть на рівні бакалаврату, здебільшого відбувається не в лекторських аудиторіях, а в науково-дослідних
лабораторіях, які мають бути добре обладнаними. Задля утримання
стратегічно-важливих університетських лабораторій розвинуті держави повсюдно виділяють базове фінансування на розвиток науки.
Грант («grant» – з англ. пожертвування) – вид безповоротної матеріальної, зокрема грошової допомоги на проведення наукових досліджень або реалізацію інших важливих суспільних програм, що
надається грантодавцем на певних умовах законодавчо-визначеним
фізичним та юридичним (як правило, не прибутковим) особам, у
тому числі університетам. Грантодавцями можуть виступати меценати (окремі громадяни, у т. ч. іноземці) чи благодійні організації,
приміром, Global Fund for Women – Міжнародний фонд, що підтримує дослідницькі програми для жінок. Грант використовується, коли
організація, що видає винагороду, не передбачає значної програмної
участі одержувача гранту під час виконання грантового проекту. Зазвичай гранти присуджуються спонсорами на умовах конкурсного
відбору заявок. Грант – це соціальна інвестиція, надаючи яку інвестор
очікує отримати соціальний дохід, якусь якісну соціальну зміну [555].
Грантові програми бувають як багаторічними, так і кількаденними, а

224

грантові пропозиції залежно від важливості певної проблеми – постійно-діючими, циклічними чи разовими.
Угоди про закупівлю дослідницьких послуг (послуг на виконання
досліджень на певну тематику) укладаються згідно з законодавством
на визначені терміни, переважно на конкурсній основі. У кожній
країні витримується правова процедура закупівлі таких послуг, що
передбачає чітке фіксування характеру (детальні результати, форма
передачі звітності тощо) та етапів виконання зобов'язань між замовниками та виконавцями таких контрактів. Зазвичай такі угоди
розробляються та укладаються з метою отримання інтелектуальної
теоретико-практичної корисності замовником.
Угоди про наукову співпрацю на комерційній основі визначають
господарський механізм цивільно-правового характеру щодо створення інноваційного товару чи надання інтелектуальної послуги з
чітким розподілом внесків кожної сторони-партнера та можливих
прибутків у результаті такої кооперації. Під час виконання таких угод
персонал (дослідники, інженери тощо) усіх партнерів може брати активну участь у підготовці та виконанні відповідних науково-дослідних проектів та отримувати винагороду за виконану ними роботу.
Подарунки чи благодійні пожертви. Добровільна передача фінансового чи іншого матеріального ресурсу благодійником (меценатом чи
донором) дослідницькій установі (університету), що не потребує якоїсь зворотної віддачі. Благодійником може бути фізична особа, корпорація або некомерційна організація. Благодійник не очікує нічого
взамін, окрім визнання його діяння і не здійснює контроль за витрачанням коштів. Подарунок може відповідати інтересам дарувальника
і може мати обмежувальний або не обмежувальний характер використання. Подарунок з обмеженими можливостями доступу – це внесок, призначений для конкретної мети, програми чи проекту. Якщо
дарувальник не вказує жодних обмежень, то подарунок вважається
необмеженим і заклад може розподіляти й використовувати кошти за
власним розсудом.
Роялті за ліцензування – це відсоток від валового чи чистого
прибутку, отриманого з кожного продажу товару, що був створений
винахідником. Як правило, сума роялті ділиться між творцем (ліцензіаром) та виробником, видавцем, агентом чи розповсюджувачем (ліцензіатом) згідно з укладеною між ними ліцензійною угодою. Однак,
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ці доходи є поки дуже незначними в загальному розрізі витратності/
дохідності науки. Так, у 2017 р. американські університети витратили
68,2 млрд дол. США на НДДКР, а отримали лише 3,1 млрд дол. США
доходів від ліцензування [765]. Основною перешкодою у збільшенні
коштів від цієї статті доходу є те, що професори продовжують зберігати свою незалежність і не знають, як працювати з комерційними
компаніями.
Окремо слід виділити додаткові форми фінансування студентських та магістерських досліджень, а це [804]:
–– дослідницькі стипендії (Мері Гейс – спрямовані на підвищення
навчального досвіду студентів Васшингтонського університету
магістратури; стипендії дослідницьких фондів, що призначені для
підтримки перспективних студентів, які працюють над творчими
та витонченими науково-технічними проектами під керівництвом
університетських викладачів);
–– наукові нагороди (подорожні – на наукові конференції, конгреси,
форуми та інші академічні заходи;
–– гранти та грантові дослідницькі програми;
–– академічні кредити [353-356].
У сучасних університетах Європи освіта та наука більше стала
асоціюватися не з соціальним благом, а з потужним економічним ресурсом, який є локомотивом господарчого розвитку країн. Зокрема,
у Великій Британії комерціалізація технологій, створених у рамках
наукових досліджень в університетах, посилилася наприкінці 1990-х
років, і саме в цей період при університетах найактивнішим чином
створювалися центри трансферу технологій [913]. Наразі рівень
продуктивності підприємницького шляху розвитку європейських
університетів постійно підвищується. Так, дохід від передачі знань і
технологій Кембриджу (Cambridge Enterprise) протягом фінансового
року (2017‑2018) становив 14,1 млн фунтів стерлінгів. Це значна сума
порівняно з досягненнями українських вишів, однак вона покриває ледь половину витрат цього університету, що спрямовуються на
розвиток науки у ньому. У 2018 звітному році сумарні витрати Кембриджу лише на академічний обмін досвідом становили 21,6 млн фунтів стерлінгів, крім того на заробітну плату вченим було спрямовано
6,3 млн фунтів стерлінгів, на утримання іншого персоналу та на інші
операційні витрати було витрачено 4,8 млн фунтів стерлінгів [913]. Інвестиції в активи ІВ (патенти і корисні моделі) склали 792 000 фунтів
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стерлінгів. Крім того, протягом року було надано 401 консультаційну
підтримку, укладено 46 комерційно-дослідницьких угод та подано
258 заявок на отримання патентів. На даний час Cambridge Enterprise
управляє 1 473 активними проектами в галузі ІВ, ліцензування та
консалтингу та 74 пайовими контрактами, при цьому на всіх етапах
процесу комерціалізації задіяно 1 605 дослідників [881]. Університети
Великої Британії займають лідируючі у світі позиції з розвитку науково-дослідної бази та генерування життєздатних стартап-компаній. 97,5 % портфельних компаній Cambridge Enterprise перетинають
5-річний рубіж виживання. Тому сумніви щодо життєздатності та
глобального становища університетського інноваційного сектору у
Великобританії не виникають.
Цей висновок про господарську ефективність роботи британських вишів підтверджує нещодавнє дослідження Імперського коледжу Лондона, яке виявило, що Великобританія перевершує США
за кількістю винаходів у співвідношенні до коштів, витрачених на
дослідження. Так, на 100 млн фунтів, витрачених на дослідження, у
Великобританії з'являється 74 винаходи, а у США ця кількість становить лише 58. Щодо доходу від інтелектуальної власності, то Великобританія також наздоганяє США. Дослідження, замовлене Cambridge
Enterprise у 2017 році, показало 4 університети Великобританії серед
першої десятки за кількістю ліцензій на 100 мільйонів доларів досліджень. Ця продуктивність ліцензій поєднується з ефективністю економічно-ефективного захисту інтелектуальної власності [614].
Таких показників вдається досягнути завдяки добре продуманим стимулюючим державним програмам та вдалому управлінні
науково-технічним університетським потенціалом, що насамперед
передбачає наявність інституту комерціалізації інтелектуальних активів (створення центрів трансферу технологій та наукових парків,
залучення висококваліфікованих менеджерів відповідної специфікації тощо), організація спеціалізованих фондів (як, наприклад, при
Оксфордському університеті), а також налагодження ефективної взаємодії між основними стовпами прогресу – наукою, освітою, бізнесом/виробництвом та державою.
Головним фактором, який впливає на прийняття тих чи інших рішень щодо викладання, дослідництва чи адміністрування, є структура фінансування дослідницьких університетів та університетських
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досліджень. Адже часто у різних університетах однієї країни дольовий розподіл коштів відбувається із суттєвими відмінностями.
Услід за Великою Британією на початку ХХІ ст. відбулася суттєва
активізація розвитку ринково-орієнтованого дослідницького напряму академічної діяльності й у Німеччині. Так, з 2005 р. у цій країні запустили програму, а нині (з 2019 р.) вже Стратегію досконалості
(Exzellenzinitiative). Програма спрямована на посилення значимості
академічних досліджень у німецьких університетах та підвищення
їх глобальної комерційної привабливості. На розвиток Програми
виділяються величезні (по міркам України) кошти з державного бюджету ФРН. Так, під час першої фази фінансування Програми (20062011 рр.) на розвиток німецької науки було виділено 1,9 млрд євро,
а під час другої фази фінансування (2012-2017 рр.) сума виділених
коштів зросла до 2,7 млрд євро. [689]. Кошти на конкурсній основі
розподіляються через Німецький дослідницький фонд (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG). У 2019 р. фінансовими ресурсами програми скористалося 11 найпотужніших університетів Німеччини.
Поряд з цим, показники результатів фінансування наукових досліджень у поєднанні з тенденцією спрямовування коштів науково-дослідним підрозділам в рамках закладу несуть ризик «ефекту Метью»
(ефект накопиченої переваги)5 як на системному, так і на інституційному рівні. Адже зрештою фінансування надається тим, хто вже
працює на успіх і досяг певних кількісних результатів, а інші будуть
ще більше знецінені через відсутність інвестиційних можливостей.
Якщо мова йде про значний рівень фінансування, то це може призвести до посилення профілювання та диференціації дослідників чи
дослідницьких команд. У разі застосування критеріїв до досліджень,
що передбачають роботу із зовнішніми партнерами, як правило, привілей отримують прикладні дослідження, а фундаментальні матимуть
високий рівень ризику. Тому їх за допомогою інших засобів необхідно
забезпечувати достатнє державне фінансування. Бібліометричні критерії можуть представляти порівняно простий спосіб вимірювання
результатів досліджень, але використання цього індикатору є дуже
5

Феномен нерівномірного розподілу переваг, у якому сторона, яка вже ними володіє, має
більше шансів і можливостей їх накопичувати і примножувати, тоді як інша, від початку
обділена, і в подальшому має значно менші шанси на успіх. Сам термін був уперше запропонований американським соціологом Робертом Мертоном, який дав явищу таку назву
по цитаті з Притчі про таланти в Євангелії від Матвія [544].
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суперечливим. Так як він є причиною величезного тиску на науковців. Вони змушені думати про те, щоб публікувались швидко і часто. Через це дослідникам доводиться йти на не популярні. А часто
принизливі кроки: брати співавторів свідомо відмовляючись від частини внеску у виконаній роботі, більше працювати над складними
науковими проектами ніж над викладанням. Крім того, виявляються
недоліки й певних дисциплін, зокрема гуманітарних наук, у яких дослідники традиційно мають меншу кількість публікацій [647].
Також у світі існує дилема про те, хто повинен отримати пріоритетне право власності на винахід – установи, в яких працюють науковці, уряд чи комерційні організації, які профінансували той чи
інший науковий проект, чи ті, хто безпосередньо проводив дослідження (дослідники). Так, американська модель інноваційного розвитку дозволяє установі, що виконує замовлені державою наукові
дослідження, а саме університетам, подавати заявки на патенти за
результатами дослідження та видавати ліцензії третім особам. І хоча
ця модель поширилася у багатьох промислово розвинених країнах,
у деяких країнах, таких як Фінляндія та Італія можливість отримати
право на інтелектуальну власність надається й винахідникам.
Право власності та розподіл доходів, отриманих від передачі технології дві різні речі. Так, право власності може належати університету. Однак політика в галузі інтелектуальної власності університетів
у цілому різниться, адже доходи від комерціалізації цієї власності повинні бути розподілені між усіма зацікавленими сторонами [362]. Ця
проблема, як правило, притаманна окремим установам і в межах однієї країни застосовуються різні схеми для її вирішення. У Сінгапурі,
Національний університет Сінгапуру (NUS) ділить чистий прибуток
(за вирахуванням витрат – до 15% доходу) у такий спосіб: 50% на винахідника (ів), 30 % – на відділ і 20 % – на університет. А у Наньянгському технічному університеті, доходи від ліцензійних платежів
розподіляються наступним чином: 75 % надходить винахіднику, а залишок – університету. Махідол – провідний університет Таїланду має
більш-менш таку ж систему розподілу, як NUS: 50% від чистого доходу
належить винахіднику, 30% – університету, а останні 20 % рівномірно
розподіляються між іншими викладачами та кафедрами. У Кореї, Корейський провідний науково-технологічний інститут (KAIST) – 70 %
коштів, що надходять від реалізації проекту перераховує винахіднику.
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Сеульський національний університет у разі комерціалізації невеликих проектів, які передбачають отримання менше 20 млн вон доходу,
100% коштів направляє винахіднику, та коли проект є масштабнішим,
то це співвідношення знижується до 60% [162].
На Філіппінах, згідно з Правилами реалізації і регулювання Великої хартії вольностей для вчених, інженерів, дослідників та іншого
науково-технічного персоналу (Закон Республіки 8439), дослідник
зазвичай отримує 40 % від загального обсягу фінансування проекту,
і відповідна урядова установа має прийняти баланс таких витрат. У
2015 р. Меморандумом про домовленість (МОА) Університет Філіппін був об'єднаний з Національним університетом Малайзії в один
університет, у якому розподіл доходів від реалізації університетських
науково-дослідних проектів розподіляється таким чином: 40 % – винахіднику (кам), 40 % – на фінансування агентства, що здійснюватиме
організаційний супровід проекту і 20 % – Університету. В De La Salle
University-Manila фінансова політика в сфері інтелектуальної власності є наступною: винахідник/творець отримує не менше 20 % і не
більше 80 % від загального фонду проекту. У Китаї, дохід, отриманий
від комерціалізації дослідницького проекту, коливається між 50 %
та 80 %, і спрямовується до команди дослідників, 10-25 % отримує
університет, останні 10-25 % – відповідний Департамент [811]. Зважаючи на це, можна помітити, що система винагороди дослідників
на даний час не фіксована й знаходиться у стадії дискусії, але вона є
одним із визначальних стимулюючих факторів генерації інновацій в
університетах.
Проблема розподілу доходів від комерціалізації ІВ є дуже актуальним питанням у всіх країнах та дослідницьких установах. Наразі
вона все частіше розглядається як спосіб стимулювання не тільки для
окремих дослідників, а й певних груп людей та установ, які взаємопов'язані в інноваційно-технологічному ланцюжку та забезпечують
його теоретичну доцільність та практичну реалізацію в тій чи іншій
формі. На практиці це може здатися хорошим варіантом, а не привласненням власності дослідника, так як покладення всієї відповідальності за управління правами інтелектуальної власності, в тому числі
за розкриття інформації та захист власності, безпосередньо лише
на дослідника перешкоджатиме й відволікатиме його від основного
виду діяльності, і цим самим знижуватиме ймовірність реєстрації
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перспективних у комерційному плані патентів. З іншого боку, багато
азіатських університетів та їх відділів з передачі технологій (ЦТТ)
знаходяться під важким фінансовим тягарем вартості подачі патентних заявок.
Особливо успішними в отриманні коштів від дослідницької діяльності є китайські університети, які тільки у 2000-х рр. подвоїли свої доходи: від 1 млрд юанів у 1999 р. до 2,2 млрд в 2002 р. Близько половини
цих коштів надійшло від уряду, інша половина – від підприємств та
організацій. Крім основного виду фінансування, було й кілька додаткових. Один з них – інженерний, комбінованого розвитку. Вперше такий
проект було реалізовано у період з 1992 по 2003 рр. у науково-дослідному інституті, що є структурним підрозділом провідного університету
Китаю. Зараз будь-який проект, що реалізовується на основі угод між
університетом та промисловістю і який відповідає промисловій політиці уряду, може отримати повну урядову підтримку. Усі оголошені університетами проекти такого типу проходять відповідний конкурсний
відбір. Однак, за комерційним масштабом такі проекти повинні бути не
менш як на 50 млн юанів. Їх додаткове фінансування може здійснюватися у вигляді отримання одноразових грантів, безвідсоткових кредитів або участі у акціонерному капіталі. Крім того, з метою комплексного
сприяння реалізації інноваційних дослідницьких проектів китайські
національні та місцеві органи влади ініціювали створення приватних
технічних та державних інженерно-дослідних центрів технічної підтримки, кілька тисяч яких наразі функціонує по всій країні. Та далеко
не всі з них співпрацюють з університетами. За ініціативи та під егідою
Міністерства науки та технологій Китаю для поліпшення виробничих
потужностей китайських підприємств та сприяння зростанню китайської економіки були створені й державні технічні інженерно-дослідні
центри, які тільки у 2002 р. змогли налагодити співпрацю з 1 878 підприємствами, 521 університетом та коледжами [811]. Такі заходи виявилися досить ефективними у контексті налагодження результативної
співпраці науки та бізнесу.
У пострадянських країнах, зокрема у сусідній Російській Федерації наразі також вибудовуються передумови для кардинальних змін
у принципах фінансування університетських досліджень. Зокрема в
Методичних рекомендаціях по розподілу субсидій, наданих федеральним державним установам, які виконують роботи в сфері наукової
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(науково-дослідницької) та науково-технічної діяльності йдеться
про гостру необхідність створення конкурентного середовища між
науковими товариствами [409]. Тобто у найближчій перспективі усі
представлені науковими колективами дослідницькі проекти проходитимуть жорстку процедуру відбору на державному рівні. Наукові підрозділи, які програють конкурс,фінансуватися не будуть,
звідси виникає ймовірність/загроза безконтрольного звільнення
висококваліфікованих фахівців. З метою пом'якшення такого негативного ефекту планується передбачити базове (позаконкурсне) фінансування наукових структурних підрозділів. З іншого боку, з метою
підвищення якості наукових проектів та розробок Рекомендації передбачають потужний мотиваційний ресурс – суттєве підвищення
оплати праці наукових працівників, зокрема середня заробітна плата
московських вчених має бути близько 120 тис. руб. (зараз близько
60 тис. руб.), а провідні дослідники отримуватимуть 240 тис. руб. на
місяць, що згідно з теперішнім курсом валют становить 3,6 тис. дол.
Крім витрат на заробітну плату, реалізація проектів, що будуть підтримані державою ,передбачає податкові та майнові витрати.
Та поки сусідні держави розробляють стратегії та методики, які
підвищуватимуть результативність дослідницьких здобутків, в Україні такий механізм уже діє четвертий рік поспіль. Наразі рішення про
держане фінансування тих чи інших проектів приймаються завдяки
прозорій та загальній для усіх колективів процедурі, котру можна
легко перевірити й результати якої оприлюднюються у відкритому
мережевому доступі, зокрема на сайті МОН. Однак, програш у такому конкурсі автоматично може призвести до значного скорочення
штату наукових працівників, адже базове фінансування представлених проектів у нашій державі поки що не передбачено. Крім того,
конкурсна програма МОН 2015 р., що передбачала реалізацію науково-дослідних тем у 2016-2018 рр., суттєво затягнулася. Наказ МОН,
що офіційно затвердив експертні підсумки Наукової ради, з'явився
тільки 11.01.2016 р. [317]. Тим часом усі наукові співробітники були
звільнені наприкінці 2015 р. А так як згідно з чинним законодавством
зарахування на наукові посади також мало відбуватися на конкурсній
основі, що має свої процедурні особливості та часові рамки, то склалася ситуація, за якої науковці на декілька місяців 2016 р. залишилися
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без роботи. Це досить негативно позначилося на діяльності та працездатності наукових колективів, багато з яких просто розпалося.
За умови ефективної державної підтримки потужним додатковим
джерелом фінансового забезпечення виробництва інноваційної продукції у контексті розвитку науково-дослідного сектору України може
стати академічний кредит для досліджень, який як і освітній вже
давно і успішно зарекомендував себе багатьох країнах світу, зокрема
європейських [353; 354; 786]. Так, в американському Університеті
Піттсбурга (University of Pittsburgh) академічний кредит (програмну
позику на дослідження) надають кращим студентам старших курсів
бакалаврату біологічного факультету [581]. Та оскільки дослідницька
діяльність є сферою ризиковою, то поки такий підхід до фінансування
дослідницьких ідей та проектів не набув широкого поширення.
Ще однією формою непрямого фінансування науково-експерементальної галузі є податковий кредит на дослідження та розробки
(«Податковий кредит на НДДКР») – податковий кредит для бізнесу
на кваліфіковані витрати на дослідження, які можна відняти із загального податку на прибуток підприємств, який у 1981 р. добре
зарекомендував себе у США [598; 800; 803]. Податковий кредит на
НДДКР призначений для заохочення компаній до нових відкриттів
та прогресу, а також до партнерства з суб'єктами, такими як університети та інші організації, для проведення науково-дослідної та дослідницької діяльності. Традиційний податковий кредит на НДДКР
становить 20 % кредит для кваліфікованих витрат на дослідження, що
перевищують базову суму платника податку. У таких випадках бізнес може вимагати 65 % чи 75 % кваліфікаційних витрат для податкового кредиту. Кваліфіковані витрати на дослідження включають:
певні витрати на оплату праці та заробітну плату для здійснення науково-дослідницької діяльності «власне підприємство»; певні запаси,
що використовуються для проведення досліджень; і відсоток витрат,
пов'язаних з «витратами на контрактні дослідження». Так чинне законодавство США дозволяє компаніям вимагати податковий кредит
на НДДКР для науково-дослідної та дослідницької діяльності, що
проводиться в університетах чи інших дослідницьких організаціях,
включаючи дослідницькі консорціуми, до складу яких можуть входити університети. Податковий кредит спонукає галузь достойно

233

відповідати на нові технологічні виклики, що повсякденно постають
у сучасному світі.
Багато університетів розвинених країн є акціонерами компаній,
створених з метою комерціалізації результатів наукових досліджень
та організацій, що виконують замовлення бізнесу на спеціалізовані
прикладні дослідження. Великі дослідницькі університети можуть
мати частки в сотнях фірм, річний дохід яких у багатьох випадках
перевищує річний дохід самих засновників. Так, науково-дослідна та
виробнича компанія «Oxford Instruments plc» засновувалася у 1959 р.
Оксфордським університетом з метою консультування британських
виробників медичного обладнання в даний час сама є виробником
надпровідних магнітів для медустаткування. У компанії працює
більше 2 тис. осіб, а її річний оборот у 2018 р. складав 313 млн фунтів
стерлінгів [789].
Ряд університетів Європи сформували розгалужені мережі інноваційних підприємств, серед яких фірма «Лувен інк» Католицького
університету Лувена (Бельгія), корпорації технічних університетів
Ейндховена і Дельфта (Нідерланди), Турина (Італія). Участь в акціонерному капіталі підприємницьких фірм перетворює університети
на великі фінансові корпорації, які використовують відсотки з вкладеного капіталу в якості одного з джерел фінансування своєї основної
діяльності [476].
Також, провідні дослідницькі університети дедалі активніше
використовують таке джерело фінансування своєї діяльності, як
розширення зв'язків з місцевими громадами: регіональними й муніципальними органами державної влади, місцевими комунальними та
державними організаціями, приватними компаніями, а також засобами масової інформації. Подібні інститути підтримують розвиток
регіональних університетів, розглядаючи їх як інтелектуальні центри,
діяльність яких спрямована на вдосконалення інфраструктури та інвестиційної привабливості відповідного регіону.
Отже, тенденції у фінансуванні науки у світі змінюються. Розглянуті
форми, джерела й принципи фінансування науково-дослідних проектів у зарубіжних університетах свідчать про те, що наразі є більше
десятка можливих ресурсних наповнень науково-дослідної частини
університетських бюджетів. При цьому, уряди провідних держав
світу продовжують приділяти велику увагу розвитку регіонального
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інноваційного середовища, зокрема шляхом суттєвого матеріального заохочення до натхнення високоінтелектуальних дослідників.
З іншого боку у таких країнах як США наукові аналітики працюють
над тим, щоб ефективно диверсифікувати витрати та доходи у цій
важливій для людства царині. І тут виграє той, хто зможе швидше відреагувати на зміни, що відбуваються у глобальній світовій економіці,
політиці та господарській практиці.

Висновки до третього розділу
1. Доведено, що формуванню успішного бізнес-середовища у дослідницьких університетах сприяє використання зарекомендованих
на практиці інституційно-організаційних форм передачі технологій, а також врахування усталених закономірностей комерціалізації
результатів науково-дослідної діяльності у дослідницьких університетах. З'ясовано, що технологічним трансфером у дослідницьких
університетах переважно займається спеціалізований структурний
підрозділ. Встановлено основні закономірності активізації технологічного трансферу у дослідницьких університетах, що базуються на
певних принципах та умовах матеріалізації наукових ідей з огляду на
перспективу їх кінцевої прибутковості, а комерційний успіх новації
залежить як від ряду екзогенних (технологічних, соціальних, психологічних й економічних), так і ендогенних (творчої креативності особистості) факторів. Також вагомим фактором успіху технологічного
трансферу є виважене, чітке, стимулююче нормативно-правове поле.
Показано, що мірилом ефективності комерціалізації науково-технічної продукції є кількість комерціалізованих патентів. Проведено аналіз залежності між масштабом витрат на науково-дослідну діяльність
та рівнем отриманих результатів інноваційних досягнень.
2. Доведено, що темп розвитку людства, рівень його добробуту,
встановлення паритетності соціально-економічних відносин значною
мірою залежить від проривних досягнень у технологічній царині. Нові
товари, послуги чи методи управління здатні вивести певне господарство на якісно новий рівень, адже все це дозволить отримати ексклюзивні конкурентні переваги та додаткові інвестиції. Акумульовані
таким чином капітали перетворюються на потужні інвестиційні потоки, що з часом уможливлюють вільне формування динаміки та вектор
розвитку національних економік. У провідних країнах світу результати
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науково-дослідної діяльності вже давно стали предметом товарно-грошових відносин, а найбільш комерційно-привабливі об'єкти інтелектуальної власності перетворилися на коштовний товар.
3. Проведено аналіз кращих університетських практик стратегічного управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності.
Виявлено, що двигуном інноваційної трансформації дослідницьких
університетів є конкуренція між різними суспільними групами (абітурієнтами, студентами, аспірантами, викладачами, дослідниками
тощо), що існують у сфері вищої освіти та науки зокрема та між університетами загалом. У своїх стратегічних векторах розвитку університети змушені постійно дотримуватися збалансованості між
комерційною прибутковістю та суспільною корисністю. Встановлено
принципи успішного управління об'єктами інтелектуальної власності
в університетах. Зокрема показано, що вагоме значення у трансфері
технологій має правильна політика університету розподілу доходів
від управління інтелектуальною власністю та орієнтація на результат.
Висвітлено основні стратегії управління інтелектуальною власністю
(конкурентні, партнерські, пожертвені тощо) та інноваційні досягнення провідних університетів світу.
4. Доведено, що сучасні технологічно-оснащені дослідницькі університети є ідеальним середовищем для формування первинної атмосфери інноваційного бізнес-клімату. Реалізація перспективних
прибуткових інноваційних проектів (start-up та spin-off) є формою
успішної комерціалізації науково-технологічної ідеї, що задає потужні імпульси розвитку високотехнологічного академічного бізнесу.
Застосовано SWOT-аналіз перспективи діяльності старт-ап чи спінофф проектів на базі університетів в Україні. Аналізується вітчизняне
та європейське законодавство у сфері формування ринку наукової і
науково-технічної продукції. Надано рекомендації щодо популяризації інноваційно-інвестиційної діяльності та налагодження продуктивної міжнародної співпраці.
Зокрема визначено чинники, які суттєво гальмують процес розвитку інноваційної діяльності.
5. Висвітлено особливості активізації трансферу технологій у діяльності наукових парків дослідницьких університетів. Зокрема, визначено сутність понять «науковий парк» та «технологічний парк»,
викладено особливості: діяльності наукових парків у світі, США та
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Західній Європі; формування мережі техно- та наукових парків у
деяких пострадянських країнах; роботи наукових- та технопарків в
Україні. Виокремлено інституційні можливості ефективного організації інноваційного процесу в дослідницьких університетах України.
Проаналізовано практичну взаємодію університетських підрозділів з
трансферу технологій та наукових парків на основі форм науково-організаційного співробітництва у США. Також відзначено, що передумовою успішної роботи з комерціалізації наукових досліджень є
ефективна взаємодія структурного підрозділу Університету – офісу з
трансферу технологій.
6. Досліджено інформаційно-комікунікаційні інструменти активізації трансферу технологій. Науково-дослідним університетам
надзвичайно важко домовитись про передачу своїх розробок через
відсутність розгалуженої інфраструктури для передачі технологій, де
би існувала інформаційна система для обміну технологічними запитами та пропозиціями. Продемонстровано сучасний інструментарій
передачі знань та технологій, що активно використовується міжнародною академічною спільнотою, та сприяє врахуванню сучасної
специфіки в організації інноваційного маркетингу в дослідницьких
університетах. Аналізується роль соціальних та комунікаційних засобів, а саме мас-медіа та соціальних інтернет-платформ, таких як
Instagram, Twitter, LinkedIn чи YouTube, або інших пошуково-комунікаційних платформ, зокрема EEN у повсякденній практиці передачі
технологій світових та українських дослідницьких університетів.
7. В цифрах і фактах розкрито основні джерела і ресурси фінансування академічної науки. Зазначено, що попри активізацію роботи з
налагодження ефективної диверсифікації фінансування розвитку науки, важливу роль у цьому процесі продовжує відігравати бюджетне
фінансування. Також показано, що у міжнародній практиці звичним
механізмом додаткового фінансування експериментально-дослідних
проектів є грантове. Проаналізовано світову практику розподілу доходів, отриманих від передачі академічних технології., зокрема з'ясовано, що штучне створення конкурентного академічного середовища
викликає ризик «ефекту Метью» (ефект накопиченої переваги) –
зрештою фінансування надається тим, хто вже працює на успіх, має
високий бал.
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РОЗДІЛ 4. СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ
АКТИВІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ В УКРАЇНІ
4.1. Інституційно-організаційні бар'єри
та каталізатори генерування університетами
наукових знань та технологій
Ми живемо в економіці знань, яка робить знання одним із найважливіших цінностей сучасної організації, тим паче дослідницького
університету. Технологічні зміни постійно рухають світ до наступної
хвилі економічного зростання. Задля прогресу людству доводиться
застосовувати не тільки нові технології, а й розвивати нове мислення
про знання та управління ними. Сьогодні управління знаннями поєднує нове й старе – ідеї, які усі підтримують і про які ми усі знаємо,
й нові управлінські підходи, прийоми, способи тощо. І як будь-яка
інша ціннісна система мислення, теорія управління знаннями покликана підтримувати зацікавленість людей до цієї теми. Складність
і обсяг світових ринкових відносин в умовах глобалізації не мають
прецедентів. Кількість конкурентів, продуктів і каналів збуту стає
дедалі більшою. Навіть під впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій створюється божевільна атмосфера для компаній, які змушені якнайшвидше прискорювати свої конкурентні
переваги на ринках. Це прискорення у невизначеному просторі спонукає представників знаннєвого бізнесу постійно задаватися питаннями про те, що вони знають, чого не знають, що повинні знати, хто
повинен знати, яка цінність їх заннєвих активів тощо. Так, за підрахунками фахівців рейтингу мега-компаній світу – Fortune 500, недосконалі практики обміну знаннями коштують компаніям 31,5 млрд
дол. щорічно. Причому, 74 % організацій переконані, що ефективні
заходи управління знаннями підвищують продуктивність компанії
на 10-40 % [696]. Зважаючи на важливість знань для продуктивної
діяльності сучасних університетів, дуже важливо, щоб вони уміли
ефективно оперувати своїми знаннями, ділитися певною інформацією, контролювати доступи до неї, а також розвивати систему комунікації між суб'єктами знань, зокрема оновлювати інформаційні та
ділові бази даних. На ефективність управління знаннями впливає й
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розуміння різними, причетними до інноваційного процесу суспільними групами, критичного значення спектру факторів, що діють на
нього прямо чи опосередковано, а також усвідомлення необхідності
постійного пошуку шляхів для підтримання конкурентних позицій й
отримання стратегічних переваг на ринку інновацій. Так, окрім рівня
професіоналізму та вміння оцінювати виважену аналітичну інформацію на ефективність управління знаннями може серйозно впливати
інтуїція та скептичне чи упереджене ставлення до знань, а також тих,
хто їх продукує. Для багатьох українських «бізнесменів» та чиновників фундаментальні знання і досі видаються не суттєвим суспільно-економічним надбанням. В результаті, в українській ментальності
когнітивні компоненти, такі як суб'єктивна оцінка, переконання, вибагливість, естетика та почуття гумору набувають більш високого
значення, ніж основоположні знаннєві догми чи навіть креативність
та новаторство. Через що, навіть «ідеально керовані» знання можуть
залишати університет далеко від високоефективної продуктивності
та інноваційності [736].
Обговорення та аналіз варіантів для суттєвого покращення процесу інституційно-організаційного забезпечення трансферу університетських технологій підштовхнуло нас до проведення експертних
соціоекономічних розвідок, які дали можливість узагальнити та інтегрувати думки профільних фахівців й одержати нові гіпотези і рішення
щодо формування підприємницького клімату, розвитку наукоємного
бізнесу та налагодження успішного трансферу технологій в університетах України. 95 % респондентів, що брали участь в анкетуванні –
це співробітники університетів (викладачі та науковці) – люди, які
прямо чи опосередковано займаються науковими дослідженнями та
експертизою всеукраїнських наукових проектів, що проходять конкурсний відбір у Міністерстві освіти і науки України. Одним із завдань, що були поставлені в процесі цього мікродослідження,. було
з'ясування істини сутності поняття «наукоємний бізнес». Наскільки
воно є близьким і зрозумілим колу фахівців, що працюють в Україні?
Адже однозначного визначення часто вживаного поняття «наукоємний бізнес» в сучасній українській науці та господарській практиці
досі немає.
Закордоном «наукоємний бізнес» («knowledge-based business») визначається як бізнес, що заснований на знаннях. Розвиток бізнесу,
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заснованого на знаннях, є відображенням ще більшої трансформації,
що відбувається у нашому суспільстві. Сутність ринку знань кардинально переосмислюється. Сучасні виші намагаються охопити не
лише тих отримувачів знань, що приходять після шкільних лав, а й
тих, хто прагне до вдосконалення протягом усього свого життя. «На
світовій сцені вибухає новий сенс освіти та навчання» [642].
Спроба дізнатися, як трактують «наукоємний бізнес» фахівці в
Україні – люди, які фактично підтвердили, що вони використовують інновації у повсякденні та безпосередньо причетні до процесу
творення чогось нового для суспільства, проявилася у такому результаті: 32% респондентів вважає, що це результат дієвої співпраці
науковців, виробників та представників влади, 20% думає, що це
сучасний механізм забезпечення розвитку науково-технічної діяльності, 18% припускає, що це комерціалізація результатів наукової
роботи, і 18% гадає, що це усе разом і тільки 12% уважає, що це виробництво нового товару чи послуги (рис.4.1.1).
На нашу думку, наукоємний бізнес це складний інституційно-організаційний процес, що потребує комплексних рішучих та виважених
рішень та дій усіх суб'єктів інноваційно-інвестиційного процесу, а насамперед університетів, бізнесу та держави.

Рис. 4.1.1. Репрезентативність поглядів експертних респондентів
на визначення поняття «наукоємний бізнес»

Джерело: складено на основі проведеного автором соціо-економічного
опитування.
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Основа бізнесу, заснованого на знаннях –це не що інше, як нові
«знання», що є результатом процесу навчання людини та засвоєння
нею певної інформації, а також її поведінкових змін (інтеграція досвіду, еволюція цінностей, зміни ментальності) [736]. Знання будуються
у свідомості людей, експертів у конкретних галузях. Формування
портфеля колективних знань у дослідницькому університеті свідчать
про його діловий характер та поведінку. Суть цієї поведінки полягає
у: продукуванні нових знань; створенні відповідної академічної бізнес-культури; здійсненні організаційних процедур та бізнес-процесів, що з цим пов'язані. При цьому дослідницькі університети у своїй
діяльності намагаються чітко розрізняти поняття «знання» та «інформація» чи «управління знаннями» та «управління інформаційними
технологіями». Академічні знання є результатом інтеграції колективного мислення, що матеріалізується у кращих практиках управління
академічними бізнес-процесами, ментальних моделях взаємодії дослідників з адміністрацією та персоналом, що крім іншого передбачають контроль над знаннями. Звісно, що кращі практики управління
знаннями знаходяться у постійній еволюції та навіть схильні до революцій. Так, подекуди сьогодні бізнес більше ніж уряди ініціює зміни,
необхідні для економік, що розвиваються на основі знань. Такий наукоємний бізнес потребує менших стартових капітальних вкладень,
може легко перетнути географічні, мовні та економічні бар'єри, але
завжди існує висока невизначеність, особливо на початку.
Але чи навчають сучасні дослідницькі університети навичкам, необхідним в економіці, заснованій на знаннях? Це питання може мати
декілька відповідей:
1. Звичайно, проводиться навчання критичному мисленню,
умінню вирішувати проблеми, дослідницьким навичкам, заохочення
до креативного мислення, тобто відбувається формування навичок,
які необхідні для сучасного ринку праці;
2. Це не робота університетів, їх робота полягає насамперед у продукуванні нових знань та ідей, а також передача любові до знань наступному поколінню [587].
Звісно, що у розвинутих країнах має місце перший варіант. Однак,
ватро зауважити й те, що дослідницькі університети часто заохочують продукування інноваційних досліджень і розробок, які можуть і
не мати миттєвих та очевидних вигод або й зовсім можуть призвести
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в нікуди, не несучи при цьому серйозних комерційних або соціальних
втрат. Ще одна важлива особливість університетів у розвинутих країнах полягає у здатності оскаржувати припущення або позиції впливових установ (таких як уряд) за межами університету, коли здається,
що вони суперечать фактичним даним, етичним принципам чи загальному благу суспільства. Країнам, що розвиваються, можна тільки
трохи поспівчувати.
В Україні попри ряд позитивних починань на шляху становлення
економіки знань та спроб налагодження комерційно-ефективного
трансферу академічних ноу-хау існує ряд проблем. В українських
університетах інноваційно-інвестиційний менеджмент перебуває на
стадії зародження, і наразі навіть ті ЗВО, які вже усвідомили необхідність його провадження, ще не до кінця зрозуміли глибини, важливості та нагальності запуску сучасних ринкових механізмів та процесів
в науці. Так, журналіст А. Сененко вважає, що в української сучасної
науки найбільших проблем є чотири: відсутність мотивації вчених до
самореклами; відсутність бажання у громадян в принципі цікавитися
науковими відкриттями; відсутність комунікації між дослідниками та
бізнесом; мізерне фінансування [587]. Остання обставина особливо
пригнічує, адже науковець теж має будувати своє особисте життя та
думати про майбутнє своєї родини, а при зарплаті 200-300 $ складно
віддавати себе лише одній справі. Тезу про те, що серйозним гальмуючим фактором академічного бізнес-підприємництва в Україні є
відсутність у науковців та винахідників стимулів для комерціалізації
своїх досліджень підтверджують і опитані нами експерти. Так, 26%
вважає цей чинник ключовим каменем спотикання розвитку інноваційної сфери в нашій державі.
Крім того суттєвими бар'єрами втілення ідеї започаткувати наукоємний бізнес в Україні, на нашу думку та на думку опитаних нами
експертів, є:
–– пасивна демонстрація реальної зацікавленості з боку держави у
розвитку цієї сфери діяльності (недосконалість, а часом і повна
відсутність економічних, управлінських, координуючих, комунікаційних та контролюючих зусиль);
–– складна прогнозованість попиту на інноваційну продукцію, визначення її ціни та періоду окупності з огляду на швидкоплинну
мінливість споживацьких запитів та очікувань;
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–– законодавчі колізії та прогалини, невиважені нормативно-правові новації, що гальмують та зупиняють будь-які чистолюбиві
починання;
–– брак бюджетних коштів, а також відсутність відносно вільного доступу до альтернативного фінансування перспективних проектів
на достатньому рівні;
–– кредитний голод – фактично на ринку немає можливостей оформлення прямих кредитів для започаткування/ведення наукоємного
бізнесу;
–– висока вартість грошей – складність отримання коштів на пільгових умовах;
–– дуже слабка й застаріла матеріально-технічна база;
–– висока вартість технологій;
–– низький рівень культури ведення наукоємного бізнесу – брак
знань, умінь та навичок у науковців у питанні просування на ринок власних ноу-хау;
–– фактична відсутність досвідчених ІР-менеджерів, спеціалістів з
трансферу технологій;
–– нестача платоспроможних далекоглядних амбіційних інвесторів;
–– рейдерство – поширена практика неабсолютної монополії на приватну, у даному випадку інтелектуальну, власність;
–– складний, тривалий та затратний процес захисту об'єктів інтелектуальної власності;
–– складність виходу на міжнародні ринки (необхідність захищати
права на ОІВ у правовому полі, отримувати різні дозволи та виготовляти супроводжуючі документи);
–– соціально-економічні турбулентності, що зумовлюють ризик суттєвого скорочення чи й повне припинення фінансування інноваційних та технологічно-стратегічних дослідницьких програм;
–– нестача достойних, креативних ідей та невтішні результати тривалих у часі досліджень;
–– значні фінансові, інтелектуальні та матеріальні втрати при невдалих дослідах, експериментах та аналізах;
–– низька мотивація дослідників до якісного виконання своїх посадових та морально-людських обов'язків (неповага суспільства
до статусу науковця, низька заробітна плата, маленькі строкові
терміни роботи, покаральна форма оплати праці, необлаштованість, а часом і зовсім відсутність робочого місця), що породжує
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вимушеність працювати на 2-3-х роботах, невпевненість у майбутньому тощо;
–– критичне зменшення чисельності, а часом і повна відсутність висококваліфікованих фахівців для виконання комерційно-привабливих але технічно-складних проектів серед наукової спільноти;
–– мовні бар'єри – більшість висококваліфікованих дослідників та
інженерів не володіють іншими мовами як українською та російською, а тому їм важко відслідковувати новинки, що з'являються у
певних сферах знань;
–– песимістичні настрої окремих науковців, дослідницьких команд,
топ-менеджерів університету, урядовців та суспільства загалом за
відсутності як мінімум пропорційної віддачі від вкладених зусиль
у певний напрям дослідження.
Проблема підприємницької інертності в наукоємній сфері України є одним із ключових бар'єрів у процесі формування ефективного
ринку академічних знань та технологій. Така ситуація є наслідком того,
що проблема комерціалізації наукових здобутків для нашої держави
є дещо новою, адже за радянських часів усі дослідницькі надбання
йшли на благо держави, а тому не було потреби шукати інших потенційних замовників для цієї продукції. Наразі переважна більшість
науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт в
Україні продовжує виконуватися на замовлення державних органів
влади, що за це відповідають та мають певні повноваження стосовно
фінансування. При цьому сотні успішно завершених досліджень не
отримують подальшого виробничо-комерційного впровадження. Чиновники різних рівнів дуже повільно усвідомлюють реальні суспільні
потреби та вигоди від інвестицій у наукові проекти, так як уявлення
щодо соціально-економічної віддачі від них у нашому соціумі є дещо
викривленими.
Відомий дослідник у сфері інноваційного менеджменту К.Ю. Прокоф'єв у цьому зв'язку додає, що наразі найскладнішими бар'єрами
комерціалізації кращих дослідницьких результатів є:
–– необґрунтована політика у сфері продажів, закупок та використання інноваційних технологій;
–– проблема виявлення й виділення інновацій із численних варіантів,
що становлять суть проєкту;
–– недосконале нормативно-правове забезпечення;
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–– ігнорування етапу оцінки значимості інновацій для відтворення
нових технологій і матеріалів, для їх подальшої комерціалізації;
–– не виважена політика у питанні конфіденційності інновацій;
–– реалізація інноваційної продукції не лише в середині власної країни, а й за її межами;
–– мінімальне фінансове забезпечення;
–– погано продумане організаційне забезпечення [411].
Сьогодні в Україні сформувалася нагальна необхідність у вдосконаленні державної інноваційної політики, зокрема шляхом імплементації
кращих світових інституційно-організаційних практик та механізмів
конструктивної взаємодії університетів, бізнесу та держави, що на
Заході давно і успішно працює як модель «потрійної спіралі» інноваційного циклу [198; 205]. Запровадження таких принципів управління
результатами науково-дослідної діяльності сприятиме генеруванню
високотехнологічних новацій адже враховуватиме інтереси та акумулюватиме ресурси усіх зацікавлених та задіяних у цьому ланок.
Безпосередній вплив на розвиток ринку науково-дослідних розробок в Україні має й новий Закон України «Про вищу освіту» від
2014 р. згідно якого вітчизняні виші отримали нові права та можливості [158]. Однак і він містить суттєві протиріччя, що гальмують інвестиційно-комерціалізаційні процеси у сфері науки. Зокрема згідно
з положеннями цього Закону, університети, що отримали автономію
та можливості для формування нової моделі провадження науково-дослідницької діяльності (згідно зі ст. 30 цього Закону). Так, українські університети, відповідно до ст. 70 цього Закону мають право
самостійно вести фінансово-господарську діяльність, що зокрема
передбачає й отримання прибутку, а саме: формувати на своїй базі
інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки,
бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання
інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та
держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів; а
також в рамках фінансової свободи відкривати поточні та депозитні
рахунки в банках тощо. Однак, старі алгоритми та штучні обмеження
в бюджетному процесі продовжують суттєво заважати реалізації інноваційних процесів в державних університетах.
Основним законом, який регулює операції по передачі технологій
іншим реципієнтам, є, прийнятий в Україні у 2006 р., Закон України
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«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [159], у якому визначено правові, економічні, організаційні
та фінансові принципи діяльності у цій площині. Дія цього закону
стала переломною у контексті налагодження процесу комерціалізації науково-дослідних розробок, адже на момент його прийняття (як
і зараз) у країні фактично не було відповідних фахівців, які змогли б
грамотно налагодити роботу з передачі нових технологій (інновацій)
у комерційне використання, крім того цей нормо-утворюючий документ містить багато недоліків та чимало суперечностей, що суттєво
ускладнює процес комерціалізації наукоємних технологій та інновацій. Частина 5 ст. 22 Закону України «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій» говорить про необхідність
встановлення мінімальних ставок винагороди авторам технологій та
особам, які здійснюють їх трансфер, а прийнята у 2008 р. постанова
Кабінету міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок
винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер»,. безпосередньо їх визначає, однак на практиці ці норми майже
не застосовуються [401]. Та на практиці фахівці, що займаються трансфером технологій в українських університетах, не отримують ніякої
додаткової винагороди.
Відтак, з одного боку наша держава формально продовжує декларувати пріоритетний соціальний характер діяльності вітчизняних
вишів основними завданнями яких зараз є сприяння примноженню
та поширенню наукових знань, а також провадження культурно-просвітницької діяльності на засадах патріотичності, моральності, відповідальності тощо [158], а з іншого – вибудовує поки не дуже помітні
інституційні важелі для втілення в реальність зарекомендовану зарубіжну формулу «академічного капіталізму», яка передбачає поєднання комерційних інтересів державної влади, ринку/бізнес-структур
та академічної спільноти.
Незважаючи на декларування урядовцями мантри про те, що в
державі сьогодні пріоритетним є інтенсивне використання й відтворення науково-технічного потенціалу, фактичний стан роботи трансферу технологій та механізм його реалізації в науково-освітній та
підприємницькій діяльності свідчить про те, що в країні не має ринку
наукоємної продукції. Досі основним джерелом фінансування інноваційної діяльності університетів є мізерні бюджетні кошти, що здатні
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лише підтримувати жар однак не зможуть запалити вогонь. В результаті ефективність передачі вітчизняних новостворених технологій у
комерційне використання є вкрай низькою. У деяких провідних університетах наукова спільнота всіляко намагається налагодити процес
управління знаннями самотужки, на своєму рівні з урахуванням доступних можливостей, однак над питанням підвищення комерційної
віддачі від отриманих дослідниками університету результатів науково-дослідної діяльності потрібно ще працювати, так як світові тенденції на практиці майже не враховуються. О.І. Жилінська для подолання
ситуації «безгрішшя» пропонує розробляти і втілювати цільові програми активізації технологічного трансферу; надавати пільгові кредити для стимулювання науково-технічної кооперації з малими і
середніми підприємствами, що сприятиме активізації підприємницького клімату; поширювати інформацію про комерційно-привабливі науково-дослідні проекти у середовищі потенційних інвесторів
тощо [147]. Однак, на нашу думку, реальні зрушення у контексті налагодження комерціалізації науково-дослідних розробок стануться
після того, як наша держава почне дослухатися до рекомендацій Європейського Союзу [703] та стане застосовувати важелі задля об'єднання власних зусиль, науково-дослідного сектору та бізнес-структур
і тим самим стимулюватиме розвиток науково-дослідної діяльності,
а саме: фінансуватиме її на достатньому для ефективного інноваційного розвитку рівні (не менш ніж 3 % від ВВП згідно з міжнародними
стандартами [136], або хоча б дотриманням норми фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні на рівні
1,7 % від ВВП, що передбачено ст.48 чинного Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»); надаватиме пільгові кредити
підприємствам і організаціям, що генерують інновації та здійснюють
їх комерціалізацію; розвиватиме інноваційну інфраструктуру в регіонах; проводитиме різноманітні програми, спрямовані на підвищення
інноваційної активності бізнесу; робитиме державні замовлення на
проведення науково-дослідних робіт та технічних розробок у формі
контрактів; створюватиме науково-технічні зони зі спеціальним режимом інноваційно-інвестиційної діяльності; встановлюватиме
податкові пільги на інвестиції, що задіяні в інноваційній сфері; розроблятиме й затверджуватиме законодавчі норми, які стимулюють розвиток науково-дослідної діяльності; стимулюватиме співробітництво
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університетської науки та бізнесу, а також роботу фахівців у інноваційній сфері та сфері трансферу технологій.
Крім того, дієвим чинником стимулювання розвитку наукоємного
бізнесу в дослідницьких університетах, на нашу думку, є ефективний, чітко визначений розподіл прибутку від комерціалізації ОІВ. У
світовій практиці існує чимало варіацій щодо його розподілу. Певна
усталена практика існує й в українських дослідницьких університетах
(переважно 50/50), однак українські експерти з академічного дослідництва мають щодо цього дещо іншу думку (рис. 4.1.2).

Рис. 4.1.2. Репрезентативність поглядів експертних респондентів
на визначення пропорцій доходів від використання ОІВ
задля стимулювання розвитку наукоємного бізнесу
в дослідницьких університетах
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Як і у інших розвинутих країнах світу, інституційно-організаційними каталізаторами генерування університетами наукових знань та
технологій в Україні при університетах можуть бути утворені спеціалізовані центри з передачі технологій. Адже, як правило, сенс їх
діяльності полягає не лише у прибутку від комерціалізації об'єктів
інтелектуальної власності. Вони:
–– аналізують ринки, завдяки чому можуть краще передбачати ключові майбутні соціальні проблеми та виклики і, відповідно, потреби в певних дослідженнях;
–– консультують дослідницькі університети й державу з питань
ефективного створення стійких наукоємних бізнес-моделей
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та інституційно-організаційних механізмів стимулювання
комерціалізації технології;
–– надають менторську, юридичну, маркетингову та інформаційну
підтримку клієнтам у процесі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності;
–– сприяють розвитку підприємницької культури в університетах
установах, бізнес-середовищі та суспільстві загалом;
–– займаються залученням капіталу з державних і приватних джерел;
–– управляють бізнес-інкубаторами та є наставниками компаній, що
швидко розвиваються по інкубації наукоємних бізнес-ідей тощо.
Досконалим осередком для забезпечення швидкого та якісного
перетворення креативних ідей в інноваційні продукти й послуги має
стати університет. Задля цього має відбутися повна зміна принципів
проведення науково-дослідної діяльності. Першим кроком у налагодженні ефективного управління об'єктами інтелектуальної власності є створення бренду університету. Топ-менеджери українських
університетів повинні усвідомити величину їх комерційного потенціалу у дослідницькій сфері. Для цього потрібно регулярно проводити тренінгові заняття й організовувати обмін досвідом та кращими
практиками в галузі комерційної передачі знань і технологій між відповідними фахівцями, які досягли чи прагнуть досягнути значних
успіхів на цьому шляху. Другий крок полягає у заохоченні розвитку
інноваційного підприємництва в університетах, і насамперед, зацікавленням молоді особливостями процесу побудови власного інноваційного бізнесу: навчання плануванню та бізнес-моделюванню
науково-дослідних проектів; розробка навчальних матеріалів та
кейсів; проведення ділових ігор в рамках специфічних тренінгових
навчальних курсів, які дозволять зрозуміти, що таке наукоємний
бізнес та відчути себе у ролі засновника науково-технологічного бізнес-проекту; формування навичок оцінювання своїх ідей не тільки
з технологічної, а й з бізнесової сторони. Третій крок полягає в активізації комунікаційних процесів задля поширення інформації про
перспективні винаходи та досягнення в університетах: вироблення
плану дій щодо оперативного донесення до громадськості (до потенційних споживачів результатів інтелектуальної праці науковців) інформації про комерційно-привабливі ноу-хау через засоби масової
інформації, соціальні мережі, а також розміщення такої інформації у
презентабельному вигляді на офіційних веб-сторінках університетів,
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що займаються науково-дослідною діяльністю з метою популяризації
винаходів та розробок науковців.
Отже, розвиток наукових шкіл та підготовка висококваліфікованих фахівців у різноманітних областях знань в Україні вимагає створення чітких механізмів фінансування й управління інноваціями.
Наразі процес формування наукоємного бізнес-середовища в Україні
відображається наступним:
–– масштаби і рівень розвитку процесу комерціалізації науково-дослідних розробок в Україні, а також конкурентоспроможність вітчизняної продукції поки не відповідають ні сучасним потребам
розвитку національної інноваційної системи, ні відповідним показникам і тенденціям розвинених країн світу;
–– в українському науково-дослідному академічному середовищі за
роки незалежності не до кінця сформувалися складні та багатофункціональні моделі передачі технологій;
–– важливою проблемою налагодження ефективного процесу комерціалізації технологій є дефіцит кваліфікованих кадрів для комплектування ними відділів з передачі технологій, основне завдання
яких полягає у стимулюванні розвитку інноваційної діяльності в
країні, адже найчастіше менеджмент центрів трансферу технологій не володіє ні теоретичними знаннями, ні практичним досвідом
з управління інноваційними проектами;
–– перехід на комерційну основу розвитку української науки ускладнюється пасивно-сформованою ментальністю наукової спільноти,
на яку наклала свій відбиток радянська доба, коли мала місце планова економіка;
–– фактично відсутні з боку держави, керівництва вищих навчальних
закладів та науково-дослідних інститутів моральні та матеріальні
стимули науковців займатися інноваційною діяльністю з ефективною віддачею;
–– недосконала нормативно-правова база залишає поза увагою, тобто не визначає діяльність суб'єктів, які обслуговують процес купівлі-продажу технологій: центрів трансферу технологій, мереж
трансферу технологій, інноваційних центрів, експертно-консалтингових фірм тощо.
–– брак власних фінансових коштів позбавляє можливості вітчизняних дослідницьких університетів та науково-дослідних установ
відкривати власний наукоємний бізнес;
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–– недостатній обсяг власних фінансових ресурсів, що спрямовуються на генезис та масштабне поширення інноваційних процесів, є
фактором низької інноваційної активності й промислових підприємств в Україні;
–– мізерний попит бізнесу на ноу-хау, у тому числі на університетські
розробки та винаходи завдяки яким варто вийти на ринок з новою
конкурентоспроможною продукцією;
–– занадто високий відсоток комерційного кредиту також не сприяє
процесу комерціалізації науково-дослідних розробок в Україні;
–– великі довгострокові інвестиційні проекти заважають планувати
економічні та політичні потрясіння, що часто відбуваються у країні.
Очевидно, що сучасне університетське наукове співтовариство
має розвиватися не лише у знаннєвій та технологічній сфері, а й у царині наукоємного підприємництва. У цьому зв'язку дієвими заходами
щодо набуття відповідних компетенцій є:
–– підвищення кваліфікації науковців (особливо молодих) у сфері
науково-інноваційного підприємництва, зокрема обмін досвідом
із зарубіжними партнерами тощо (залучення менторів, коучерів);
–– проведення роз'яснювальної та орієнтаційної роботи серед наукових працівників щодо того, які напрями досліджень є актуальними на внутрішньому та світовому ринку інновацій, які ймовірні
винаходи користувалися б попитом;
–– розробка рекомендаційних інструкцій та шаблонів взаємодії для
полегшення логіки дій при комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності;
–– впровадження стимулюючої та мотивуючої системи інструментів
щодо створення науковим товариством затребуваних інноваційних продуктів;
–– забезпечення дослідників необхідною оргтехнікою та обладнанням для ефективної роботи над наукоємними бізнес-проектами;
–– створення та підтримка інформаційних баз даних «теплих контактів», де буде розміщено інформацію про винаходи й розробки та
фірми, що цікавляться конкретними технологіями з метою підвищення ефективності технологічного трансферу;
–– орієнтація на інтернаціоналізацію інноваційного розвитку, зокрема завдяки інструментам Європейської мережі підприємств (EEN).
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4.2. Інноваційна наука в дослідницьких університетах
України: приклад Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Актуальною метою розкриття комерційно-технологічного потенціалу української науки є критична необхідність формування конкурентоздатної економіки. На початку 2019 р. науково-технічний
потенціал України, що являє собою сукупність усіх засобів науково-технічної діяльності та її ресурсів, включав: матеріально-технічну
дослідницьку базу, що складалася з 950 організацій (зі спеціальним
науково-дослідницьким обладнанням, установками, лабораторіями, експериментальними структурними підрозділами), які виконують наукові дослідження й розробки6; висококваліфіковане кадрове
забезпечення у загальній кількості 57,6 тис осіб (разом з сумісниками
та особами, що працюють за договорами цивільно-правового характеру 88,1 тис. осіб); інформаційну систему, (наукові прогнози, банк
патентів, авторських свідоцтв, банк відомостей про світові досягнення в галузі конкретних наук тощо); інституційну систему (планування, управління та фінансування НДДКР) [7]. На жаль статистика
свідчить про стрімке щорічне зниження українського інтелектуального ресурсу, низьку ефективності обміну знань та пасивну комерцію
трансферу наукових технологій.
Основними причинами, які стримують розвиток системи трансферу технологій в Україні, є: хронічне недофінансування науково-інноваційного процесу з боку держави (табл. 4.2.1); відсутність цілісної
системи державного стратегічного планування процесів комерціалізації новостворених технологій, у тому числі й в університетах;
недостатня інфраструктурна підтримка комерціалізації й передачі
підприємцям технологічних результатів науково-дослідної діяльності вчених; брак фахівців у сфері комерціалізації інновацій; низька
мотивація вчених до здійснення просування власних інновацій на
ринок [520]. Серйозною перепоною у розвитку науково-дослідних
розробок є неефективне управління інтелектуальною власністю. Пасивна поведінка вітчизняних розробників у плані створення комерційно-привабливої науково-технічної продукції та у питанні захисту
6

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м.Севастополя та окремих (непідконтрольних Україні) територій Донбасу.
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фінансування в
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Таблиця 4.2.1

* згідно з курсом валют станом на 01.01.2013 р. (7,99 грн./1 дол.); ** згідно з курсом валют станом на 01.01.2017 р.
(27,19 грн./1 дол.); *** згідно з курсом валют станом на 01.01.2018 р. (28,07 грн./1 дол.)

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків та даних офіційних статистичних джерел [319].

млн
грн.
Міністерство освіти і науки України 318,2
Дослідження, наукові та НТР, проведення наукових заходів
67,0
КНУ імені Тараса Шевченка
Національна академія наук України 2511,6
Національна академія педагогічний
118,0
наук України
Національна академія медичних наук 219,5
Національна академія мистецтв
8,9
України
Національна академія правових наук
22,8
України
Національна академія аграрних наук
404,4
України

2013

Зміна обсягів
фінансування в
грн., %

Реальний стан фінансування науки із загального бюджету України
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інтелектуальної власності також пояснюється законодавчою невизначеність та критичним браком коштів на дослідження, розробки та комерціалізацію результатів інноваційної діяльності.
Так, у 2018 р. бюджетне фінансування інноваційної діяльності та
трансферу технологій в Україні становило лише 5 195,77 млн грн. або
185,56 млн дол.7[6]. Основними розпорядниками коштів, що виділила
держава на інноваційну діяльність у 2018 р., як і у попередні роки,
були Національна академія наук України (3 007,84 млн грн. або 61,2%),
Міністерство освіти і науки України (720,55 млн грн. або 14,7%) та Національна академія аграрних наук України (362,68 млн грн. або 7,4%).
Результати проведеного нами дослідження показують, що у гривневому еквіваленті рівень видатків держави на науку зріс. Зокрема, у
2018 р. Міністерство освіти і науки України на наукові дослідження
і розробки отримало із загального бюджету більше ніж в 2 рази коштів, чим у 2013 р. З іншого боку, у зв'язку із стрімким знеціненням
національної валюти у 2014-2018 рр., у доларовому еквіваленті, рівень
фінансування науки, в середньому, знизився на 60 %. У той час, коли
Європейська антикризова стратегія розвитку «Європа 2020» передбачає необхідність збільшення витрат на науку до 3 % від ВВП, а у багатьох країнах (Ізраїль (4,21 %), Японія (3,67 %), Південна Корея (4,36 %)
цей рівень уже значно вищий зазначеного показника [128], протягом
періоду незалежності України систематичне зменшення витрат держави на виконання НДР з 3 % ВВП у 1991 р. призвело до 0,17 % ВВП у
2018 рр. [7; 160]. У 2016 [558]. Трохи рятують ситуацію приватні ініціативи – витрати на науку з інших джерел склади додаткових 0,3% від
ВВП у 2018 р.[7]. Такі «досягнення» у фінансуванні пріоритетної галузі
можуть привести до остаточного знищення залишків дослідницького потенціалу, що був залишений нам у спадок з радянських часів.
Це є неприпустимим для створення ефективної інституційної, соціально-економічної, правової та інформаційної системи управління
комерціалізацією науково-дослідних розробок в університетах та науково-дослідних інститутах. Адже перед науковцями постає питання
«виживання» збереження існуючих наукових шкіл та інтелектуального
потенціалу; підтримання високого міжнародного наукового рівня наукових досліджень; підготовка нового молодого покоління вчених;
забезпечення доступу до сучасного обладнання та інформаційних
7

По курсу валют на 1.01.2018 р., що згідно з даними Нацбанку становив 28,07 грн за дол.
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ресурсів, які є необхідною умовою для ефективного виконання роботи та досягнення поставлених цілей дослідження, а не нарощування інноваційного потенціалу та комерціалізації своїх винаходів.
Навіть провідні дослідницькі університети країни потерпали від
невиваженого підходу до розвитку науки та нарощення інноваційної продуктивності. Рис. 4.2.1 наочно демонструє хвилеподібне фінансування науки у головному дослідницькому університеті країни.
На рисунку продемонстровано також і те, що рівень фінансування
у 2018 році у валютному вираженні значно нижчий за рівень майже
п'ятнадцятирічної давності (2005 р.).
Варто зазначити, що у 2014-2015 рр. на перерозподіл бюджетних
коштів в Україні впливали серйозні соціо-економічні потрясіння та
геополітичні виклики, та це не може повністю виправдати невтішний
нинішній фінансовий стан пріоритетної для держави галузі. З іншого
боку, така невтішна статистика дещо викривлює реальну ситуацію
стану науки в Україні. Велика частина громадськості просто впевнена,
що української науки й зовсім не існує, а від потужного потенціалу радянської епохи не залишилося і сліду (все розпродали, а кращі «мізки»
виїхали закордон у пошуках стабільності та комфортності). Це так,
і майже ніхто не знає про українські наукові проривні досягнення.
Та тільки за останні роки в Україні створено: унікальну технологію
«електрозварювання» м'яких тканин; мамограф, що моментально діагностує рак молочної залози; пристрій, який здатний передбачати
інфаркт; апарат «Тренар», що дозволяє розробляти пошкоджені або
паралізовані м'язи; біокерамічні імпланти, що відновлюють пошкоджені кістки без металевих протезів; унікальний лікарський засіб, що
зупиняє кровотечу при важких пораненнях, і багато іншого [43].
Обмежене фінансування наукової сфери зумовило нестабільність
у працевлаштуванні науковців. Адже таке несерйозне ставлення викликає у вчених невпевненість у майбутньому та бажання змінити
сферу чи місце діяльності. Про це свідчить і тенденція до скорочення
штату працівників науково-дослідної частини у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (рис. 4.2.2).
Зменшення кількості наукових працівників за рахунок зменшення
кількості кандидатів наук та збільшення кількості науково-педагогічних працівників свідчить про те, що наукова діяльність стає все менш
привабливою для молодих вчених, і це викликає занепокоєння.

Джерело: складено автором за [321;322; 323].

Ряд 1 Обсяг фінансування НДР в Університеті, тис. грн.
Ряд 2 Обсяг фінансування НДР в Університеті, тис. дол.
Рис. 4.2.1. Загальний обсяг фінансування НДР у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка у 2005-2018 рр.
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Рис. 4.2.2. Динаміка кількості наукових працівників в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
протягом 2010-2018 рр., чол
*Кількість посад 838,15 (на 31.12.2012 р.)
**Кількість посад 868,6 (на 31.12.2013 р.)
Джерело: складено автором за [321; 322; 323].

Всього з 1990 р. кількість наукових працівників в Україні зменшилася майже у 5,5 разів (рис. 4.2.3), а саме з 313,1 тис. чол. (1990 р.)
до 57,6 тис. чол. (2018 р.) [324]. У 2018 р. частка виконавців НДР (дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості
зайнятого населення становила 0,54%, у тому числі дослідників –
0,35% [324]. За даними Євростату, у 2016 р. найвищою ця частка була в
Данії (3,18% і 2,2%), Фінляндії (3,04% і 2,26%), Великій Британії (2,29%
і 1,68%) та Нідерландах (2,28% і 1,39%); найнижчою – у Румунії (0,54%
і 0,34%), Кіпру (0,87% і 0,62%), Болгарії (1,09% і 0,71%) та Польщі
(1,08% і 0,83%) [672].
Збереження негативної динаміки кількісного складу працівників
наукової сфери в Україні, порівняно з іншими розвинутими країнами світу, обумовлює формування загрози подальшого поглиблення
масштабів деформації її секторальної структури.
Престижність дослідницької праці і матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень знизилася, а разом з тим знизилася й
ефективність віддачі від впроваджуваної роботи, а це у свою чергу
спричиняє появу феномену інноваційної неліквідності наукової складової національної економічної системи. Хронічне недофінансування
перетворило науку в Україні на затратну сферу, у той час, коли вона
має виконувати роль головного джерела економічного зростання.
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Рис. 4.2.3. Динаміка кількості наукових працівників в Україні,
Південній Кореї та Німеччині 1990-2018 рр., тис.чол.*

* Без сумісників.

Джерело: складено автором за [324].

Аналітики доводять, що наука залишатиметься витратною галуззю до певного рівня наукоємності ВВП, і на низькому рівні фінансування вона може реалізувати лише ті свої функції, які не пов'язані
з забезпеченням економічного зростання, зокрема соціокультурну,
освітню й загально-пізнавальну. Економічна віддача починається
після досягнення критичного рівня наукоємності ВВП, що, зокрема
для такої країни, як Україна, становить не менше 1,7-2,0 % від ВВП.
Саме тому цей рівень видатків на науку закладено в Концепцію науково-технологічного й інноваційного розвитку України, а також у Закон «Про наукову й науково-технічну діяльність». Наразі керівництво
держави ставить питання про те, щоб створити відповідні фінансові
та організаційні умови для відновлення розвитку української науки
та переведення її у площину самоокупності та прибутковості. Однак,
задекларовані державою показники фінансування залишаються лише
бажаними для науковців.
Тепер науковці українських університетів вчаться самі заробляти
на себе. Так, у 2018 р. за виконані договірні науково-дослідні роботи,
проведені науково-технічні експертизи та інші дослідницькі послуги
Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримав
24 млн 565 тис. грн., тоді як у 2017 р. було на 3 млн грн. більше [322;
323]. Поки що щороку сума коштів, зароблених за рахунок надання
дослідницьких послуг, суттєво коливається (рис. 4.2.4). Тому попри
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старання наукових колективів цього університету ці ресурси ще не
можуть якісно впливати на ситуацію в університетській науці.

Рис. 4.2.4. Кошти, зароблені за рахунок надання платних послуг, %
до загального фінансування науки в Університеті,
2010-2018 рр., тис. грн.*
* Без міжнародних грантів.
Джерело: складено автором за [321; 322; 323].

Нині можливості проведення в Україні сучасних, комерційно-привабливих наукових досліджень обмежуються браком коштів, застарілою матеріально-технологічною науковою базою, недосконалою
законодавчою базою та байдужістю різного рівня чиновників. І які
б у цій країні не прийняли постанови чи визначальні програми, які
б стратегії не затвердили на найвищому рівні, нічого не зміниться на
краще, поки не буде реальних кроків, волі та бажання щось змінити.
Адже відповідний рівень фінансування певною мірою можна забезпечити не тільки завдяки прямим вливанням з держбюджету, а й завдяки створенню сприятливих умов для інвестиційного клімату. Такі
умови сформуються завдяки налагодженню ефективної, сучасної, інноваційної інфраструктури.
Позбутися негативних тенденцій у науково-дослідній галузі
можна завдяки збільшенню обсягів доволі обмеженого державного
фінансування наукових досліджень та розробок, а також шляхом
ефективного налагодження процесу комерціалізації університетських технологій. Адже незважаючи на значну кількість теоретичних
вітчизняних наукових досліджень та накопиченого за останні роки
практичного досвіду, ефективне формування засад академічного підприємництва вимагає прийняття важливих рішень, які б забезпечили
єдині підходи до вдосконалення механізму «від ідеї до практичного
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результату». У цьому зв'язку варто розширювати напрями, межі та
ступені міжнародного технологічного співробітництва, зокрема створити розгалужену інфраструктуру інституцій, що займатимуться фаховим просуванням інноваційно-технологічної продукції на ринок.
У цивілізованому світі основними інституційними одиницями, що
пов'язують науку і бізнес та професійно здійснюють комерціалізацію
винаходів та розробок, є центри трансферу технологій. Ці структурні
підрозділи з передачі технологій виробництву діють при кожному потужному університеті в США, Європі та Азії. Наразі відповідні центри
починають створюватися й при провідних наукових (Національній
академії наук України) та освітніх (Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Київському
національному університеті технологій та дизайну, Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, Національному транспортному університеті, Одеському національному
політехнічному університеті та інших) установах в Україні. Поштовхом до їх створення став прийнятий у 2006 р. Закон України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»
[159], що визначив правові, економічні, організаційні та фінансові
засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Дія цього закону спрямована, насамперед, на забезпечення
ефективного використання науково-технічного та інтелектуального
потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на новостворені в Україні технології на території
держав, де планується або здійснюється їх використання, а також на
розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій
сфері. Проте закон містить чимало прогалин, які гальмують процеси
трансферу технологій в Україні та комерціалізації українських наукових досягнень. Зокрема, у зазначеному законі відсутнє визначення
інфраструктури трансферу технологій в Україні, через що поза увагою залишилася діяльність у сфері трансферу технологій суб'єктів,
які безпосередньо продукують інноваційні технології, а саме: вищих
навчальних закладів, технологічних та наукових парків, технополісів,
бізнес-інкубаторів та інших інноваційних структур, а також суб'єктів,
які обслуговують процес купівлі-продажу технологій: центрів трансферу технологій, мереж трансферу технологій, інноваційних центрів,
експертно-консалтингових фірм тощо [153]. Що суттєво ускладнює
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процес формування підприємницьких структур у сфері передачі наукоємних технологій та інновацій.
Однак, перехід на комерційну основу розвитку української науки
ускладнюється не лише недосконалістю нормативно-правової бази, а
й ментальною інертністю українців (властивістю соціуму, що проявляється в уповільненій активності та у позбавленій ініціативі діяльності, зокрема у процесі виконання науково-дослідних робіт з метою
отримання комерційного прибутку8), на яку наклала свій відбиток
радянська доба, коли мала місце планова економіка.
У 2007 р. першим університетом, що отримав статус дослідницького, в рамках пілотного проекту Міністерства освіти і науки в Україні став Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [117]. Наразі розвитком науки в цьому університеті займається Департамент науки та
інноватики, що об'єднує 15 навчально-наукових і науково-дослідних
структурних підрозділів, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи, а також підрозділи з
управління підготовкою наукових кадрів, науковою та інноваційною
діяльністю університету. Саме у цьому університеті був організований і перший в Україні Науковий парк «Київська політехніка». Також
у КПІ протягом кількох останніх років успішно розвивається Стартап Школа «Sikorsky Challenge». Ця школа створена для навчання, набуття практичного досвіду, засвоєння ефективних практик та запуску
високотехнологічних стартапів. На її базі вже 3 рік поспіль проходить
Фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge». Таким чином
відбувається залучення та відбір креативних людей, які бажають займатись інноваційним підприємництвом. Навчання інноваційному
підприємництву сприяє «вирощуванню» під дахом Університету наукоємних бізнес-ідей, розробленню інноваційних проектів та створенню прототипів технологічних бізнес-продуктів, «заточених» під
зацікавлених інвесторів. Базові знання та уміння в Стартап Школі
отримують в процесі прослуховування навчального курсу «Вступ
до інноваційного підприємництва» (1,5 місяця). Отримані знання та
уміння можуть стати основою власного наукоємного бізнесу слухачів.
Крім цього у рамках розвитку цього напряму діяльності КПІ надає
креативним студентам можливості відкриття власних інноваційних
8
8

Авторське визначення
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компаній у Бізнес-інкубаторі «SikorskyChallenge». На сьогоднішній
день фіналом усіх цих інноваційних починань є створена Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» (INESC) середовище, у якому
генеруються комерційно-привабливі технологічні ідеї, здійснюється
трансфер технологій, а також запускаються й розвиваються малі інноваційні технологічні підприємства. Складовими нлементами Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» є: Стартап Школа «Sikorsky
Challenge», Фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge»,
Бізнес-інкубатор «Sikorsky Challenge», Інноваційне технологічне середовище «Sikorsky Lab», Центр інтелектуальної власності та Венчурний
фонд «Sikorsky Challenge». (рис. 4.2.5).
Наразі Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» вирішує ряд
важливих завдань:
–– залучає та відбирає креативних, бажаючих займатися інноваційним підприємництвом, людей з числа винахідників, учених, аспірантів і студентів КПІ ім.Ігоря Сікорського, інших університетів,
науково-дослідних інститутів, а також представників бізнесу;
–– навчає відібраних учасників інноваційному підприємництву і
формуванню у них мотивації для продукування своїх технологічних бізнес-ідей, а також допомогає учасникам розробляти проекти
та створювати прототипи знаннєвих бізнес-продуктів;
–– здійснює пошук інвесторів / бізнес-ангелів для інвестування в перспективні проекти;
–– відбирає кращі стартап-проекти за участю тренерів, експертів фондів, інвесторів, бізнес-ангелів; організовує та проводить конкурс
інноваційних бізнес-проектів на Фестивалі «Sikorsky Challenge»;
–– допомагає авторам комерційно-привабливих технологічних ідей
(стартап-проектів) зацікавити потенційних інвесторів;
–– бере участь у відкритті та запуску стартап-компаній;
–– допомагає юридично оформити захист прав на інтелектуальну
власність та підтримує авторські права, патенти, ліцензії;
–– забезпечує юридичний, організаційний, бухгалтерський супровід
стартап-компанії до другого раунду інвестицій;
–– допомагає у виведенні стартап-компанії на міжнародний рівень.
Першопрохідцем у налагоджені процесу трансферу технологій стала Національна академія наук України, де у 2008 р. було прийнято розпорядження, що регулює питання трансферу технологій,
інноваційної діяльності та інтелектуальної власності [426]. Згідно з

Джерело: [117].

Рис. 4.2.5. Модель інноваційної еко-системи НТУУ «КПІ» та Наукового парку «Київська політехніка»
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цим розпорядженням постала необхідність у створені структурних
підрозділів, основні завдання яких полягають у наступному: 1) проведенні досліджень з метою виявлення об'єктів права інтелектуальної власності, забезпеченні набуття відповідних прав та одержанні
охоронних документів; 2) інноваційній діяльності, проведені маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень; 3) трансфері технологій та ліцензійній діяльності.
У 2009 році створено Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Наразі він здійснює: аналіз результатів
науково-дослідних і навчально-методичних робіт структурних підрозділів цього університету з метою виявлення комерційно значущих
об'єктів та об'єктів, права на які доцільно охороняти; правову охорону
об'єктів інтелектуальної власності, створених у процесі навчальної
та наукової діяльності, шляхом підготовки, оформлення та подання
заявок з метою отримання охоронних документів (патентів та свідоцтв), а також здійснення дій для підтримання їх чинності; правове
регулювання відносин між авторами науково-технічної продукції та
університетом; заходи, спрямовані на комерціалізацію об'єктів права
інтелектуальної власності даного університету; розробку ліцензійних
договорів та інших договорів на розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності; надання співробітникам університету творцям об'єктів права інтелектуальної власності консультативно-правової допомоги в реалізації належних їм особистих немайнових та
майнових прав інтелектуальної власності [66].
Центр трансферу технологій Одеського національного політехнічного університету діє з 2011 року. Метою його діяльності є: комерціалізація результатів наукових досліджень університету; сприяння
розвитку інноваційної діяльності в університеті; створення умов
ефективної взаємодії науки з промисловістю [531].
З 2011 р. надають послуги й співробітники Відділу інформаційного
забезпечення та трансферу технологій Київського національного університету технологій та дизайну, що пов'язані із: просуванням інноваційних продуктів/технологій та пошуком партнерів для подальшої
комерціалізації розробок; пошуком інноваційних продуктів, технологій або послуг для розвитку бізнесу або для задоволення конкретних потреб; пошуком бізнес-партнерів за конкретними напрямами;
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пошуком партнерів для спільної участі в науково-дослідних проектах
ЄС (Horizon, Eureka, Eurostars, Erasmus+ тощо) [296].
У 2016 р. засновано Відділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у Національному транспортному університеті [67]. Основними завданнями цього відділу
є: участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики
у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності; проведення та організація досліджень з метою виявлення об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються в
результаті освітньої та наукової діяльності Університету; виявлення
(ідентифікація) конкурентоспроможної науково-технічної продукції
Університету для подальшої комерціалізації; визначення технологій
та їх складових за результатами ідентифікації конкурентоспроможних наукових і науково-технічних розробок Університету; методичне
забезпечення, охорона прав на винаходи, корисні моделі, комерційні
таємниці, комп'ютерні програми, бази даних та інші об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ), що створюються в Університеті; проведення
та організація маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень;
здійснення заходів з використання результатів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), об'єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Університету, підтримка
ліцензійної діяльності Університету та трансферу технологій; аналіз
результатів науково-технічної, науково-дослідної діяльності Університету щодо можливості внесення пропозицій в базу даних Системи
трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку
дорожньо-транспортного комплексу України, експонування, передачі
третім особам.
Розвитком мережі трансферу технологій переймаються й провідному університеті держави — Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет). У провідному
дослідницькому Університеті України розвитком системи трансферу
технологій опікується науково-дослідна частина (НДЧ). У 2016 р.
основні функції управління питаннями трансферу технологій були
передані патентно-ліцензійному відділу, який є структурним підрозділом НДЧ. Особовий склад цього відділу був суттєво зміцнений за
рахунок прийняття на роботу кількох нових спеціалістів. Основними
його задачами є: консультації стосовно оформлення патентів або
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свідоцтв на об'єкти права інтелектуальної власності; оформлення та
супровід заявок на винаходи (корисні моделі), ведення діловодства
стосовно патентів, свідоцтв; складання, реєстрація та супровід договорів між Університетом та винахідниками, оформлення та супровід
ліцензійних договорів, захист інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку. До складу патентно-ліцензійного відділу входить група супроводу міжнародних проектів, основна задача
якої допомога в підготовці та супровід міжнародних проектів та грантів, зокрема у рамковій Європейській програмі Горизонт 2020. Крім
того, спеціалісти відділу займаються й іншими аспектами трансферу
технологій, зокрема популяризацією університетської науково-дослідної продукції на різноманітних виставках, бізнес-конференціях,
бізнес-переговорах тощо.
Паралельно з 2016 р. в Університеті стали реалізовуватися науково-дослідні проекти, які насамперед спрямовані на практичну
підтримку трансферу технологій, зокрема «Розробка методів керування системою трансферу технологій» (2016-2018 р.), «Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій та формування
підприємницького клімату у дослідницьких університетах України»
(2018-2020 рр.), «Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та можливості для України» (2019-2021 рр.) та «Інноваційні механізми активізації розвитку
науково-технічної діяльності в Україні» (2019-2021 рр.). Метою реалізації цих проектів є не тільки розгляд фундаментальних, прикладних
та методичних засад формування та управління трансфером технологій в Україні, а й практичних аспектів комерціалізації науково-дослідних розробок. У цьому зв'язку досліджуються й засади активізації
розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві,
функціональне призначення механізму самоорганізації науково-технічної діяльності у частині оцінювання якості неуречевлених та уречевлених наукових і технічних знань. Особлива увага дослідницьких
команд приділяється: пошукам ефективних шляхів формування підприємницького клімату в університетах; ідентифікації точок дотику
для покращення взаємодії університетських підрозділів з трансферу
технологій та наукових парків; визначенню дієвих механізмів залучення інвестицій та поглибленню співпраці з Європейською мережею
підприємств (EEN). Разом з тим колективи науковців, що працюють
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над цими темами беруть участь в організації та проведенні усіх заходів, що пов'язані з трансфером технологій в Університеті. Наразі
також планується розробити підходи щодо удосконалення системи
управління технологічного трансферу, втілення яких уможливить
формування стійких конкурентних переваг продукції науково-дослідної діяльності вітчизняних дослідницьких університетів. Проекти
є результатом співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка з Корпорацією «Науковий парк Київський
університет імені Тараса Шевченка» та Консорціумом EEN-Ukraine.
Принципами організації системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, що функціонує як університетський офіс мережі NTTN (Національна мережа
трансферу технологій) для роботи з українським ринком та як офіс офіційного учасника Консорціуму EEN-Ukraine для роботи з зовнішніми,
перш за все Європейським, ринками технологій: злагоджена взаємодія
між відповідними управлінськими ланками; взаємна довіра учасників
процесу, що передбачає сумлінне виконання функціонального навантаження; формування партнерського духу у контексті співпраці з Корпорацією, Консорціумом EEN-Ukraine, приватним сектором економіки та
державою; свобода публікації результатів наукових досліджень тощо.
Метою діяльності системи технологічного трансферу в Університеті є
створення вітчизняного сегменту міжнародної інформаційно-комунікаційної системи трансферу технологій, отримання від мережі NTTN
інструментів просування на внутрішній ринок технологій результатів науково-технічних розробок, нарощення експортного потенціалу
України. Контроль за діяльністю даного напряму роботи в Університеті
здійснює проректор з наукової роботи [342].
Першочерговим практичним завданням Університетської системи трансферу технологій є постійне оновлення та розширення
бази даних пропозицій. Першим завданням процесу комерціалізації
створеної науково-технічної продукції (НТП) є наповнення та удосконалення роботи бази даних пропозицій, які мають комерційний
потенціал, а також встановлення ділових зв'язків з потенційними
партнерами та інвесторами.
У результаті виконання співробітниками Університету бюджетних та комерційних науково-дослідних тем й, як наслідок, отримання
нових наукових результатів, ця база даних постійно розширюється
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та доповнюється. Наприкінці 2018 року ця база налічувала більше
150 пропозицій. Далі ці пропозиції представляються на ринку України, переважно завдяки участі у щорічних національних та міжнародних виставках, а також на трьох ключових ринках світу – ЕС, США
та Китаю. Усі вони поступово будуть адаптовані до вимог Європейської мережі підприємств (Enterprise Europe Network – EEN) та підготовлені для друкованого видання, у якому усі заявлені пропозиції
представлені за 6 науковими напрямами: біотехнології, енергетика,
екологія, інформаційні та комунікаційні технології, нанотехнології та
нові матеріали, соціально важливі та промислові пропозиції. В електронному вигляді розробки (інноваційні пропозиції) розміщені на
сайті наукової части Університету за адресою: http://dsr.univ.kiev.ua/
projects/services/index.php
Крім бази технологічних проектів створюється й база науково-технічних послуг, що можуть надаватися співробітниками та лабораторіями Університету.
Участь у роботі Консорціуму EEN-Ukraine. З червня 2011 р. Університет є членом Консорціуму EEN-Ukraine й в рамках цієї співпраці
представляє кращі українські інноваційні розробки в мережі EEN.
Наразі до складу Консорціуму входять: Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, Київський центр інвестицій та розвитку,
Інститут фізики НАН України, Торгово-промислова палата України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ
«Нова інвестиційна корпорація», Міністерство закордонних справ
України, Державна установа «Офіс з просування експорту України»
при Мінекономрозвитку та Громадське об'єднання «Споживач», Дніпропетровськ (до 2018 р.).
Станом на кінець 2018 р. Університет представив в мережі EEN
уже 56 пропозицій, серед яких 25 власних (21 технологічна і 3 бізнесові) та 31 від інших ЗВО та інститутів НАН України, що становить
близько половини пропозицій, представлених в мережі EEN. За 201618 рік було представлено 17 пропозицій. По 19-ти розміщених в мережі пропозицій відбулися контакти з підприємствами членами EEN.
Крім того щороку представниками НДЧ проводяться навчальні
семінари з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій
та співпраці з EEN на всіх природничих факультетах та інститутах
Університету.
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Співробітництво з COSME. Наразі за ініціативи Міністерства
закордонних справ України та участі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України Консорціум розпочав роботу в рамках
програми Європейського Союзу, що направлена на євроінтеграцію та
підтримку конкурентоспроможності малих та середніх підприємств, а
також на розвиток міжнародної торгівлі – Competitiveness of Enterprises
and Small and Medium-sized Enterprises (COSME). В рамках виграного
у 2015 р. гранту «EEN-Ukraine», після підписання відповідної угоди
ця програма діяє й в Україні. Фінансування проекту відбуватиметься
через Європейську комісію. З метою налагодження ефективної роботи з зовнішніми, перш за все Європейським, ринками технологій. У
2011 р. Університет став членом Консорціуму EEN-Ukraine. В рамках
цієї співпраці він представляє кращі українські інноваційні розробки
в Мережі європейських підприємств (EEN), яка є одним з ключових
Європейських інструментів по встановленню контактів між наукою
та бізнесом. З серпня 2017 року в Університеті робота з мережею EEN
відбувається в рамках виконання двох європейських угод: Європейської програми Горизонт 2020 – Грантова угода 770686, EEN Ukraine
та Європейської програми COSME – Грантова угода 771361. Протягом
2018 року в мережі EEN Університет представив 10 ділових пропозицій, серед яких 5 бізнес-пропозицій та 5 технологічних від ЗВО, інститутів НАН України та підприємств середнього та малого бізнесу
України. Загалом за час дії програми EEN у мережі було зареєстровано близько 60 клієнтів Університету. Тільки протягом 2018 року в
рамках EEN було підписано 2 партнерські угоди та зареєстровано 2
угоди про надання консультаційної підтримки [321]. За результатами
успішної роботи університетської команди виконавців проекту Європейська програма COSME продовжує фінансування діяльності консорціуму EEN-Україна й у 2019 році.
Участь у бізнес-семінарах, конференціях та виставках. Дієвим каналом трансферу технологій є публікації у засобах масової інформації та спеціалізованих науково-професійних журналах, підготовка й
оприлюднення аналітичних досліджень та нормативних документів,
організація й проведення міжнародних тематичних науково-практичних конференцій, симпозіумів, форумів, виставок тощо. Такі
методи трансферу технологій є неофіційними і відносяться до безоплатних форм передачі технологій, що передбачають налагодження
партнерських зв'язків. Цьому також сприяє: закордонне стажування
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вчених і висококваліфікованих працівників у підприємствах та науково-дослідних установах; обмін ліцензіями і технічною інформацією
на паритетних основах; створення фірм венчурного типу, зокрема
наукових парків; відкриття закордонних маркетингових підрозділів
корпорацій; міграція провідних дослідників та спеціалістів тощо.
Проведення переговорів та укладення угод з іноземними університетами та іншими організаціями. Наразі найбільш інтенсивно проводяться зустрічі з метою налагодження взаємовигідних контактів та
укладення в подальшому спільних контрактів на виконання дослідницьких проектів з Китайськими, Німецькими, Польськими та Французькими ЗВО та іншими організаціями. Так, на ринку Китаю робота
полягає насамперед у представленні пропозицій на профільних заходах
у Китаї та співпраці у спільних проектах. Наразі ведуться переговори
по організації спільних Українсько-Китайських наукових груп у галузях енергетики, радіофізики, біотехнологій та медицини. Значна увага
приділяється оформленню проектів та участі в конкурсах у різних міжнародних та Європейських програмах. Зокрема, в рамках програми
Горизонт 2020 в Університеті виконується 8 наукових проектів [321].
Тільки у 2018 р. було укладено 2 важливі угоди у цьому напрямі: 1) Договір з приватною компанією Biomimetics Technologies Inc (м. Ганновер,
Німеччина) про виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка нових сенсорів інфрачервоного діапазону»; 2) Рамкову угоду про
співробітництво з Лючжоуським управлінським комітетом екологічного нового району північної частини про «Проект створення технологічного центру Лючжоу-Україна» (м. Лючжоу, Китай).
Пріоритетними проблемами для Університету залишаються питання безпеки, енергоефективності, обороноздатності та підтримки
критичної інфраструктури України.
У контексті популяризації можливостей EEN протягом останніх
5 років відповідальними за цей напрям розвитку співробітниками
Університету було представлено десятки доповідей на всеукраїнських та міжнародних заходах, присвячених комерціалізації наукових досліджень, проблемам управління інтелектуальною власністю,
інструментам взаємодії з Європейськими проектами та адмініструванню системи трансферу технологій.
Університет з року в рік бере участь у роботі двох виставок, а саме у:
1. Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України», що
відбувається на весні і на якому Університет традиційно представляє
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власні розробки. Під час цих заходів посилюються налагоджується
співпраця із представниками Міністерства екології та природних ресурсів України узгодили по виявленню та підтримці найбільш перспективних розробок Університету з екологічного напряму.
2. Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека». Робота виставки зазвичай проходить восени. В режимі слайд-шоу
представляються розробки Університету подвійного призначення. В
рамках виставки за участю Міністерства освіти і науки Україні відбуваються й інші інформаційно-комунікативні заходи, під час яких
встановлюються ділові зв'язки із представниками як українських виробників озброєння та військової техніки, так і наукових установ та
вищих навчальних закладів, зокрема з представниками ДК «Укроборонпрому», де обговорюються питання співпраці.
25 лютого 2015 р. Київський університет імені Тараса Шевченка, в
особі ректора Леоніда Губерського, та Державний концерн «Укроборонпром», в особі генерального директора Романа Романова, підписали Меморандум про партнерство та співробітництво. Серед
іншого метою Меморандуму є консолідація зусиль, спрямованих на:
вирішення проблем інноваційного розвитку науково-технічного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу України
(ОПК); забезпечення підприємств ОПК найкраще підготовленими в
Університеті кадрами; максимально ефективне використанням ОПК
освітніх та наукових можливостей КНУ; науково-технічний та виробничий потенціал Концерну в процесі підготовки Університетом
відповідних спеціалістів. Задля досягнення мети цього Меморандуму
передбачається: спільна участь у Державних програмах, спрямованих на розвиток підприємств ОПК; стажування та навчальна практика студентів Університету на базі Концерну та його підприємств;
залучення фахівців Концерну до визначення тематики та подальшого
захисту курсових та дипломних робіт, що викликають інтерес Концерну; впровадження іменних стипендій та грантів з метою заохочення студентів тощо.
Отже, система трансферу технологій в Університеті динамічно розвивається. Постійно проводиться кропітка робота щодо: удосконалення
структури управління; адаптації наявних розробок до вимог Європейського Союзу; розширення співпраці з Європейськими структурами та
мережами трансферу технологій; оволодіння кращим національним та
міжнародним досвітом комерціалізації наукових досліджень.
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Головною комерційною формою інноваційного продукту є інтелектуальна власність і тому створенню та охороні об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) в Університеті приділяється особлива
увага. На початок 2019 р. Університет став власником 283 охоронних
документів на об'єкти права інтелектуальної власності (табл. 4.2.1), з
яких 121 патент на винаходи, що складає, 71 охоронюваних корисних
моделей, 34 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір [321].
Таблиця 4.2.1

Показники винахідницької роботи дослідників у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
у 2007-2018 рр.
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Отримано охоронних документів
Свідоцтва
Разом
(наукові твори, комп'ютерні
програми тощо)
18
‑
28
‑
12
‑
16
‑
27
7
16
‑
36
4
29
‑
20
4
21
2
30
4
30
13

Винаходи

Корисні
моделі

‑
‑
‑
8
17
‑
26
22
8
16
13
11

‑
‑
‑
8
13
‑
6
14
8
3
13
6

Джерело: складено автором на основі [321;322; 323].

Портфель інтелектуальної власності Університету на 90 % складається з патентів на винаходи та корисні моделі, які відносяться до промислової власності, з яких майже 80 % – це патенти з двадцятирічним
строком дії, що є свідченням наявності значного науково-дослідного
потенціалу Університету для вирішення складних науково-технічних задач. Слід відзначити збільшення кількості поданих заяв на
отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий
твір, зокрема, комп'ютерних програм, розроблених на базі Університету. Це свідчить про розуміння співробітниками Університету важливості державної реєстрації та захисту інтелектуальної власності.
Також Університет проводить активну роботу по залученню інвесторів та партнерів до спільного впровадження власних результатів

272

науково-дослідних розробок (НДР) з метою успішної комерціалізації
результатів науково-дослідних розробок на внутрішньому та міжнародному ринках інтелектуальної власності.
Вищевикладене свідчить про високий рівень наукового потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
а також про пріоритетність реалізації стратегії інтеграції в систему
європейського трансферу знань науковою спільнотою вишу, що, за
рахунок стимулювання прикладних досліджень, дозволить збільшити частку позабюджетного фінансування з міжнародних джерел. З
метою підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості науково-дослідної роботи та індивідуальної активності працівників, у тому
числі керівників тем та структурних підрозділів у цьому університеті
здійснюються наступні заходи:
1. Налагоджується інституційний процес передачі технологій на
рівні Університету, України, Європи та світу.
2. Активізується науково-технічне співробітництво в сфері трансферу технологій з бізнесом (проведення переговорів та укладання
відповідних угод).
3. Організовуються конференції, круглі столи, семінари, презентації, виставки, ярмарки з метою: 1) пошуку партнерів по: проведенню
спільних науково-дослідних робіт; науково-дослідних робіт на замовлення; впровадженню розробок Університету; 2) пошуку клієнтів
щодо придбання об'єктів інтелектуальної власності Університету.
Однак, слід акцентувати увагу на тому, що науково-дослідна робота є технологічною діяльністю, а тому процес управління системою
трансферу технологій повинен охоплювати не тільки дослідницький
етап, а й кон'юнктурне дослідження ринку, його аналіз та прогнозування попиту на певні розробки та винаходи, а також чітко визначати майнові права на інтелектуальні здобутки. З метою реалізації
відповідних завдань потрібно значно розширити функціональне навантаження вітчизняного інституту трансферу, зокрема розширити
перелік послуг, що в найближчій перспективі надаватимуться відповідними структурними підрозділами Університету, а саме: трансферно-супровідну (здійснення трансферу інновацій та технологічно
місткої інноваційної продукції та його документаційний супровід);
консультаційно-просвітницьку – підвищення рівня знань бізнессередовища про можливості вітчизняних технологічних розробок та
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винаходів; інформаційну (оперативне забезпечення відповідною інформацією учасників системи); маркетингову (маркетингове забезпечення результатів дослідницької діяльності); експертну (експертне
забезпечення інноваційних проектів); комерціалізаційну (оцінка та
впровадження інновацій у промислове виробництво); патентно-правову [342].
Отже, стан розвитку науково-інноваційної сфери в Україні поки
не є задовільним. Фінансування вкрай низьке, інституційні основи
функціонування неефективні. Однак враховуючи те, що держава має
значний науково-технологічний потенціал, залишений їй у спадок з
радянських часів, а також те, що наразі в Україні активно починає
формуватися система трансферу технологій і в провідних університетах вже діють відповідні структурні підрозділи по передачі технологій, українська наукова спільнота, здатна повноправно та повноцінно
інтегрувати в систему європейського трансферу знань. Звісно задля
цього потрібно ще працювати і визначитися з багатьма важливими
проблемами у цьому зв'язку, зокрема навчитися професійно комерціалізовувати власні наукові здобутки та максимально справедливо
розподіляти доходи, отримані від передачі технологій.
Важливими еволюційними кроками в науково-дослідному секторі
України є: приведення діяльності і структурної організації науково-дослідної сфери у відповідність до чинного Закону України «Про
науку і науково-технічну діяльність»; підтримка наукових проектів,
що підвищуватимуть конкурентоспроможність українських товарів
і послуг на міжнародних ринках та відповідають потребам обороноздатності країни; підвищення рівня наукових досліджень шляхом
забезпечення новітнього наукового обладнання та інфраструктури
в університетах, а також стимулювання продукування наукових результатів, гідних міжнародних наукометричних баз даних; поглиблення співпраці університетських науковців з науковими парками з
метою комерціалізації результатів наукових досліджень та взаємодії
науки і бізнесу, а також забезпечення неперервної діяльності малих
інноваційних підприємств; орієнтація на інноваційну значущість наукових розробок і можливості комерціалізації результатів наукових
досліджень, а також узгодження їх з міжнародними стандартами та
актуальними потребами в Україні; розширення міжнародної наукової співпраці в межах програм мобільності, а також у спільних
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міжнародних наукових проектах в рамках програми ЄС «Горизонт
2020» та інших міжнародних грантових програм.
Проте задля прискорення інтеграції української наукової спільноти
в систему європейського трансферу знань урядовцями, керівними особами ЗВО та відповідних структурних підрозділів, а також дослідницькими колективами мають бути здійснені наступні важливі кроки:
–– налагоджено взаємодію науки з підприємницьким сектором, зокрема завдяки розширенню мережі трансферу технологій та збільшенню спектру її функціонального навантаження;
–– розроблено та впроваджено в практику ефективні методи комерціалізації науково-дослідної продукції;
–– забезпечено фінансування всього циклу інноваційного процесу,
від фундаментальних досліджень до реалізації інновацій у виробництві на економічно-доцільному рівні, зокрема шляхом пошуку
інвесторів та партнерів у бізнес структурах;
–– визначено пріоритетні галузі науки з цільовим бюджетним фінансуванням та розроблено національну стратегію з орієнтацією на розвиток технологій новітнього шостого укладу (еко-, нано-, біотехнології);
–– поширено на увесь інноваційний процес стимулюючі пільги: податкові, митні, кредитні тощо;
–– створено привабливі умови для прояву національного інтелекту з
метою його збереження та збільшення;
–– сформовано інформаційне поле з метою популяризації винахідницької діяльності серед молодих спеціалістів;
–– збільшено кількість продуктивних угод з європейськими партнерами тощо.

4.3. Стратегічні підходи до активізації академічного
підприємництва у сучасних мега-університетах
У контексті повсякчасної необхідності використання перспективних дослідницьких досягнень на благо суспільства однією з
ключових місій сучасних відомих університетів світу на фоні їх організаційного, технічного та культурного піднесення в напрямі провадження науково-дослідної діяльності є еволюція комерціалізації
науки. Наразі найбільш економічно- та технологічно-ефективними
визнано світові мега-університети9. Задля досягнення потужних
9

Мега-університети – університети, у яких щорічний набір студентів перевищує 20 тис.
Вперше ідею мега-університету було проголошено Джоном Деніелсом у 1996 р.
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комерційно-привабливих аналітично-експериментальних результатів у таких університетах відбувається: періодична переоцінка
власних науково-технічних можливостей; моніторинг суспільних
запитів на далекосяжні новації; трансформація культури поведінки
науковців та топ-менеджерів; оптимізація управлінських та операційних процесів; диверсифікація джерел прибутку тощо. Українські
університети також мають великий багаторічний досвід роботи над
важливими дослідженнями у різних наукових сферах, результатом
чого є вагомі для людства розробки та винаходи. Для отримання
таких результатів з державного бюджету витрачаються десятки
мільйонів гривень, однак більшість із цих напрацювань залишається невідомою для вітчизняної та світової бізнес-спільноти та не
приносить комерційної віддачі ні державі, ні університетам, ні авторам розробок. Результати цієї фінансовоємної багаторічної праці
обов'язково потрібно нарощувати та популяризувати з метою налагодження їх активного впровадження у господарську практику на
комерційній основі. Актуалізація комерціалізації комерційно-привабливих результатів наукової діяльності в Україні має стати важливим кроком у напрямі просування на вітчизняний та міжнародні
ринки теоретичних і експериментальних знань як інноваційного
продукту, що має реальну соціально-економічну цінність. За допомогою реалізації продуманого організаційно-інфраструктурного та
маркетингового плану сучасні підприємницькі університети та держава можуть отримувати реальну економічну віддачу, яка суттєво
перевищуватиме затрати, а університетська наука вийде на новий
рівень свого розвитку.
Втілення ідеї активізації інноваційно-інвестиційного руху в українських університетах передбачає апгрейд наявної інноваційно-орієнтованої інфраструктури та вироблення дієвого плану дій для таких
закладів, у яких досить добре зберігся матеріально-технічний та інтелектуальний фундамент. На жаль в Україні відповідними потужностями володіють далеко не усі університети, тому провідні ЗВО, такі як
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, можуть
виконувати функції координаційних центрів, що стануть унікальними комерційно-інфраструктурними маркет-офісами для інших
університетів, які працюють над створенням ноу-хау, а також планують займатися засновництвом малих інноваційних підприємств.
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Проблема стратегічного управління інноваційно-дослідницькою
діяльністю у закладах вищої освіти давно привертала увагу вітчизняних та закордонних дослідників. Потужною теоретичною основою
цього дослідницького напряму є напрацювання О. Жилінської [147],
Е. Озтурка [788], Л. Назаренко [313], В. Пірус [390], М. Ситницького
[445] та ін. Організаційно-операційну проблематику оптимізації передачі університетських знань і технологій бізнесу, а також налагодження
взаємопродуктивної взаємодії з державою опрацьовано у наукових
роботах таких відомих вчених-економістів, як: С. Бредлі [603], В. Геєць [198], Г. Іцковіц [205], Г. Калкаджніні [615], О.О. Карпенко [217],
Б. Кларк [635], А.Лінк [603], К. Яшина [217], І. Фаваретто [615], К. Хейтер [603] та ін. Сучасні тенденції управління трансфером технологій відображені у дослідженнях Г. Андрощука [11], Ю. Капіци [486],
Л. Кін [640], К. Ретцлера [814], П. Цибульова [532] та ін. Такі учені, як
Л. Дороті, У. Шварп та Г. Бартон [655], Ф. Котлер [246], Т. Петерс та
Р. Уотермен [795], Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси [529] та ін., які значну
увагу приділяли маркетинговим технологіям просування результатів інтелектуальної праці на ринок. У цих роботах наголошується на
важливості готовності діяти, ламати шаблони, працювати у тісному
контакті з потенційним клієнтом, стимулювати продуктивність людей тощо. Та попри велику кількість напрацювань з цієї проблематики однозначного цілісного уявлення про ефективне планування в
українських університетах стратегічного процесу комерційного просування результатів дослідницької діяльності українських науковців
на внутрішній та міжнародний ринки досі немає.
Дискусії про вибір дієвого підходу для успішної реалізації академічних напрацювань в українському суспільстві відбуваються з часів
отримання незалежності, однак досі і університети, і науковці, і держава, і громадяни, що сплачують податки, за рахунок яких може хоч
якось існувати українська науки продовжують тільки втрачати. Наразі у теорії інноваційного менеджменту представлено чимало форм
і моделей комерціалізації результатів інноваційної діяльності [271,
131, 205, 217, 257, 529, 603, 788 та ін.]. Звісно, що переважна більшість
таких моделей розроблялася теоретиками країн які вже пройшли
певний шлях у напрямі створення умов для розвитку комерційного
трансферу технологій і досягли певних позитивних результатів. Однак, беручи їх за основу можна і варто спробувати створити свій
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алгоритм дій для досягнення цілі. Оптимальну модель вибору та реалізації стратегії комерційного трансферу технологій представлено
на рис. 4.3.1.

Рис. 4.3.1. Модель вибору та реалізації стратегії комерційного
трансферу технологій

Джерело: складено автором на основі [131, 271, 257].

Тут варто зауважити, що ефект від реалізації такого, як і будьякого іншого проекту, на наш погляд багато у чому залежить від рівня
фаховості та персональної мотивації керівника та команди. Адже
трансфер технологій – це складний і кропіткий процес, який потребує
не тільки колективних зусиль, а й глибоких знань, що охоплюють не
тільки теорію трансферу, а й дають можливість розгледіти потенціал
конкретної технології.
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І. Глобальні тенденції та виклики
В українських університетах із впровадженням норм нового Закону України «Про вищу освіту» взялися за підкорення нових інтелектуальних бізнес-вершин. Наразі підтвердженням наукових здобутків
університетської спільноти України має стати міжнародне визнання,
яке відображатиметься у достойних місцях найвідоміших світових
університетських рейтингів. Так, у 2018 р. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка:
–– посів 531-540 місце у World University Rankings компанії QS (Велика Британія); поліпшення на чотири пункти позиції у регіональному рейтингу QS University Rankings: EECA (Східна Європа та
Центральна Азія) – університет посів 30 позицію, очоливши список українських університетів; участь у предметному рейтингу QS
(QS World University Rankings by Subject) у галузі фізики та астрономії (401-450), у галузі сучасних мов (251-300);
–– увійшов до Топ-500 університетів світу Рейтингу QS із працевлаштування випускників на позиції 301-500;
–– зайняв позицію у сегменті 1001+ у впливовому світовому рейтингу –
Times Higher Education Університет, при цьому в галузі інженерія та технології і в галузі природничі науки місце університету –
601-800, у галузі науки про життя – 601+;
–– отримав 1 місце серед університетів України у рейтингу Інтернет-присутності Webometrics [176].
Певними досягненнями у боротьбі із зовнішньою та внутрішньою
конкуренцією в академічній знаннєво-підприємницькій сфері може
похизуватися ще з десяток українських вишів. Однак до ідеалу ще
дуже далеко і є над чим працювати.
Одним із серйозних гальмівних факторів на шляху активізації
управлінських процесів в українських університетах є відсутність
належного управлінського досвіду, що базується на ринкових засадах. У цьому напрямі діяльності, дуже доречною стала ідея реалізації в Україні проекту Німецької служби академічного обміну (DAAD
«Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО 2019-2021 років».
В рамках цього проекту 18 менеджерів різних українських вишів
отримають можливість пройти півторарічне навчання з інтернаціоналізації вищої освіти. Вони зможуть покращити знання щодо академічної мобільності, впровадження стратегічних чи індивідуальних
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проектів у сфері інтернаціоналізації, роботи з грантами тощо. Проект
втілюватиметься поетапно на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цей виш, зокрема, є партнером проекту
та працюватиме над його реалізацією в Україні. Також партнерами є
Німецько-українське академічне товариство, Німецька спілка менеджерів наукової сфери та Університет Лейбніца (Німеччина). Відбір
учасників проходитиме серед фахівців, які працюють в структурних
підрозділах ЗВО, що опікуються міжнародною діяльністю.
Проект поділений на кілька модулів. Навчання складатиметься з
таких 5 блоків:
–– Background Knowledge of Internationalisation;
–– Competencies on Management of Internationalisation;
–– Soft Skills;
–– Management Skills;
–– Internationalisation Project.
Передбачено 4-тижневі семінари (3 в Німеччині, 1 в Україні), а
також індивідуальні консультації для вивчення найкращого німецького досвіду. Серед іншого під час навчання учасникам розкажуть, як
відбувається фінансування міжнародної співпраці у престижних іноземних фондах, у чому відмінність німецької та української системи
освіти та науки тощо.
У сфері освіти. Надмірна пропозиція і недобросовісна конкуренція,
що має місце на ринку освітніх послуг в Україні змушує університети
шукати нові результативні шляхи для утримання завойованих раніше
позицій. Для реального відображення ситуації, що формується згідно
з настроями потенційних вступників адміністраціями вишів періодично проводяться анонімні соціологічні дослідження серед абітурієнтів та студентів. Так, результати опитування, проведеного 2015 р.
у Львівському університеті, показали, що більше 30 % респондентів
обрали цей навчальний заклад через широкий вибір спеціальностей,
для решти, основним визначальним чинником були позитивні відгуки
про якість отриманої освіти, професіоналізм викладачів та престиж
університету. Основними мотиваційними чинниками обрання
спеціальностей абітурієнтами того року визначено: перспективу
знайти роботу після завершення навчання (30,7 %), престижність університету (27,1 %) та можливість проявити ініціативу (24,4 %) [177].
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Над коригуванням та розширенням вибору спеціальностей активно працюють і в інших вишах країни. Зокрема у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2017/18 н.р. рамках
запровадження норм нового Закону України «Про вищу освіту» його
адміністрацією було розроблено й затверджено понад 470 нових
освітніх, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм, а також
сформульовано спеціальні вимоги щодо присвоєння професійних
кваліфікацій, що сприятиме підвищенню рівня довіри ринку праці до
кваліфікаційних актів університету [175]. Такі дії керівництва цього
освітнього закладу були зумовлені тим, що застарілі спеціальності
безповоротно втратили свою привабливість, і навіть бренд головного
університету країни не рятував від спаду (а часто повної відсутності)
попиту на них з боку абітурієнтів. Адже ті часи, коли молодь здобувала освіту за ради самого факту її отримання, вже пройшли. Зараз
кожен намагається отримати знання, які стануть запорукою власного благополуччя у найближчому майбутньому, так як у перспективі
обов'язково трансформуються у невичерпні багаторічні прибутки
достатні для людини з вищою освітою, життя. Так, під час вступної
кампанії 2016 р. у цьому університеті на спеціальність бакалаврату
«Економічна теорія та економічна політика» (ребрендінг колишньої
«Економічної теорії» було виділено 15 державних місць, ліцензійний
обсяг становив – 60 місць, а оригінали документів подали всього 4 (!)
особи, які й були у подальшому зараховані. Очевидно, що така ситуація, ураховуючи те, що всі фінансові ризики тепер покладаються на
університет, є дуже небезпечною! [203]. На загальну чисельність студентів впливає й державна політика виділення бюджетних місць та
вартість навчання10. Молодь, яка закінчила бюджетний «бакалаврат»
не поспішає продовжувати навчання на контрактній «магістратурі» у
рідному альма-матер. Наслідком є суттєве скорочення кількості студентів (рис. 4.3.2). Що відповідно прямо вплинуло й на розмір прибутку від надання освітніх послуг. Зниження доходів від освітньої
діяльності спонукає активно шукати альтернативні шляхи компенсації бюджетних втрат.
10 Вартість навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є
найдорожчою в Україні і під час вступної кампанії 2018 р., залежно від спеціальності,
становила не менше 20 тис. грн на рік., тоді як середня зарплата населення на вересень
того ж року всього лише 9 042 грн на міс.
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Рис. 4.3.2. Динаміка кількості студентів в українських вишах

Джерело: складено на основі статистичних даних [120].

Загалом на початок 2018/19 н. р. в українських університетах, академіях та інститутах навчалося 1 330 тис студентів (проти 2372,5 тис
у 2007/08 н.р. – найбільша кількість за історію незалежності). У
2017/18 н.р. за рахунок коштів державного бюджету навчалося
608 625 студентів, за кошти місцевих бюджетів – 12 944, за кошти юридичних осіб – 6 968 та за кошти фізичних осіб – 701 427 (у 2010/11 н.р.:
798 571; 14 486; 8 374 та 1 245 236 відповідно) [120].
Найгірша ситуація склалася у регіонах. Так, під час вступної кампанії 2019/20 н.р. до Житомирської політехніки було зараховано лише 279
осіб на бюджетну форму навчання та 470 на контракту, до Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського 316 та 238 відповідно, до Криворізького національного університету 242 та 213 тощо.
Врахувавши непрості закони ринку в українських університетах,
зокрема в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка поступово стали переорієнтовуватися на іноземців (рис. 4.3.3).
Так, у 2017/18 н. р. на підготовчому відділенні цього університету
навчалося 547 іноземців із 21 країни світу (Азербайджан, Алжир, Велика Британія, Грузія, Еквадор, Ємен, Ірак, Іран, Китай, Конго, Корея,
Марокко, Палестина, Росія, Сполучені Штати Америки, Судан, Туреччина, Туркменістан), а це майже у 3 рази більше, ніж у 2016/17 н. р.
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183 особи із 24 країн11 [176]. Показник 2013/14 н. р. 168 осіб із 25 країн.
Загалом по Університету найбільшу кількість становлять студентиазербайджанці – 502 особи, друге місце належить студентам із піднебесної – 129, третє ділить РФ та Туркменістан – по 94 особи [175].
Навчання іноземців переважно відбувається за гуманітарним, економічним, інженерно-технічним і медико-біологічним напрямами. Посилення орієнтації на іноземного споживача відбувається насамперед
за рахунок впровадження популярних англомовних освітніх програм
таких як «Медицина», «Міжнародне право» тощо. Основна увага приділяється адаптації іноземних громадян у новому мовному середовищі.
Сукупна кількість іноземних студентів у вишах України на початку
2017/18 н. р. становила 48 836 осіб, з яких 8 013 було зараховано у цьому
навчальному році [176]. Сукупна кількість іноземних студентів у вишах
України на початку 2017/18 н. р. становила 48 836 осіб, з яких 8 013 було
зараховано у цьому навчальному році [120]

Рис. 4.3.3. Динаміка зміни контингенту студентів у 2008-2019 н. р.
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Джерело: складено за [176].
11 У зв'язку з геополітичною нестабільністю у 2014/15 н.р. по всій країні спостерігався відтік іноземних абітурієнтів
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Тому в провідних університетах активно працюють над підвищенням кваліфікації викладачів у напрямі поглиблення володіння
іноземними мовами. Крім того, з метою суттєвого покращення університетських позицій у відомих світових рейтингах адміністрації
вишів спонукають професорсько-викладацький склад інтенсивніше
працювати над оприлюдненням результатів своїх досліджень у виданнях, що входять до міжнародних баз даних. Проте обов'язкова
наявність таких праць стала серйозною перешкодою для аспірантів,
адже це вимагає підготовки високоякісного матеріалу та передбачає
обтяжливі фінансові витрати (200-500 €). Так, у 2017 р. середня ефективність діяльності аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 р.
становила лише 10 %, в цілому по Україні 23,6 % аспірантура та 28,2 %
докторантура12 [120]. Найбільша кількість аспірантів в Україні здобуває та продукує нові знання у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка [176; 325]. У 2018 р. там перебувало в аспірантурі 1123 особи, з усіх 22 829 на цей час аспірантів України. Проте через неможливість та небажання продовжувати дослідницьку роботу
значну кількість з них постійно відраховують з університету: 149 аспірантів у 2018 р., 87 – у 2017 р., 140 – у 2016 р., 117 – у 2015 р.13 [176].
Ускладнюючими факторами провадження конкурентної освітньої
діяльності в Україні є: зростання конкуренції на ринку освітніх послуг, доступність якісної вищої освіти за межами України; негативні
тенденції розвитку економіки; прогалини у нормах нових освітніх
законів; відсутність дієвих механізмів, які б дозволили фінансово-незабезпеченим студентам самотужки оплачувати контрактну
форму навчання; мінливі реформи у царині розміщення державного
замовлення та фінансування освіти, а також запровадження нових
стандартів вищої освіти, нових порядків процедур ліцензування та
акредитації тощо.
Рекомендації. Відтак, в умовах провадження євроінтеграційної політики, пріоритетними освітянськими завданнями повинно стати: посилення привабливості окремих спеціальностей шляхом створення
12 На 1 січня 2018 загальна кількість аспірантів в Україні становила 24 786 осіб, докторантів – 1 646. Випуск з аспірантури у 2017 р. в Україні склав 6 087 осіб, з низ з захистом лише
1 438 (або 23,6%), з докторантури – 543, з захистом – 153 (або 28,2%).
13 Тоді як вступило до аспірантури Університету у 2018 р. – 195 осіб, 2017 р. – 282 особи, у
2016 р. –287.
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нових освітніх програм та спеціалізацій, які враховували б вимоги та
потреби працедавців, у тому числі міжнародного ринку праці; запровадження більш широкого перехресного вступу в магістратуру, з метою
недопущення відтоку випускників первинних вишів до інших навчальних закладів (у т. ч. за межі України); залучення до викладання актуальних навчальних спецкурсів не лише кращих викладачів, а й професорів
провідних закордонних університетів (в тому числі і on-line); вдосконалення форм і методів відбору талановитої молоді для вступу до аспірантури; запровадження англомовних освітньо-наукових програм
підготовки докторів філософії, а також формування системи внутрішньої та зовнішньої оцінки якості освітньої та наукової складових
підготовки докторів філософії; забезпечення гідної матеріальної та моральної оцінки праці професорсько-викладацького складу.
У сфері науки. Реформи останніх років у сфері науки в Україні зробили акцент на колективному характері наукових досліджень. Наразі
команди науковців складаються з наукових співробітників, що працюють над спільними науково-дослідними роботами на базі певного
структурного підрозділу організації. Мотиваційним фактором діяльності групи дослідників має бути успішність комерціалізації її експериментально-дослідних результатів. Однак, такий підхід містить певні
ризики. Адже у світі ринковий характер у науково-дослідній діяльності
спричинив суттєві зміни у її нормативно-ціннісній системі. Адже основним стимулом у науковій роботі стали конкурентні відносини між
колективами, що змушують займатися актуальними для ринку проблемами й видавати з чіткою періодичністю результати, цінність яких
як мінімум «візуально» відповідатиме вкладеним у «справу» ресурсам.
При цьому соціальна направленість науки повністю нівелюється, так
як конкретний вчений вже не може собі дозволити розкіш безкорисно
займатися наукою заради осягнення «істини» [387].
Результатом трансформації сутності науки у сучасному суспільстві
стала інтенсивна інтеграція насамперед прикладних досліджень, технологічних розробок та інноваційно-експериментального напряму
діяльності дослідницьких колективів у єдиний процес виробництва
товарів та послуг. Цей факт визначає провідну роль дослідницьких колективів у соціально-економічному розвитку національних економік,
а також вектор науково-технологічної політики країни. Наукові дослідження все більше набувають міжнародного характеру, що суттєво
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підвищує значення інформаційних технологій та комунікацій у науковому товаристві. В результаті чого значно розширяються функції
команд науковців, а також підвищуються кваліфікаційні вимоги до
їх членів, змінюється їхня структура та характер взаємовідносин, так
як провідну роль починають відігравати технології та менеджери. Ці
трансформації накладаються й на українську наукову спільноту в
процесі її інтеграції до європейського трансферу знань.
В Україні ринкова трансформація науково-дослідній галузі сьогодні відбувається шляхом спроб налагодження ефективного процесу
комерціалізації результатів науко-технічної праці університетських
наукових колективів. Проте формування засад академічного підприємництва вимагає прийняття важливих рішень, які б забезпечили
єдині підходи до вдосконалення механізму «від ідеї до практичного
результату». У цьому зв'язку розширюються напрями, межі та ступені
міжнародного технологічного співробітництва, зокрема створюється
інституційна інфраструктура, що займатиметься фаховим просуванням інноваційно-технологічної продукції на ринок.
Прорахунки. Однак, в Україні розробка та впровадження нових
стратегій та методик, які підвищуватимуть результативність дослідницьких здобутків, сповнена протиріччями та ризиками.
По перше, ключовою перешкодою на шляху масштабного комплексного запуску інноваційного розвитку університетів є правовий статус університету. Для того, щоб університети мали змогу володіти та
ефективно керувати правами інтелектуальної власності, тобто передавати технології промисловості на комерційних засадах, важливо, щоб
вони мали відповідний для цього юридичний статус та повноваження.
Досвід низки країн показав, що тривалі бюрократичні процедури,
що вимагають від державних університетів консультування з численними урядовими комітетами чи іншими подібними органами через
кожну заявку на патент та / або договірні переговори, внаслідок відсутності юридичної автономії для самостійного ведення такої діяльності,
можуть стати вагомою перешкодою захисту ІВ та передачі технологій
[648]. В Україні можливості розвитку дослідницької діяльності в університетах окреслено насамперед у Законі України «Про вищу освіту»
[158]. Зокрема ст. 30 цього Закону говорить про те, що забезпечувати
проривний розвиток держави в певних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, а також сприяти її інтеграції у
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світовий освітньо-науковий прості повинен університет. Однак такий
університет повинен мати статус дослідницького. Задля досягнення
далекоглядних місій кожен дослідницький університет може розраховувати на бюджетне базове фінансування на провадження наукової
діяльності в обсязі не менш як 25 % коштів, що передбачаються на
його утримання, а також формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори,
малі підприємства тощо). Проте згідно з Законом, статус дослідницького університету на конкурсних засадах має надаватися Кабінетом
Міністрів України відповідно до затвердженого «Положення про дослідницький університет» [404]. Не формалізувавши жодного дослідницького університету в країні, це положення втратило чинність. А
навколо цього важливого питання продовжуються дебати.
По друге, наразі рішення про держане фінансування тих чи інших
наукових проектів приймаються завдяки прозорій та загальній для
усіх колективів процедурі, результати якої оприлюднюються у відкритому мережевому доступі. Однак, програш у такому конкурсі автоматично може призвести до значного скорочення штату наукових
працівників, адже базове фінансування представлених проектів у нашій державі поки що не передбачено. Крім того, прийняття рішення
по науково-дослідним конкурсним програмам МОН, як правило,
затягується, навіть на кілька місяців. Тим часом усі наукові співробітники мусять бути звільнені по закінченню попередніх тем і на
міжтемовий період перебувають у статусі безробітних. Це негативно
позначається на діяльності та працездатності наукових колективів,
багато з яких розпадається.
Рекомендації. Крім того, на державному рівні потрібно: профінансувати створення окремих технологічних зон при провідних
університетах або однієї великої зони для окремих регіонів, але з
обов'язковим виділенням власних секторів в такій зоні для провідних університетів; стимулювати утворення цільових інвестиційних
фондів; диференціювати податки, надати інші цікаві преференції для
розвитку інноваційного бізнесу.
В освітньо-науковій сфері України євроінтеграційна політика, що
останніми роками провадиться, супроводжується значними інституційними змінами – формальними (на рівні ухвалення законодавчих
та нормативних документів принципово нової дії) та неформальними
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(трансформація ментальності: інше ставлення до освіти та науки,
визначення їх ролі для держави, бізнесу та особистості, посилення
інтеграційного руху шляхом організації спільних з європейськими
вишами конференцій, форумів, наукових та просвітницьких проектів
тощо), які в кінцевому рахунку стали каталізаторами сутнісної трансформації вітчизняних університетів зумовивши підприємницький
рух. Однак, зміни, що відбуваються в топових українських університетах, характеризуються певними невідповідностями, ризиками та
прорахунками. Втім очевидно, що інтеграція у систему європейського
трансферу знань у контексті підвищення значимості їх комерційної
привабливості сприятиме формуванню успішної інноваційно-інвестиційної моделі економіки. У зв'язку з цим основні завдання в організації освітньої та наукової діяльності мають полягати у наступному:
–– проведенні міждисциплінарних фундаментально-прикладних наукових досліджень, які мають інноваційний характер та містять
інноваційні технології;
–– впровадженні міжнародних науково-інноваційних та навчальних
програм, зв'язків, стандартів інтернаціоналізації освіти, реалізації
схем мобільності;
–– оптимізації мережі наукових спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації та створенні інтегрованих
програм переходу від підготовки магістрів до підготовки докторів
філософії, які базуються на науковій та інноваційній складових
навчання;
–– ефективному використанні наукового потенціалу учених, які захистили свої дисертаційні дослідження в інших країнах;
–– активізації впроваджень та комерціалізації аспірантських наукових розробок;
–– залученні грантів на підтримку перспективних комерційно-привабливих інноваційних проектів;
–– активізації участі аспірантів у програмах міжнародних фондів (Горизонту 2020, Еразмус, фонду Гумбольдта, Німецької служби академічних обмінів DAAD, USID, фонду «Відродження» та ін.);
–– забезпеченні належної оплати праці дослідників та фахівців з передачі знань згідно з чинним законодавством , а також організації
підвищення їх кваліфікації за рахунок держави для підвищення
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рівня знань у сфері науково-інноваційного підприємництва,
зокрема обмін досвідом із зарубіжними партнерами.
Попри відносно не найгіршу у світі матеріально-технічну та інтелектуальну базу, обсяги грошових надходжень В Україні від комерціалізації ОІВ є дуже низькими – 92 млн дол США у 2018 р. (у
2013 р. – 167 млн дол. США – найвищий показник за всю історію
незалежності) [619]. За світовим досвідом концентрація творчого
мислення й формування креативної здатності до інтелектуальної
діяльності відбувається в університетах. Однак, в Україні рівень
продукування креативних ідей, а відповідно й обсяги залучення
позабюджетного фінансування науково-дослідних проектів є не високим. Так, у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка загальний обсяг фінансування наукових досліджень у
2018 р. становив – 133 млн грн., з них за рахунок бюджетного фонду
– 108,4 млн грн., за рахунок спеціального фонду (договірні НДР, продаж ліцензій тощо) – 16,7 млн грн. [323].
Протягом 2018 року в Україні зареєстровано 2 469 патентів на винаходи, причому національних заявників лише 55% від цієї кількості.
Переважна більшість заявок надійшла від університетів, де котрий рік
поспіль лідером є Національний університет біоресурсів і природокористування 106 заявок, 2-ге місце посів Національний університет
харчових технологій 127, 3-тє – Одеська національна академія харчових технологій – 60 [393]. Від Київського національного університету
імені Тараса Шевченка надійшло лише 14 заявок. Університетами-лідерами в отриманні патентів на розробки протягом останніх п'яти років
були Національний університет харчових технологій – 500 патентів,
Національний університет біоресурсів і природокористування –
277 патентів, Одеський національний медичний університет – 125 патентів та ін. (рис. 4.3.4).
З рис. 4.3.4 бачимо, що значного успіху на шляху продукування
ноу-хау в Україні переважно досягають спеціалізовані технічні університети, зокрема медичні, гірничі, хімічні, харчові, а також ті, які
працюють на стратегічну державну промисловість, зокрема космічну.
Однак, найцінніші на міжнародних ринках винаходи (фармацевтичні
продукти і препарати 4, комп'ютери, електроніка та оптика – 1, хімічна продукція – 3 тощо) у загальній кількості отриманих у 2018 р.
українцями винаходів є одиничними. Тоді як в освіті фігурує аж

Джерело: складено автором на основі [413].

Рис. 4.3.4. 15 українських університетів-лідерів в отриманні патентів за 2014-2018 рр.
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781 винахід, ще 307 винаходів є результатом професійної наукової і
технічної діяльності.
Справедливо відзначити й те, що заявки на винаходи реєстрували
й промислові підприємства України, зокрема найбільша кількість заявок надійшла від ПАТ «Завод «Маяк»» та ВАТ «Мотор Січ» по 8 заявок,
ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»» та ТОВ «Інженерно-технічний центр «Гірничі Машини» по 7 заявок, ТОВ «Котлотурбопром»,
ТОВ «Корум Груп» та ТОВ «Глобал Кемікел Груп» – по 6 заявок, ТОВ
«Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування» та
ТОВ «Ідна» – сільськогосподарське підприємство з розведення свійської птиці по 5 заявок [393]. Проте очевидно, що промислові підприємства не відіграють ключової ролі у технологічному винахідництві.
Загалом у 2018 р. промисловими підприємствами подано лише 249
заявок на винаходи і корисні моделі, що становило 3,3 % від загальної
кількості поданих заявок резидентами України.
Комерціалізація результатів наукової діяльності вимагає активного підходу, який має поєднувати у собі як мінімум зусилля дослідників, фахівців з просування технології на ринок та бізнес-партнерів,
що наважилися використовувати певну технологію.
Кінцевою метою стратегії комерціалізації результатів дослідницької діяльності є встановлення комерційних відносин з іншою стороною, результатом яких є укладання взаємовигідного контракту.
Контракти можуть укладатися як з метою продажу певних послуг
(вимірювання якості води чи здійснення аналізу певного ринку),
так з метою продажу конкретного продукту інтелектуальної праці,
що захищений у правовому полі (патенту або ліцензії). Та в Україні
попри певну кількість надбаних кропіткою працею та державними
коштами патентів лише незначна кількість з них отримує подальше
ринкове впровадження. Однією із найболючіших проблем у напрямі
комерційної реалізації патентів є різноманітні бар'єри та ризики для
закордонних і національних інвесторів, що згідні увійти у високотехнологічний та водночас високоризикований бізнес в Україні. Цей сектор відлякує їх з огляду на вкрай недосконалі механізми інноваційної
діяльності, колізії відповідного законодавства та основне – відсутність соціально-економічної стабільності й визначеності у правилах
гри (табл. 4.3.1.). Досить важко застосовувати закордонний досвід у
сфері інновацій, зважаючи на достатньо складні умови, які склалися
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в Україні у зв'язку з постійними трансформаціями в економіці та високим ступенем невизначеності ринкового середовища для більшості
вітчизняних підприємств та організацій. А тому переваги в дослідницькій сфері та трансфері технологій ще довго будуть отримувати
ті країни, у яких будуть створюватися найкращі умови (матеріальні,
технічні, моральні) для творення науки.
Таблиця 4.3.1.

PEST-аналіз факторів, що впливають на перспективи
комерціалізації технологій в українських університетах

PEST-фактори Що дає можливості?
Що дає загрози?
Policy/
1. Чіткий незмінний політичний
1. Зростання напруги між
Політика
курс інтернаціоналізації українських сусідніми країнами-партнерами.
інноваційній.
2. Політична нестабільність та
2. Кваліфікований апгрейд діючого невизначеність.
в Україні законодавства у галузі
3. Зневажання та ігнорування
інновацій з урахуванням інтересів наукової сфери університетської
України та специфіки міжнародної діяльності політиками.
нормативної практики.
4. Постійні, занадто швидкі
3. Зниження податкового
у часі та кардинальні зміни у
навантаження, спрощення
сфері інноваційної політики
процедури розмитнення
та принципів провадження
спеціального обладнання для
наукової діяльності в
проведення наукових досліджень. університетах.
4. Надання дієвих преференцій
5. Висока заангажованість
інвестиційним фондам, що готові
діяльності у цієї галузі,
вкладати кошти у дослідницькі
заплутаність у законодавчих
проекти українських університетів. нормах.
Economy/
1. Надання більш широкої контрольованої (громадськістю та відповід- 1. Непосильне податкове наванЕкономіка
ними органами) фінансової незалеж- таження.
ності університетам.
2. Гіперінфляція, різке знецінен2. Зниження інфляції до 4-5% на рік, ня національної валюти.
стабільність курсу нацвалюти.
3. Низька заробітна плата, не пов3. Встановлення високого рівня за- ний робочий тиждень (ставка).
робітної плати науковцям відповід- 4. Зменшення кількості наукових
но до міжнародної практики.
працівників.
4. Аналіз тенденцій попиту на певні 5. Вікове старіння науковців.
технологічні рішення.
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Продовження табл. 4.3.1
PEST-фактори Що дає можливості?
Що дає загрози?
Socium/
1. Зміна суспільного ставлення до
1. Повна відсутність
Соціум
науковця та важливості результатів інформаційної підтримки
його роботи для суспільства,
про перспективні досягнення
залучення молодих фахівців.
українських науковців.
2. Формування позитивного став2. Недооцінення, а часто й
лення до впровадження українських приниження образу науковця в
інновацій у господарську практику очах громадськості.
(проведення різноманітних фести- 3.Переважання каральних норм
валів, форумів, конкурсів, створення у системі роботи наукових
тематичних груп у соцмережах тощо). працівників.
3. Підготовка спеціалістів у сфері ін- 4. Відсутність стимулюючих
новаційного менеджменту та впро- принципів роботи та упевненовадження їх роботи у повсякденну сті у найближчому майбутньому.
практику організацій, що продуку- 5. Безініціативна поверхнева
ють/впроваджують інновації.
соціальна політика, що
4. Створення факторів потужного не передбачає реальної
соціального захисту для наукових зацікавленості ні держави та
працівників, запровадження
суспільства у розвитку науки.
заохочувальної та компенсаційної 6. Недостатньо налагоджені
системи роботи.
комунікаційні механізми.
Technology/
Відсутність новітніх технологічТехнологія
1. Впровадження у роботу науков- 1.
них
підходів у роботі науковців.
ців нових технологій (обладнання, 2. Вплив
інтернету (відкриті пууправління тощо).
блікації,
що
переважно містять
2. Провадження політики реальної важливу технологічну
/ комерзатребуваності створення для дер- ційну інформацію) на розвиток
жави нових технологій.
сфери.
4. Підвищення якості винаходів та їх дослідницької
3.
Специфіка
використання
відповідності галузевим стандартам. технологій, невідповідність
5. Отримання нових комерційно
світовим стандартам, низька
привабливих патентів.
ступінь ліквідності.

Джерело: складено автором.

ІІ. Сильні та слабкі сторони, сприятливі можливості та загрози
Структурно слабкий фінансово-економічний стан ринкового господарства України страждає від витоку «мізків», відносно низького рівня
практичного впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у місцеву економіку [530]. Для створення
міцної структурно-інноваційної основи для суспільно-економічного
поштовху доцільно вибудувати модель, реалізація якої дозволить
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засновувати нові високотехнологічні підприємства, створювати високоцінні робочі місця та формувати здоровий середній бізнес-клас.
Формулювання дієвих стратегічних підходів комерціалізації результатів інтелектуальної праці у провідних українських університетах
передбачає аналіз та осмислення сильних та слабких сторін зазначеної
проблеми, а також визначення наявних можливостей та ймовірних загроз, що можуть постати на шляху певних інноваційних трансформацій (SWOT-аналіз). Так, попри те, що в усіх топових університетах світу
наукова діяльність є провідною, адже вона орієнтована на отримання
нових знань, у той час як освітня – на використання отриманих знань у
навчальному процесі, в Україні ще досі перевага надається освітньому
процесу, на що вливає ряд факторів (рис. 4.3.5).
Крім того, важливою умовою формування підприємницького
клімату в університетах є розроблення теоретичних та методичних
аспектів оцінювання ефективності просування результатів дослідницької діяльності з урахуванням їх привабливості для ринку. Адже
наразі маркетингові розвідки фактично не ведуться.
Досі українські університети самотужки із залученням власних та
позабюджетних коштів коштів партнерів та ситуативних інвесторів-замовників робили та продовжують робити певні кроки щодо активізації інноваційно-технологічного академічного підприємництва, а також
щодо підвищення ефективності інноваційної інфраструктури, але ресурси й можливості університетів дуже малі і без державної підтримки
унікальні ідеї дослідників поступово втрачаються. Наразі винахідники
часто не усвідомлюють комерційної вагомості власного новаційного
продукту та не знають, як правильно представити на ринок результати
своєї науково-дослідної діяльності і часто навіть не сталять собі це за
мету, так як бояться втратити свої права на інтелектуальну власність.
Вони не володіють інструментами комерціалізації наукової продукції
та не вміють грамотно презентувати свої проекти, розповідати про
них потенційним інвесторам, а також ефективно працювати в команді.
Вирішення цих аспектів комерціалізації результатів дослідницької діяльності можливе завдяки створенню відповідної ефективно-діючої
інфраструктури. Налагодження комерційного трансферу технологій
сприятиме розвитку інноваційної діяльності, а також створенню стимулюючих умов для збільшення ефективності діяльності науковців,
посиленню продуктивної взаємодії університетів з промисловістю,
забезпечення трансферу результатів науково-дослідної діяльності
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Рис. 4.3.5. SWOT-аналіз перспективи комерціалізації українських
університетських технологій.
Джерело: складено автором.
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співробітників університетів та інших фізичних та юридичних осіб
на договірних умовах, створення технологічних компаній на базі
університетської матеріально-технічної бази, а також залучення до
університетів взаємовигідних контрактів та грантів. Однак, наразі
питання створення інноваційної інфраструктури в Україні, зокрема
в університетах, що наче активно займаються дослідницькою діяльністю, набирає обертів дуже повільно. Так, згідно з діючим статутом провідного університету України – Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, основними в плані розвитку
науки є наступні завдання: здійснення наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень; забезпечення органічного
поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності; налагодження міжнародних зв'язків і провадження принципів міжнародної діяльності у науковій сфері [459]. Проте, нічого не зазначено про
комерціалізацію результатів дослідницької діяльності та принципи, за
якими вона має відбуватися, зокрема й про необхідність попередньої
оцінки комерційного потенціалу продукту інтелектуальної діяльності
перед представленням його на ринок. Низька культура академічного
підприємництва в університеті є, зокрема наслідком відсутності спеціалізованого структурного підрозділу (департаменту), який відповідав би за інноваційний менеджмент.
Зазвичай оцінка потенціалу комерціалізації певного результату дослідницької діяльності ведеться за певними параметрами. Найважливішими з них є: 1) виважена собівартість комерційної розробки;
2) конкурентні переваги; 3) попит на ринку; 4) висока ймовірність отримання додаткових продуктів; 5) наявність промислового зразка. Однак для оцінювання комерційного потенціалу продуктів інтелектуальної
праці та забезпечення трансферу такого продукту насамперед потрібна:
1) наявність групи фахівців, що розуміються на трансфері технології (окремий постійно діючий департамент по трансферу технологій); 2) готовність технології до передачі; 3) наявність покупців технології.
У деяких українських університетах (Національний університет
технологій та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка» тощо) відділи трансферу технологій є, але їх діяльність наповнена низкою проблем, а саме: 1) люди, що працюють у таких відділах
як правило не підготовлені й недостатньо мотивовані для здійснення
трансферу технологій, крім того, зайняті бюрократичною роботою

296

(надання різних видів звітів різним органам влади); 2) відсутня фінансова можливість перейняти європейський досвід у сфері передачі технологій у розвинутих університетів Європи чи світу, дослідниками,
аспірантами та працівниками відповідних відділів університетів;
3) потенційні інвестори не володіють інформацією про дослідження
та розробки, які здійснюють університети і не поспішають інвестувати у ризиковані технологічні проекти.
Без організаційно-фінансової підтримки держави вкрай складно
практично реалізувати масштабні інституційно-інфраструктурні
проекти, що передбачають створення окремих спеціалізованих
департаментів, зокрема з трансферу технологій, організацію специфічних тренінгів у сфері інноваційного менеджменту, залучення іноземних фахівців у якості консультантів, створення додаткових робочих
місць для фахівців з метою забезпечення процесу наукового підприємництва, проведення роз'яснювальної та комунікаційної роботи.
ІІІ. Стратегічні пріоритети та шляхи реалізації стратегії
Наразі Україна перебуває на межі, за якою інноваційний розвиток
перетворюється на критично-необхідний імператив економічного
зростання. Тому спроби налагодження ефективної структури інститутів інноваційного розвитку є поштовхом для відродження та розвитку інноваційного потенціалу й створення конкурентоспроможної
інноваційної економіки в Україні. Створення у мега-університетах
України виокремлених структурних підрозділів та залучення іноземних фахівців для проведення тренінгів з практичного інноваційного
підприємництва із залученням до викладання успішних підприємців
є важливими питаннями сьогодення в Україні. Така інфраструктура
підтримка дифузії інновацій, що вибудовуватиметься на потребах
ринку, сприятиме формуванню в університетах сприятливого середовища для зародження нових ідей та заснування малих інноваційних
підприємств. Створені при мега-університетах високотехнологічні
компанії зможуть стати потужним фундаментом для зародження
інноваційної економіки, постійним джерелом прозорих інвестицій і
активатором для появи конкурентних підприємств світового класу.
Актуальність викладених ідей відповідає завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та підтверджується задекларованими держаними пріоритетами у Стратегії сталого
розвитку «Україна-2020», у «Стратегії розвитку сфери інноваційної
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діяльності на період до 2030 року» та у програмах розвитку мега-університетів, зокрема у Програмі розвитку Київського національного
університету імені Тараса Шевченка на 2012-2020 роки.
У контексті налагодження забезпечення ефективного процесу комерціалізації результатів наукових досліджень фундаментальні стратегічні пріоритети мега-університетів мають бути наступними:
–– повна зміна принципів проведення науково-дослідної діяльності;
–– налагодження тісних зв'язків з українським бізнесом;
–– підвищення ефективності новаційно-технологічної складової діяльності університетів, що пришвидшить перехід України на інноваційний етап розвитку;
–– збільшення кількості перспективних інвестиційних проектів;
–– примноження частки міжнародних грантових та партнерських
проектів;
–– інтеграція у світову, насамперед європейську науково-дослідну
сферу;
–– започаткування прибуткового наукоємного бізнесу шляхом створення малих інноваційних підприємств.
–– здійснення заходів з використання результатів НДДКР, об'єктів
права інтелектуальної власності наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Університету, трансферу
технологій;
–– інтенсифікація проблеми обізнаності дослідників Університету у
сфері комерціалізації результатів наукових досліджень.
Відповідно до цього стратегічні цілі мають полягати у наступному:
–– створення в мега-університетах ефективних департаментів з
управління трансфером технологій;
–– модернізація спеціальних університетських департаментів з
управління науково-інноваційним процесом, а також залучення
фахового персоналу;
–– заснування наукоємних компаній на базі університетської матеріально-технічної бази;
–– проведення та організація маркетингових, патентно-кон'юнктурних досліджень для успішного просування конкурентоспроможних комерційно-перспективних наукових розробок, що
створюються в Університеті,. та передаються в управління Університету на підставі відповідних угод, на вітчизняний та міжнародний ринок;
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–– виявлення об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються в Університеті в результаті наукової та науково-технічної
діяльності, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп'ютерні програми, бази даних,
сорти рослин та інші ОІВ;
–– надання технічної, організаційної і юридичної допомоги суб'єктам
інноваційної діяльності в розробці та просуванні інноваційних і
інвестиційних проектів, а також інших якісно-нових актуальних
послуг для інноваційних менеджерів інших університетів України;
–– створення та підтримка інформаційних баз даних, які обслуговують клієнтів технологічного трансферу, а також забезпечення
доступу клієнтів та партнерів Університету до міжнародних баз
технологічного трансферу та науково-технічної інформації;
–– навчання та консультування науковців у площині трансферу технологій, а також популяризація ідей розвитку науково-технологічного підприємництва в інших університетах України;
–– забезпечення належної оплати праці дослідників та фахівців з передачі знань згідно з чинним законодавством [401], а також організацію підвищення їх кваліфікації для підвищення рівня знань в
сфері науково-інноваційного підприємництва, зокрема обмін досвідом із зарубіжними партнерами;
–– долучення до реалізації пріоритетних стратегічних напрямів економічного розвитку у контексті реалізації Європейської стратегії
«Європа 2020» [136], з урахуванням: Цілей сталого розвитку ООН,
положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та розділу
IV про Глибоку та Всеохоплюючу Зону Вільної Торгівлі між Україною та ЄС.
Практична ефективність реалізації такої стратегії полягатиме у
створенні спеціалізованого інституційного підрозділу, що займатиметься фаховим просуванням інноваційно-технологічної продукції,
зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших українських мега-університетів на внутрішній та
міжнародний ринки, а також у розширенні напрямів, меж та ступенів міжнародного технологічного співробітництва. Реалізація
стратегії створення інноваційної інфраструктури на базі Київського
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національного університету імені Тараса Шевченка, що зумовить
акумуляцію інвестиційних коштів і в регіони, зокрема зі структурних фондів, у тому числі програм «Горизонт 2020» та «COSME», а
також посилить інтегрованість науково-дослідницького та підприємницького комплексу регіонів України та інститутів Євросоюзу,
що дозволить істотно економити кошти державного бюджету та
суттєво збільшити ефекти від використання наукових результатів
проекту перевищать витрати кілька разів.
Завдяки злагодженій роботі департаменту з трансферу технологій
в мега-університетах його фахівці (спеціально підготовленні
менеджери з інноваційного управління) зможуть займатися
підтримкою інноваційних проектів інших університетів, проведенням
тематичних лекції, тренінгів, консультацій, семінарів, вебінарів,
організацією тестування наукоємних бізнес-моделей, зустрічей
з успішними підприємцями тощо у контексті роз'яснення логіки
побудови технологічного бізнесу, а також інформаційною розкруткою
перспективних бізнес-проектів, створенням малих інноваційних
підприємств тощо.
Стратегічні цільові групи та бенефіціари стратегії трансферу
технологій:
–– науковці, викладачі, аспіранти та студенти мега-університетів
України, через надання низки послуг щодо підтримки університетських інноваційних проектів, а також проведення тематичних
лекцій, тренінгів, консультацій, семінарів, вебінарів, маркетингових досліджень, зустрічей з успішними підприємцями тощо;
–– представники українських та міжнародних компаній, що зацікавлені у провадженні інновацій та у наукових результатах дослідників у виробництво;
–– штатні й залучені працівники інших університетів та наукових
корпорацій;
–– місто Київ та інші регіони через збільшення інноваційно-інвестиційної привабливості.
Реалізація цієї ініціативи дасть змогу створити додаткові високооплачувані робочі місця, а головне інтенсифікує комерціалізацію
комерційно-привабливих результатів наукової діяльності, активізує
старт-ап рух та забезпечить унікальні можливості для самореалізації
талановитих інноваційних менеджерів у своїй країні.
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Управління інноваційною інфраструктурою в Університеті має
включати:
–– розробку та здійснення політики Університету в сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій, розробка необхідних
документів та форм для забезпечення трансферу університетських
технологій;
–– проведення наукових досліджень з питань розвитку інноваційної
діяльності та трансферу технологій;
–– інформування бізнес-співтовариства, державних організацій та відомств, а також інших потенційних учасників, що співпрацюють з
Університетом, про можливості Університету в науково-технічній
сфері та сфері трансферу технологій, поширення та пропагування
наукових знань;
–– стимулювання спільних ініціатив між Університетом, промисловістю, фондами та іншими організаціями в науково-технічній сфері;
–– стимулювання дослідницької діяльності науковців та фахівців з
передачі знань;
–– участь в організації та супроводі конкурсів на виконання промислово-орієнтованих наукових досліджень та інноваційних проектів;
–– організацію конференцій та семінарів з питань, пов'язаних з трансфером технологій, підприємництвом і науково-технічним обміном;
–– участь у виставках та ярмарках, конференціях і семінарах, різних
конкурсах та тендерах, проведення презентацій;
–– розвиток міжнародної кооперації та співпраці в області трансферу
технологій, науково-впроваджувальної, виробничої діяльності.
Стратегічні принципи комерціалізації наукомісткої продукції.
Виконання науково-дослідних робіт та розробок (держбюджетних,
кафедральних, підрядно-комерційних, грантових, партнерських,
у тому числі з міжнародними партнерами) має узгоджуватися з
наступним:
–– кожне дослідження чи розробка має відповідати технологічним
чи соціальним потребам ринку;
–– по усім дослідженням відповідним науковим колективам потрібно провести маркетингові заходи, а саме представити основні
результати досліджень конференціях, круглих столах, семінарах,
ярмарках, виставках тощо;
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–– з метою пошуку клієнтів та партнерів, насамперед зарубіжних
потрібно робити періодичні інформаційні розсилки про найбільш прогресивні результати досліджень;
–– необхідно здійснити попередню оцінку комерційної привабливості досліджень, а також у разі потреби визначити доцільності
оформлення патентів;
–– результатом таких досліджень має бути формування комерційної
пропозиції, виконаної за встановленою в Університеті формою;
–– портфоліо перспективних наукових розробок має бути розміщено на сайті Університету;
–– доходи, у випадку успішної реалізації інтелектуальної власності,
розподіляються між усіма суб'єктами господарювання, що беруть участь у процесі її створення, при цьому дослідники мають
отримувати не менше ніж 30 %;
–– у випадку проведення спільних досліджень та створення
інновацій з юридичними особами, що належать до однієї чи
декількох країн ЄС, розподіл майнових прав на об'єкти права
інтелектуальної власності та фінансові умови проведення таких
досліджень мають бути врегульовані згідно з положеннями
міжнародних угод про науково-технічне співробітництво України
з ЄС; результатом таких досліджень має бути формулювання
бізнес-ідеї на основі спільної науково-технічної розробки, оцінка
ступеня її готовності, а також можливостей її реалізації;
–– з метою захисту конфіденційної інформації публікації відкритого доступу здійснюються за згодою експертної комісії факультетів, що підтверджуватиметься відповідним актом-експертизою
у якому зазначається, що в матеріалах не міститься інформація,
яка може бути захищена заявкою на винахід, а також, за потреби,
стороною закордонної організації-партнера, крім того чинним
вітчизняним законодавством у сфері захисту інтелектуальної
власності та нормативно-правовими актами відповідної країни.
Економічні наслідки: заплановано збільшення обсягу експорту
науково-дослідної продукції ЗВО, яку буде реалізовано завдяки
новоствореним «Старт-центрам» мінімум на 20 %, а також упровадження інновацій у вітчизняне виробництво на 30 %.
Отже, підсумовуючи викладене, можемо зробити висновки про те,
що врахування викладених стратегічних підходів до комерціалізації
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результатів дослідницької діяльності в управлінні сучасних підприємницьких мега-університетах України сприятиме:
–– формуванню комерційно-інноваційної інтерактивної платформи
з активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку
регіонів шляхом інтенсифікації креативних індустрій у сфері наукового підприємництва;
–– формуванню підприємницького клімату в університетах;
–– налагодженню ефективного механізму залучення внутрішніх та
міжнародних інвестицій;
–– посиленню автономності фінансування наукової діяльності в
регіонах, та загалом у державі, що дозволить підвищити ступінь
фінансової автономії науки та посилити її завдяки отриманню
сучасної матеріальної бази.

4.4. Особливості інституційного забезпечення активізації
трансферу технологій в Україні у контексті імплементації
європейського досвіду
Україна наразі переживає не простий період у своїй новітній історії. Виклики та потрясіння, з якими доводиться стикатися, здається
неможливо уявити й у найстрашнішому сні. Втім, геополітичне протистояння у центрі якого вона опинилася, обрання євроінтеграційного вектору, а також інші випробовування для народу, який виявив
бажання стати незалежним,. можуть стати каталізатором важливих
трансформаційних процесів в інноваційно-технологічній індустрії
нашої держави. Кумулятивний ефект основних інституційних перетворень посилив знаннєвий євроінтеграційний рух, що актуалізувало
потребу в: оновленні знань про принципи управління науково-інноваційної галузі в Єврсоюзі; аналізі сучасних євротенденцій у царині
технологічного трансферу та у формуванні нової теоретико-практичної основи управління вітчизняним трансфером знань та технологій;
визначенні принципів розвитку дослідницьких університетів, що
спрямовані на активізацію наукоємного академічного підприємництва в українській економіці; дослідженні специфічних інституційних суперечностей і проблем, які виникають у процесі імплементації
основоположних європейських управлінських засад в Україні. Адже
прийняття стратегічних прогресивних рішень, що пов'язані з інвестиційним науково-дослідним потенціалом у нашій державі, значною
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мірою залежить від аналізу цих та багатьох інших інституційних та
макро-економічних складових інноваційного менеджменту.
Тривалий час геополітична невизначеність України та ментальна
відчуженість українців були перешкодою у процесі приєднання нашої держави до європейської родини, однак зараз закріплюються
позитивні глобальні зрушення у цьому напрямі. Серед іншого, євроінтеграційний вибір українців, передбачає й включення України
до дослідницької складової Євросистеми. Можливості, що від цього
отримає вітчизняна наукова спільнота, ватро належно оцінити. Адже
знаннєво-технологічна євроінтеграція – це не тільки шанс на рівних правах долучитися до розвинутої міжнародної соціо-культурної
платформи, а й реальна перспектива поборення наукової ізоляції,
що благодатно відобразиться і на іміджі вчених, і на перспективах
комерціалізації академічних об'єктів інтелектуальної власності на
міжнародних ринках.
Наразі у контексті поглиблення міжнародного інноваційного
співробітництва інтеграція української науки у європейську систему
трансферу знань та технологій набуває обертів, однак у нашій країні наукоємний бізнес ще не користується належною популярністю,
тому доцільно провести аналіз ситуації. Теоретичний огляд методологічних підходів до окресленої проблеми свідчить про те, що візія
інституційно-організаційних особливостей процесу комерціалізації
науково-технічних винаходів та розробок безпосередньо в Україні
стала предметом уваги значної кількості українських дослідників
і представлена у дослідницьких напрацюваннях таких видатних теоретиків, як А. Мазаракі [487], Ю. Капіца [486] та М. Когут [225],
О. Мрихіна [306], П. Перерва [388], О. Чоботюк [543], а також в окремих працях О. Андросова [10], С. Корсунського [242], О. Кам'янської [210], А. Колодійчук [235] та інших. Втім, попри на наявність
значної кількості наукових публікацій, які фокусують увагу спільноти
на становищі науково-дослідної галузі в Україні та за кордоном, пошуки дієвих механізмів активізації академічного підприємництва та
трансферу університетських технологій в Україні продовжуються.
З березня 2000 р. Європейська Рада долучилася до реалізації Лісабонської стратегії розвитку та зобов'язалася зосередитися на
провадженні амбіційної політики створення найбільш конкурентоздатної і динамічної, інноваційної економіку світу [669]. З огляду на
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це, інтеграція України до розвиненого Європейського дослідницького
простору (European Research Area, ERA) відкриває поле додаткових
перспектив для здійснення інституційно-технологічного поштовху
вітчизняної дослідницької сфери. Це і виходи на нові інноваційно-технологічні ринки, і суттєве зменшення комунікаційних бар'єрів
між вченими України та ЄС, і ширше представлення українських науковців у міжнародних науково-дослідних проектах та програмах ЄС,
і залучення вагомих дослідницьких та технологічних ресурсів від ЄС.
У цьому зв'язку зазначено й участь України в 7-й та 8-й дослідницьких
рамкових програмах ЄС за наступними пріоритетними напрямами:
інформаційні та комунікаційні технології; основи інформаційних та
комунікаційних технологій; інтеграція технологій; використання досліджень; майбутні технології, що розвиваються. Загалом влиття у
європейський науково-підприємницький простір дає чудовий шанс
подолати власну технологічну відсталість, суттєво підвищити соціальні стандарти та створити нові робочі місця.
Відтак, пріоритетним завданням для України є: розширення мережі трансферу технологій та збільшення спектру її функціонального
навантаження; подолання стереотипу фінансової другорядності у
науково-дослідній сфері на державному рівні; а також викорінення
пасивно-сформованої ментальності у питаннях необхідності комерціалізації науково-дослідної продукції та налагодження тісних партнерських зв'язків з європейськими представниками науки та бізнесу.
Сьогодні знаннєво-інтеграційний шлях України до Європейського
дослідницького простору оснований на декількох суспільних меседжах: прагненні української наукової спільноти долучитися до
європейського інтелектуального соціуму; необхідності інституціалізації цього процесу; потребі у створенні, затвердженні та реалізації
знаннєво-інтеграційної дорожньої карти (у т.ч. полегшення доступу
до іноземних публікацій); окреслені програми урядових заходів щодо
активізації комерціалізації результатів науково-експериментальної
діяльності. Рівноправне входження до європейського та світового освітнього та наукового простору, на найближчу перспективу, є одним
з основних завдань українських університетів, що зосередженні на
продукуванні інноваційних ідей та розробок.
З огляду на світові тренди, наша держава задекларувала свій
намір в інноваційному зростанні у контексті реалізації Стратегії
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сталого розвитку «Україна-2020» [492]. Однак, згаданий документ
здебільшого є описовим і мало узгоджується з реальністю, адже він
не визначає чіткі кроки та порядок їх виконання задля досягнення поставлених цілей. 10 липня 2019 р. Кабінетом Міністрів України було
схвалено «Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» змістом якої передбачено й активізацію інтеграції
української освіти та науки у європейський знаннєвий простір [425].
Цю траєкторію інноваційно-знаннєвого академічного руху визнано
найбільш перспективним шляхом збереження, модернізації та активізації українського науково-технічного потенціалу. В рамках реалізації даної Стратегії розпочинається й активізація налагодження
ефективного інноваційного менеджменту в українських університетах. Адже перед спільнотою нинішніх українських новаторів стоїть
маса завдань,. які потребують негайного вирішення, але водночас у
них немає чіткого уявлення про те, як краще вирішувати ті чи інші
проблеми у сфері науки, як ефективно поєднувати зусилля науковців та господарчі потреби, які інструменти варто використовувати
для просування комерційно-привабливої дослідницької продукції на
вітчизняний та зарубіжний ринки тощо. Насамперед має бути здійснено оптимізацію власного кадрового, виробничого, територіального,
природного та фінансового потенціалу, а також проведено конструктивні зміни у державному менеджменті [112, 351]. Адже міжнародна
економічна інтеграція є процесом об'єднання політико-економічних інституційних структур кількох країн, на основі глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між національними економіками,
який приводить до зближення господарських механізмів та набуває
форм міждержавних об'єднань і відповідних угод. Зокрема, формами
міжнародної економічної інтеграції є: зона вільної торгівлі, митний,
економічний чи політичний союз, а також міжнародні організації та
угруповання.
В умовах інтенсифікації міжнародного науково-технологічного
співробітництва та у контексті реалізації стратегії інтеграції до системи європейського трансферу знань вітчизняної наукової спільноти,
виникає необхідність у звеличенні ролі дослідницького університету.
Однак, у нашій державі невичерпний ресурс економічного зростання
інтелектуальна праця наразі не дає відповідного комерційного ефекту.
В Україні між наукою та виробництвом продовжує існувати прірва,
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що зумовлена великими інвестиційними ризиками для підприємців
та промисловців і є наслідком відсутності чітких правил діяльності
у сфері інтелектуальної власності (ІВ), а також вкрай низьким рівнем
фінансування нашою державою розробок перспективних для ринку
промислових зразків. Відсутність в Україні належного досвіду трансферу технологій та/чи небажання його набути обумовлює негативні
тенденції продажу за кордон за безцінь останніх технологічних досягнень. Цей факт також є однією з основних причин зменшення обсягів
прямого іноземного інвестування, стримування розвитку міжнародної академічної бізнес-кооперації, застарівання вітчизняної індустріальної бази, удорожчання виробничих витрат, та погіршення якості
національних товарів і послуг [243].
Однією з перших інституційних спроб відрегулювати порядок в
інноваційно-інвестиційному просторі України згідно з сучасними
макро-тенденцями провадження інноваційного менеджменту, а також
вимогами та положеннями ЄС, стала «Національна стратегія розвитку
інтелектуальної власності в Україні до 2020 року», підготовлена Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ), що була
протягом тривалого часу відповідальною за визначення ролі науки й
технологій у процесі розвитку українського суспільства та підвищення
його рівня життя [329]. Однак, цей документ містить ряд недоліків, зокрема: багато загальних положень, де не чітко визначенні завдання та
механізми їх виконання. Дана стратегія не враховує багато діючих норм
права в Україні та світі у сфері інтелектуальної власності, не передбачає
поглибленої співпраці з вітчизняними та міжнародними організаціями, не враховує рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної
власності, не визначає шляхи й можливості створення в університетах і
наукових установах ефективного ланцюжка «винахід-ринок-продукт»,
а також не розглядає способи мотивації вчених і наукових працівників щодо створення конкурентоспроможних об'єктів інтелектуальної
власності й сприяння їх комерціалізації. Ще одним стратегічним програмним документом у сфері продукування й захисту ноу-хау, а також трансферу технологій стала «Концепція реформування державної
системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні», що
була затверджена розпорядженням № 402 Кабінету Міністрів України
у 2016 р. [424, 239]. Основними недоліками Концепції громадськість
вбачає: інертність її дії; відсутність істотного прогресу на практиці;
майже повне ігнорування інноваційного потенціалу (повна відсутність
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стимулюючих чинників); низький рівень культури суспільства, у тому
числі дослідників у сфері наукоємного бізнесу, інноваційного менеджменту та маркетингу тощо [334].
Слід відзначити, що кожна країна проходить свій власний шлях
формування системи трансферу технологій з урахуванням своєї специфіки, а саме менталітету, матеріально-технологічної спроможності, законодавчо-правових можливостей, соціально-політичного становища,
технологічно-інвестиційної кон'юнктури ринку, ширини та глибини
міжнародних зв'язків та ін. З кожним роком Україна хоч і повільно, але
зростає в інноваційно-технологічному просторі. Цьому сприяє удосконалення законодавства та затвердження різноманітних урядових
ініціатив. Перерахуємо лише деякі з них: Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» № 991XIV від 16.07.1999 [170]; Закон України «Про інноваційну діяльність»
№ 40-IV від 04.07.2002 [164]; Закон України «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14.09.2006 [159];
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної
інфраструктури» на 2009-2013 роки» № 447 від 14.06.2008 [400]; Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII
від 26.11.2015 [166]; Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період
до 2030 року» № 526-р від 10.07.2019 р. [425] (рис. 4.4.1).
Основна роль зазначених законодавчих ініціатив обумовлюється необхідністю: підвищення рівня комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та вітчизняних науково-технічних розробок,
зростання кількості малих інноваційних підприємств; нарощення небюджетних джерел фінансування інноваційної діяльності.
Так, метою затвердження Закону України «Про спеціальний режим інноваційної та інвестиційної діяльності технологічних парків»
була спроба встановити дієві нормативно-правові та соціально-економічні засади активізації розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, які спочатку полягали у встановленні спеціального
режиму роботи для трьох технологічних парків «Напівпровідникові
технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» (м. Київ),
«Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» (м. Київ), «Інститут монокристалів» (м. Харків) [170]. Згідно з цим Законом, технопарки на 15 років звільнялися від: податку на прибуток; податку на

308

додану вартість з продажу в Україні та при імпорті товарів; сплати
ввізного мита; а також отримували можливість фінансової підтримки від держави та ін. Тривалий час цей Закон дійсно був одним
із найуспішніших антикризових заходів для вітчизняних інноваційних підприємств в Україні. Частка продукції технопарків в інноваційній продукції промисловості поступово стала зростати. Зараз
під дією закону працюють ще «Вуглемаш» (м. Донецьк), «Інститут
технічної теплофізики» (м. Київ), «Київська політехніка» (м. Київ),
«Інтелектуальні інформаційні технології» (м. Київ), «Укрінфотех»
(м. Київ), «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна» (м. Донецьк),
«Наукові і навчальні прилади» (м. Суми), «Текстиль» (м. Херсон),
«Ресурси Донбасу» (м. Донецьк), «Український мікробіологічний
центр синтезу та новітніх технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів» (Львівська область) та «Машинобудівні технології» (м. Дніпропетровськ). Однак наразі діяльність цих технопарків перебуває у
стані занепаду. Починаючи з 2005 р., державна підтримка розвитку
інноваційних підприємств в Україні почала різко зменшуватися.
А із прийняттям у 2010 р. «Податкового кодексу України» було остаточно порушено державні гарантії стабільності спеціального
режиму для технопарків, так як ліквідовано майже усі види непрямої державної допомоги [566]. Закон України «Про інноваційну діяльність», що було прийнято у 2002 р. мав на меті встановлення
юридично-організаційних механізмів функціонування інноваційної
сфери в Україні загалом. Крім іншого, Законом було встановлено чергову спробу налагодити державні форми стимулювання інноваційних
процесів задля інноваційного шляху розвитку вітчизняної економіки. Згідно із цим Законом, державну підтримку можуть одержати
суб'єкти господарювання будь-яких форм власності, що реалізують в
Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які
мають статус інноваційних [163]. У науковій літературі неодноразово
висловлювалася думка про необхідність розмежування учасників інноваційних відносин за критерієм їх «відношення» до інноваційної
діяльності на: таких, що здійснюють безпосередньо інноваційну діяльність (суб'єкти інноваційної діяльності), та на такі, що здійснюють діяльність, щодо забезпечення останньої, тобто такі суб'єкти, що
супроводжують інноваційну діяльність, здійснюючи її організаційне
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забезпечення, надаючи консалтингові та маркетингові послуги, здійснюючи інвестиційну та посередницьку діяльність тощо [65].

Рис. 4.4.1. Основні законодавчі та урядові ініціативи в Україні
у сфері інноваційної діяльності

Джерело: складено автором на основі [159; 164; 166; 170; 400; 425].

Втім і у нашій країні починають створюватися відповідні передумови для піднесення значущості інтелектуальних здобутків, зокрема
шляхом формування інноваційних мереж, за допомогою яких інноваційні розробки передаватимуться до виробників. Наразі українську систему трансферу технологій становлять Мережі регіональних
центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій (СТТ INDEV). Це частина загальнонаціональної інноваційної інфраструктури України, що представляє собою
сукупність інформаційно-комунікаційних мереж та апаратно-програмних засобів, яка на некомерційній основі забезпечує діяльність
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, в усіх регіонах
України у сфері трансферу технологій на підставі єдиної нормативної та методологічної бази. Метою діяльності СТТ INDEV є розвиток
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інноваційної інфраструктури економіки України й сприяння комерціалізації наукоємних технологій, що передбачає забезпечення їх передачі від наукового до виробничого сектору, а також пошук партнерів
задля кооперації розробки та впровадження перспективних новацій.
Центральним інноваційним ядром є Українська інтегрована
система трансферу технологій, призначена для накопичення та
забезпечення оперативного обміну інформацією між розробниками
і споживачами інноваційної продукції [228, 326, 348]. Метою її
створення було забезпечення відкритості доступу до інформації
щодо технологій та інших об'єктів ІВ, які мають комерційну цінність
у контексті розвитку інформаційних ресурсів та послуг, які сприяють
об'єктивному сприйняттю України в світовому співтоваристві, а
також зміцнення довіри в різних сферах міжнародної співпраці.
Однак, для розвитку науково-технічної сфери особливе значення
має створена у 2009 р. при Державній науковій установі «Український
інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ)
Національна мережа трансферу технологій (НМТТ), яка розбудовується відповідно до методології та моделі Європейської мережі «релей-центрів» (Innovation Relay Centers – IRC network з 2008 р. EEN)
та Української мережі трансферу технологій UTTN. Роль цієї мережі
полягає в обумовлені консолідації інформаційних ресурсів державних, громадських, приватних інноваційних структур України, підприємств, установ та організацій в єдину мережу трансферу технологій та
подальша інтеграція НМТТ до європейської мережі EEN. Основними
завданнями Національної мережі трансферу технологій є: трансфер
технологій, ноу-хау між науковими структурами та бізнесом; пошук
партнерів та інвесторів для взаємовигідної комерціалізації інноваційного наукового продукту; налагодження конструктивних відносин з
міжнародними мережами трансферу технологій.
З травня 2017 р. виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності Постановою № 320 від
11.05.2017 Кабінет Міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України [399]. У квітні 2019 р. Державне підприємство «Національний офіс інтелектуальної власності» спробував
укласти договір з Громадською організацією «Український інститут
майбутнього» про закупівлю послуги з розробки проекту «Національної стратегії розвитку та функціонування державної системи
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правової охорони інтелектуальної власності після 2020 р.», однак Антимонопольний комітет України ініціював скасування цієї закупівельної процедури [334].
Підсумовуючи вище викладене, слід зазначити, що за період незалежності, до початку 2019 р. в Україні було започатковано низку
багатообіцяючих і конструктивних ініціатив, спрямованих на формування сприятливого клімату для інноваційного й конкурентоспроможного розвитку нашої держави, однак більшість з них поки
не є завершеними, а насамперед надважливі інституційні складові
структура держуправління сфери інноваційної політики та інтелектуальної власності (рис. 4.4.2) та державна система правової охорони
інтелектуальної власності. Дієвого загальнодержавного органу інтелектуальної власності, що відповідає за реалізацію державної політики у царині інновацій досі немає. Адже складно назвати таким
органом новостворену Державну організацію «Національний офіс
інтелектуальної власності». Основним видом діяльності цієї установи є дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, серед іншого також є організація конгресів
і торговельних виставок, видання довідників і каталогів, журналів і
періодичних видань, надання інформаційних та консультаційних послуг з питань комерційної діяльності тощо [118]. З огляду на її статут
та повноваження приходимо до висновку, що спектр її функціонального навантаження мінімальний і вона не може самостійно випрацьовувати стержневу стратегічну лінію чи хоча б суттєво впливати
на стан речей.
Втім, університетське сьогодення свідчить про те, що українські
університети дослідницького типу поступово все більше починають
застосовувати підприємницький підхід, враховуючи актуальність на
ринку обраних напрямів досліджень та здійснення перспективних
розробок. Бізнес також проявляє зростаючий інтерес до академічних дослідницьких напрацювань, розглядаючи університетський
технологічно-дослідницький потенціал досить перспективним для
створення прибуткових ноу-хау. При цьому мотивації університетів і підприємців щодо мети проведення наукових досліджень продовжують суперечити одне одному: дослідники більше націлені на
збільшення суспільного знання, в той час як корпоративний підхід передбачає в основному отримання доходу. Через що динаміка процесу

*ОКУ організації колективного управління.
Джерело: складено автором на основі [407].

Рис. 4.4.2. Інституційно-організаційна структура сфери інтелектуальної власності в Україні
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передачі технологій від вітчизняних вишів до приватних компаній
залишається дуже повільною та містить багато недоліків, а спроби
налагодження співробітництва з промисловцями часто призводять до того, що усі авторські права на інтелектуальний, самостійно
створений дослідниками продукт отримує бізнес-партнер тому, що
у бюджетників на захист цих прав бракує коштів. Уповільнює технологічний трансфер і відсутність при українських університетах
професійних структурних одиниць, що займаються комерціалізацією дослідницької (сьогодні є з десяток на сотні університетів).
У перспективі, організація чітко регламентованої сфери технологічного трансферу дозволить отримати дослідницьким університетам
широкі можливості для комерціалізації та захисту своєї інтелектуальної власності. Адже для суттєвого підвищення результативності
вітчизняних інноваційних напрацювань, а також піднесення ролі дослідників в інноваційно-інвестиційному процесі слід продовжувати
налагоджувати ефективну взаємодію між дослідницькими університетами, виробничими підприємствами, інноваційними фондами, фінансовими установами та міжнародними організаціями.
Об'єктивна необхідність модернізації економіки на основі технологічних інновацій та впровадження передових європейських стандартів в усіх господарських сферах зумовлює в Україні постановку та
реалізацію Плану пріоритетних дій, що передбачає внесення змін та
доповнень у діюче законодавство з питань створення правових засад
підтримки трансферу технологій у провідних університетах.
Опираючись на досвід країн ЄС та Рекомендації Європейської Комісії (далі ЄК), комплексна інфраструктурна підтримка по активізації трансферу технологій має складатися з (рис. 4.4.3):
А. Нормативно-правової складової прийняття відповідної законодавчої бази (законів, постанов, актів та розпоряджень, що направлені на підвищення ефективності створення та передачі передових
технологій у державі).
Б. Фінансової-економічної складової – надання потужної фінансово-інвестиційної підтримки з боку держави та бізнесу.
В. Структурно-організаційної складової: створення ефективних
центрів трансферу технологій; підготовка фахівців у сфері трансферу технологій та підвищення їхньої кваліфікації; забезпечення обміну інформацією між учасниками трансферу технологій; створення

314

Рис. 4.4.3. Напрями активізації трансферу технологій в Україні
Джерело: складено автором на основі [140; 414].
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ефективної бази даних нових технологій та її актуалізація; проведення оцінки нових технологій, розроблення й впровадження механізмів їхньої комерціалізації; надання консультаційних послуг
суб'єктам трансферу технологій; співробітництво з науковими парками, бізнес-інкубаторами тощо [343].
Наразі перед вітчизняними дослідницькими групами гостро стоїть проблема збільшення ефективності комерціалізації технологій.
Однак її вирішення є неможливим без усунення прогалин у законодавчому забезпеченні інноваційного розвитку економіки. Адже
чинні правові акти не визначають механізми взаємодії науково-дослідницького трансферу технологій з підприємницьким сектором.
Враховуючи вищевикладене, можна сформулювати наступні пропозиції, втілення яких у реальність зумовить створення ефективної
організаційної системи трансферу технологій в Україні:
1. В межах нормативно-правової складової у сфері інноваційної
діяльності та трансферу технологій слід підготувати та прийняти наступні законодавчі ініціативи:
–– ефективну «Національну стратегію розвитку інтелектуальної
власності в Україні після 2021 року», що передбачатиме вироблення державної програми підтримки пріоритетних високотехнологічних галузей з урахуванням їх сумісності з умовами Світової
організації торгівлі (СОТ), а також міститиме механізми, що дозволятимуть залучати значні кошти від закордонних інвесторів
для розвитку трансферу технологій в Україні;
–– Закон «Про інноваційну політику в Україні», що визначатиме:
обіг інтелектуальних прав у сфері технологій військового, спеціального і подвійного призначення; порядок реалізації прав держави у сфері інтелектуальної власності; правила комерціалізації
результатів інтелектуальної діяльності українських університетів
та експорту високотехнологічної продукції тощо;
–– Закон «Про пільги та преференції інноваційним зонам, техно- та
промисловим паркам у сфері високих технологій», що передбачатиме формування податкової політики, яка сприятиме формуванню сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, цим Законом
варто встановити на 5 років податкові «канікули» часткове або
повне звільнення відповідних інвесторів від сплати земельного, майнового та транспортного податків, а також податку на
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власність та майно, ПДВ тощо. Крім того знизити податок на прибуток до 16% та повернути податкові пільги для технопарків.
Адже різноманітні податкові пільги, що стимулюють дослідження
та розробки (далі ДіР), сьогодні активного використовуються в усіх
розвинутих країнах світу. Повне списання податкових та амортизаційних витрат на ДіР практикується у Японії, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландах, Канаді, Австралії, Сінгапурі та Росії.
А в США, Японії та Канаді для корпорацій зменшується податок на
прибуток на 20 % від суми приросту їх витрат на ДіР. У ряді країн
ця знижка ще істотніша: в Сінгапурі до 200 % від таких витрат, в
Австралії – на 125 %, у Франції – на 50 % (проте не більше 40 млн
франків) [282]. У Японії промислові компанії мають право зменшувати розмір податку на прибуток на 7 % у разі вкладення інвестицій
у розвиток передових технологій. У Канаді аналогічна знижка коливається від 7 % до 20 %. В Іспанії діють постійні податкові кредити
в розмірі 20 % видатків на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. У Бельгії для малих і середніх компаній дозволено
зменшувати оподатковуваний прибуток на 13,5 % від інвестиційних
витрат та на 100 % для всіх компаній у разі суттєвих інвестиційних
витрат, пов'язаних із нововведеннями. У Голландії з оподатковуваного прибутку можна відраховувати близько 20–25 % інвестиційних
витрат [75].
–– Закон «Про венчурне інвестування інноваційної діяльності». У
світі венчурний капітал є основою фінансування найбільш перспективних розробок на початковій стадії визначення їх маркетингової значущості. Вигідний продаж акцій компанії, у які
вклали кошти венчурні підприємці, є їх прибутком, тому при виборі об'єктів інвестування венчурні компанії, як правило, заздалегідь орієнтовані на стратегічних інвесторів (промисловців), які
бажають викупити пакети акцій успішних інноваційних підприємств, приналежних венчурним інвесторам. Необхідною умовою
успіху діяльності венчурних фондів є діючі нормативно-правові
акти, які чітко регулюють правове поле їх діяльності та надійно
захищають від корупційного податку та рейдерських атак, а також залучення грамотних експертів маркетологів, патентознавців тощо;
–– Закон «Про фінансові інститути інноваційної діяльності», що передбачає формування системи фінансової та кредитної підтримки
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для створення та розвитку старт-ап та спін-офф компаній. Адже у
розвинених країнах державна підтримка досліджень та розробок
великою мірою полягає у наданні гарантованих державою позик.
Так, у Великобританії відповідні кредитні програми реалізуються
через Департамент торгівлі і промисловості Великобританії, а також через національні банки, які мають необхідну акредитацію. У
ФРН такі позики надає Банк кредитних гарантій, який функціонує
з 1948 р. У Польщі. Угорщині та прибалтійських державах кредитні інноваційно-інвестиційні зобов'язання гарантуються мережею фондів кредитного поручительства. У Канаді гарантування
повернення малими підприємствами позик, що в сумі не перевищують до 75 тис. дол. США, здійснюють місцеві центри розвитку, яких уже діє понад 200. У Франції – товариства взаємного
поручительства, діяльність яких спрямовує та координує єдиний
державний центр [75]. Крім того у Франції важливим методом
фінансової допомоги держави є й пільгове кредитування інноваційного підприємництва, зокрема позики, які повертають у разі
успіху та позики з пільговими відсотками. З метою стимулювання
інноваційного розвитку малих підприємств на пільгових умовах
надають позики і в Японії. Під егідою Міністерства зовнішньої
торгівлі і промисловості цим займаються три спеціалізовані установи: Фінансова корпорація малого бізнесу, Національна фінансова корпорація і Банк Соко-Чукин [140].
–– доповнити положення Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», визначивши правила
комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності українських університетів та експорту високотехнологічної продукції;
–– внести системні зміни до Податкового, Митного і Бюджетного
кодексів України з метою створення податкових, митних, бюджетних та інших правових умов пріоритетного розвитку ринку промислової інтелектуальної власності. Зокрема, розширити
перелік податкових пільг для підприємств, що створюють або
використовують у своїй діяльності інноваційну вітчизняну наукомістку продукцію;
–– привести у відповідність чинне законодавство до законодавства
ЄС з метою розвитку таких інструментів та інститутів ринку прав
на результати інтелектуальної діяльності, як реєстрація та закріплення прав, у тому числі міжнародна, охорона прав результатів
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інтелектуальної праці; оборот прав, облік, звітність, захист, страхування, торгова інфраструктура інтелектуальної власності;
оцінка, бухгалтерський облік, звітність, торгова інфраструктура
нематеріальні активи.
2. В межах фінансово-економічної складової слід визначити ефективні конкурентні механізми розподілу державного фінансування
та розширити фінансову підтримку дослідницьких університетів за
допомогою: грантів; податкових пільг; відкритої політики державних
закупівель; розвитку державно-приватного партнерства тощо.
3. В межах організаційно-структурної складової слід адаптувати
роботу центрів трансферу технологій до програм ЄС, де передбачена
підтримка трансферу технологій між її розробником та виробником.
У цьому плані ЄК рекомендує науково-дослідним організаціям уможливити надання професійних послуг з передачі знань, у тому числі
завдяки підбору спеціалістів з юридичних, комерційних, фінансових
питань та захисту інтелектуальної власності [630]. Задля цього в університетах необхідно створити відділи трансферу технологій, які б
займалися комерціалізацією результатів науково-технічної діяльності ЗВО та здійснювали ефективне управління інтелектуальною
власністю. Функціональне навантаження таких відділів полягатиме
у: виявленні та оцінюванні комерційного потенціалу інтелектуальної власності, що виникає у результаті науково-дослідної діяльності
ЗВО, розвитку стратегії просування технологій на ринок; знаходженні партнерів та інвесторів; організації виставок, конференцій,
семінарів, презентацій тощо. Також за Рекомендаціями ЄК слід забезпечити підвищення кваліфікації відповідних фахівців та належні
стимули заохочення, які повинні носити не лише фінансовий характер, а й сприяти кар'єрному зростанню.
Серйозні кадрові зміни потрібно провести й у державному та
муніципальному управлінні. У кожному департаменті з розвитку та
підтримки малого підприємництва потрібно сформувати ефективно
працюючий творчий колектив, що складається з професіоналів, насамперед дипломованих менеджерів.
З метою підвищення ініціативи створення інноваційних структур в
регіонах необхідні подальші заходи щодо вдосконалення правової бази,
яка повинна передбачати: інноваційну орієнтацію стратегічного соціально-економічного розвитку регіонів; посилення заходів державного
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інноваційного менеджменту місцевими органами державної влади; стимулювання розвитку інноваційного підприємництва, наукоємного виробництва та інноваційної інфраструктури; вдосконалення механізму
взаємодії учасників інноваційної діяльності; вдосконалення взаємодії
венчурних фірм та інноваційних технопаркових структур; розвиток інформаційної та іншої супровідної підтримки.
У контексті імплементації європейських принципів управління,
запропоновано наступні напрями інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій в Україні:
–– оновлення нормативно-правової бази для забезпечення трансферу технологій шляхом прийняття нових та внесення змін і доповнень до чинних законодавчих нормативно-правових актів;
–– формування та розвиток системи фінансової підтримки, яка повинна
поряд із прямим фінансування включати також і податкові пільги;
–– забезпечення розвитку мережевого принципу трансферу технологій як через національну, так і європейську мережі;
–– розробка та реалізація заходів щодо створення й розвитку інноваційних інститутів, таких як технопарки, інноваційні агентства
й центри, бізнес-інкубатори тощо, а також розвиток співпраці
між дослідницькими університетами та відповідними організаційними структурами;
–– створення та впровадження у практику моделі комерціалізації наукових розробок, яка відповідатиме реаліям сьогодення;
–– проведення заходів щодо створення у дослідницьких університетах підрозділів з питань трансферу технологій.
У зв'язку з цим, перспективним напрямом досліджень у зазначеній сфері є вироблення обґрунтованих підходів щодо налагодження
ефективної комерціалізації результатів наукової діяльності.
Таким чином, інституційні перетворення у царині продукування
та трансферу технологій повинні бути послідовним динамічним процесом. Неправильне розуміння ситуації може призвести до формування інституціонального середовища, в рамках якого економічні
явища і процеси можуть протікати не так, як вбачалося на початку
проведення реформ. Адаптація інноваційної сфери до законодавства
ЄС має відбуватися з урахуванням сформованих соціально-економічних обмежень і стереотипів на основі надійної емпіричної підтримки,
а комплексні інституційні зміни мають містити систему мотивації
учасників цього процесу, які нестимуть персональну відповідальність.
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4.5. Ризики загострення суперечностей
технологічного трансферу
Динамічні трансформаційні зміни у господарських економічних відносинах, посилення конкурентної боротьби на глобальному
ринку наукоємної продукції, а також гостра необхідність швидкої та
ефективної модернізації економіки України актуалізують проблеми
управління ризиками у ланцюжку створення і комерціалізації результатів науково-технічної діяльності. В умовах хвилеподібних економічних криз та геополітичної турбулентності специфіка інноваційної
діяльності характеризується «невизначеністю», «нестабільністю» та
«ненадійністю», у зв'язку з чим існує постійна потреба у вдосконаленні існуючих теоретичних та практичних підходів до управління
інноваційними ризиками, що дозволить аргументувати та обґрунтувати низку дій та рішень з метою зниження таких ризиків у трансфері технологій.
Концептуальні рішення у теорії інноваційного ризик-менеджменту
пропонувало чимало видатних вчених. Так, О. Воробйова запропонувала прийнятні аналітичні інструменти управління технологічними
ризиками промислових підприємств, що обумовлюються людськими
факторами [76], Ю. Корецький намагався виробити слушні практичні рекомендації щодо вдосконалення інвестиційно-інноваційного
господарського механізму в умовах підвищеної технологічної ризиковості [240], В. Кравченко з'ясував фактори ризиків комерціалізації
об'єктів права інтелектуальної власності університетських вчених та
методи управління ними [352], Е. Семенова, К. Тарасова ідентифікували основні чинники, що зумовлюють підвищення інвестиційної
ризикованості в Україні та запропонували шляхи для поліпшення
вітчизняного інвестиційного клімату [441], П. Федоров представив
нову методику управління інноваційними ризиками в інноваційному бізнесі, насамперед в ІТ-технопарках, на основі диверсифікації ризиків [507]. Значний внесок у розвиток теорії господарських
ризиків зробили А. Шапкін та В. Шапкін, які зокрема багато уваги
приділили моделюванню ризикових ситуацій, визначенню факторів
ринкової рівноваги, аналізу методів прийняття ефективних рішень
в умовах невизначеності, визначенню принципів формування ефективного портфеля, а саме виробленню комбінації безризикових і ризикових активів в управлінні інвестиційними проектами тощо [550].
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Напрацюваннями цих та інших вчених було сформовано фундаментальне науково-методичне підґрунтя для подальшого розвитку
менеджменту ризиків у царині інновацій та сформульовано аргументацію актуальності для розгляду суперечностей у технологічному
трансфері дослідницьких університетів, зокрема проведення комплексної оцінки ризиків переходу на інноваційну модель функціонування українських дослідницьких університетів, що загалом може
підвищити ймовірність сприятливих очікувань від академічної
інноваційної науково-технологічної діяльності.
Ризик є невід'ємним елементом усіх сфер господарювання та неминуче супроводжує усі напрями підприємницької діяльності, у тому
числі царину створення та впровадження у виробництво академічних ноу-хау. У міжнародних оцінках ризикованість може викликати
безліч факторів. Сюди можна віднести можливість експатріантського
прибутку, політичні і економічні ризики комерційно-орієнтованих
університетів чи дослідницьких організацій, чи інноваційного бізнесу загалом.
Так, обговорення елементів ризику для міжнародного інвестора
можна знайти у працях Жозе де ла Торре та Девіда Некара, які описують політичні ризики з точки зору занепокоєння інвестора щодо потенційної втрати вартості власних активів. Однак досі єдиної думки
відносно визначення ризику у науковій літературі, де розглядаються
проблеми ризику, немає. Аналіз спеціалізованих інформаційних джерел показав, що одна частина наукового товариства розуміє ризик як
дію, що призводить до набору негативних наслідків; інша – пов'язує
поняття ризику з дослідженням теоретично-можливих негативних
вірогідностей недоотримання прибутків; версія математиків, які працюють у площині теорії ймовірності базується на тому, що ризик – це
передбачувана категорія, для попередження якої потрібно лише зробити відповідні розрахунки і т.д. [76; 240; 507; 550; 833; 915]. Узагальнення різних підходів дало можливість зробити висновок про те, що
ризик є випадковістю, що неодмінно призводить до непередбачуваних, неочікуваних наслідків та порушення визначеного порядку дій у
процесі певної діяльності.
Бізнес у сфері створення та практичного використання інноваційних технологій є найбільш високоефективним та, водночас, найбільш
ризикованим. Основним джерелом його ризиків є невизначеність, що
породжується численними непереборними життєвими факторами:
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–– сумнівність комерційних перспектив науково-технічних новацій;
–– мінливість вподобань потенційних споживачів;
–– нестійкі конкурентні переваги тощо [833].
Загалом класифікація ризиків залежить від характеристик, що
визначають сферу чи природу їх виникнення, масштаб охоплення,
можливості мінімізації негативних наслідків тощо. Залежно від цього
розрізняють [441; 550; 833; 915]:
–– управлінські ризики (у т. ч. гендерні, поведінкові та ін.);
–– бізнес-ризики;
–– фінансові ризики (у т.ч. інфляційні, кредитні);
–– інвестиційні ризики;
–– інноваційні ризики (технологічні, безпекові, монополістичні);
–– політичні ризики (опозиційні, конституційні, корупційні та ін.);
–– національні ризики (культурні, релігійні, ментальні);
–– інфраструктурні ризики;
–– виробничі ризики (у т.ч. людський фактор);
–– маркетингові ризики;
–– конкурентні ризики (у т.ч. ризик появи дешевих імпортних
аналогів);
–– технологічні ризики (у т.ч. ризик дефектів);
–– судові ризики;
–– міжнародні ризики;
–– ризики збуту;
–– репутаційні ризики;
–– екологічні ризики;
–– страхові та інші види ризиків.
До ризиків наукоємного бізнесу також можна віднести експропріацію, націоналізацію (хоча, здається, нинішні тенденції йдуть у
зворотному напрямі), а також повна чи часткова втрата власності
внаслідок громадянської війни, терористичних актів, рейдерства, корупції, інфляції, мітингів, страйків, карантинних заходів тощо. Більш
ймовірними ризиками є певні економічні санкції на кшталт контролю
за цінами, обмеження у валютних операціях чи грошових переказах,
тарифи тощо [833]. Згідно з відомою інноваційною теорією Ф. Янсена
високо-ризикові ситуації у царині продукування та дифузії інновацій обумовлені різними бар'єрами, обмеженнями, дією «механізмів
замикання», незапланованими «петлями взаємного посилення» та іншими критичними факторами [572]. Існує багато творчих ризиків й
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при обміні та розповсюджені знаннєвої інформації у соціальних та інших відкритих веб-мережах. Це і розсилка шкідливих вірусів та кодів,
ймовірність отримання зловмисниками доступу до особистої (контактні дані, місце проживання/перебування тощо) чи конфіденційної
інформації (професійні таємниці, банківські рахунки), шантаж, імпульсні негативні відгуки, що можуть зашкодити репутації фірми чи
продукту, що вона просуває. З точки зору науковців та представників
наукоємного бізнесу причиною інноваційних ризиків часто є людина,
адже розвиток науково-технічного прогресу передбачає періодичне
впровадження оновленого обладнання та осучаснених технологій,
що збільшує ризики неправильної експлуатації техніки персоналом.
Технічні відмови і поломки призводять до збільшення виробничих
втрат – фінансових, ресурсних, часових, а іноді й людських. Залежно
від природи та міри впливу невизначеностей на інноваційний процес інноваційні ризики поділяються на технологічні (пов'язані з
експлуатацією обладнання в рамках певної технології, що ведуть до
негативних для організації/підприємства наслідків та виражаються в
матеріальних та економічних втратах) та бізнесові (пов'язані з просуванням на ринок ноу-хау, що ведуть до втрат інвестиційних ресурсів). Однак на практиці при первинній оцінці ризиків представники
бізнесу обмежуються лише фінансовими ризиками, у той час як на
інші види ризиків звертається значно менша увага. Класифікація й
пріоритетність інноваційно-технологічних підприємницьких ризиків
може по різному представлятися й залежно від періоду економічного
розвитку (кризовий, посткризовий чи піднесення).
Як і в більшості інших сфер діяльності, в основі класифікації наукоємних бізнес-ризиків лежать уявлення про ймовірну прибутковість чи збитковість компанії. Спроби оцінити реальні інноваційні
перспективи для підприємців мотивують менеджерів та керівників
перед початком чи в процесі провадження наукоємного бізнесу або
здійснення певних операцій по комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, насамперед, проводити інформаційний моніторинг фахових ресурсів, у т.ч. телекомунікаційних та електронних (соціальних
мереж, блогів тощо) на предмет виявлення управлінських, репутаційних та ін. ризиків, робити коротко- та довгострокові ризик-прогнози,
аналізувати законодавче поле у сферах ризик-менеджменту, науки та
інновацій, а також напрацьовувати певні бази даних типових ризиків,
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що притаманні відповідній діяльності та періодично вникають чи
можуть виникнути, використовуються методи психологічної діагностики з метою аналізу схильності особистості до ризику, чесності / шахрайства, тощо [550].
В. Вірченко, досліджуючи ризики у процесі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності університетів, виділив три основні блоки ризиків: ризики втрати або зменшення обсягу правової
охорони інтелектуальної власності; ризики недоотримання прибутку
від комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності; ризики професійної відповідальності учасників відносин інтелектуальної власності
(рис. 4.5.1).

Рис. 4.5.1. Класифікація ризиків у сфері комерціалізації результатів
інтелектуальної діяльності університетів
Джерело: [69].

В сукупності ці групи ризиків становлять так звані інноваційні
ризики. Однак українському академічному середовищу притаманні
більш специфічні наукоємні ризики. Так, в Україні до поширених дослідницьких ризиків слід віднести:
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–– ризик відтоку кваліфікованих молодих кадрів до більш розвинених країн світу. Так, згідно з аналітичними даними дослідницького
центру CEDOS тільки у 2017/2018 н.р. у закордонних університетах 29 країн світу українських студентів налічувалося щонайменше
83 тис. осіб, а це близько 9% від сумарної кількості тих, хто навчається в Україні та за кордоном [494]. Найбільше студентів з України перебуває на навчанні у Польщі (більше 30 тис. осіб). Значна кількість
молоді зараз в Німеччині (близько 10 тис. осіб), Канаді (майже
3,5 тис. осіб) та інших розвинутих країнах. Як правило, це здібні
юнаки та дівчата, які володіють іноземними мовами та мають активну життєву позицію. Покидають Україну й висококваліфіковані
дослідники. За даними Державної служби статистики, тільки офіційно протягом 1994-2014 рр.14 з України виїхало близько 1500 кандидатів наук та біля 500 докторів наук [119]. Насамперед це хіміки,
фізики, медики та математики, які не змогли достойно реалізувати
себе у рідній країні [134]. Статистика Євростату свідчить про те,
що з України посилюється й міграція молодих дослідників. Так, у
2019 н.р. лише у Німеччині на навчанні в аспірантурі перебуває
500 молодих вчених [672]. Однак є підстави вважати, що цифри академічних мігрантів з України є значно більшими адже представлена
вище статистика є не точною.
–– ризики порушень. До цієї категорії світова практика насамперед
відносить ризик неплатежу роялті, ризики порушення прав по захисту інтелектуальної власності тощо [571]. Як свідчать провідні
фахівці, попри безперечні переваги від просування вітчизняних
наукових здобутків у світ завжди існує небезпека незаконного
відчуження інтелектуальної власності. З огляду на це, керівниками дослідницьких університетів та державними чиновниками, які
відповідають за розвиток науки, багато уваги має приділятися захисту результатів наукових досліджень, що представляють комерційний інтерес. Образно кажучи, «можна продавати рибу, а можна
вудку, але якщо продаси вудку (тобто технологію), то завтра вже не
зможеш продавати рибу (науково-технологічну продукцію)» [472];
–– ризики освоєння нових практик. Відомий теоретик Д. Кларк при
визначенні характеристик підприємницького університету, який
продукує інноваційні результати дослідницької діяльності на
14 Після 2014 р. відповідна статистика не ведеться.
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комерційних засадах, зауважує, що такий виш змушений працювати по аналогії з підприємством, котре працює на реалізацію ідеї
результат котрої неясний [635]. Ця характиристка досить влучно
підходить до визначення ситуації з підприємницькою трансформацією академічного середовища в Україні;
–– інші ризики господарської діяльності. Ризики децентралізації,
пов'язані із структурними, процедурними та глибокими культурними змінами в інституційно-організаційних засадах управління
дослідницькими університетами (Франція, Німеччина, Румунії та
ін. країни, у т. ч. сучасна Україна) [605].
Оскільки в інноваційній сфері дуже високі ризики, то більшу частину технологічних ризиків повинна перекладати на себе держава, і
таким чином створювати умови для розвитку високотехнологічного
бізнесу. У більшості країн світу інвестиційно-інноваційні ризики
держава частково чи повністю бере на себе. Адже фінансування інноваційних розробок з високим ступенем ризику, що, як правило,
проводяться на базі науково-дослідних закладів, переважно замовляє
держава, а бізнес долучається до реалізації таких ініціатив на останніх
апробаційних етапах. В Україні приватні ж інвестори воліють проявляти інтерес до ноу-хау, що вже змогли добре зарекомендувати себе за
кордоном. На жаль, такі тенденції не дозволяють вітчизняним виробникам набути вищого ступеня конкурентоспроможності на світовому
ринку. Тобто наша держава відносно готова брати на себе частину
ризиків, що пов'язані з технологічним процесом, а інвестиційні ризики «лягатимуть на плечі» бізнесу. Загалом інвестиційні ризики, на
думку багатьох фахівців, в Україні є особливо високими. Так, згідно з
всесвітньовідомими рейтингами інвестиційних ризиків країн, таких
як «Heritage Foundation», «Wall Street Journal» і «Euromoney», наша
держава сприймається іноземними інвесторами як одна із найбільш
нестабільних країн, яка постійно займає антирейтингові місця від
120 до 150 [441]. Таку оцінку підтверджує й аналіз основних макроекоеномічних ризиків всесвітньовідомої аналітичної платформи «The
Global Economy» (рис. 4.5.2).
Так як інвестування у інноваційно-технологічні проекти на ранній стадії – високо-ризиковий крок, то інвестори, які мають досвід
направляють лише невелику частину свого портфелю у даний клас
активів. Адже щоразу їм необхідно пам'ятати слова консультантів з
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фінансових послуг про те, що вартість інвестицій може як зрости,
так і впасти. Так, згідно з офіційною статистикою з 30 000 проектів
з розробки програмного забезпечення, в американських компаніях
доля успішно завершених складає 16-25 %, проблемних – 46-53 %, а
провалених – 28-40% [670; 693; 792]. Зрештою президент Асоціації наукових співробітників з інтелектуальної власності Р. Парр (R. Parr) у
цьому зв'язку також радить пам'ятати і про ризики, що призводять до
зменшення прогнозованої суми економічної вигоди: втрата ліквідності, зниження ставки дисконту тощо [794].

Рис. 4.5.2. Схильність до макроекономічних ризиків України
порівняно з іншими країнами

Джерело: складено автором на основі [856].

У світовій практиці з метою мінімізації ризиків та уникнення ймовірних втрат, до яких здатні призводити більш ризиковані інвестиційні
проекти, вдаються до різноманітних заходів. Поширеними методами
реагування на ризики є: компенсація, ухиляння, локалізація та дисипація. Основними компенсаційними формами управління наукоємними
ризиками є маркетинг, а також стратегічне планування й прогнозування. Наразі наукові колективи змушені постійно проводити попередні маркетингові розвідки у напрямі їх дослідницьких пошуків. Це
дає можливість мінімізувати ризики, визначивши потенційних конкурентів та клієнтів майбутньої розробки, а також зрозумівши на скільки
актуальною чи цінною вона може бути у даний час й у перспективі. У
цьому зв'язку В. Антонець зауважує, що маркетинговий моніторинг
ринкового потенціалу проектованої технології є одним із найбільш
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важливих первинних етапів дослідницької роботи її творців. «Адже в
ринковому розмаїтті постійно виникають технологічні рішення, для
яких потрібно шукати ринкову нішу та оцінювати потенційний обсяг
ринку» [17]. Окрім цього компенсаційною формою ризиковості наукоємної діяльності університетів може бути дія податкових пільг, що у багатьогх країнах, зокрема у Великобританії (наприклад для, Кембриджу
і Оксфорду) надаються за допомогою спеціальних урядових програм.
Шлях від ідеї до наукоємного бізнесу науковці та підприємні називають перетином «долини смерті». На цьому етапі приймаються
важливі стратегічні рішення про доцільність створення ноу-хау, а також про вибір напрямів та прийомів в його реалізації. Без вмотивованих інвесторів не схильні до ризику дослідницькі університети, які не
оперують достатніми капіталонакопиченнями не стануть самотужки
займатися продукуванням новинок, через що нові технології можуть
увесь час залишатися у теоретичній просторовій формі без шансів себе
проявити. При взаємодії бізнесу з університетами основні складнощі
представляють: різні підходи до очікувань від реалізації наукоємних
бізнес-проектів (надмірно високі або повністю нереалістичні); неготовність університетів розділяти ризики, що пов'язані з наукоємним підприємництвом на ранніх стадіях; недостатня скоординованість дій в
ході просування комерційно-привабливої ідеї на ринок у формі стартапу чи спін-оффу. Однак, варто зазначити, що саме студенти як молоді
підприємці мають більш високу стійкість до ризиків, пов'язаних з інноваційним бізнесом. Згідно з даними Global Entrepreneurship Monitor
Report, особи віком від 18 до 25 років є одним із найбільших сегментів
діючих підприємців у світі 165 млн [693]. Така велика кількість їх через
те, що більшість з них ще студентського віку і не переймається буденними турботами, адже вони не одружені, не мають дітей, іпотеки або
інших фінансових зобов'язань.
Аналіз актуальних шокових трендів та викликів у наукоємній діяльності, що окреслює створення й передачу інноваційних технологій,
спонукає до орієнтації на певний «портрет» вірогідних ризиків, що підвищує ймовірність досягнення поставлених цілей шляхом ухиляння ризиків. Популярними прийомами ухиляння інноваційних ризиків є пошук
грантів, уникання надвисоко-ризикових проектів та страхування. Дієвим способом запобігання інвестиційно-інноваційних ризиків є розвиток страхової системи, який передбачає передачу ризиків наукоємного
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бізнесу певній страховій компанії. Сюди може відноситися і страхування
нової техніки і технологій, і страхування ризиків фінансового інвестування, і страхування наукової діяльності та наукоємного бізнесу загалом.
В Українських реаліях трансфер академічних технологій має специфічні корпоративні, інституційно-організаційні ризики. Так, обмежена
кількість, фактично відсутність кваліфікованих спеціалістів, спричиняє
спектр ризиків щодо помилок в організації цього процесу в університетах дослідницького типу при переході на інноваційну модель функціонування (табл. 4.5.1).
Таблиця 4.5.1

Ризики, що можуть виникати в українських університетах
дослідницького типу при переході на інноваційну
модель функціонування
Стадія
Створення
спеціалізованого
департаменту
по управлінню
науковоінноваційним
процесом

Ризик
Отримання
негативного
результату

Фактори ризику
Невірне трактування положень законодавства
у сфері, науково-інноваційної та інноваційнопідприємницької діяльності

Відсутність
результату у
встановлені
терміни

Помилки в організації створення Департаменту
Помилки у фінансових розрахунках, недоробки
Невірне поле для пошуку претендентів,
помилки у виборі осіб із невідповідною вищою
освітою та невідповідним досвідом

Пошук та
працевлаштування
потенційних
менеджерів з
інноваційного
управління

Отримання
негативного
результату

Невірне трактування положень трудового
законодавства та правового поля освітньої,
науково-інноваційної та інноваційнопідприємницької діяльності
Помилки в організації працевлаштування
менеджерів з інноваційного управління
Помилки у фінансових розрахунках, недоробки

Відсутність
результату у
встановлені
терміни

Помилки в оцінці термінів щодо технічних
можливостей початку роботи менеджерів з
інноваційного управління.
Помилки в оцінці необхідних ресурсів для їх
успішної роботи.
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Продовження табл. 4.5.1
Стадія

Діяльність
спеціалізованого
департаменту
по управлінню
науковоінноваційним
процесом

Ризик

Отримання
негативного
результату

Нижчі обсяги
отримання
економічного
ефекту в
порівнянні із
запланованими

Фактори ризику
Неправильна інтеграція результатів і/або вибір
шляхів реалізації комерціалізації результатів
університетських наукових досліджень та
активізації інноваційно-інвестиційного
потенціалу розвитку регіонів в Україні
Неможливість реалізувати результат на даному
рівні інституційного розвитку інноваційної
сфери в Україні
Помилки в розрахунках, недоробки
Прорахунки у виборі інституційних та
ринкових методів активізації інноваційноінвестиційного потенціалу розвитку регіонів та
комерціалізації результатів наукової продукції.
Помилки концепції маркетингу.

Джерело: складено автором на основі [390; 603; 615].

Важливим механізмом інноваційного розвитку є підтримка венчурної діяльності. Венчурний бізнес передбачає інвестування ризикових проектів, у тому числі й у сфері високих технологій. Наразі
його роль у світі тільки зростає, оскільки він дозволяє оцінити ринковий потенціал розробок на ранніх стадіях та локалізаувати основні
інноваційно-інвестиційних ризики. Для стимулювання вітчизняних
підприємців до венчурного бізнесу варто ввести систему державної
підтримки інноваційно-технологічних підприємств, а також «моду»
на інноваційних менеджерів, аби навіть студенти могли зацікавитися
наукоємним бізнесом. Врешті-решт власники капіталів усвідомлять: у
наукоємному бізнесі чим більше ризик, тим більший прибуток.
Отже, в інноваційному бізнесі ключем до успіху є інвестування у
довгострокові відносини, що дозволяє сторонам розділити між собою
відповідальність і ризики. Лише виважена концепція співпраці на
взаємодовірі дозволяє отримати відмінні результати від довгострокового партнерства між бізнес-структурами, академічними установами
й державними органами влади та з плином часу збільшувати масштаби їх партнерства. Ефективним інструментом розвитку довірчих
відносин є налагодження системи державного та приватного страхування інноваційних ризиків. Важливим моментом в інноваційному
бізнесі є й точність оцінки ризиків. Адже навіть якщо існує досить
чітке розуміння спектру ризиків, що можуть вплинути на масштаби
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доходу, досить складно їх оцінити. Саме тому на етапі створення
технологій максимальне залучення бізнесу, у якого більші фінансові
можливості, краща орієнтація на ринку та більш мобільна реакція на
виклики є одним із основоположних ключових факторів миттєвого
й прибуткового розвитку технологічного трансферу та наукоємного
бізнесу в академічній царині.

4.6. Вектори змін у процесах активізації інноваційнотехнологічного розвитку національної економіки
Складний історичний період реформації соціально-економічних
та геополітичних відносин, який наразі переживає українське суспільство, зумовив обставини, за яких наша держава змушена шукати
шляхи достойних відповідей на сучасні глобальні виклики. Нестабільність, кризи та недофінансування галузі за період незалежності
України призвели до того, що наша держава практично втратила
свої світові позиції в інноваційній сфері. Перед Україною постають
завдання якнайшвидшого формування економіки інноваційного типу,
посилення обороноздатності та реалізація євроорієнтаційного вектору
розвитку, що є можливими лише за умови розробки та втілення стратегії, яка зможе забезпечити інтенсивне відтворення й використання
вітчизняного науково-технічного потенціалу та як наслідок – отримати
додаткові конкурентні переваги на міжнародній арені. Соціально-економічний розвиток країни, її економічне та політичне становище у
глобальному світовому просторі, добробут та можливості особистісної
якісної трансформації значно залежить від міри її еквівалентної участі у зовнішньоекономічному обміні. Нова українська модель розвитку
економіки має бути високотехнологічною, експортно-орієнтованою та
соціально-відповідальною й працювати на збільшення ступеня відкритості до міжнародних ринків. Визначальним чинником економічного
зростання має стати інноваційно-технологічна модернізація основоположного стовпа інноваційної еволюції – дослідницьких університетів.
Сучасний світ не стоїть на місці. У пошуках організаційної досконалості повсякденний господарський рух постійно прискорюється,
зумовлюючи глобальні зміни у звичних структурах та системах. Однак не усі люди (підприємці, службовці, дослідники) готові до швидких та кардинальних змін. Аналізу траєкторій суперечностей для
наукоємних компаній у мінливих ринкових умовах присвячено багато
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фундаментальних праць, автори яких відомі далеко за межами своїх
країн. Так, на думку знаного фахівця у царині стратегічного менеджменту Дж. Харрінгтона, вирішення питань, пов'язаних зі змінами, є
найбільшою проблемою, з якою стикаються організації [524]. Дослідження причин опору в науковій та діловій літературі дали можливість
визначити основні з них: це невизначеність наслідків змін, неприйняття
нового, загрози реалізації потреб співробітників (заробітна плата, безпека та ін.), невпевненість у необхідності прийняття рішень про проведення змін, відсутність релевантної інформації про обґрунтованість і
ходу змін, відчуття несправедливості та банальне відчуття страху перед
новим [290]. У цьому зв'язку Дж.Б Куінн зауважував, що індивіди опір
змінам зазвичай чинять тому, що вони видаються загрозою їх звичного
ритму життя, статусу чи матеріальному становищу [259]. Дж. Д. Дак
у своїй книзі «Монстр змін. Причини успіху і провалу організаційних
перетворень» запевняє, що серйозні організаційні зміни зумовлюють
складні соціальні процеси, які здатні спричинити потужні емоційні
сплески в суспільстві. Іронія, а іноді і трагедія ситуації в тому, що
натхненники та ініціатори інституційно-організаційних перетворень
часто ігнорують людський фактор як такий [110]. У статті Й. Хентце і
А. Камель «Як подолати протидію запланованим організаційним змінам» зазначається, що опір змінам завжди проявляється у протестній
формі: пасивній, прихованій у вигляді абсентеїзму, зниження продуктивності чи бажання перейти на іншу роботу та активній, відкритій у
вигляді страйку [526]. Професор Гарвардської школи бізнесу Дж.П. Коттер переконує, що фундаментальний успіх змін можливий завдяки глибинним трансформаціям у корпоративній культурі. Він запропонував
послідовність успішного здійснення організаційних змін, що включає
навіювання необхідності змін, створення команди реформаторів, пропаганду нового бачення майбутніх перспектив для компаній, визначення стратегії завоювання нових ринків, а також забезпечення умов
для широкої участі співробітників у перетвореннях [247]. Відомий
експерт світового рівня з організаційних проблем підприємств, що
вирішуються кардинальними змінами, І. Адізес стверджував, що будьякі зміни будуть ефективними тільки тоді, коли стануть впроваджуватися на основі взаємної довіри й поваги [2]. Е. Фламгольц разом з
І. Рендл на основі концепції управління організаційними змінами пропонують інноваційну теорію лідерства в бізнесі, що на їх думку здатна
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вирішувати основні емоційні і поведінкові проблеми [513]. Проте,
пошуки конструктивного інституційно-організаційного балансу при
впровадженні ініціатив, новацій чи нововведень в сучасних компаніях,
зокрема у дослідницьких університетах продовжуються [366].
Реалізація орієнтованої на Європу інтеграційної стратегії України зумовила необхідність структурних перебудов в економіці, де в
пріоритеті передбачається інтенсивне нарощення експортних обсягів та активне зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу. Досягнення цієї мети можливе за умов: нейтралізації в Україні
проблеми економічної безпеки; підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників; суттєвого приливу
іноземних інвестицій; технологічної модернізації виробничих потужностей; розвитку експортних можливостей та поліпшення структури
українського експорту. Вирішення поставлених проблем можливе
тільки завдяки піднесенню на новий рівень вітчизняних університетів,
що продукують нові знання, технології та рішення, а також створенню
на їх основі потужних регіональних інноваційних екосистем.
Робота над постійним вдосконаленням є життєво-важливою умовою виживання дослідницьких університетів у теперішніх динамічних високо-конкурентних ринкових умовах. Через зовнішній тиск
мінливого навколишнього оточення дослідницькі університети змушені змінюватися. Водночас їм необхідно підтримувати стабільність
наукових шкіл та продукувати актуальні й ефективні результати наукових досліджень. Зважаючи на революційні-інноваційні тенденції,
сучасна практика змін у дослідницьких університетах включає різноманітні зміни в управлінських підходах та структурах. Для реагування
на такі зміни та коригування внутрішніх трансформаційних процесів
університетам потрібно бути гнучкими та тактично- й інноваційноорієнтованими у виробленні і дотриманні інституційно-організаційних стратегій. Технологічні стрибки та економічні катаклізми створюють тиск на дослідницькі університети, змушуючи їх удосконалювати
структурні та функціональні характеристики. Паралельно із глобальними подіями, особливо в останній чверті останнього століття відбуваються зміни, що стосуються змісту та пріоритетності науково-дослідних
програм, використання експериментальних, інженерних прийомів,
застосування дослідницьких методів, а також визначення ролі науки
й науковців у суспільстві. У сучасних університетах працюють над
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створенням більш мобільного та підприємливого культурного середовища, що здатне миттєво реагувати на метаморфози в інноваційно-технологічних суспільних запитах та потребах, генерувати креативні ідеї
та утворювати стійкі партнерства з метою забезпечення еволюційного
розвитку людства.
В історичній практиці технологічні зміни завжди були пов'язані з
соціально-економічними проривами. Суть технологічного прориву
полягає у бурхливому соціально-економічному піднесенні національного господарства, а також позитивній зміні ключових іміджевих
позицій держави у світі. Прогресивні досягнення технологічно розвинутих держав світу стали можливими завдяки ефективному створенню інноваційних імпульсів на макрорівні. Зараз найбільші світові
науково-дослідницькі осередки формують пули знань і технологій,
ресурс яких може бути використаний для налагодження ділової співпраці між університетами, бізнесом та державами. В Україні імперативом реалізації стратегії соціально-економічного прориву має стати
інноваційно-технологічна модернізація національної економіки, а
також впровадження кращих світових господарських практик та стандартів в усіх вітчизняних соціально-економічних сегментах.
Світовий, зокрема європейський досвід та принципи взаємин між
незалежними державами свідчать, що неодмінною передумовою органічної інтеграції нової країни в міжнародну спільноту є економічна
самоідентифікація, тобто визначення індивідуальних стратегічних орієнтирів внутрішніх перетворень, логіки проведення трансформаційних процесів та політики втілення відповідних реформ, зважаючи на
внутрішні соціально-економічні особливості та пріоритети. У цьому
зв'язку важливим елементом економічної самоідентифікації є постачання на міжнародний ринок властивих тільки цій країні товарів чи
послуг [351]. Високотехнологічні економіки більше орієнтуються на
зовнішній попит, а менш розвинені країни – на внутрішній. Україна суттєво відстає і за рівнем складності виробничих процесів. Наразі головними технологічними галузями, у яких здійснюється світова торгівля
високими технологіями, є: біотехнологічні, медичні, комп'ютерно-телекомунікаційні, аерокосмічні, атомні технології та оптоелектроніка. Та
тоді як провідні країни світу заробляють на експорті високих технологій Україна залишається переважно сировинним постачальником.
У 2018 р. у структурі вітчизняного експорту переважали: недорогоцінні метали та вироби з них – в основному залізо та залізні вироби
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(11,6 млрд дол.), продукти рослинного походження – переважно зернові культури (майже 10 млрд дол.), машини, обладнання, у тому числі
електротехнічне та механізми – ядерні реактори та електронні машини
(4,6 млрд дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження –
олія та ін. (4,5 млрд дол.), мінеральні продукти – руди, шлак, зола тощо
(4,3 млрд дол.), а також продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей
промисловості – продукти неорганічної хімії, фармацевтична продукція, добрива, ефірні олії і т.д. (майже 1,9 млрд дол.) [119]. На жаль, у цьому
переліку фактично відсутня наукомістка, конкурентна продукція, що
може забезпечити надходження валютних ресурсів. Макро- та мікроекономічні негаразди останніх років призвели до суттєвого падіння вітчизняного експорту (рис. 4.6.1). Наразі експортні обсяги українських
товарів і послуг відкотилися до рівня більш ніж 10-річної давності і у
2018 р. становили лише 47,3 млрд дол. США.
При цьому частка обсягу усієї реалізованої у 2018 р. в Україні та за
кордоном інноваційної продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі
продаж становила лише 0,8 %, тоді як у 2000 р. було 9,4 % (рис. 4.6.2) [119].
Тоді як експорт високотехнологічної продукції країн Європейського Союзу становить 18% від загального [672], а в окремих країнах ЄС частка
середньо- і високотехнологічної продукції становить близько 60 % (зокрема Швейцарія, Німеччина) [113; 664].
Основними суб'єктами інноваційної діяльності є промислові підприємства. Наразі питома вага підприємств, що займають сегмент
середньо- і високотехнологічних виробництв, в Україні становить
16,2 % від загальної кількості підприємств (рис. 4.6.3). Тоді як для сталого розвитку економіки згідно з класифікацією виробничих структур
ЄС-28, частка високотехнологічних структур має складати не менше
20% [113; 664]. Частка підприємств, які впроваджували інновації у
2018 р., становила лише 15,6 % від загальної кількості промислових
підприємств. Проте, переважна більшість цих впроваджень полягали
у придбанні машин, обладнання та програмного забезпечення, тоді, як
нових видів техніки було задіяно у виробничих процесах лише 920. У
2018 р. промисловими підприємствами було затрачено на інноваційну
діяльність 12180,1 млн грн. [119; 324; 325]. Інноваційно-економічну діяльність підприємства переважно здійснювали за рахунок власних коштів. Лише виробництво в оборонному високотехнологічному секторі
(зброя та боєприпаси) співфінансувалося державою.
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Рис. 4.6.1. Динаміка структури зовнішньої торгівлі України
товарами, млрд дол
Джерело: складено автором на основі [119].

Рис. 4.6.2. Частка реалізованої української інноваційної продукції
в загальному обсягу у 2007-2017 рр., %
Джерело: складено автором на основі [119].
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Рис. 4.6.3. Відсоткова частка інноваційних підприємств України
у загальному обсязі, 2000-2018 рр.
Джерело: складено автором на основі [119; 324; 325].

Мізерний показник продукування й споживання українських
науково-технічних новинок пояснюється: відсутністю дієвих стимулюючих механізмів створення та комерціалізації перспективних
інновацій; недосконалістю системи управління інноваційним сектором інфраструктури та ін. Неподоланими бар'єрами у напрямі
покращення умов для розвитку культури наукоємного підприємництва та створення конкурентних переваг на внутрішньому та
світовому ринках є й серйозні геополітичні протистояння та бюрократична заангажованість. В результаті чого, попри численні реформи, Україна продовжує займати антирейтингові місця у світових
соціо-економічних рейтингах. Так, у 2016 р. показник її промислової
конкурентоспроможності серед 150 інших країн становив лише – 64
(у 1990 р. – 42 [872]), далеко попереду опинилися такі пострадянські
країни як Литва – 40 місце (у 1990 р. – 56), Білорусь – 47 (у 1990 р. –
46) та Росія – 32 (у 1990 р. – 26), тоді як 1-ше місце належить Німеччині, 2-ге – Японії, 3-тє – Китаю (у 1990 р. – 32), 4-те – США,
5-те – Південній Кореї (у 1990 р. – 17), сусідня Польща знаходиться
на 23-му місці (у 1990 р. – 51), Словаччина на 24-му (у 1990 р. – 37),
Туреччина на 29-му [873] (у 1990 р. – 39). У рейтингу глобальної
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конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за
2017 р. Україна посіла 81 місце (у 2016 р. – 85, у 2014 р. 76). При
цьому найсильнішою сферою у нас залишається освіта – 35 місце,
наявність новітніх технологій – 107, прямі іноземні інвестиції та
передача технологій – 118, захист інтелектуальної власності – 119,
обсяг державних закупівель високотехнологічної продукції – 90,
здатність зберігати таланти – 129, обсяг державного боргу – 112,
рівень розвитку фінансового ринку – 120, макроекономічне середовище – 121 [853]. Україна з року в рік (рис. 4.6.3) «лідирує» у
показниках індексів, що прямо впливають на надходження інвестицій та технологічне новаторство індекс економічної свободи (Index
of Economic Freedom), індекс інвестиційної свободи (Investment
Freedom), індекс торговельної свободи (Trade Freedom), індекс свободи ведення бізнесу (Business Freedom) тощо (див. джерело [715],
рис. 4.6.4, рис. 4.6.5). Цей індекс розраховується авторитетним американським фондом The Heritage Foundation та газетою The Wall
Street Jornal, і він є одним із найточніших рейтингів.
У 2019 році в загальному міжнародному рейтингу Index of Economic
Freedom Україна черговий раз відзначилася як одна з країн, що має
низький рівень економічної свободи і зайняла 150-те місце зі 180 із показником 51,9 (у 2017 р. 166-те місце зі 180 із показником 48,1). У той
час як перші місця зайняли азіатські країни – Гонконг (1-ше місце із
загальним показником 90,2 та Сінгапур (2-ге місце із показником 89,4).
Серед європейських країн високі рейтингові місця мають Швейцарія
(4-те місце із показником 81,9) та Англія (7-те місце із показником 78,9),
тоді як США лише на 12-му місці (із показником 76,8).
Дані діаграми 4.6.5 показують, що попри урядові ініціативи останніх років, зокрема укладення Угоди про асоціацію з ЄС щодо
налагодження тісної співпраці з Євросоюзом у сфері економіки, у
тому числі економіки знань Україну не можна характеризувати як
країну зі сприятливим інвестиційним кліматом. Математика великих чисел свідчить про те, що попри незначне поліпшення у 20172019 рр., рівень інвестиційної свободи та захисту прав власності,
особливо інтелектуальної у нашій країні залишається ще досить
низьким. Чому «сприяє» політична заангажованість, олігархія, регуляторна неефективність, повільне впровадження європейських та
світових стандартів ведення відповідного бізнесу, слабка гнучкість
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Рис. 4.6.4. Динаміка індексу економічної свободи в Україні протягом
1995-2019 рр.
Джерело: складено на основі [715].

Рис. 4.6.5. Динаміка складових індексу економічної свободи в Україні
протягом 2000-2019 рр.
Джерело: складено на основі [715].
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українського ринку інновацій, неготовність до умов роботи, коли
потрібно враховувати швидкоплинні світові тенденції та «закони»
глобальної конкуренції. Україна продовжує відчайдушну боротьбу
з різними політичними бар'єрами на шляху енергійної економічної
експансії. Очевидною проблемою, що щороку збільшується як сніговий ком, є неврегульований ринок праці, зокрема трудові норми, що
призводить до серйозного відтоку трудоресурсів з країни. Вагомими
факторами впливу на економічну свободу є високі податкові навантаження, різноманітні субсидії, що спотворюють ринок, та тривалі
проблеми у сфері державних фінансів, що викликані розширенням
державного сектору. Зрештою результатом недосконалої макро- та
мікроекономічної політики урядовців є економічне зростання, що
посилює тягар фіскального дефіциту та зростаючу зовнішню заборгованість. Зрозуміло, що економічна свобода також тісно пов'язана
із загальним добробутом, що враховує такі фактори, як здоров'я,
освіта, безпека та особиста свобода.
Відтак, що країні потрібно продовжувати реальну боротьбу з корупцією, активно працювати над розвитком ринків капіталу, вдосконаленням законодавчої бази та встановленням верховенства права,
а також над піднесенням ентузіазму громадськості щодо імплементації європейських «правил гри», насамперед у сфері продукування
та комерційної дифузії інновацій. Звісно, що позитивних результатів
у цьому напрямі досягти непросто, коли державний борг дорівнює
81,2% від ВВП (у 2018 р.) [715]. Тому в інтересах посилення безпеки
і оборони нашої держави ми маємо підвищувати комерційну віддачу
від наукової і науково-технічної діяльності. Адже створення умов для
зростання власного науково-технічного та виробничого потенціалу
є переконливим фактором для розгортання національного наукоємного високо-технологічного виробництва [491]. Найбільш ефективним інструментом адвокації у глобальній боротьбі з шахрайством,
розкраданням та іншими зловживаннями державних посад для приватної вигоди є щорічний індекс свободи від корупції (Freedom from
Corruption Index), що визначається Transparency International (ІСЦ).
Варто відзначити, що у 2018 році Україна дещо покращила свої показники. Її результат – 32 бали та 120 місце серед інших 180 країн світу,
що досліджуються (рис.4.6.6).
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Рис. 4.6.6. Позиції України у порівнянні з іншими країнами у
глобальному світовому рейтингу Freedom from Corruption Index,
2014-2019 рр.
Джерело: складено на основі [870].

Це хороший результат, так як за рік Україна здобула 2 бали та піднялася на цілих 10 місць (результат за 2017 рік – 30 балів, 130 місце). Однак, нашій державі ще є куди рухатися, так як переважна більшість її
сусідів України мають значно вищі оцінки: Польща – 60, Словаччина –
50, Румунія – 47, Угорщина – 46, Білорусь – 44, Молдова – 33 [870]. Ріст
показників України відбувся завдяки оцінці ситуації з боку полегшення ведення бізнесу. Позитивний вплив справило запровадження
процедури автоматичного відшкодування податку на додану вартість,
розширення можливостей роботи системи ProZorro. Прогресивним
кроком на шляху покращення бізнес-клімату у країні має стати створення ефективного Антикорупційного суду. Однією з основних умов
виживання компаній на ринку є активізація інноваційної діяльності
та розвиток системи трансферу технологій. В обстановці жорсткої
конкуренції питання щодо запровадження нових методів оптимізації
витрат виробництва, впровадження новітніх технологій та інституційно-інноваційних підходів до інноваційно-технологічного розвитку
загалом набувають особливої значущості. З кожним роком обсяг залучення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності на
підприємствах мусить мати неухильну тенденцію до зростання й в
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Україні. Останнім часом поступово почав скорочуватися і розрив
між створенням новітньої технології та її впровадженням у промисловість (впровадження дронів в оборонний сектор). Однак слабка
взаємодія науки та вітчизняного «скороспілого» бізнесу гальмує
можливість застосування стратегії нарощення інноваційного потенціалу в пріоритетних напрямах НТП та процес комерціалізації
перспективних наукових розробок [342].
У турбулентних інституційно-організаційних умовах ведення
господарства найбільш продуктивним рухом може стати створення на
базі великих національних університетів «тепличних» умов для розвитку інноваційного бізнесу. Такі університети володіють значними
матеріально-технічними фондами, інтелектуальними ресурсами та
інформаційно-комунікаційними, захищеними від зовнішніх загроз
можливостями, що може суттєво зменшити обсяги необхідних сил та
початкових інвестицій у розвиток приватної наукоємної справи. Університети також отримуватимуть вигоду від розвитку наукоємного
бізнесу, оскільки це сприятиме акумуляції їх матеріально-технічного
потенціалу, стимулюватиме практичне застосування теоретичних
знань та заохочуватиме персонал до підвищення кваліфікації. Проте, як
будь-яка зміна, реалізація нових за змістом і метою проектів може зазнати опору як з боку суспільства, так і з боку персоналу. Адже будь-яке
нововведення вносить зміни в параметри вже усталеної системи організаційних правил та норм, а тому викликає внутрішнє напруження і,
як наслідок, порушує рівновагу системи. Ініціатива, інновація чи будьяке інше нововведення в організації може зазнати невдачі через те, що
хтось у команді чинить опір змінам (так, протягом останніх років наукова спільнота розділилася у поглядах щодо доцільності введення в
Україні обов'язкового характеру публікування важливих наукових результатів у виданнях, що індексуються у міжнародних базах SCOPUS
чи WoS, є й такі, що прямо виявляють протестні настрої). Однак, звинувачувати людей, які не сприймають зміни безглуздо. Більше того, така
позиція формує деструктивну поведінку самого управлінця, він починає сприймати протистояння змінам як загрозу, тому може приймати
необдумані, часом навіть жорстокі, рішення, не прислухатися до своїх
співробітників і зважати суто на свої міркування [366]. Це звичайно
призводить до дисбалансу всередині колективу й не лише уповільнює
його роботу, а іноді спричиняє й повний застій на підприємстві. У
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таких випадках доцільно провадити управління опором змінам, першим етапом якого є аналіз потенційного впливу змін на суспільно-економічний устрій організації та встановлення причин колективного
чи індивідуального опору. Результати аналізу можуть висвітлити інформацію щодо того, які зміни можуть позитивно сприймаються працівниками, а які ні. Водночас керівникам необхідно спостерігати за
можливими проявами негативних реакцій на впроваджені зміни з метою своєчасного їх подолання.
Наразі питання управління процесами змін, де одним з найважливіших аспектів є саме управління опором цим змінам, займає особливе
місце в університетах. Українським університетам вкрай важливо
вміти швидко та без великих втрат пристосовуватись до змін, які
відбуваються у суспільстві та впливають на їхнє функціонування, а
також ефективно впроваджувати зміни, необхідні для всебічного
розвитку своєї організації. З метою адаптації до наукового прогресу
в підприємницькій діяльності керівництву українських університетів
варто приймати рішення щодо пошуків нових шляхів технічного та
інституційного переозброєння своїх організацій. Ціль керівника –
створити умови, в яких працівники зосереджені на продуктивній діяльності і думають про власний внесок у розвиток компанії. Це дасть
можливість прискорити процес переходу університетів на більш високий рівень технологічної оснащеності, а як наслідок, позитивно
вплине на пожвавлення розвитку підприємництва в Україні загалом.
Необхідно зазначити, що універсальних правил щодо подолання
опору не існує. Однак у сучасній літературі пропонується багато методів щодо ефективного його подолання. Так, значна кількість сучасних
дослідників пропонує обирати з шести запропонованих Дж. Коттером та Л. Шлезінгером інструментів подолання опору змінам: інформування і спілкування, участь і залучення, допомога й підтримка,
переговори та угоди, маніпуляція й кооптація, явне і неявне примушення [515]. Деякі науковці до цього списку ще додають навчання та
аналіз «поля сил» [557]. Загалом опір сприймається як ірраціональне
явище, проте його можна використовувати і як цінний прояв зворотного зв'язку. Співробітники компанії (університету), які демонструють опір змінам, можуть зробити важливий внесок у вдосконалення
процесу змін. Головне – правильно налагодити з ними контакт. Для
цього варто: підвищувати поінформованість керівництва (розмови,
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скарги, гарячі дискусії – засоби, що можуть поліпшити сприймання
працівниками змін); демонстрація важливості цілі (робітники повинні розуміти мету і потребу у конкретних змінах); трансформація
змін (опір змушує керівництво діяти – виявляти критику, аналізувати
прорахунки, оцінювати та впроваджувати перспективні інноваційні
ідеї, пропозиції, в результаті чого зміни сприйматимуться адекватно і
з готовністю; залучати та інтегрувати команду (в результаті можна отримати чимало ідей для подальшого розвитку компанії; відмовитись
від стереотипів минулого (часто зміни зазнають опору через невдалий досвід минулого, а тому необхідно навчити персонал жити теперішнім, впевнено дивитись у майбутнє та довіряти керівникам) [518].
Таким чином можна констатувати, що складність впровадження
змін є природним явищем. Опір змінам може виникнути навіть,
якщо усі факти говорять на користь майбутніх змін, а переваги і вигоди останніх очевидні. Очевидно, що важливу роль у процесі подолання опору змінам відіграє залучення працівників до процесу змін
та попереднє інформування їх про мету запропонованих змін. Адже
надає змогу працівникам виразити свою точку зору щодо можливої
ефективності та своєчасності конкретної зміни, а також висловити
пропозиції щодо корегування масштабів, характеру, глибини і навіть
мотивів зміни. В результаті керівництву буде відомо, як і яку інформацію необхідно надати персоналу з метою уникнення можливого
конфлікту інтересів. Тому для керівництва наукоємної компанії важливо зробити так, щоб усі співробітники сприймали її місію, систему
цінностей і поділяли напрями розвитку. Адже людям подобається
працювати там, де все чітко організовано, де їм зрозуміло, що від них
вимагають і де певні правила поширюються на всіх співробітників без
винятку. І якщо керівництву вдається створити атмосферу справедливості і послідовності, то причин протестувати й чинити опір буде
значно менше.
Наразі українським університетам ще потрібно багато працювати
над продуктивністю управління комерційно-привабливими результатами науково-дослідної діяльності та налагодженням їх ефективного
трансферу бізнесу. Якщо взяти до уваги той факт, що основною метою
цих освітньо-наукових організацій у частині здійснення науково-дослідницької діяльності є розвиток науки і використання її досягнень
на благо суспільства, то актуалізація комерціалізації новостворених перспективних результатів наукоємної діяльності є важливим
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кроком у напрямі трансформації теоретичних і експериментальних
знань в інноваційний продукт, що у свою чергу має соціально-економічну цінність. Можливо задля успішного налагодження цього процесу на перших порах варто укладати угоди про співробітництво з
відомими американськими компаніями, що професійно займаються
міжнародним патентуванням комерційно-привабливих університетських розробок та їх просуванням на міжнародних ринках. Тобто передати функціонал з трансферу технологій за кордон на аутсорсинг
компаніям, що спеціалізуються у даній сфері.
Отже, в проблемі торування векторів змін у процесах активізації інноваційно-технологічного розвитку національної економіки
чільне місце займає наявність опору змінам у напрямі налагодження
наукоємного підприємництва у діяльності вітчизняних підприємств та університетів, що продукують нові знання та технології.
Процес формування середовища для розвитку наукоємного бізнесу
та підприємницької культури в академічного середовищі ускладнюється непростими соціально-економічними та незрозумілими й
подекуди нестабільними господарськими і політичними умовами запуску інноваційно-інвестиційних проектів в Україні. Очевидно, що
суттєвою перешкодою у цьому процесі є фактична відсутність надійного, продуктивного містка між наукою та бізнесом, а також інституційно-організаційні проблеми у праві інтелектуальної власності.
Відтак першочерговим прагненням наукоємних організацій, у т.ч.
університетів має стати впровадження дієвого механізму трансферу
технологій та забезпечення надійної правової охорони результатів
науково-дослідної та експерементальної діяльності. Адже це значно
підвищуватиме пріоритетність, впізнаваність, репутаційність, а відповідно й конкурентність університетських винаходів та розробок.
Крім цього, варто здійснити ряд кроків щодо мінімізації опору змінам у становленні культури наукоємного підприємництва в Україні,
зокрема запустити рух з: популяризації науково-дослідної діяльності;
верховенства інтелектуального права; комерціалізації академічних
об'єктів інтелектуальної власності; збільшення фінансової міцності
університетів тощо, а саме:
–– розробити та активно впровадити у роботу університетів дієві методи заохочення та стимулювання дослідників і молодих новаторів
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до створення, затребуваних ринком і суспільством, результатів інтелектуальної діяльності;
–– працювати над зниженням бюрократичних бар'єрів у процесі
створення затребуваних на ринках результатів інноваційної діяльності, що спонукатиме формуванню конкурентного ринку інтелектуальної власності;
–– сфокусувати увагу на створенні «проривного» продукту чи способу вирішення актуальних комплексних завдань, адже актуальність
та новизна є найважливішими критеріями, які визначають затребуваність ідей на ринку;
–– виховувати покоління перспективних молодих вчених, майбутніх
бізнесменів, зацікавлених у дослідницькій і технологічній діяльності, а також практичній реалізації результатів наукової діяльності;
–– удосконалювати сферу управління правами перспективних і науково-дослідницьких результатів і їх трансферу для подальшого
застосування у господарській практиці, що є важливим імідж-утворюючим фактором університету.
Такі заходи дозволять значно підвищити плідність інноваційної діяльності дослідницьких університетів та інших наукоємних
організацій, що стане потужним поштовхом новому інноваційному
витку в економіці на національному та міжнародному рівні.

Висновки до четвертого розділу
Дослідивши суперечності розвитку українських університетів дослідницького типу у контексті активізації технологічного трансферу в
Україні, варто зробити такі висновки.
1. Інституційно-організаційна теорія та практика управління
знаннями у царині трансферу академічних технологій в Україні наразі не відповідає суспільним запитам, має багато бар'єрів розвитку
та досі немає єдиного дієвого еволюційного інструментарію. Сьогодні, в умовах хронічного недофінансування науково-дослідної галузі, фінансово-економічних, соціальних та геополітичних потрясінь,
вітчизняним університетам складно створити заохочувальну атмосферу для активізації інноваційно-технологічних та знаннєво-підприємницьких починань науковців, аспірантів і студентів, а також для
прищеплення правової культури просування на ринок їхніх інноваційних ідей, розробок чи винаходів.
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2. Попри негаразди й недоліки, інноваційна наука в Україні має
ще досить потужний потенціал, який за ефективного управління
здатен працювати на підвищення конкурентоздатності нашої держави на міжнародній арені. Однак, крім браку фінансів в українському суспільстві існує ряд ментальних, етичних, психологічних та
комунікаційних прогалин, що впливають на формування викривленого й упередженого ставлення до ролі науки та дослідництва для
розвитку людства, через що кількість дослідників в Україні стрімко
зменшується з кожним роком у той час, як у інших розвинутих країнах (зокрема у Німеччині чи Південній Кореї) вона зростає. Такі
університети, як Київський національний університет імені Тараса
Шевченка можуть і намагаються надавати суспільству можливість
безпечно грати в азартні технологічні ігри у контексті моделювання
розвитку українського технологічного майбутнього.
3. Активізації академічного підприємництва в Україні може відбуватися шляхом налагодження її в опорних пунктах сучасних мега-університетах. Такі координаційні центри можуть стати унікальними
комерційно-інфраструктурними маркет-офісами для інших університетів дослідницького типу, що планують займатися інноваційним
підприємством. Оптимальна, на нашу думку, модель вибору та реалізації стратегії комерційного трансферу технологій має базуватися
на визначенні чітких цілей, постановці завдань, аналізі внутрішнього
та зовнішнього середовища, ризиків, визначенні конкурентних пріоритетів, переваг та факторів успіху, а також оцінці досягнутих
результатів.
4. Сучасна інституційна площина розвитку трансферу технологій в Україні характеризується намаганням здійснити імплементацію
кращих європейських практик. Властивий українсько-європейським
відносинам динамізм посилюється, зокрема завдяки змінам, які відбуваються у світі. Поступово увага українського суспільства концентрується на необхідності активізації інноваційно-підприємницького
руху в університетах, потроху формуються інституційні засади для
створення відповідних структурних та інфраструктурних утворень,
приймаються відповідні нормативні положення, законодавчі акти та
затверджуються стратегічні програмні документи (зокрема, «Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»),
однак брак досвіду та повсякчасні соціально-економічні виклики
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певним чином гальмують цей процес. У викладених нами напрямах
активізації трансферу технологій в Україні виокремлено нормативно-правовий, фінансово-економічний та структурно-організаційний
блоки, що передбачають виконання першочергових завдань та містять
прогнози щодо очікуваних ефектів. Реалізація пропонованих нами
заходів позитивно впливатиме на гармонізацію інноваційно-технологічної моделі України відповідно до стандартів ЄС та сприятиме її
подальшій інтеграції у світову економіку.
5. Дилема забезпечення безпеки та надійності провадження наукоємного бізнесу обумовлює актуальність постійного аналізу тенденцій
та ризиків у технологічному трансфері. Здійснена нами комплексна
оцінка ризиків переходу на інноваційну модель функціонування
українських університетів дослідницького типу показала, що найбільш ймовірними є організаційні та кадрові помилки, прорахунки
у виборі інституційних та ринкових методів активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу та ін. З метою мінімізації таких ризиків та інвестиційно-інноваційних втрат варто здійснювати попередні
маркетингові розвідки на предмет визначення перспектив проєкту,
конкурентів чи клієнтів, а також розвивати систему страхування інвестиційних та інноваційних ризиків.
6. У процесах активізації інноваційно-технологічного розвитку
національної економіки прослідковується опір змінам. Цей опір
зумовлений слабким інноваційно-інвестиційний кліматом для вітчизняних та іноземних інвесторів в Україні, що пояснюється: неефективним урядовим регулюванням науково-дослідної сфери та наукоємного
бізнесу; відсутністю реальної державної підтримки; нерозвиненою
трасферо-технологічною інфраструктурою; дестимулюючим податковим механізмом та навантаженням тощо. Ці фактори є причиною
діяльності незначної кількості наукоємних підприємств, незначного
обсягу експорту високотехнологічної продукції і спонукають до пошуку нових ефективних шляхів для налагодження взаємовигідного
співробітництва держави, науки та бізнесу. Відтак, у нашій країні не
слід очікувати швидкого ефекту від інноваційної діяльності та окремі
вдалі приклади можуть слугувати її своєрідним локомотивом.
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РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ТРАНСФЕРУ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
5.1. Українські реалії просування науково-прикладних
академічних результатів на світові ринки крізь призму
оцінки інноваційного середовища
Інноваційна активність є визначальною характеристикою сучасних науково-технічних, виробничих, соціально-економічних та усіх
суспільних процесів. У Європейському Союзі наука та інновації розглядаються як ключові фактори побудови заможної перспективи
розвитку людства. Ці ідеї знайшли своє відображення у стратегії «Європа–2030» [592]. Відтак бізнес-компанії та різноманітні організації,
що є суб'єктами інноваційного середовища, намагаються моніторити
та прогнозувати інноваційні тренди, а також застосовувати нові технології та методи у новітній підприємницькій та владній управлінській
практиці. Адже сьогодні налагодження успішно функціонуючого процесу в наукоємному осередку багато залежить від якісної інноваційної
складової розвитку підприємств, стартапів, дослідницьких університетів тощо. Однак тонкощі ведення інноваційного бізнесу для багатьох
відповідальних за провадження інноваційної політики менеджерів й
службовців залишаються не до кінця зрозумілими. Задля забезпечення
успішної соціально-економічної еволюції країни модель формування
інноваційного середовища передусім має передбачати зміни у принципах та підходах діючих управлінських механізмів.
Чимало науковців продовжують зосереджувати свою увагу на питаннях вдосконалення організаційних та увправлінських моделей
компаній задля підвищення результативності їх діяльності в інноваційному середовищі. Однак досить часто фокус уваги в цих дослідженнях зосереджено на проблематиці результативної детермінації фірм,
зокрема й університетів на фоні глобального руху інноваційних змін.
Так, гуру сучасного інноваційного менеджменту І. Адизес доводить, що
все доволі просто: результативність будь-якого бізнесу у довгостроковій перспективі означає, що мета заради якої він існує, досягнута, а у
короткостроковій – все, що робиться, задля наближення до поставленої мети [2]. Авторами, що висвітлювали окремі аспекти зазначеної
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проблеми, є: Ю. Александрін [4], Ю. Бажал [20], Т. Боголіб [39], І. Брітченко, П. Гавриляко, Р. Завадюк [49], О.Гавриш, К Клименко [80], В. Геєць [86, 87], В. Семиноженко [87], О. Гук [105] та ін. Втім, аналіз їхніх
публікацій породжує нові дискусії як навколо питання оцінки реалій
та перспектив розвитку вітчизняного інноваційного середовища, так
і навколо вирішення завдань щодо просування українських науково-прикладних академічних результатів на світові ринки.
Відомий український економіст та педагог Т. Боголіб відзначала,
що комерціалізація наукових розробок є ключовою перевагою будьякого університету, і базуватися вона має на тісному взаємозв'язку
університетів та інших наукових організацій, патентних фірм, підприємств та органів державної влади [39]. Тобто у державі має функціонувати відповідне інституційно-організаційне інноваційне середовище.
Тому аналіз тенденцій просування українських науково-прикладних
результатів на світові ринки варто здійснювати через призму оцінки
її інноваційного середовища. До оцінки інноваційного середовища існує багато методичних підходів. Найбільш поширеними є системний
(в основу системи покладено сукупність взаємопов'язаних елементів)
та процесний (організація управління полягає у відслідковуванні результатів функціонування). Наразі механізми оцінки інноваційного
середовища базуються на різноманітних міжнародних рейтингах, що
охоплюють: ринковий, кадровий, фінансовий інформаційний та інші
параметри [105]. Всесвітньо відомі міжнародні рейтинги показують
вітчизняні інтелектуально-технологічні позиції відносно інших країн
ЄС. У цьому зв'язку доцільним є розгляд складових Європейського
інноваційного індексу (European Innovation Scoreboard – EIS) [671].
Європейський інноваційний індекс відображає показники 4-х основних груп інноваційних індикаторів держави:
–– рамкові умови – загальні рушійні показники інноваційної діяльності;
–– інвестиції – приватні та державні у наукові дослідження та інновації;
–– інноваційна діяльність – інноваційні зусилля фірм;
–– вплив – ефекти від інновацій на зайнятість та товарообіг.
Безпосередніми вимірами для інноваційної активності є: 1) людський ресурс – моніторить нових докторів наук та населення з вищою
освітою; 2) привабливе дослідницьке середовище – показує кількість
іноземних докторантів, інтернаціональних публікацій у співавторстві
та їх цитованість; схильність до інновацій; 4) фінанси та підтримка –
фіксує динаміку показників інвестицій в НДДКР; 5) приватні інвестиції в інноваційні розробки; 6) інноваційні МСП – показує схильність
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фірм до інноваційної діяльності; 7) зв'язки – оцінює рівень інноваційної інтернаціоналізації фірм; 8) інтелектуальні активи – оцінює
результати накопичення ноу-хау у високотехнологічних галузях, а
саме: зміни в динаміці заявок на патенти згідно з PCT, заявками для
торгових марок та дизайнерськими заявками; 9) показник впливу
інновацій на зайнятість відображає рівень зайнятості у наукоємній
сфері; 10) показник впливу інновацій на товарообіг, що оцінює експорт середньої- та високотехнологічної продукції та наукоємних послуг. З 2000 року – з часу першого визначення індексу, методологія
розрахунку EIS була значно перероблена, а кількість основних показників інноваційної ефективності збільшено до 27 в межах 10 зазначених вище інноваційних вимірів. Адже внаслідок швидких змін на
ринках знань і технологій наукоємні компанії та уряди країн змушені
приділяти все більше уваги макро- та мікроінноваційним процесам.
Вагомого значення у цьому зв'язку набув розвиток знаннєвого та технологічного співробітництва. Наразі потреба в інтернаціоналізації
науки, в обміні ідеями, рішеннями, знаннями все більше спонукатиме
до створення інтернаціональних дослідницьких колективів, міжнародних наукових та публіцистичних публікацій у співавторстві, міграції науковців тощо [671].
Згідно з даними цього індексу, у 2018 р. Україна перебувала в останній за рівнем інновацій четвертій групі – «скромних новаторів».
Порівняно з 2011/2012 рр. її інноваційна активність значно знизилася
(рис. 5.1.1).

Рис. 5.1.1. Позиції України в рейтингу European Innovation Scoreboard
(2011-2018 рр.).
Джерело: складено за [671].
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Використання методології Європейського інноваційного індексу
для оцінки інноваційної активності України є не тільки відносно надійним способом визначення конкурентних наукоємних позицій нашої
держави серед європейських країн, а й можливістю вивчити закладену
в структурі індексу концепцію європейського інноваційної порядку.
Дані таблиць 1.1.1. та 1.1.2 показують, що Україна займає досить високі показники у напрямі підготовки нових докторів наук
(116,7 у 2011 р. та 103,1 у 2018 р.), у сфері зайнятості, що передбачає
наукомістку діяльність (82,1 у 2011 р. та 92,3 у 2018 р.), у здійснені
додаткових видатків на інновації, що не пов'язані прямо з науково-дослідними розробками (87,6 у 2011 р. та 81,2 у 2018 р.). Однак дуже
низькими залишаються показники, що відображають інтелектуальні
активи країни (11,3 у 2011 р. та 13,1 у 2018 р.), експорт середньої та
високотехнологічної продукції (55,8 у 2011 р. та 24,1 у 2018 р.) [671].
Також доцільно відзначити, що значення Європейського інноваційного індексу (European Innovation Scoreboard) України дещо зросло
порівняно з попереднім роком, зокрема у параметрі «Привабливе
дослідницьке середовище» (табл. 5.1.1.). Однак найбільше значення
цього індексу в України спостерігалось у 2011 році (рис. 5.1.1.).
Таблиця 5.1.1

Порівняльний аналіз складових індексу European Innovation
Scoreboard для України у 2011/2018 рр.
Україна: European Innovation Scoreboard 2011-2018
Сумарний інноваційний індекс
Людський ресурс
Нові доктори наук
Населення з вищою освітою
Привабливе дослідницьке середовище
Інтернаціональні публікації у співавторстві
Цитованість публікацій
Іноземні докторанти
Сприятливе інноваційне середовище
Глибина проникнення
Фінанси та підтримка
Витрати на НДКР у державному секторі
Венчурний капітал
Інвестиції фірм
Видатки на НДКР у бізнес-секторі
Видатки на інновації, що не пов'язані прямо з НДКР
Інноватори

2011
32.0
114,1
116,7
9.0
0.0
1,2
27,2
6,1
7,6
37,1
32.0
43,1
65,4
38,9
87,6
17,8

2018
26,8
100,8
103,1
15.0
5.7
7,9
32,4
6.0
7,4
7,6
0,5
15,9
52,9
20,3
81,2
15,6
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Продовження табл. 5.1.1
Україна: European Innovation Scoreboard 2011-2018
Нововведення продуктів / процесів у МСП
Маркетинг МСП / організаційні інновації
МСП, що впроваджують інноваційні послуги
Зв'язки
Інноваційні МСП, що співпрацюють з іншими
Публічно-приватні публікації у співавторстві
Інтелектуальні активи
Заявки на патент згідно з PCT
Заявки для торгових марок
Дизайнерські заявки
Показник зайнятості
Зайнятість у наукоємній сфері
Зайнятість підприємств, що швидко розвиваються
Показник реалізації інноваційної продукції
Експорт середньої- та високотехнологічної продукції
Експорт наукоємних послуг
Продажі новинок ринку / фірмові інновації

Джерело: складено автором на основі [671].

2011
0.0
2,4
51,4
2,5
5.0
0.0
11,3
10,5
26.0
0,2
68,8
82,1
Н/І
41,7
57,8
55,8
6,5

2018
0.0
0.0
47,3
3.0
3.0
4,8
13,1
15,1
24,7
1,4
77,4
92,3
Н/І
34,7
24,1
59,3
18,8

Низьку інноваційну активність України також підтверджує й рейтинг міжнародного агентства «Bloomberg Rankingsу». Як уже зазначалося у п. 2.5, у 2019 р. у міжнародному рейтингу Bloomberg Innovation
Index серед 60 країн Україна посіла 53 місце за рівнем інноваційності (її загальний бал становив 48,05 зі 100). Наша країна випередила тільки Індію, Кувейт, Саудівську Аравію, Катар, Чіллі, Мексику
та В'єтнам. Перше місце черговий раз поспіль посіла Південна Корея
(87,38), на другому опинилась Німеччина (87,30), замикає трійку Фінляндія (85,57) [848]. Основним показником інноваційних рейтингів
є патентна активність. Наразі вона значно збільшилася у Китаї та Ізраїлі, завдяки чому останній зміг за один рік обійти аж п'ять країн
і потрапити на 5-те загальне місце у рейтингу, перевершивши Сінгапур, Швецію та Японію. Основною прибуткової реалізації об'єктів інтелектуальної власності є патенти. Саме тому провідні світові
університети зосередженні на не лише на продукуванні, а й на захисті результатів інтелектуальної діяльності. Як уже зазначалося у
табл. 3.3.2., безперечним світовим лідером у патентуванні своїх винаходів та розробок є Каліфорнійський університет у США. Це підтверджують і дані рис. 2.2.3. У 2018 р. предметом правового захисту
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цього університету стало 526 об'єктів інтелектуальної власності [869].
Однак, дані табл. 5.1.1 свідчать про те, що кількість поданих від України
міжнародних патентних заявок згідно з міжнародною угодою про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty – PCT) з 2011 р. по 2018 р.
зросла порівняно незначно, а саме з 10,5 до 15,1, тоді як у Німеччині
ця цифра у 2018 р. становила 161,7 (табл. 5.1.2). Незначний інноваційний коефіцієнт в України значиться й у таких показниках, як заявки
торгових марок та дизайнерські заявки. Згідноз рейтингом The Global
Economy, у 2014 р. зі 140 країн світу Україна займала 42 місце по експорту високотехнологічної продукції, а у 2018 р. – вже 46-те [707]. У той
час, коли показники Всесвітнього банку свідчать про те, що світовий
обсяг експорту високих технологій у 2014 р. сягнув майже 2,4 трлн дол
США, а у 2017 р. – майже 2,7 трлн дол США. [863]. Максимальними
інноваційно-експортними обсягами оперує Китай – 731,9 млрд дол. У
2017 р. США, друге місце належить Німеччині – 207 млрд дол. США,
третє США – 156,4 млрд дол., далі Сінгапур – 155,4 млрд дол, Південна
Корея – 153,6 млрд дол, Франція – 117,8 млрд дол. та Японія – 104 млрд
дол., доля України всього 1,2 млрд дол. [863].
Таблиця 5.1.2

Аналіз складових загального показника European Innovation
Scoreboard України порівняно з іншими країнами, 2018 р.

European Innovation
Scoreboard 2018
Нові доктори наук
Інтернаціональні публікації
у співавторстві
Цитованість публікацій
Витрати на НДКР у
державному секторі
Видатки на НДКР у
бізнес-секторі
Інноватори продуктів /
процесів
Маркетинг МСП /
організаційні інновації
Публічно-приватні
публікації у співавторстві
Заявки на патент згідно PCT
Заявки для торгових марок

Україна Німеччина США Китай Польща Швейцарія
103,1

191,0

80,6

11,0

26,5

247,9

5.7

134,5

135.0 43.0

47.0

385,6

7,9

113,7

123,2 79,6

46,1

155,4

0,5

139,2

96,6

32,8

139,2

20,3

177,2

158,1 126,7

55,4

203

0,0

121,6

64,7

Н/І

25,5

135,2

0,0

119,1

Н/І

Н/І

2,1

162,6

4,8

199,8

144,9 106,5

27,1

369,7

15,1
24,7

161,7
128,7

103,4 91,7
61,7 296,6

13,4
78,7

173,8
207,6

72,6
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Продовження табл. 5.1.2
European Innovation
Scoreboard 2018
Дизайнерські заявки
Експорт середньої- та високотехнологічної продукції
Експорт наукоємних послуг

Україна Німеччина США Китай Польща Швейцарія
1,4

139,9

59,9

202,6

114

131,3

24,1

141,7

80,9

91,9

86,0

95,5

59,3

117,6

86,3

72,4

47,1

105,7

Джерело: складено на основі [671].

Окремим важливим показником міжнародної академічної інноваційної активності у напрямі популяризації власних результатів
дослідницької діяльності є публічно-приватні публікації у співавторстві. Особливо цінними є публікації у виданнях, що входять до всесвітньо визнаних міжнародних баз даних, таких як SCOPUS та WoS.
Однак дані табл. 5.1.2 показують, що в Україна наразі приділяє цьому
мінімальну увагу, адже цей її показник становить всього лише 4,8,
тоді як у Швейцарії – аж 369,7, в Німеччині – 199,8.
Загалом, спираючись на середні показники інноваційної ефективності європейських держав, що розраховані за складеним показником
Європейського інноваційного індексу (EIS), досліджувані європейські
країни поділяються на чотири різні групи: «інноваційні лідери» (120%
від середнього показника по ЄС), «сильні інноватори» (90-120%),
«середні» (50-90%) і «скромні інноватори» (нижче 50%). У 2018 р. до
першої групи належали: Данія, Фінляндія, Нідерланди та Швеція які
«лідерами інновацій» і мають інноваційні показники значно вище середнього рівня в ЄС; до другої – Австрія, Бельгія, Естонія, Франція,
Німеччина, Ірландія, Люксембург та Великобританія, які є «сильними
інноваторами», їхня продуктивність вище або близька до середньої
по ЄС; до третьої – Хорватія, Кіпр, Чехія, Греція, Угорщина, Італія,
Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія та
Іспанія, які мають нижчі за середні показники в ЄС. Ці країни є «помірними новаторами»; до четвертої – Болгарія та Румунія – «скромні
інноватори», продуктивність яких значно нижче середнього показника по ЄС. У 2018 р. Естонія (раніше «помірний іноватор») приєднується до групи «сильних інноваторів». Люксембург та Великобританія
(раніше «лідери інновацій») потрапляють до групи «сильних інноваторів», а Словенія (раніше «сильний новатор») перейшла до групи
«помірних інноваторів». Порівняно з іншими країнами ЄС Україна
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відстає від першої групи «лідерів інновацій» більш ніж у 5 разів (перше
місце в рейтингу посідає Швеція – 171), від другої групи «сильних новаторів» – у 4 рази (Люксембург – 129), від третьої групи «помірних
інноваторів» – у 1,6 разів (Португалія – 95) і навіть до «скромних інноваторів» їй ще потрібно тягнутися (Болгарія – 58, рис. 5.1.2).

Рис. 5.1.2. European Innovation Scoreboard, 2018
Джерело: складено автором на основі [671].

У той же час (2018 р.) Швейцарія має індекс 171, Швеція – 148, Фінляндія – 146, Данія – 141, Нідерланди – 135, Великобританія – 128,
Бельгія – 128, Німеччина – 127, Ізраїль – 118, Франція – 111, Литва –
81, Туреччина – 64, Угорщина – 69, Польща – 61. Один із найнижчих
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індексів мають лише Північна Македонія (43) та Румунія (34). Слід
відзначити, що на світовому інноваційному рівні у 2018 р. у сфері інноваційного розвитку ЄС обігнав США, хоча й продовжує відставати
від Південної Кореї, Канади, Австралії та Японії. Щодо Японії та Південної Кореї, то очікується, що в наступні роки розрив ЄС у тільки
збільшиться. ЄС покращив свої позиції інноваційного розвитку
щодо Австралії, Канади та США. Китай у два рази перевищує темпи
зростання показників інноваційної діяльності ЄС. Щодо Бразилії, Індії, Росії та Південної Африки, то рівень інноваційного досягнення
ЄС порівняно з цими країнами залишається значним (рис. 5.1.3).

Рис. 5.1.3. Позиції ЄС у світовому рейтингу European Innovation
Scoreboard – 2018 р.
Джерело: складено за [671].

Згідно з даними, наведеними у звіті Світового економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність за 2017–2018 рр., вже
традиційно рейтинг Global Competitiveness Index (Індекс глобальної
конкурентоспроможності) очолили Швейцарія та Сінгапур [853]. До
десятки найбільш конкурентоспроможних, як і в попередніх роках,
увійшли США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Великобританія,
Японія, Гонконг та Фінляндія. У 2018 р. Україна посіла 83-е місце серед 140 країн світу, втративши за рік три позиції.
Оскільки метою нашого дослідження є аналіз інноваційного
розвитку України, то проведемо ґрунтовний аналіз підіндексу
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«Інновації», спираючись на дані Індексу глобальної конкурентоспроможності [871]. Порівняно з минулим роком у рейтингу відбулось
підвищення узагальненої рейтингової позиції за рахунок показників
«Здатність до інновацій», «Співпраця університетів та промисловості
у дослідженнях та розробках», «Державні закупівлі високотехнологічної продукції». Іншою компонентою індексу під час оцінювання
ступеня інноваційності є «Технологічна готовність», де враховуються
технологічні запозичення та використання інформаційно-телекомунікаційних технологій. За цією рейтинговою позицією наша країна
посідала останні місця, що свідчить про низький рівень технологічної
готовності України до нововведень (рис. 5.1.4). Останнє було спричинене застарілим способом виробництва та незначною часткою модернізованих виробничих потужностей.
Незважаючи на певну суб'єктивність, яка традиційно супроводжує експертні оцінки, з наведених рейтингів можна побачити, що
різнопланові кризи, які періодично переборює Україна, безумовно
(і очікувано), призводять до зниження показників її глобальної конкурентоспроможності. Водночас підтверджується й закономірність
активізації інноваційних ініціатив економічних агентів в умовах
загострення кризових явищ.
Однозначно варто зауважити, що Україна має багатий талантом і
підприємницьким духом народ, але ми повинні докласти більше зусиль для того, щоб перетворити цю перевагу на успіх. Україна є більш
сильною в теоретичній науці, однак поступається в продукуванні комерційно-привабливих інновацій, а також у вмінні просувати науково-прикладні академічні результати на світові ринки.
Наразі задля покращення управління інноваційними процесами
та формування спектру що сприяють розвитку інноваційної культури факторів в Україні схвалено «Стратегію інноваційного розвитку
України на період до 2030 року». Очікується, що результатом реалізації цього документу зокрема стане [425]:
–– збільшення кількості фізичних осіб та суб'єктів господарювання,
що займаються винахідництвом, прикладними дослідженнями та
науково-технічними розробками, а насамперед за межами державного сектору;
–– збільшення кількості суб'єктів господарювання, що надають послуги із комерціалізації технологічних рішень;

Джерело: [871].

Рис. 5.1.4. Динаміка складових позицій України у світовому рейтингу Global Competitiveness Index – 2018 р.
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–– збільшення надходжень від продажу та використання (насамперед, експорту) об'єктів інтелектуальної власності, наукоємної
продукції; зростання частки підприємств, що займаються інноваціями, зокрема, малих [431].
У намаганні вирішити проблему стимулювання інноваційної діяльності, урядовці зарубіжних країн застосовують різноманітні
підходи, методи та інструменти, що загалом формують основу національних інноваційних моделей. Адже нарощення інноваційних переваг є не лише засобом знаннєвого й технологічного розвитку, а й
вагомим важелем забезпечення макро-економічної та геополітичної
незалежності країни, а також підвищення її конкурентоспроможності у нинішньому динамічному середовищі.
У розвинутих країнах світу в основі інноваційного руху стоїть малий і середній бізнес, що керується ринковими законами виживання, а
насамперед конкуренцією. Україна залежить від іноземних інвесторів.
Дефіцит її поточного платіжного балансу у лютому 2019 р. становив
248 млн дол. США [332]. Тому, задля підтримки малого й середнього
бізнесу на неї стали розповсюджуватися спеціальні програми ЄС. Основи для динамічного розвитку малого та середнього інноваційного
бізнесу в Україні також закладені дією основних стратегічних європейських програм, таких як COSME. Стратегічною метою дії програми
COSME є підвищення конкурентоспроможності малих та середніх
підприємств, а також покращення доступу до фінансування малого та
середнього бізнесу завдяки новосформованим потужним фінансовим
та комунікаційним інструментам, які доступні у Європі з серпня 2014
року, а в Україні з серпня 2017 р. Бюджет програми COSME складає понад 1,4 мільярда євро на рік. Ці кошти передбачені для розвитку фінансових та комунікаційних інструментів, що полегшують доступ до
фінансового капіталу для малого та середнього інноваційного бізнесу,
у тих випадках, коли через регуляторні ринкові прогалини це неможливо чи дуже складно. Фінансові інструменти COSME доповнюються
ресурсами Європейського фонду стратегічних інвестицій – European
Fund for Strategic Investments (EFSI). Завдяки його бюджету в економіку
європейських країн, у т. ч. українську залучається близько 35 мільярдів євро для розвитку малого й середнього бізнесу за допомогою ефектів левериджу. Фінансовими інструментами управляє Європейський
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інвестиційний фонд – European Investment Fund (EIF) у співпраці з фінансовими посередниками в країнах ЄС [637].
Втім зараз в області досліджень та інновацій український уряд
намагається здійснити ряд заходів для покращення вітчизняного інноваційного середовища. Цьому сприяє й долучення України до потужних міжнародних програм, що направленні на масштабування
інноваційно-дослідного руху, прискорення інноваційного розвитку
та скорочення ланцюжка створення додаткової вартості нових товарів та послуг, зокрема Horizon 2020, COSMEта ін. Сьогодні наукоємні
компанії, промисловість, університети та інші дослідницькі організації в Україні повинні працювати разом, щоб підвищити розподільну
інноваційну ефективність національної економіки.
У 2018 р. Україна посіла 31 місце серед понад 100 країн світу в
рейтингу стартап-екосистем StartupBlink, а Київ – 34 місце. Всього в
українській столиці нарахували 321 стартапи, що дозволило їй випередити такі великі екосистеми, як Гельсінкі, Мюнхен, Шеньчжень
і Дублін. Також до цього рейтингу потрапили й інші українські міста,
такі як Одеса – 235-те місце, Львів – 299-те, Харків – 435-те, Дніпро –
561-те [836]. Лідерство серед стартап-країн зберігають США, Велика
Британія і Канада, серед міст – Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лондон.
У Startup Blink позиція країни у рейтингу залежить від кількості проектів, їх якості та бізнес-середовища стартап-екосистеми, а позиція
міста – від потужності екосистеми.
Інтерактивна світова стартап-мапа Startup Blink створена на основі
Google Maps. Всього на ній відзначені понад 1000 міст світу та понад
62 тисячі стартапів. У базі зібрані дані з AngelList, Swissstartups.org,
Elance.com та інших платформ. Карта дозволяє фільтрувати стартапи
за галузями і місцем розташування, а акселератори – за кількістю грошей, які пропонуються стартапам, і по регіонах. Додавати стартапи та
організації на мапу можна самостійно і безкоштовно, але всі проходять обов'язкову верифікацію.
В Україні відбувається багато цікавого але ми надто скромні. У
січні 2018 р. було презентовано огляд української tech-екосистеми.
І ця робота допомогла добре представити країну та просунути
Київ у 35 топових екосистем світу. Це досягнення є показником роботи всієї спільноти, що була долучена до такого результативного
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інноваційного, а саме інноваційного парку UNIT.City, який виступив
партнером StartupBlink в Україні [836].
Отже, тоді як інноваційна діяльність ЄС з року в рік поліпшується, позиції України в інноваційних рейтингах, зокрема в European
Innovation Scoreboard загалом знижуються. Низька інноваційна активність не сприяє підвищенню конкурентоспроможності України на
світовому рівні, гальмується процес формування економіки інноваційного типу, суттєво знижуються можливості обороноздатності та
темпи європейського вектору розвитку. Відтак необхідно докладати
ще багато додаткових зусиль для забезпечення макроекономічної
конкурентоспроможності України. Аналіз архітектоніки, сутності та
динаміки інноваційних індексів дозволяє виділити характеристики,
які найбільше впливають на формування відповідних оцінок для
України, на визначення її місця у світових рейтингах та на процес
просування науково-прикладних академічних результатів на світові
ринки. А усвідомлення власних слабких і сильних сторін дозволить
сформувати довгострокові стратегічні цілі й пріоритети інноваційного розвитку, а також розробити систему політичних, економічних,
організаційних і культурних ініціатив, спрямованих на здолання прогалин інноваційного менеджменту в наукоємному середовищі та нарощення вітчизняних інтелектуально-технологічних конкурентних
переваг на міжнародних ринках.

5.2. Маркетингові розвідки щодо просування
комерційно-привабливих інтелектуальних продуктів
на світові ринки
Основним предметом даного дослідження стало визначення можливостей просування науково-прикладних результатів, продукованих в Україні, зокрема у провідних університетах, що займаються
дослідницькою діяльністю на світовий ринок. У цьому зв'язку було
зроблено спробу виокремити найбільш важливі індикатори ефективності теоретико-практичної інноваційної діяльності дослідницьких
університетів в Україні, зокрема у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. І оскільки у відомих світу дослідницьких університетах одним із ключових індикаторів результативності є
кількість продукованих об'єктів інтелектуальної власності, то такий

363

моніторинг доцільно провести й у провідних українських закладах
вищої освіти, що займаються дослідницькою діяльністю, зокрема у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Із відкритих джерел інформації відомо, що на балансі Київського
національного університету імені Тараса Шевченка перебуває близько
300 об'єктів інтелектуальної власності [321, 323]. Протягом останніх
10 років щороку в середньому до цієї кількості додається 24 об'єкти
інтелектуальної власності, що відповідним чином захищені у правовому полі. Проте щороку відсоток запатентованих винаходів стає все
меншим, а кількість свідоцтв про авторське право на твір більшим.
Так, у 2018 р. з 30 охоронюваних об'єктів інтелектуальної власності
лише 11 є винаходами, які можна захистити патентом. Однак ці та
інші статистичні дані не відображають інформації про суть цих розробок чи хоча б про напрям досліджень, у яких вони здійснювалися.
Тому вирішення проблеми їх комерційної привабливості та практичної значущості для України чи інших країн світу є складним.
Потужну можливість просування й популяризації результатів
українських академічних досліджень серед інноваційно активних
підприємств та університетів серед третини країн світу дає співпраця українських університетів з EEN. Втім варто зазначити, що
наразі результати такої співпраці у порівнянні з іншими країнами є
незадовільними (табл. 5.2.1). Так, кількість кращих інноваційних розробок – профілів, що представлені в базі Мережі європейських підприємств (EEN), наочно демонструє кращу результативність у країн,
де комплекс взаємопов'язаних обслуговуючих об'єктів, що забезпечують основу функціонування інноваційної системи в університетах, є
достатньо розвинутим і відповідає запитам сучасного ринку. Протягом 2018 р. від України було розміщено тільки 118 профілів, з яких
лише 31 був технологічним.
Таблиця 5.2.1

Інноваційні розробки профілі, що представлені в базі EEN*

Великобританія
Загалом у минулому році 482
Бізнес-пропозицій
390
Технологічних
92
пропозицій

Джерело: [793].
*на 25.03.2019

Польща Німеччина Франція Румунія Україна
539
361
308
348
118
476
188
219
329
87
63

173

89

19

31
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З огляду на вище викладене, умови комерціалізації науково-дослідних розробок в Україні насамперед мають формуватися у нормативно-правовому полі й основуватися на принципах патентного права,
а саме на: свободі творчості; виключних правах власника(ів) патенту;
інноваційності об'єктів патентної охорони; обов'язковому державному
їх визнанні; дотриманні інтересів патентовласника(ів) та суспільства;
охороні результатів винятково творчої діяльності (продукту або процесу); моральному й моральному стимулюванні авторів тощо [167].
На визначення практичної значущості певного дослідження, а
в перспективі винаходу у тій чи іншій галузі суттєво впливає те, чи
здійснювалися колективом вчених, що займалися дослідницькою
розробкою, попередні маркетингові дослідження на предмет виявлення суспільного запиту на певну новинку. Проте в Україні практика
попереднього аналізу ринку є поодинокою.
З метою формування дійсного уявлення про міру зацікавленості потенційними іноземними партнерами наукоємним потенціалом України, а також визначення, з точки зору опитуваних,
ключових показників діяльності дослідницького університету нами
було проведено експертні соціо-економічне розвідки. Задля цього
було застосовано метод анкетування, а саме проведено експертне соціально-економічне опитування усіх зацікавлених у розвитку науки
та інновацій, у тому числі в Україні респондентів (іноземців).
Метод анкетування – психологічний вербально-комунікативний
метод, у якому в якості засобу для збору відомостей від респондента
використовується спеціально оформлений список питань – анкета.
З метою проведення фахового дослідження було розроблено спеціальну анкету, використання якої дало можливість отримати уявлення
про відношення іноземців до українських напрацювань у сфері академічної науки, а також визначення, з точки зору опитуваних, ключових
показників діяльності дослідницького університету. Використання
методу опитування дозволило отримати статистичні уявлення про
відношення певних суспільних груп – представників іноземних
компаній до тих чи інших аспектів розвитку академічної науки та
інновацій в Україні, визначити громадську думку з цих питань, та
спрогнозувати подальші дії для покращення ситуації у даній сфері.
У процесі даного маркетингового дослідження застосовувалося групове анкетування. Респондентами були реальні іноземці (переважно
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Європейських країн, зокрема німці, французи, поляки, іспанці, голландці, турки та ін.), які є фахівцями у сфері просування інновацій
чи інноваційних ідей на міжнародному ринку (рис. 5.2.1). Так, на
різноманітних заходах, присвячених проблемам інноваційного розвитку, було опитано 637 респондентів різної вікової категорії та гендерної приналежності. Більшу частину респондентів було опитано
дистанційно.
Приклад Анкети15, що було використано при соціо-економічному
дослідженні щодо просування комерційно-привабливих результатів
академічних досліджень на міжнародні ринки:

Анкета
1. Вкажіть, будь ласка, до якої соціальної групи ви належите?
• Співробітник університету (викладач)
• Співробітник університету (науковець)
• Підприємець
• Держслужбовець
• Студент
• Інше: ________________________________________________
2. До якої вікової групи Ви належите?
• 18-24 роки
• 25-34 роки
• 35-44 роки
• 45-54 роки
• 55-65 років
3. До якої гендерної групи Ви належите?
• Чоловік
• Жінка
4. На вашу думку, інновації є головною рушійною силою економічного та технологічного розвитку країн?
• Так
• Ні
5. Як ви вважаєте, що є головною рушійною силою економічного
та технологічного розвитку країн?
• Нові технологічні рішення
• Розширення внутрішнього ринку
• Формування нової корпоративної культури
15 В оригіналі Анкету було використано в англомовному варіанті.
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• Зміни на ринку праці
• Соціально орієнтована фінансово-економічна політика
6. На вашу думку, якими є найбільш перспективні інноваційні рішення сьогодні у світі?
• Інформаційно-комунікаційні технології
• Еко-інноваційні рішення
• Ігрові технології
• Інноваційні кліматичні рішення
• Енергетичні технології
• Біохімічні технології
• Інша відповідь ________________________________________
7. Як ви вважаєте, що є основним джерелом інноваційних рішень?
• Дослідницькі університети
• Корпорації
• Окремі дослідники
8. Чи знаєте ви щось про інновації в Україні?
• Так
• Ні
9. Що вам відомо про інноваційні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)?
• Інформаційні технології _________________________________
• Комунікаційні технології ________________________________
• Екологічні технології ___________________________________
• Кліматичні технології ___________________________________
10. Як Ви вважаєте, які фактори найбільше впливають на динамічний розвиток університетів? Оцініть зазначені фактори, де 1 – критерій не важливий, 5 – критерій дуже важливий.
Фактори / Рівень важливості фактору
Дієвий керівник
Дружний, енергійний, креативний колектив
Належний рівень матеріально-технічного оснащення
Розкрутка бренду університету
Налагодження партнерських зв'язків з закордонними
університетами
Ефективні нормативно-законодавчі ініціативи
Достойний рівень заробітної плати
Посилений промоушен та реклама
Модернізація навчальних програм
Орієнтація на іноземних студентів
Маркетингові розвідки щодо навчальних
та дослідницьких напрямів

1

2

3

4

5
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Фактори / Рівень важливості фактору
1
Контрактна система працевлаштування співробітників
(1, 3, 5 років)
Встановлення нормативів публікацій працівників
університету у журналах, що є у базах Scopus та WoS
Активна участь співробітників у різноманітних
європейських грантових програмах таких, як H‑2020,
COSME, EUREKA тощо
Засновування власних малих інноваційних підприємств
Фінансова і управлінська автономія
Співпраця з корпоративним сектором економіки
Активне залучення інвестиційних ресурсів
Формування системи ендаумент-фондів
Вироблення та провадження комплексної
результативної стратегії розвитку університету

2

3

4

5

11. Чи хотіли б ви співпрацювати з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Україна) задля пошуку технологічних рішень, цікавих для вас або ваших клієнтів?
• Так
• Ні
У результаті проведеного анкетування було виділено найбільш вагомі фактори інноваційного розвитку дослідницьких університетів
в Україні, визначено потенційну затребуваність наукоємних рішень
українських університетів для представників інноваційно-технологічних компаній закордоном, а також рівень їх готовності потенційних зарубіжних партнерів співпрацювати з Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка у даному напрямі.
Зокрема, з'ясувалося, що переважна більшість респондентів – це
працівники іноземних компаній, що так чи інакше мають справу з
інноваціями (рис. 5.2.2). За віком – це люди з відповідним досвідом
та здатністю швидко оцінювати та реагувати на зміни у середовищі
(рис. 5.2.3). З них 57 % – жінки та 43 % чоловіки (рис. 5.2.4). Примітно,
що далеко не усі опитані вважали інновації головною рушійною силою економічного та технологічного розвитку країн. Тільки близько
80% опитуваних дали стверджувальну відповідь на це питання
(рис. 5.2.5). Найбільша кількість опитаних (62 %) схильні думати, що
головною рушійною силою економічного та технологічного розвитку
країн можуть бути нові технологічні рішення. Однак, на це питання
часто було обрано декілька відповідей. Вагоме місце у респондентів
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склала проблема формування нової корпоративної культури (41%).
Проте, якою вона має бути у формі досконалості залишається предметом для подальших досліджень (рис. 5.2.6). Зважаючи на те, що серед
опитаних було досить мало представників азійських країн (у Китаї
пам'ятаємо, що у пріоритеті ігрові розробки), а більше європейські, то
найбільш перспективними інноваційними рішеннями, що є сьогодні у
світі, респондентами визначено енергетичні технології (63 %). Для Європи цілком очікувано (рис. 5.2.7). Неоднозначно сприйняли респонденти питання про те, хто є основним джерелом інноваційних рішень
сьогодні у світі. Оскільки представників академічної спільноти серед
респондентів було відносно не багато, то університети та їх інноваційні
можливості були відзначені лише 59% опитаних. Це більшість. Однак,
досить велика кількість респондентів велике інноваційне значення надає і корпораціям. Роль окремого дослідника була фактично проігнорована (рис. 5.2.8). Фактором, що найбільше впливає на динамічний
розвиток університетів визнано дієвого керівника. Дійсно, практика
свідчить про те, що досвідчений, розумний та впевнений у собі та своїх
підлеглих лідер може оперативно й ефективно змінювати ситуацію чи
траєкторію руху ввіреної йому компанії залежно від суспільних настроїв чи запитів, а тому відповідно здатний вивести її на новий еволюційний виток. Також на думку респондентів вагоме значення для
розвитку університетів має вироблення та провадження комплексної
результативної стратегії їх розвитку (рис. 5.2.9). Питання про те, що
знають респонденти про дослідницькі здобутки Київського університету імені Тараса Шевченка у сфері інформаційних, комунікаційних,
екологічних чи кліматичних технологій, викликало більше питань ніж
відповідей. Попри це майже усі дали стверджувальну відповідь на питання, чи хотіли б вони співпрацювати з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка задля пошуку технологічних рішень,
цікавих для них або їхніх клієнтів (рис. 5.2.10).
Вплив інновацій на суспільно-господарське життя людства настільки глобальний, що здавалося б дивно стверджувати зворотнє.
Однак, є сфери які певною мірою потерпають від них. Зокрема це
стосується туристичного сектору. Всесвітня мережа Інтернету і доступ до Google нівелює роль туристичних агентів, і щоб залишитися
на ринку, їм потрібно думати про надання нового пакету послуг потенційним мандрівникам. Адже з появою інформаційних технологій,
зокрема Інтернету споживачі можуть досконально ознайомитися з
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Рис. 5.2.1. Статистичний розріз респондентів, що брали участь
в опитуванні по країнам
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.

Рис. 5.2.2. Статистичний розріз соціальних груп респондентів, що
брали участь в опитуванні
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.
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Рис. 5.2.3. Статистичний розріз вікових груп опитуваних респондентів
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.

Рис. 5.2.4. Статистичний розріз гендерних груп опитуваних
респондентів

Джерело: результат соціо-економічних розвідок.
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Рис. 5.2.5. Графічне відображення поглядів опитуваних респондентів
на те, чи є інновації є головною рушійною силою економічного та
технологічного розвитку країн
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.

Рис. 5.2.6. Графічне відображення поглядів опитуваних респондентів
на те, які саме інновації є головною рушійною силою економічного
та технологічного розвитку країн
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.
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Рис. 5.2.7. Графічне відображення поглядів опитуваних респондентів на
те, які найбільш перспективні інноваційні рішення є сьогодні у світі.
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.

Рис. 5.2.8. Графічне відображення поглядів опитуваних респондентів
на те, хто є основним джерелом інноваційних рішень сьогодні у світі
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.
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недоліками роботи тієї чи іншої туристичної фірми, готелю чи оздоровчого комплексу, що прямо вплине на їх прибутковість у найближчому майбутньому. Зараз також без проблем можна придбати через
Інтернет квитки на поїздки, автобуси чи на літак, забронювати номер
в готелі чи апартаменти. Для того, щоб зробити туристичну галузь
хоча б мінімально вигідною, сьогодні активно ведуться пошуки нових
способів комерційного впливу на мандрівників.
Подібну аналогію можна провести і в науково-освітній сфері. Підйом Інтернету розірвав географічний зв'язок між дослідниками й
уможливив рух інтернаціоналізації та міжнародної кооперації у наукоємному наставництві та підприємництві. Виникнення й розвиток
таких пошукових платформ як Google та інших мережевих платформ,
зробило пошук інформації та дослідницьку діяльність експонентно
швидшою та продуктивнішою. Однак в існуючих дослідженнях ігнорується теоретичний зв'язок між патентними даними, соціальними мережами та передачею знань [916]. В результаті наростає протистояння
між основними двома академічними парадигмами інтернаціоналізації
університетської науки: конкуренцією та співпрацею [752].
Сьогодні підприємці та інноватори порушують інноваційні моделі
ХХ ст., створюючи більш досконалі та економічно вигідні альтернативи.
Ще донедавна компанії в основному покладалися на свої внутрішні можливості для генерування інноваційних ідей та перетворення цих ідей у
реальні продукти та послуги. Однак в даний час багато інноваційних лідерів все частіше фокусуються на «змішаних» інноваційних стратегіях,
поєднуючи внутрішні драйвери інновацій та зовнішні партнерства і таким чином відкриваючи нові інновації для зовнішнього світу. Одним із
ключових рушіїв інноваційної економіки є тісні партнерства між компаніями та університетами. Оскільки багато компаній інтегрують відкриті
інноваційні підходи, щоб розширити свої внутрішні НДДКР, університети стали важливим джерелом інновацій. Сучасні компанії, і навіть
великі корпорації надають фінансування талановитим дослідницьким
командам для відповідних галузевих досліджень. Водночас університети
розглядають наукоємне підприємництво як частину навчальних програм для активізації інноваційного мислення серед студентів. З огляду на
це кожна країна намагається створити механізм координації для чіткого
визначення ролей та обов'язків зацікавлених сторін, а компетентні органи влади запровадити політику підтримки інноваційно-технологічної
інституційно-організаційної, у тому числі інтернаціональної, кооперації.

Рис. 5.2.9. Графічне відображення поглядів опитуваних респондентів на те, які фактори найбільше
впливають на динамічний розвиток сучасних університетів у світі
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Розшифровка проаналізованих у діаграмі показників:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дієвий керівник
Дружний, енергійний, креативний колектив
Належний рівень матеріально-технічного оснащення
Просування бренду університету
Налагодження партнерських відносин із закордонними університетами
Ефективні нормативно-законодавчі ініціативи
Гідний рівень оплати праці
Посилений промоушен та реклама
Модернізація навчальних програм
Орієнтація на іноземних студентів
Маркетингові розвідки щодо навчальних та дослідницьких напрямів
Контрактна система працевлаштування співробітників (1, 3, 5 років)
Встановлення нормативів публікацій працівників університету у
журналах, що є у базах Scopus та WoS
Активна участь співробітників у різноманітних європейських
грантових програмах таких, як H-2020, COSME, EUREKA тощо
Засновування власних малих інноваційних підприємств
Фінансова і управлінська автономія
Співпраця з корпоративним сектором економіки
Активне залучення інвестиційних ресурсів
Формування системи ендаумент-фондів
Вироблення та провадження комплексної результативної стратегії
розвитку університету

72%
52%
18%
19%
21%
9%
22%
7%
17%
24%
7%
11%
8%
6%
46%
57%
48%
24%
10%
66%

Рис. 5.2.10. Графічне відображення поглядів опитаних респондентів
на те, чи хотіли б вони співпрацювати з Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка (Україна) задля пошуку
технологічних рішень, цікавих для них або їхніх клієнтів
Джерело: результат соціо-економічних розвідок.
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Аналіз результатів проведеного вище соціо-економічного дослідження дав можливість зробити певні висновки. Основними
проблемами українських університетів, що продукують комерційно-привабливу інтелектуальну продукцію у напрямі просування науково-прикладних результатів на світовий ринок, є:
1. Відсутність практики попереднього дослідження ринку на предмет виявлення попиту на результат інтелектуальної діяльності.
2. Складна та вартісна (часто непосильна) процедура оцінки та захисту результат інтелектуальної діяльності в університетах.
3. Недостатня комунікація зі вченими університетів інших країн
світу, що працюють над подібними чи аналогічними дослідницькими проблемами.
4. Ігнорування важливості піару комерційно-привабливих ОІВ за
допомогою найширшого набору інструментів, а насамперед доступної в Україні платформи міжнародної мережі EEN.
Адже майже 100 % опитаних респондентів зі сфери інноваційного
бізнесу не проти співпрацювати з українськими університетами, а
насамперед з Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка, але вони майже нічого не знають про практичні наукові
досягнення цього та інших університетів. Проблема ускладнюється й
тим, що, як правило, на офіційних сайтах вітчизняних університетів
складно знайти інформацію про перспективні й актуальні для ринку
дослідження й окремих дослідників у привабливому й доступному англійською мовою вигляді, тоді як закордоном це повсякденна практика.
Загалом Україна має значні досягнення у напрямі реалізації інноваційних послуг, зокрема в освітній та фінансовій сфері. Однак такі
послуги переважно продукуються невеличкими ІТ-копманіями, що
загалом не мають прямого чи опосередкованого відношення до українських університетів.

5.3. Індикатори оцінювання інтелектуальної
конкурентоспроможності університетів
Реалізація будь-яких починань, ідей, місій, завдань вимагає періодичної оцінки отриманих досягнень. Це допомагає визначитися з
тим, на скільки успішним/вагомим є результат, чи варто продовжувати почату справу і чи потрібно вносити корективи (і які) у вибрані
методи та інструменти для її продовження. Наразі провідна роль
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дослідницьких університетів у підвищенні якості людського капіталу,
поліпшенні науково-дослідної діяльності та процвітання людства загалом видається беззаперечною. Сучасні дослідницькі університети
є ядром створення інтелектуальних та інноваційних продуктів та основним рушієм науково-технічного прогресу в країні та світі. Третя
місія університетів – дослідницька, робить їх двигунами конкурентоспроможності знаннєвої економіки. Знаннєва конкуренція сприймається як природна сила, що незалежна від діяльності людини і здатна
впливати на підвищення якості, захищати від ризиків та призводити
до встановлення справедливості. Однак бездумне застосування конкурентних принципів компроментує, а часом і зовсім нівелює вікові
дослідницькі цінності (творчість, свобода вибору напряму мислення,
позитивний імідж науковця), а тому може завадити еволюції дослідницьких університетів. Конкурентна боротьба може породжувати
надзвичайні нерівності, відтворювати старі чи створювати нові ієрархії. Високий статус і краще забезпечення часто отримують університети, які обслуговують еліту і у місії яких занадто підкреслюється
відповідність їх діяльності політичним очікуванням. В інтелектуальній царині конкуренція спонукає науковців зосереджуватися на заходах, які прямо не стосуються дослідно-експериментальної роботи
(оформлення бюрократичної документації, пошук потрібно обладнання, проведення маркетингових розвідок, комунікація з потенційними партнерами чи клієнтами тощо), що безпосередньо впливає
на глобальний добробут споживачів. У цьому зв'язку питання визначення інтелектуальної конкурентоспроможності сучасних університетів пов'язане з проблемою виявлення кращих показників
ефективності оптимізації процесу стимулювання продукування інновацій, а також передачі нових знань та технологій промисловості
та суспільству [193].
Як же визначити інтелектуальну конкурентоспроможність сучасних університетів? Інтелектуальна конкуренція між дослідницькими
університетами торкається широкого кола питань: конкуренція наукових працівників (у тому числі аспірантів та докторантів), грантів,
відкриттів, патентів, державних та приватних ресурсів тощо. Правила
цих ігор, ставки та актори, що беруть у них участь, очевидно різні, а
тому важливо вийти за межі цієї неоднорідності та визначити більш
загальні індикатори конкурентної боротьби між дослідницькими
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університетами. Загалом інноваційну ефективність можна виміряти
завдяки співвідношенню між інтелектуальним капіталом університету та трансфером його технологій. Однак, з точки зору Ф. Янсена
успіх будь-яка інноваційна ідея в організації, зокрема в дослідницькому університеті оцінюється завдяки набору певних показників
реалізації проекту – індикаторів, що показують швидкість, якість,
витрати та ризики [572]. Зараз за допомогою індикаторів намагаються виміряти й продуктивність університету та його дослідників.
Сьогодні індикаторами ефективності науково-дослідної діяльності
можуть виступати бібліометричні критерії, обсяг отриманого зовнішнього фінансування, кількість укладених контрактів з бізнесом і
промисловістю тощо. Ці показники стимулюють дифузію результатів
досліджень у наукових та бізнесових колах.
У Німеччині для оцінки інтелектуальної конкурентоспроможності
університетів використовується цілий комплекс індикаторів:
–– результати конкурсів «видатних ініціатив»;
–– участь у масштабних наукових проектах;
–– кількість видатних вчених (лауреатів премії Лейбніца, Нобелівської премії);
–– кількість публікацій у престижних виданнях;
–– кількість іноземних професорів;
–– кількість іноземних студентів;
–– кількість міжнародних угод;
–– кількість міжнародних проєктів [386].
Окрім того, з 2001 р. для оцінки якості наукоємної підприємницької освіти у цій країні складаються окремі рейтинги вишів за наступними показниками:
–– наявність курсів з інноваційного підприємництва, маркетинга і
комунікації;
–– впровадження стимулюючих і розвиваючих наукоємних комерційно-орієнтованих програм;
–– діяльність по заснуванню нових інноваційних компаній;
–– результативність передачі технологій;
–– мотивація цільових груп;
–– співпраця з іншими вишами, бізнесом та державою;
–– напрацювання «теплих» контактів [612].
Також конкурентні переваги сучасних дослідницьких університетів залежать від:

379

–– типу обраної стратегії, а також шляхів та заходів щодо її реалізації;
–– виробничих факторів, зокрема від наявності та кількості висококваліфікованого персоналу, сучасних матеріально-технічних засобів, інфраструктури тощо;
–– характеру та динаміки попиту на результати дослідницької діяльності та інші послуги, у т.ч. освітні;
–– наявності або відсутності пов'язаних та взаємодоповнюючих видів
діяльності (наукоємне підприємництво, інноваційний маркетинг,
менторство, коучинг та ін.).
Деякі із розглянутих вище показників, які використовуються для
вимірювання інноваційного процесу, включають параметри, які мають сукупний або суто національний фокус, а тому можуть не відображати повну картину. Так, у деяких пострадянських країнах, у т.ч
Україні при обговоренні питання оцінювання інтелектуальної конкурентоспроможності університетів акцент робиться насамперед на
кількісних даних наукових публікацій, патентів та на обсягах витрат
НДДКР, у той час як інші покладаються на прогнозування чітких перспектив, аналіз показників, отриманих зі спеціалізованих баз даних
тощо. Існує очевидна потреба у більш детальній та розлогій класифікації індикаторів інтелектуальної конкурентоспроможності сучасних
університетів. Авторську систематизацію основних індикаторів інтелектуальної конкурентоспроможності дослідницьких університетів
представлено на рис. 5.3.1.
Основу представленої класифікації складають 6 основних блоків,
на які може спиратися інтелектуально-технологічна стратегія конкурентного ітеграційного розвитку дослідницьких університетів. Це
академічна складова, публікаційна активність, партнерські відносини, матеріально-технічна база, наукоємний бізнес, інвестиційні напрацювання та перспективи.
Україна є маловідомою країною, у якій хоч і діє розвинута мережа
закладів вищої освіти та університети, що функціонують в ній, не
займають провідних позицій у міжнародних університетських рейтингах. Протягом останніх років в Україні вагомими індикаторами
університетської інтелектуальної конкурентоспроможності стали
«наукометрія» та «бібліометрія». Бібліометричний рух розпочався
досить давно з відбору найкращих наукових журналів бібліотекарями США з метою їх придбання. Згодом відомий американський

Рис. 5.3.1. Основні індикатори інтелектуальної конкурентоспроможності університетів
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мовознавець, засновник Інституту наукової інформації Юджин Гарфілд (Eugene Garfield) поглибив цей процес, започаткувавши «бібліометрію» – «імпакт-фактор журналу» та «наукометрію» – «науковий
індекс цитування», тим самим сприяючи розвитку «культури цитування». Заснований ним інститут став активно працювати над аналізом динаміки і принципу поширення цитувань у науковій мережі.
Збір цієї інформації став комерційною діяльністю, яка залишалася
квазімонополістичною до 2004 року та до створення Scopus [700].
Сьогодні платформи Web of Science та Scopus вчені часто використовують для порівняння дослідників, журналів чи університетів.
Також ці дані використовують організації, які складають різні міжнародні рейтинги. Однак, з поширенням Інтернету та збільшенням
доступу до багатьох видів даних деякі компанії почали працювати
над розробкою власних, більш практичних науко метричних систем.
Так, компанія Google розробила власну пошукову «наукометричну»
систему Google Scholar, яка є вільно доступною та не обмежуюєтся
пошуком цитувань серед публікацій в академічних журналах (як
у випадку з Web of Science та Scopus), а опрацьовує й книги, збірки
матеріалів конференцій та всі інші види наукової літератури, що
представлені у веб-просторі. Цей величезний обсяг даних дозволив
обчислити та створити нові показники на основі альтернативних алгоритмів, серед яких найвідомішим є h-індекс. На основі того факту,
що за допомогою Google Scholar індексується більше публікацій, ніж
за допомогою Web of Science та Scopus, багато науковців, зокрема
А. Старостіна, В. Осецький та В. Кравченко пропонують розглянути
можливість використання загальнодоступної бази Google Scholar для
оцінки наукової діяльності в університетах [458].
З 2005 р. у рамках запровадженої в Німеччині Стратегії досконалості (Exzellenzinitiative) відбувається активне залучення міжнародних
вчених до кар'єри в німецьких університетах. Так, протягом 19962012 рр. тільки з України до різних країн з метою навчання в аспірантурі виїхало більше 500 молодих вчених [134, 494]. Безперечно, що
протягом останніх років ця цифра значно зросла.
Попри відтік дослідницьких кадрів Україна є важливим абсорбентом абітурієнтів з ряду африканських, азіатських та пострадянських країн, зокрема Індії (14 958), Мароко (7 390), Азербайжану
(6 228), Туркменістану (5 033), Нігерії (3 552) та ін. Так, за даними
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Українського державного центру міжнародної освіти, у 2018 році, в
Україні навчалося 75 605 студентів із 154 країн світу. Це більше ніж
на 41 % порівняно з 2011 роком, коли в українських закладах вищої
освіти навчалося лише 53 664 іноземних студента. Найпопулярнішими українськими університетами серед міжнародних студентів є
медичні заклади вищої освіти [495].
Важливим індикатором ефективності втілення комплексу завдань
стосовно популяризації вітчизняних інноваційних розробок, винаходів та ноу-хау є дохід, отриманий від експериментально-дослідної
діяльності (детальніше п. 3.6).
Окремим аспектом, на який слід звернути увагу, є організація моніторингу системи показників та застосування прогнозної методики
для визначення оцінки інтелектуальної конкурентоспроможності
дослідницького університету. Поєднання методу аналітичного передбачення з суто управлінськими методами акумуляції та оперування
інтелектуальним капіталом становитиме ґрунтовну основу стратегічного підходу отримання конкретних переваг наукоємного академічного сектору.
Різні методики, підходи, індекси, що беруться до уваги при формуванні відповідних оцінок, лягли в основу рейтингування університетів. Такі рейтинги, на основі порівняльного аналізу набору параметрів,
складаються як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Наразі відомими міжнародними рейтингами є QS World University
Ranking, Academic Ranking of World University, Times Higher Education,
World University Ranking, Ranking Web of Universites та ін. Ці та інші
рейтинги розраховані на різну цільову аудиторію (на державу, абітурієнтів, на інші університети, роботодавців тощо). Залежно від цього,
інших факторів та акцентів (на розвиток науки чи освіти) у науковій
літературі існує ряд класифікацій рейтингів за їх типом [445]. Втім
рейтингові оцінки можуть давати не тільки позитивний ефект для
розвитку університетів, а й негативний. Адже завідомо низькі рейтингові позиції конкретного університету можуть викликати зменшення кількості студентів та аспірантів, відтік висококваліфікованих
кадрів та ін. Також такі рейтингові методики фактично не враховують національні, не кажучи вже про індивідуальні для кожного університету цілі й задачі. Тому застосовувати їх в якості інструменту
оцінки конкурентоспроможності університетів слід дуже обережно.
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Відтак, безперечна потреба в періодичному оцінюванні інтелектуальних можливостей та перспектив дослідницьких університетів актуалізує пошук абсолютно нових методик оцінки їх інтелектуальної
конкурентоспроможності.
Таким чином, для того, щоб отримати стійкі конкурентні переваги,сучасним дослідницьким університетам потрібно одночасно
працювати над кількома пріоритетними напрямами та реагувати на
реалії, зміни та виклики зовнішнього середовища.

5.4. Методичні підходи до оцінювання
та обліку інтелектуального продукту
у дослідницьких університетах
Дослідницькі університети вже давно визнані провідними осередками дослідницької діяльності та продукування ноу-хау. Основною метою створення результатів їх інтелектуальної діяльності
є формування портфеля об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ).
Проте, переважна більшість щорічних відкриттів ніколи не покидають стін своїх материнських інституцій. Зважаючи на те, що темп
прискорення світового інноваційного розвитку постійно зростає як
для університетів, так і для суспільства загалом, це загрожує серйозною втратою інтелектуального капіталу. Теоретично інтелектуальну
власність можна купувати, продавати, обмінювати чи дарувати як і
будь-яку іншу власність, та на практиці найбільшою перешкодою при
здійсненні цих операцій є нематеріальний характер інтелектуальної
власності. Відтак вона не може бути визначена чи ідентифікована
власними фізичними параметрами. Водночас при здійсненні операцій
з купівлі/продажу ОІВ повинен мати конкретне вартісне вираження.
Для практичного застосування винаходу мало бути унікальним та корисним, він має пройти процедуру юридичного оформлення (захисту) та оцінювання. Наразі спроби оцінити нові технології, схожі на
запитання, якої довжини довжелезна мотузка? Очевидно, що якоїсь
безапеляційної оцінки нової технології бути не може. Її цінність для
користувачів буде змінюватися в залежності від міри затребуваності
на відповідному ринку. Незалежно від того, покупець чи продавець
проводить оцінку, вона може бути як суб'єктивною, так і об'єктивною. Проте, відсутність коректного неупередженого практичного методу оцінювання інтелектуальної власності є головною проблемою,

384

з якою стикаються офіси трансферу технологій дослідницьких університетів при спробі комерціалізувати винаходи, які створені вченими, науково-педагогічні працівниками, аспірантами чи студентами
цих університетів. З метою вирішення цієї проблеми ми пропонуємо інструментарій, що може полегшити університетам здійснювати
первинну оцінку результатів інтелектуальної праці, а саме інтелектуального продукту, створеного у зв'язку з виконанням функціональних обов'язків та умов трудових домовленостей науковцями.
Управління процесом комерціалізації об'єктів інтелектуальної
власності (ОІВ) обумовлює необхідність об'єктивної оцінки ОІВ як
нового об'єкта ринкових відносин. Питанням методології та методів оцінки вартості ОІВ присвячені роботи А. Бретта [47], А. Вишкарева [74], М. Горбунова [92], О. Гудзоватої та Р. Вороновської [104],
А. Мендрула та В. Карцева [294], С. Смірнової [383], Н. Столярчук[463],
А. Романової [427], А. Тофило [484], Є. Шпільовської [559], Р. Швайхса
(R. Schweihs) та Р. Рейлі (R. Reilly) [802], Р. Парра (R. Parr) [794], П. Цибульова [532], Б. Уілсона (B. Wilson) [905], І. Ясуюкі (I. Yasuyuki) [915]
та ін. Однак питання методичного та інструментального забезпечення
процедури оцінки академічних ОІВ розкриті не повністю. У суспільстві продовжує існувати потреба розробки оптимальної методики
щодо вартісного оцінювання інтелектуальних продуктів дослідницьких університетів на основі аналізу законодавства у сфері інтелектуальної власності та наявних теоретико-практичних дослідницьких
напрацювань у галузі теорії інтелектуального капіталу.
На практиці оцінка комерційного потенціалу об'єктів інтелектуальної власності (ІВ) визначається витратно-дохідним методом, що
полягає у протиставлянні витрат перспективним дохідним можливостям для тих, хто експлуатує цю ІВ. Хоча в законодавчому порядку
прописані й інші методи оцінки, що стосуються безпосередньо майнових прав ІВ [319, 403]. Однак, для того, щоб максимально оцінити інноваційну продукцію, потрібно сформувати портфель інтелектуальної
власності – цілий пакет охоронних документів, що захищатимуть науково-технологічну розробку, у тому числі й в інших країнах світу. А це
вартісна процедура, яка поки що вітчизняним вишам не по силі.
Продовжуючи наукове обговорювання щодо ймовірнісних напрямів оцінювання продуктів інтелектуальної діяльності наукової спільноти та спираючись на дослідження вчених у галузі теорії
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інтелектуального капіталу, беручи до уваги аналіз українського законодавства у сфері інтелектуальної власності, необхідно розробити
оптимальну методику щодо вартісного оцінювання інтелектуальних
продуктів дослідницьких університетів.
Виходячи з вище викладеного, нами здійснено спробу викладення
практичної методики оцінювання результатів інтелектуальної діяльності в дослідницьких університетах.
В умовах сучасної трансформації економіки для ряду об'єктів інтелектуальної власності, таких як ноу-хау, товарний знак, імідж підприємства суворо обґрунтовану оцінку вартості провести досить
складно. Проблеми виникають через брак об'єктивної інформації про
стан кон'юнктури відповідних сегментів ринку, при прогнозуванні
конкурентоспроможності об'єкта оцінювання та моделюванні його
життєвого циклу. При цьому, необхідні розрахунки проводяться, виходячи з реальних практично здійснених програм і планів, а не через
гіпотетичні програми використання певного об'єкта інтелектуальної
власності (в подальшому – ОІВ). Складність оцінювання ОІВ обумовлена, в першу чергу, труднощами кількісного визначення результатів комерційного використання об'єкта, що знаходиться на тій чи
іншій стадії розробки, промислового освоєння або використання, в
силу впливу багатьох, часом різноспрямованих за своєю дією факторів. Відтак універсальну методику оцінювання ОІВ розробити вкрай
складно. Важливо відмітити головні загальновідомі фактори впливу,
які є, чи не вирішальними, при виборі відповідної методики для оцінювання ОІВ (рис. 5.4.1).

Рис. 5.4.1 Основні фактори впливу на вартість ОІВ

Джерело: складено автором на основі [749].
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Як свідчить практика, зі 100 охоронних об'єктів промислової власності (тобто з тих, на які отримані відповідні патенти або свідоцтва)
лише два-три, при їх комерційному використанні, дійсно виявляються
цінними і приносять високі прибутки, та лише десять з них дозволяють покрити витрати на їх розробку [413]. Решта ж є збитковими.
Пропонуємо деталізувати перелік факторів впливу на формування
вартості ОІВ. Отже, це:
–– ціна на інтелектуальний продукт більшою мірою залежить від
вартості відтворення людського капіталу, який брав участь у його
створенні, адже вирішальними факторами вибору для споживачів
є саме неповторність товару;
–– у контексті ринкової економіки попит на інтелектуальні товари є
залежним від попиту на традиційні товари, причому залежність є
зворотною: при моральному старінні обладнання об'єктивно спостерігається падіння попиту на нього при постійному зростанні
попиту на новації, здатні виробляти ту ж продукцію з меншими
витратами ресурсів, а тому знижується і сама вартість інтелектуального продукту;
–– пропозиція товарів і послуг, що продукуються інтелектуальною працею залежить від споживацького попиту, вартості ресурсів для їх виробництва, а також від міри доступності вхідної інформації про них;
–– товари, які мають статус суспільної новизни, приносять користь
не лише індивідуальним споживачам, але й суспільству в цілому:
ринок, в силу притаманної йому економічної природи, враховує
лише попит перших, ігноруючи попит останнього в цілому, що
призводить до обмеження виробництва даного виду товарів;
–– доцільно також враховувати стадію розробки та промислового
освоєння ОІВ; витрати на виробництво та реалізацію інтелектуального продукту.
Наразі в силу порівняно невеликих часових періодів присутності нових комерційно-привабливих інтелектуальних продуктів на
ринку інновацій, рішення про встановлення ціни на ноу-хау приймається в умовах відсутності об'єктивної інформації про економічну ефективність застосування такого товару у виробничому чи
управлінському процесах, що підвищує ризик при ухваленні наміру
про укладення угоди про купівлю/продаж такого товару між університетом та потенційним клієнтом (фірмою). Саме через великі ризики у царині продукування та впровадження у господарський обіг
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інновацій в реальних умовах дуже важко отримати фінансування
абсолютно нового, проривного проєкту з боку діючих фінансово-інвестиційних інститутів чи департаментів при органах державної влади, що відповідають за це. Так, Міністерством освіти і науки
України резолюція про фінансування наукових проєктів та науково-технічних розробок приймається після процедури оголошення
та проведення конкурсу між командами науковців університетів та
закладів вищої освіти державної форми власності. Цей конкурс передбачає підготовку колективом дослідників проєктної заявки, яка
оцінюється експертною комісією Міністерства освіти і науки України на основі трьох основних блоків [316]:
–– змістовні показники, де зокрема відображено інформацію про:
–– актуальність зазначеної проблеми та її новизну, відповідність її
потребам економіки та суспільства, важливість для національної
безпеки й оборони, а також життя людей;
–– практичну цінність і конкурентоздатність отриманих науково-прикладних результатів на світовому ринку, можливість впровадження за кордоном на основі маркетингових досліджень тощо.
–– доробок та досвід авторів проектної заявки за тематикою проєкту
за попередні 5 років, а саме:
–– h-індекс керівника та авторів проєту згідно з базою даних Scopus
або Web of Science;
–– кількість статей у журналах, що входять до науково-метричних
баз даних Web of Science, Scopus;
–– кількість статей ,опублікованих у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN та у закордонних
журналах;
–– кількість монографій чи розділів монографій, зокрема таких,
що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу;
–– кількість отриманих охоронних документів (патентів, свідоцтва
про реєстрацію авторського права) на об'єкти права інтелектуальної власності;
–– кількість індивідуальних та колективних грантів, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями тощо.
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–– кількісні показники очікуваних результатів (статті, монографії, охоронні документи, захисти кандидатів та/або докторів
наук і т.ін.);
У результаті ми спостерігаємо замкнене коло: щоб проєкт був підтриманий, необхідно мати попередні серйозні дослідницькі напрацювання за представленою темою, що неможливо в разі абсолютно
нового проекту.
Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку, що адмініструється Державною інноваційною кредитною установою інвестування
,також підтримує цінні ідеї шляхом проведення конкурсного відбору
претендентів [515]. Теоретично у конкурсі можуть брати участь будьякі фізичні особи чи суб'єкти господарювання, які виявили зацікавленість щодо участі в ньому. Проектна заявка розрахована на опис
ринкового підходу, пропонованого автором(ми) ноу-хау, та має містити інформацію про сутність ідеї, її відмінність від існуючих аналогів, цільову аудиторію яку вона може охоплювати, маркетингові та
конкурентні переваги, а також форму бізнес-моделі та підготовлений
конкурентний аналіз. Однак на практиці цей фонд підтримує економічно-доцільні проєкти, де є представлені готові прототипи, працюючі моделі чи дослідні зразки, а саме ця частина інтелектуальної
праці є найбільш ризиковою та фінансово-об'ємною. Якщо відкинути
незначний відсоток ентузіастів, то виходить, що тільки університет,
який має належну дослідницьку інфраструктуру, здатен забезпечити
первинний дослідницький процес. Витрати на цей процес, а також
витрати, що пов'язані зі створенням інтелектуального продукту, зазвичай становлять основу оцінки продукту інтелектуальної праці
науковця (ів). Такий підхід до оцінювання називається витратним.
Стандарти, що застосовуються при проведенні такої оцінки, описані
у фаховій науковій літературі [104, 484; 532] та визначені в Україні у
відповідному законодавчому акті [403].
Застосування методу вихідних витрат уможливлює відображення
мінімальної (гарантованої) вартості об'єкта, однак незважаючи на це
і на те, що теоретичний розрахунок даним методом досить простий,
застосування його на практиці не дає точної оцінки, так як частина
витрат часто просто не фіксується чи втрачається. Так, практика
оцінки фільмів показала, що витрати на аналогічні фільми можуть
бути відповідними, але замінити один фільм іншим ні в якому разі
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не можна, так як доходи від їх прокату або продажі можуть непропорційно відрізнятися. Тому оцінка інтелектуального продукту може
визначатися за допомогою використання й інших методів оцінки, а
саме: дохідного та порівняльного. Проте, при застосуванні дохідного
підходу до оцінки можуть виникати серйозні труднощі в частині безпосереднього встановлення частки прибутку, одержаного за рахунок
використання будь-якого нематеріального активу, він є казуальним,
тобто застосовується до кожного об'єкта індивідуально. При оцінці
вартості ОІВ за допомогою порівняльного підходу використовується
інформація по об'єктах оцінки та об'єктах-аналогах. Однак, застосування порівняльного підходу до оцінки інтелектуальної власності
є складним і в деяких випадках неефективним процесом через відсутність об'єктивних ринкових даних про подібні угоди з об'єктами
інтелектуальної власності, так як складно знайти адекватний об'єкт
порівняння для індивідуально оцінюваного інтелектуального продукту, до того ж інформація по операціях з об'єктами інтелектуальної
власності, як правило, є закритою (табл. 5.4.1).
Таблиця 5.4.1

Переваги та недоліки основних відомих підходів до оцінки
результатів інтелектуальної діяльності

Підхід та його сутність

Переваги застосування

Дохідний підхід –
ґрунтується на
застосуванні оціночних
процедур переведення
очікуваних доходів у
вартість об'єкта оцінки

ціна відповідає ринковій
вартості об'єкта; оцінка не
потребує значних витрат

дає об'єктивні результати,
коли є можливість точно
оцінити величини витрат на
створення певного об'єкта
Витратний підхід – ґрун- інтелектуальної власності за
тується на визначенні вар- відносної рівноваги попиту і
тості витрат, необхідних пропозиції на ринку інновадля відтворення або замі- цій; доцільно використовуващення об'єкта оцінки.
ти для оцінки нематеріальних
активів, які не беруть участь
у формуванні майбутніх прибутків та не приносять прибутку в даний час

Недоліки
вимагає досить точного
прогнозування розвитку
ринку, в якому знаходиться об'єкт оцінювання,
що є експертною, а отже
достатньо суб'єктивною,
неточною інформацією, а
часто й досить дорогою

ціна і ринкова вартість
об'єкта, який оцінюється, є
різними величинами, вони
будуть збігатися лише за
умови збалансованості
ринку
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Продовження табл. 5.4.1
Підхід та його сутність
Порівняльний (або ринковий) підхід – застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної
інформації про ціни на
ринку подібних об'єктів та
умови договорів щодо розпорядження майновими
правами на такі об'єкти.

Переваги застосування

Недоліки

складність в отриманні
вихідних даних за компаґрунтується на ринкових
які порівнюються,
даних і відображає практику, ніями,
необхідність
внесення
яка склалася між покупцями ряду поправок,
базується
та продавцями
на минулих тенденціях і не
враховує майбутніх вигод

Джерело: складено автором на основі [104, 168, 484, 403, 679].

Отже, нині немає універсального методу визначення вартості інтелектуальної власності. Однак, якщо враховувати аналіз найкращого
і найбільш ефективного використання інтелектуальної власності, то
доцільно оцінювати інтелектуальну власність в рамках оцінки вартості бізнесу.
У розрізі проведеного дослідження звертаємо увагу на методику
управління та оцінки університетських результатів інтелектуальної
діяльності. Ця методика визначає порядок оцінки результатів інтелектуальної діяльності (далі – РіД) дослідницького університету та
оцінки ринкової вартості об'єктів нематеріальних активів, створених на основі РіД та містить опис послідовних дій, здійснюваних при
управлінні та проведенні оцінки РіД.
Механізм оцінки РіД дослідницького університету є основою для
організації та здійснення процесу визначення вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності закладу вищої освіти, що займається
дослідницькою діяльністю у тому числі, в процесі створення ним господарських товариств. Пропонуємо такі основні позиції:
1. Вимоги до оцінювання РіД.
1.1. З метою постановки РіД на бухгалтерський облік (на баланс)
дослідницького університету необхідно оцінити витрати на створення або придбання РіД і встановити нижню межу грошової оцінки
прав на використання РіД. На бюджетний облік можуть бути поставлені нематеріальні активи (далі – НМА), що одночасно відповідають
таким умовам:
–– відсутність матеріально-речової (фізичної) структури;
–– можливість ідентифікації (виділення, відділення) від іншого майна;
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–– використання у виробництві продукції, при виконанні робіт або
наданні послуг або для управлінських потреб установи;
–– використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного
використання, тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
–– заборона подальшого перепродажу даного активу;
–– наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування активу;
–– наявність належно оформлених документів, що встановлюють виключне право на актив;
–– наявність у випадках, встановлених законодавством, належно
оформлених документів, що підтверджують виняткове право на
актив (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи тощо) або права на результати науково-технічної діяльності, що охороняються в
режимі комерційної таємниці, включаючи потенційно патентоспроможні технічні рішення і секрети виробництва (ноу-хау) [168, 319].
1.2. Перелік РіД, право використання яких може вноситися до статутного капіталу господарських товариств за ліцензійним договором, є
закритим і включає в себе тільки винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, селекційні досягнення, програмне забезпечення, бази даних,
топології інтегральних мікросхем і секрети виробництва (ноу-хау).
2. Механізм визначення цінового діапазону РіД.
У процесі комерціалізації інтелектуального продукту суб'єкти
ринку інтелектуальної власності прагнуть отримати власну вигоду.
Виходячи з цього, для продавця і покупця існують дві протилежні
позиції щодо їхніх інтересів в переговорах. Тому, визначення обґрунтованої ціни інтелектуального продукту відбуватиметься в межах деякого цінового діапазону. Визначення нижньої межі цінового
діапазону – це розрахунок такої ціни, яка, повинна забезпечувати
відшкодування витрат на створення інтелектуального продукту, а також отримання прибутку від його комерціалізації. Даний витратний
принцип вартісної оцінки ОІВ відображає позицію ліцензіара (продавця) при укладанні договору. Визначення верхньої межі цінового
діапазону розраховується, виходячи з величини доходу, який отримає ліцензіат (покупець) від впровадження винаходу у виробництво.
Ґрунтуючись на проведеному теоретико-методологічному аналізі
вартісної оцінки ОІВ, авторами представлено алгоритм визначення
обґрунтованої ціни інтелектуального продукту.
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У розробленому алгоритмі визначення обґрунтованої ціни інтелектуального продукту базисним етапом є оцінка техніко-економічної
корисності. Під техніко-економічною корисністю інтелектуального
продукту розуміється відносна міра його ступеня ефективності і готовності до використання при виробництві кінцевої продукції, що відображає потенційну вартість об'єкта інтелектуальної власності.
Для обчислення нижньої межі діапазону ціни інтелектуального
продукту пропонуємо застосовувати модифіковану методику, яка
відображає витратний принцип і дозволяє підвищити достовірність
підсумкового результату. Суть модифікації полягає у заміні стандартної шкали коефіцієнта науково-технічної цінності на значення коефіцієнта техніко-економічної корисності методикою, розробленою на
основі застосування методу аналізу ієрархій (рис. 5.4.2).

Рис. 5.4.2. Алгоритм визначення обґрунтованої ціни
інтелектуального продукту
Джерело: [74; 92; 104].
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Де, КТЕІП – коефіцієнт техніко-економічної корисності інтелектуального продукту.
Цн – нижній ціновий діапазон.
Цв – верхній ціновий діапазон.
Цд – договірна (обґрунтована) ціна.
ЦН= F (З, П, КТЕІП) – нижня цінова межа винаходу.
ЦВ= F (Д, КТЕІП) – верхня цінова межа винаходу.
З – затрати ліцензіара на створення і закріплення прав власності
на об'єкт ліцензійного договору.
П – сума передбачуваного прибутку правовласника у грошовому
вираженні.
Д – доля прибутку.
F – функціонально-конструктивні ознаки об'єкта оцінки.
БО – базова оцінка.
3. Механізм оцінювання економічної ефективності РіД.
Для оцінювання економічної ефективності РіД визначається перелік критеріїв, на підставі яких можливо буде, в подальшому, приймати
рішення відносно доцільності їх комерціалізації. Кожен критерій
оцінки відповідає певній шкалі зміни характеристики і отримує відповідний бал (табл. 5.4.2).
Сума балів по кожному з критеріїв дає сумарну оцінку результату
інтелектуальної діяльності – інтелектуального продукту. Оцінки можуть бути використані для експертного висновку в цілому. Далі вирішуються два основних питання: наскільки можлива технологічна
здійсненність створення новинки на базі даного результату наукового
дослідження і перспектива його ринкової реалізації.
Таблиця 5.4.2

Механізм оцінювання економічної ефективності РіД
1. Наявність переваг перед аналогами

Характеристика і переваги
1. Технологічна перевага:
- умови створення інтелектуального продукту незмінні;
- умови створення інтелектуального продукту спрощуються;
- умови створення інтелектуального продукту спрощуються в
кілька разів.

Оцінка
переваги
(в балах)
0
1,0
1,5
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Продовження табл. 5.4.2
2. Економічна перевага:
- витрати на створення і реалізацію інтелектуального продукту
не змінюються;
- витрати на створення і реалізацію інтелектуального продукту
скорочуються на 30% на рік;
- витрати на створення і реалізацію інтелектуального продукту
скорочуються на 50% і більше на рік.
3. Естетична перевага:
- поліпшення зовнішнього вигляду інтелектуального продукту;
- формування нових смаків і уподобань.
4. Соціальна перевага:
- наявність соціальних переваг;
- відсутність соціальних переваг.
5. Екологічна перевага:
- екологічні параметри інтелектуального продукту стабільні і відповідають нормативу;
- екологічні характеристики інтелектуального продукту постійно
поліпшуються.
2. Динаміка зростання ринку
Динаміка зростання ринку
1. Динаміки зростання немає, ринок стабільний.
2. Темпи зростання реалізації інтелектуального продукту – від 20
до 30% на рік.
3. Темпи зростання реалізації інтелектуального продукту – не
менше 100% на рік.
4. Темпи зростання реалізації інтелектуального продукту – більше
100% на рік.
3. Наявність ринкової ніші
Якісна характеристика ринкової ніші
1. Відсутність ринкової ніші.
2. Наявність ринкової ніші.
4. Величина сукупного портфелю ризиків.
Оцінювання ступеня ризику
1. Ризики при впровадженні є високими.
3. Ризики при впровадженні є незначними.

0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
0
0,5
1,5
Оцінка динаміки
зростання ринку
(в балах)
0
4
7
10
Оцінка наявності
ринкової ніші
(в балах)
0
5
Оцінка ризикованості
(в балах)
0
5
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Продовження табл. 5.4.2
5. Технологічна і економічна сумісність інтелектуального продукту
з іншими продуктами системи
Значення
Сумісність
коефіцієнта
(в балах)
1. Технологічна:
- не вимагає істотних змін у системі;
4,0
- вимагає заміни окремих елементів системи;
1,5
- вимагає заміни всієї системи.
0
2. Економічна:
- не вимагає додаткових витрат на зміну існуючої ринкової
5,0
інфраструктури;
- вимагає збільшення витрат на просування продукту на 40-70%;
2,0
- вимагає збільшення.
0
6. Захист прав власності на інтелектуальний продукт
Значення
Ступінь захисту
коефіцієнта
(в балах)
1. Охоронні документи:
- наявність охоронних документів додатково в іншій країні (країнах)
1,0
- наявність лише національних охоронних документів (патенти,
0,5
ліцензії, свідоцтва тощо);- відсутність охоронних документів.
0
2. Захист від витоку інформації:
- на розкриття нововведення;
3,0
- система охорони;
1,5
- договір про нерозголошення.
0,5
3. Захист від контрафакції:
- технологія виробництва;
4,0
- державні охоронні органи;
2,5
- власна служба охорони;
1,5
- відсутність захисту.
0

Джерело: розроблено на основі [74; 92; 104; 294].

Якщо інтелектуальний продукт призначений для використання
на споживчому ринку, то він отримує додатково до вище перелічених
балів ще 10; якщо на ринку засобів виробництва – 5 балів; якщо має
універсальне значення, то користувач методики може оцінити цей показник в 15 балів.
Далі, виходячи із значення інтегрального показника, проводиться
оцінка економічної ефективності РіД і їх систематизація, що дозволяє
прийняти відповідне рішення відносно інтелектуального продукту
(табл. 5.4.3).
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Таблиця 5.4.3

Класифікація інтелектуальних продуктів з урахуванням їх
економічної ефективності
Значення
інтегрального
показника
(в балах)
3,5‑11

12‑29

30‑42

43‑55

Характеристика економічної ефективності
інтелектуального продукту
Економічний ефект від використання даного інтелектуального продукту незначний, так як він майже
не має переваг перед аналогами і не захищений
ніякими охоронними документами, ступінь ризику
при спробі його комерціалізації є високий.
Економічна ефективність даного інтелектуального
продукту невисока, що викликано, переважно,
відсутністю ринкової ніші для реалізації його на
ринку засобів виробництва. Однак збільшити його
економічну ефективність можна, так як він має
певні переваги перед аналогами.
Даний інтелектуальний продукт є економічноефективним. Він має усі необхідні переваги
(технологічні, економічні, соціальні, естетичні)
в порівнянні з аналогами. Ступінь ризику при
спробі його комерціалізації є незначним.
Даний інтелектуальний продукт є ефективним
з економічної точки зору. Він має усі необхідні
переваги (технологічні, економічні, соціальні,
естетичні, екологічні) в порівнянні з аналогами.
Впровадження його не вимагає ніяких змін в
існуючій технологічній системі і в інфраструктурі
ринку. Ринок даного інтелектуального продукту
розвивається високими темпами (реалізація
збільшується щорічно більш ніж на 100%). Якість
продукту підтверджено і захищено різними
охоронними документами.

Ключові рішення
Доцільність
створення
відповідного
інтелектуального
продукту.
Необхідно
проводити
постійний
моніторинг
динаміки ринку.
Прийняття
відповідних
змін в існуючій
технологічній
системі та
контроль за
витратами.
Безапеляційне
впровадження.

Джерело: розроблено на основі [74; 104; 463].

4. Механізм обліку ОІВ [363, 364].
Відповідно до чинного законодавства, а саме – п.7 «Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в
балансі за умов:
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–– якщо підприємство/установа має намір, технічну можливість та
ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому
він придатний для реалізації або використання;
–– можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
–– інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу [318].
4.1. Об'єкти ІВ приймаються до бюджетного обліку за їх первісною
вартістю.
4.2. Первісною вартістю ОІВ визнається сума фактичних вкладень
у створення об'єктів ІВ.
4.3. Фактичними вкладеннями на створення ОІВ є кошти, що витрачені дослідницьким університетом на:
–– оплату праці дослідників та нарахування на оплату праці,
–– закупівлю обладнання та устаткування;
–– придбання матеріалів;
–– комунальні послуги;
–– закупівлю послуг сторонніх організацій (обслуговування та ремонт устаткування чи обладнання; інформаційні та консультаційні послуги, реклама та ін.);
–– здійснення додаткових робіт за договорами;
–– відрядження дослідників;
–– страхові внески;
–– вироблення можливих невдалих чи неефективних прототипів;
–– реєстраційні збори та інші необхідні платежі, здійснені у зв'язку з
оформленням прав на ОІВ.
4.4. При самостійній оцінці вартості РіД і права використання РіД
застосовується прибутковий підхід, при якому вартість НМА або інтересу в НМА визначається шляхом розрахунку наведеної вартості до
сучасного моменту вартості прогнозованих майбутніх вигод.
4.5. При використанні прибуткового підходу застосовується метод
експертних оцінок (метод прогнозування), заснований на досягненні
згоди групою експертів з управління інноваційним розвитком університету або незалежних оцінювачів.
4.6. При оцінці економічної ефективності РіД застосовується алгоритм, що поданий у таблиці 5.4.1.
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4.7. Якщо дослідницький університет у результаті створення РіД
отримує невиняткове право його РіД, то цей ОІВ може бути оціненим
нижче балансової вартості РіД.
5. Механізм бухгалтерського обліку прав на використання РіД.
5.1. За затвердженою експертною комісією ціною, РіД ставиться
на баланс дослідницького університету. Ця процедура оформляється
відповідними бухгалтерськими записами.
5.2. Рішення про оцінку права використання РіД приймає експертна
комісія. При цьому строк корисного використання РіД встановлюється
в 10 років, а для амортизації використовується лінійний метод.
Розроблені методичні рекомендації щодо оцінювання інтелектуального продукту дослідницьких університетів будуть корисними
виконавцям оцінки вартості ОІВ, при наданні послуг з проведення
незалежної оцінки, при проведенні внутрішньої оцінки, а також виконавцям експертизи достовірності оцінки, експертами з проведення
експертизи достовірності оцінки при наданні послуг з проведення
експертизи достовірності незалежної оцінки.
Отже, проведене дослідження дає можливість зробити висновок
про те, що наразі у господарській практиці застосовується ряд підходів
до оцінювання вартості інтелектуального продукту дослідницького
університету. Однак, їх практичне використання має багато недоліків,
а, у багатьох випадках, через специфіку діяльності деяких організацій,
зокрема дослідницьких університетів, є, деколи, неможливим. Відтак,
існуюча методика оцінювання результатів інтелектуальної діяльності
потребує переосмислення та доопрацювання з метою її адаптації до
сучасних тенденцій інноваційного ринку. Адже максимально точна
оцінка інтелектуального продукту дасть можливість підвищити інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність українських
дослідницьких університетів, залучати високопрофесійних фахівців
та брати участь в реалізації міжнародних проектів в науково-дослідницькій сфері, що сприятиме технологічно-економічному піднесенню
нашої держави.
Результати проведеного дослідження можуть бути корисними
виконавцям оцінки вартості ОІВ, при наданні послуг з проведення
незалежної оцінки, при проведенні внутрішньої оцінки, а також виконавцям експертизи достовірності оцінки, експертами з проведення
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експертизи достовірності оцінки при наданні послуг з проведення
експертизи достовірності незалежної оцінки.
Подальші наукові розвідки будуть лежати у площині пошуку
оптимальних механізмів щодо отримання максимального економіко-соціального ефекту від комерціалізації інтелектуальних продуктів дослідницькими університетами. Планується врахування
міжнародного досвіду в даному питанні та ретельний аналіз діючої
законодавчої бази.

5.5. Оцінка ефективності трансферу технологій
у дослідницькому університеті
Якість менеджменту, зокрема інноваційного, суттєво впливає на
те, чи будуть і у яких обсягах залучені інвестиційні ресурси, укладені
нові угоди про співробітництво, виявлені нові точки взаємовигідного підприємницького інтересу тощо. При оцінці підприємницької
готовності підкорювати нові види наукоємного бізнесу ефективність
інноваційного менеджменту виступає ключовим параметром. Доведено, що ефективність роботи ІР-менеджерів, підприємців-новаторів
та відповідного державного апарату, безпосередньо впливає на хід реформ, темпи соціально-економічного розвитку країни і в кінцевому
рахунку на якість життя громадян, а тому вимагає всебічної суспільної уваги й підтримки.
У дослідницьких університетах проблема оцінки ефективності
трансферу технологій стоїть особливо гостро. В українській практиці інноваційного менеджменту є чимало управлінських прогалин,
що потребують усунення. Однак, індикативних досліджень у цьому
напрямі майже немає. Сутність «коефіцієнту ефективності» може
суттєво відрізнятися залежно від виду діяльності, що здійснюється
(трансфер технологій та ін.) або від учасників відповідних процесів
(науковці, менеджери університетів, наукоємні компанії). У своїй науковій роботі вітчизняні вчені В. Вергун та О. Ступницький слушно зауважують, що «сьогодні керівники університетів і приватний сектор
відчувають потребу у «посібниках з історій успіху», тобто, їм потрібна
інформація щодо прикладів конкретного організаційного досвіду,
пов'язаного зі стимулами, стратегічними завданнями, механізмами
виміру та моніторингу, які змогли б підвищити ефективність процесів університетського трансферу технологій» [62]. У 2008 року відомі
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американські дослідники Пол М. Свамідасс (Paul M. Swamidass) та
Венубабу Вуласа (Venubabu Vulasa), здійснюючи аналіз періодичних
обстежень ліцензійної діяльності всесвітньо відомої американської
Асоціації університетських менеджерів (Association of University
Technology Managers – AUTM) 1995–2004 рр., показали, що щорічний дохід, отриманий від ліцензування університетських винаходів,
становив лише 1,7% від загальних витрат на наукові дослідження у
1995 р. [845]. Такий економічний ефект від комерціалізації університетських винаходів був занадто низьким. Повільна швидкість
комерціалізації університетських винаходів пояснювалася браком
адекватно підготовленого персоналу та бюджету на його утримання
в університетських офісах передачі технологій. Крім того, зазначалося, що високотехнологічні винаходи важко продавати, оскільки, як
правило, для них немає готових ринків збуту, особливо якщо винахідник не мав контактів перед початком робіт над винаходом з потенційним ліцензіатом. Реалізація винаходів потребувала ґрунтовних
маркетингових розвідок. Підтверджують у своїх дослідженнях про
значний вплив на ефективність трансферу технологій наявності висококваліфікованих фахівців з досвідом роботи у відповідній сфері
(технологічних брокерів, різних експертів, консультантів та навіть перекладачів) і інші автори [138]. Тому і тоді і зараз оцінка ефективності
технологічного трансферу у дослідницьких університетах породжує
численні дискусії. Так, Д. Ільницький доводить, що ефективність діяльності технологічно-трансферних компаній/офісів та їх працівників багато у чому залежить від безперервного навчання, так як це є
вагомою конкурентною перевагою, яка прямо впливає на успішність
комерціалізації результатів університетських дослідних робіт [193].
Г. Лаптєв сформулював свої «три кити» успішного трансферу технологій: законодавство та політика в сфері інтелектуальної власності;
організаційна інфраструктура трансферу; інформаційно-довідкове
забезпечення процесу — але автор не розкриває їх зв'язок та зміст
[262]. С. Єгоров, Д., Дятчик та Т. Покшевницька запевняють, що ефективність діяльності компанії, що здійснює технологічний трансфер,
має підтверджуватися відповідним сертифікатом [138]. О. Кам'янська наголошує, що ефективність управління портфелем технологій
досягається лише за умови правильного виробу методу комерційної передачі технології, найефективнішим, на її думку, є процесний
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підхід [210]. В. Козик В., Ю. Сидоров та М. Жураковська у спробі
удосконалити методику експертної оцінки діяльності центрів трансферу технологій пропонують робити комплексне оцінювання ефективності системи «підприємство – центр трансферу технологій», у
якій є набір основних та три групи допоміжних показників – ділової
активності, забезпеченості охорони інтелектуальної власності та результативності діяльності [232]. Тезу про те, що ефективність процесу
трансферу технологій залежить від системи показників (індикаторів,
критеріїв), що його характеризують, підтверджує у своїх дослідженнях і І. Совершенна [450]. У цьому зв'язку K. James, Wen-Hong, F. Stacy
та Y. Leo пропонують систематизувати набір показників для аналізу
ефективності міжнародного трансферу технологій згідно з кількістю
публікацій про технологічний трансфер по країнам [727].
Видатний економіст Ф. Янсен, який у своїй праці «Эпоха инноваций» переконував громадськість у тому, що інновації є основоположним фактом у конкурентній боротьбі між фірмами, зауважував
також і те, що «найкращим індикатором оцінки інноваційного менеджменту є попередній досвід» [572]. Втім, у дослідницьких університетах здійснення академічного трансферу технологій залежить і
від наступних складових: 1) інституційної архітектоніки університету; 2) його організаційного потенціалу; 3) системи стимулювання
задіяних у дослідженнях та у процесі комерціалізації їх результатів
фахівців [62]. Окрім цього, на його думку, важливими факторами
успіху провадження наукоємного інноваційного бізнесу є: цілеспрямованість; люди; їх знання, уміння й навички; інформація; юридичний захист; організаційно-управлінські інструменти та системи та
фізичні можливості.
На нашу думку, основоположними детермінантами ефективності
трансферу технологій, зокрема у дослідницьких університетах є:
–– талант до здійснення комерціалізації технологій;
–– цілеспрямованість фахівців з комерціалізації інновацій;
–– матеріальна та моральна вмотивованість;
–– володіння теоретичними знаннями у сфері трансферу технологій;
–– плануванням тенденцій зміни якості менеджменту;
–– володіння прийомами самоорганізації менеджерів за критеріям
якості їх індивідуальної діяльності.
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Результативність та успішність технологічного трансферу окрім
того залежить від низки специфічних факторів (рис. 5.5.1) [131].
Ключовими факторами успіху трансферу технологій є:
–– надійний захист інтелектуальної власності;
–– ефективне управління конфліктами інтересів учасників технологічного трансферу;
–– маркетингові дослідження ринків;
–– розробка привабливих комерційно-технологічних пропозицій;
–– фахове управління процесом продаж технологій;
–– формування комунікаційних каналів просування інновацій від
розробника до споживача [218].

Рис 5.5.1. Фактори, що впливають на успіх у трансфері технологій
Джерело: складено автором на основі [131].

Довжина потоку трансферу технологій залежить від кількості
учасників, які послідовно беруть участь у процесі передачі технологій.
Ширина потоку трансферу технологій – це кількість учасників, що
паралельно беруть участь у трансфері технологій (технологія реалізується декільком замовникам).
Динамікою трансферу технологій є зміна у часі показників процесу трансферу технологій.
До затрат на трансфер технологій (абсолютні показники) відносять організаційні витрати структурних підрозділів, що займаються
передачею технологій (заробітна плата, комунальні платежі, накладні
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витрати, витрати на закупівлю матеріалів, оргтехніки, меблів, оплата
відряджень тощо).
Активністю технологічного трансферу вважається кількість угод
з передачі технологій за весь період оцінки діяльності структурного
підрозділу, що займається передачею технологій (наприклад, за останні п'ять років).
Інтенсивність трансферу технологій це кількість угод по трансферу технологій у тимчасовому інтервалі, обраному за період оцінки
(наприклад, за рік, за місяць).
Отже, при різних наукових підходах використовуються різні чинники впливу на ефективність технологічного трансферу. Виходячи з
чого, у науковій застосовують і різні методи виміру його ефективності:
ресурсний, витратний, цільовий та інституціональний (рис. 5.5.2)
[450].

Рис 5.5.2. Методи вимірювання ефективності при різних наукових
підходах
Джерело: складено автором на основі [450].

Загалом під оцінюванням ефективності трансферу технологій
розуміють вимірювання конкретних результатів за певними ознаками чи елементами даних – певними показниками, критеріями та
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індикаторами, з якими безпосередньо пов'язаний процес оцінювання
та співставлення їх із поставленими раніше завданнями [274].
Закордоном діяльність офісів, що надають послуги по трансферу
технологій, належним чином сертифікується, тобто проходить процедуру перевірки відповідності певним критеріям, виконання яких
необхідне для підтримки необхідної якості послуг, що надаються.
Так як офіси з трансферу технологій не обов'язково є структурними
підрозділами університетів, то одним із основних критеріїв ефективності його роботи є наявність клієнтів серед університетів, науково-дослідних інститутів чи лабораторій, а також малих і середніх
інноваційних компаній. Договірні відносини з ними дають можливість отримувати замовлення на просування розробок і/або на пошук
необхідних технологій чи партнерств. Окрім наявності власної клієнтської бази обов'язковими умовами, що підтверджують ефективність роботи офісів по трансферу технологій, є: наявність належної
матеріально-технічної бази; можливість надавання широкого спектру взаємопов'язаних якісних послуг (реклама, юридичні консультації, технологічний аудит, маркетингові розвідки тощо); досвід роботи
компанії у сфері трансферу технологій або у сфері консалтингових послуг (оцінюється по кількості здійснених проєктів у цій сфері); спеціалізація компанії в певному технологічному секторі (промисловість,
медицина, екологія тощо); наявність власної бази даних технологічних запитів/пропозицій та доступу до певних джерел інформації; відповідний досвід роботи та кваліфікація працівників [138].
Виходячи з вище викладеного, ключовими індикаторами успішної
діяльності організаційних структур з провадження трансферу технологій є [138, 172, 450]:
–– орієнтація на інтернаціоналізацію у міжнародні ринки знань та
технологій (кількість укладених міжнародних угод про співпрацю,
про комерціалізацію технологій тощо);
–– кількість укладених протягом року договорів про трансфер технологій з національними наукоємними компаніями;
–– динаміка щорічного загального прибутку від укладених договорів
про трансфер технологій, наданих консультацій та інших послуг;
–– кількість поданих та отриманих охоронних документів, що підтверджують інтелектуальну власність;
–– постійний моніторинг ринку знань та технологій у своєму регіоні
(динаміка кількості клієнтів, технологій тощо у власній базі даних);
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–– систематична інформаційно-консультаційна підтримка своїх клієнтів (наявність сайту компанії, оновлення його інформаційного
та новинного наповнення, кількість підготовлених та розміщених
інформаційних публікацій у інших джерелах, робота у соціальних
мережах, та на платформах спеціалізованих мереж з трансферу
технологій);
–– рентабельність діяльності організаційних структур з провадження трансферу технологій та ін.
М. Фокіна та Ф. Краснікова запропонували модель оцінки ефективності комерціалізації інновацій, що базується на поглибленій
оцінці етапів життєвого циклу інновацій та водночас враховує оцінку
соціальних, бюджетних, комерційних та економічних результатів
[514]. Ми пропонуємо її адаптивну версію. Оцінювати ефективність
академічного трансферу пропонується поетапно (рис.5.5.3).

Рис. 5.5.3. Рівнева послідовність оцінювання діяльності центру
трансферу технологій
Джерело: складено автором.
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Оцінювання ефективності трансферу технологій у дослідницьких університетах передбачає використання комплексної методики
оцінки, що здійснюється шляхом розрахунку та аналізу ряду підіндексів Глобального індексу конкурентоспроможності та Глобального
інноваційного індексу. В. Косовська переконана, що ефективність
функціонування системи трансферу має оцінюватися по результатам
основних напрямів її діяльності – виявлення та впровадження інновацій у виробництво» [245].
З метою здійснення об'єктивної багатоспекторної оцінки якості
управління академічними інноваційними розробками колективом
українських вчених було запропоновано 7 критеріїв:
–– обсяг залучених коштів; сукупність задіяних фахівців; термін виконання дослідження;
–– загальна кількість проведених рекламно-інформаційних заходів
(конференцій, виставок, презентацій, консультацій);
–– кількість опублікованих матеріалів (рекомендацій, буклетів, статей тощо);
–– кількість створених та охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності;
–– кількість укладених угод з комерціалізації розробок, винаходів та
творів науково-практичного характеру;
–– кількість укладених ліцензійних угод;
–– сума надходження коштів від використання розробки [209].
Зазначені вище критерії, а також інші показники та фактори впливають не тільки на ефективність технологічного трансферу, а й на вибір підходів до оцінювання його ефективності.
У дослідницьких університетах основними здобутками ефективності трансферу академічних технологій може бути індивідуальна
ефективність компанії та загальна суспільна її ефективність. Суспільними явищами, що фіксують ефективності у сфері трансферу академічних технологій, може бути:
–– стабільне зростання об'ємів наукоємної підприємницької діяльності, зростання кількості малих інноваційних компаній (стратапів)
та їх подальший розвиток;
–– якість науково-дослідної та проектно-конструкторської діяльності університетів у напрямі створення нових знань та технологій;
–– швидкість трансферу (розповсюдження і впровадження) цих нових знань і технологій, створення спін-оффів підприємств;
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–– ефективність співпраці між іншими дослідницькими університетами, підприємцями та державою;
–– державна та громадська підтримка інноваційного підприємництва
як альтернативна форма економічного розвитку суспільства тощо.
Отже, питання оцінювання ефективності трансферу академічних
технологій є складним і багатогранним. Теоретичну, методологічну та
аналітичну сторону проблеми оцінювання ефективності трансферу
академічних технологій слід розглядати в рамках розвитку глобальних інноваційних процесів, що дозволяє окреслити методологічний
підхід до аналізу його ефективності.
На практиці ефективність трансферу академічних технологій визначають як співвідношення сукупних витрат на трансфер
технологій та організаційно-соціально-економічних ефектів з
урахуванням поставлених раніше цілей. Причому загальна оцінка
виводиться на основі окремих часткових оцінок: організаційної, соціальної та економічної ефективності (рис. 5.5.4).

Рис. 5.5.4. Схема оцінки ефективності трансферу у дослідницьких
університетах
Джерело: складено автором на основі [245, 450, 514].

Таким чином, оцінка ефективності трансферу академічних технологій показує комплекс кінцевих здобутків у результаті здійснення
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ряду заходів, необхідних для комерціалізації інноваційних результатів експериментально-дослідної діяльності. Проаналізовано спектр
різноманітних показників оцінки ефективності трансферу технологій. Встановлено, що для забезпечення ефективності управління технологічним трансфером в сучасних умовах не варто концентруватися
на одному з підходів, доцільно реагувати на зміни у зовнішньому
середовищі та застосовувати різні підходи й методи. Запропоновано рівневу послідовність оцінювання діяльності центру трансферу
технологій, схему оцінки ефективності трансферу у дослідницьких
університетах, а також систему показників оцінки ефективності трансферу у дослідницьких університетах, які можуть стати підґрунтям
для подальших теоретико-методичних та практичних досліджень у
напрямі вдосконалення підходів до оцінювання ефективності трансферу академічних технологій.

5.6. Розширення можливостей активізації інноваційної
діяльності дослідницьких університетів на мережевій
основі Enterprise Europe Network (EEN)
Успішне переміщення передових ідей від університетських лабораторій до реального світу вимагає напрацювання стратегічних
партнерств, що сприятимуть комерціалізації цих нових винаходів.
Дієвим напрямом активізації інноваційної діяльності дослідницьких університетів є налагодження міжнародного співробітництва в
рамках світових, зокрема європейських інноваційно-підприємницьких мереж. Клієнти таких мереж (фірми, підприємства, університети
та ін.) підвищують власні можливості щодо: отримання інформації
про міжнародні тематичні заходи (конференції, ярмарки, виставки
тощо), нові технології, методи їх створення та можливості впливу на
існуючий бізнес; адаптації власної організаційної структури до нових конкурентних умов; сприйняття складних технологічних явищ,
що вимагають оперування широким діапазоном наукових і комерційних знань персоналом компаній; започаткування інтернаціонального співробітництва між фірмами, котрі працюють у різних галузях
знань тощо [87]. Також сучасні міжнародні інноваційно-комунікаційні мережеві платформи та товариства зо трансферу технології є
професійною площадкою для обговорення новаторських ідей та
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рішень, що можуть суттєво покращити досягнутий рівень технологічного розвитку фірм, підприємств, організацій чи університетів.
Наразі увага аудиторії здебільшого акцентується на практичному та
стратегічному управлінні передачі академічних технологій. Ведеться
обговорення зовнішнього середовища, зокрема публічної політики,
законодавчо-правових питань та глобальних тенденцій. Кожен член
мережі, а насамперед університет сам виступає ресурсом або провідником знань, надаючи знання чи доступ до них іншим членам. Роль
тих університетів, які виступають мостами передачі знань у мережі,
стає вирішальною [916]. Утворення міжнародних стратегічних мережевих альянсів – каналів, за допомогою яких відбувається обмін
технологіями разом з сучасними університетами передбачає участь
у міжнародних програмах з трансферу технологій та трохи незвичну
й організаційно складну для пострадянських країн процедуру формування інтернаціональних наукових консорціумів. Такі міжнародні
університетські об'єднання діють з метою передачі інноваційних технологій в межах кластеру та його галузевих зв'язків та виступають
потужним механізмом підтримки участі вітчизняних вчених у міжнародному трансфері знань і технологій. Такий тип налагодження інтернаціонального співробітництва між університетами представляє
особливий інтерес для університетських наукоємних компаній, які
бажають отримати доступ до зовнішніх та зарубіжних технологій.
Однак відмінності між культурами, особливо у країнах, що розвиваються, зацікавленими сторонами, економічними цілями та очікуваннями, а також часовими горизонтами ускладнює управління в таких
академічних міжнародних альянсах та процес передачі технологій
в них. Нетривіальну роль у керуванні організаційною мережевою
стратегією відіграють культура, норми та цінності, взаємна довіра,
формальні домовленості та гарантії, а також здатність оперативно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі [645].
Попри те, що сфера дослідження міжнародних мережевих форм
технологічного трансферу, зокрема Enterprise Europe Network (EEN)
є досить актуальною, публікацій, особливо комплексних досліджень
по даному напряму обмаль. Істотний внесок у розвиток даної проблематики внесли такі зарубіжні та вітчизняні дослідники, як Є. Бертош [29], М. Якубяк (M. Jakubiak), П. Храповицький (P. Chrapowicki)
[726], А. Бура, Б. Гуменюк та Н. Танасієнко [53], Н. Мешко та П.
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Робота [297], А. Степанова, О. Бедюх [841] та ін. Однак, польські
дослідники М. Якубяк та П. Храповицький у своїй науковій роботі
розглянули Європейську мережу підприємств (EEN) тільки як інституцію, що сприяє інтернаціоналізації малих та середніх наукоємних
підприємств [726]. Є. Бертош акцентувала свою увагу на проблемі
формування сучасного механізму міжнародного трансферу інформаційних технологій, основними суб'єктами якого, на її думку, є ТНК,
інноваційно активні фірми, інжинірингові компанії, аутсортінгові
компанії, а також наукові та громадські організації, що утворюють
багатосторонні міжфірмові потоки [29]. Тільки А. Степановою та ін.
побіжно зосереджено увагу на протиріччях використання Європейської мережі підприємств в Україні, а також запропоновано стратегічні рішення щодо успішного використання інструментів EEN в
Україні [841].
У розвинутих країнах світу задля реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому наукоємному бізнес-середовищі давно і
успішно діють спеціальні потужні й мобільні інтернаціональні інформаційно-комунікаційні мережі, такі як Enterprise Europe Network,
де виставляються й обговорюються сучасні інноваційно-технологічні
пропозиції та запити [726; 793]. Мережа Enterprise Europe Network
розгорнута у 65 країнах світу. Вона об'єднує більше 3000 експертів та
понад 600 організацій-членів, включаючи:
–– торгово-промислові палати;
–– технологічні платформи;
–– організації з підтримки інновацій;
–– університети та науково-дослідні інститути;
–– організації з регіонального розвитку.
В Україні відпрацювання ефективних інструментів задля інтернаціоналізації наукоємного бізнесу можливе завдяки співпраці з
доступною, безкоштовною та простою у використанні платформою
Enterprise Europe Network (EEN), що створена та працює задля розвитку наукоємного міжнародного підприємництва та інноваційного бізнесу з міжнародними амбіціями. Програма Enterprise Europe
Network допомагає малому бізнесу впроваджувати інновації та розвиватися на міжнародному рівні. Активне залучення українських
інноваторів у мережу Enterprise Europe Network (EEN) додало безліч
імпульсів для нових форм взаємодії українських підприємців, що
продукують чи використовують у своїй роботі інноваційні рішення
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з іншими країнами і регіонами, в яких є представництва Enterprise
Europe Network, а також всередині інших країн світу.
У 2017 році Україна стала повноправним членом програми Європейського Союзу – Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises (COSME). В рамках цієї програми було виграно проєкт
«Innovation capacity building in Ukrainian SMEs and enhancing cooperation
with European SMEs», при виконанні якого основна увага буде приділена
роботі Консорціуму EEN-Ukraine, що дає додаткові фінансові ресурси
для розвитку системи трансферу технологій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [342].
Першочерговим практичним завданням Університетської системи
трансферу технологій є постійне оновлення бази даних проєктів, що
мають комерційний потенціал. На початок 2017 року ця база налічує
близько 140 пропозицій. Далі ці пропозиції представляються на ринку
України, переважно завдяки участі у щорічних національних та міжнародних виставках, а також на трьох ключових ринках світу – ЕС,
США та Китаю. Представлення пропозицій на цих ринках переважно
відбувається через електронні мережі. Так, у мережі EEN, починаючи з 2014 року, за участі Університету було представлено більше 40
технологічних та бізнеспропозицій. У 2018 році в рамках EEN було
підписано 6 партнерських угод [323]. На ринку Китаю робота полягає насамперед у представленні пропозицій на профільних заходах у
Китаї та співпраці у спільних проєктах. Наразі ведуться переговори з
організації спільних українсько-китайських наукових груп у галузях
енергетики, радіофізики, біотехнологій та медицини.
Значна увага приділяється оформленню проєктів та участі в конкурсах у різних міжнародних та європейських програмах. Зокрема, в
рамках програми Горизонт 2020 в Університеті виконується 6 наукових проектів.
Команда EEN-UA безперервно працює із широким спектром завдань: встановлення контактів; надання консультаційних послуг;
здійснення оціночного аналізу інноваційного розвитку фірм тощо.
Працюючи координаторами між наукою і промисловістю, вона сприяє
зміцненню міжнародних зв'язків в області інноваційного підприємництва. Робота мережі Enterprise Europe Network скрізь, де вона представлена спирається на значну підтримку університетів, науково-дослідних
інститутів, громадських об'єднань і компаній, орієнтованих на здійснення наукових досліджень. Тим самим вона являє собою ідеальне
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«єдине вікно» для міжнародного співробітництва та вітрину для показу
досягнень десятків країн світу в області інновацій.
Мережа Enterprise Europe Network пропонує три широкі спектри
консультативних послуг для малого та середнього наукоємного бізнесу, у тому числі для університетів:
–– міжнародні партнерства (налагодження відповідних зв'язків між
зацікавленими сторонами);
–– консультування щодо інноваційних тенденцій на міжнародних
ринках (відповідність ноу-хау нормам та стандартам ЄС, маркетингові розвідки тощо);
–– інформаційно-комунікаційна підтримка розвитку наукоємного
бізнесу (поширення інформації серед своїх клієнтів про: актуальні партнерські пропозиції, що розміщуються на платформі EEN
консультантами інших країн; зміни у міжнародній інноваційній
політиці; важливі законодавчі норми; особливості діючих програм
підтримки тощо).
Enterprise Europe Network допомагає показати сотні можливостей фінансування, що доступні діючим інноваційно активним підприємствам:
–– цільові гранти;
–– позики на привабливих пільгових умовах;
–– інвестиції в акції;
–– податкові кредити на дослідження та розвиток тощо.
Послуги консультантів мережі Enterprise Europe Network можна
отримати у формі:
–– реєстрації клієнтів в мережі EEN;
–– допомоги у написанні, перекладі та розміщенні на порталі EEN
профілів наукоємних українських компаній та університетів – бізнесових, технологічних чи дослідницьких пропозицій або запитів;
–– допомоги у виявленні додаткових інноваційних можливостей розвитку компанії (університету);
–– допомоги в оцінці інноваційної складової діяльності компаній, а також у розробці та впровадженні інноваційної стратегії їх зростання;
–– консультування щодо оформлення міжнародних патентів, сертифікатів та інших документів задля активізації інноваційної діяльності малих та середніх підприємств та університетів;
–– допомоги у пошуку міжнародних партнерів – налагодження комунікації з авторами профілів, що розміщуються в базі EEN консультантами мережі з інших країн світу, а також організація брокерських
зустрічей на міжнародних конференціях, виставках та ін.;
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–– допомоги в укладанні договорів про співпрацю між клієнтами
EEN;
–– допомоги у подачі міжнародної заявки щодо фінансування досліджень та розробок;
–– допомоги щодо отримання доступу до інвестицій та визначення
відповідних джерел фінансування;
–– допомоги у формуванні інноваційної культури.
Консультанти мережі EEN можуть допомогти скласти своїм клієнтам індивідуальний бізнес-план з метою отримання фінансової підтримки по регіональним, національним чи європейським програмам.
Співпраця з мережею також може допомогти налагодити контакти із
зацікавленими інвесторами, бізнес-ангелами, венчурними капіталістами та банками (рис. 5.6.1).

Рис. 5.6.1. Цілі роботи сучасного університету з платформою EEN
Джерело: складено автором.

Брокерська діяльність EEN полягає у наданні допомоги клієнту у
пошуку потенційних партнерів за кордоном та укладення конкретних, середньо- чи довгострокових угод про співпрацю зі знайденими
партнерами:
–– через публікацію профілю в Базі даних можливостей партнерства
(POD);
–– через участь у брокерському заході (BE) або місії компанії (CM);
–– через контакти з іншою мережею партнерів або через інший канал
та надання клієнту необхідної допомоги.

414

Так, з року в рік у Базі даних EEN викладається близько 50 профілів з пропозиціями щодо спільної міжнародної участі у різноманітних дослідницьких програмах типу Horizon 2020, EUREKA, COSME,
EUROSTARS, ERASMUS+ та ін. Близько половини таких пропозицій
надходить від Південної Кореї, решта – від Німеччини, Іспанії, Італії,
Польщі, Туреччини, Швеції,Франції та деяких інших європейських
країн. Як правило, пошук партнерів здійснюється під вже готовий
проєкт, для реалізації якого за правилами конкурсної заявки потрібно
створити консорціум – тимчасове організаційне об'єднання кількох
(іноді й кількох десятків) наукових команд з різних дослідницьких
організацій, у т.ч. університетів різних країн світу. Участь у таких
проектах дає можливість отримати: безцінний міжнародний досвід
наукової роботи; нові контакти та враження; доступ до новітнього обладнання іноземних експериментальних лабораторій; спільні наукові
публікації у престижних журналах; додаткову заробітну плату у валютному вираженні. Більш докладно про використання інструментів
ЕEN у налагодженні міжнародного науково-інноваційного академічного співробітництва викладено на рис. 5.6.2.

Рис. 5.6.2. Використання інструментів ЕEN при налагодженні
міжнародного науково-інноваційного академічного співробітництва
Джерело: складено автором.
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Основними цільовими й результативними показниками мережевої підтримки комерційно-інноваційного розвитку університетів
є укладення міжнародних угод про партнерство (PA – partnership
agreement) та аналіз міжнародної пропозиції конкурентів (ASO –
advisers service outcome).
PA є результатом брокерської послуги, а АSО – результатом консультативної послуги.
PA – угода про партнерство – це підтвердження клієнтом (ами)
EEN факту укладення угоди про міжнародну співпрацю з іноземною
компанією, науково-дослідною установою, дослідником чи приватною особою за сприяння консультантів EEN.
PA – це кінцева мета брокерської діяльності мережевих
консультантів.
PA можуть бути укладені між зареєстрованими клієнтами мережі
з різних країн. Ними можуть бути:
–– приватні компанії, МСП, підприємці, фізичні особи;
–– науково-дослідні організації, університети, технологічні центри.
Загалом такі угоди укладаються з урахуванням внутрішньо-організаційних та міжнародних положень щодо комерціалізації дослідницьких результатів та їх трансферу в реальний сектор економіки.
Ймовірні види PA:
–– бізнес-PA – це PA, що підпадає хоча б під одну з категорій перелічених комерційних угод:
–– технологічні PA – угоди про співпрацю, що підпадають під категорію технології / ноу-хау / інновації;
–– PA у галузі досліджень – угоди про співпрацю з іншими зарубіжними клієнтами EEN, а також:
–– допомога європейському координатору науково-дослідних проєктів знайти за кордоном компанію / дослідницьку організацію /
університет, що бажає інтегруватися у певний консорціум;
–– допомогла клієнту знайти та приєднатись до європейського
науково-дослідного проєкту, координатор якого знаходиться у
іншій країні;
–– допомогла клієнту вчасно подати науково-дослідний проєкт на
європейський конкурс.
ASO – послуга, що надана мережевим партнером клієнтові, яка
допомагає оцінити та посилити рівень конкурентоспроможності
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клієнта на європейському ринку, що призводить до поліпшення його
загального економічного становища.
Прикладами прийнятних ASO є:
–– успішне впровадження у роботу компанії клієнта мережі регламенту ЄС, наприклад, ПДВ між громадами, відповідність стандартам, реалізація REACH;
–– успішна охорона прав інтелектуальної власності (зареєстровано
патент, зареєстрована торгова марка тощо);
–– удосконалення бізнес-моделей компаній клієнтів, що призводять
до інтернаціоналізації;
–– набутий інноваційний потенціал;
–– отримання доступу до фінансування від організаційних структур
ЄС.
Індикаторами оцінки ефективності використання мережевого
інструменту ЕEN для університетів є:
–– кількість зареєстрованих у мережі клієнтів, що отримують консультаційну підтримку (загальна кількість та кількість новоприбулих);
–– динаміка нових клієнтів;
–– динаміка кількості виставлених у мережу профілів, зокрема:
а) технологічних пропозицій;
б) бізнес-пропозицій;
в) науково-дослідних запитів;
г) запитів на технологію;
д) бізнес-запитів.
–– кількість створених виражень інтересу (EOI) від українських клієнтів мережі до профілів (виставлених у мережі пропозицій чи запитів) клієнтів з інших країн світу;
–– кількість отриманих виражень інтересу (EOI) від іноземних клієнтів мережі до профілів клієнтів з України;
–– кількість організованих брокерських зустрічей для своїх клієнтів;
–– кількість PA (partnership agreement – угод про партнерство) та ASO
(advisers service outcome – аналіз пропозицій конкурентів).
Попри величезну кількість плюсів, використання мережевих
платформ для просування результатів експериментально-дослідної
діяльності в університетах на міжнародні ринки та налагодження
міжнародної співпраці у сфері наукоємного бізнесу цей шлях має й
певні недоліки (рис.5.6.3).
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Рис. 5.6.3. Виявлені недоліки використання мережевого інструменту
ЕEN для розвитку наукоємного бізнесу в університетах
Джерело: складено автором.

Окрім того в Україні вагомою перешкодою у розвитку міжнародного наукового та технологічного співробітництва є переважно похилий вік дослідників, який накладається й на мовні бар'єри. Незнання
іноземних мов та вікова незграбність, особливо у віддалених від центру регіонах є причиною витіснення більшості українських науковців
із сучасного глобального знаннєвого простору, у якому більш успішними є молоді, мобільні та дисципліновані вчені з високою базовою
кваліфікацією хоч і з меншими академічними здобутками. Так як наука й інновації є напрямом, що динамічно розвивається, то сучасні
науковці мають: володіти сучасними знаннями (у т.ч. іноземними
мовами), навичками (у т.ч. комунікаційними, презентаційними);
бути ознайомленні з актуальними правилами та принципами роботи
(у т.ч. етичними) з потенційними іноземними партнерами в рамках
провадження наукової діяльності, а також мати певний досвід у встановленні ділових міжнародних академічних відносин. Так, низький
рівень культури ведення наукоємного бізнесу в українських університетах вимагає від консультантів мережі EEN докладання значно
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більших зусиль на комунікацію та інформатизацію університетського
топ-менеджменту.
Таким чином, у контексті розвитку наукоємного бізнесу в університетах України відбувається становлення міжнародних мережевих
платформ. Такі платформи відкривають безліч нових можливостей
та перспектив у контексті активізації інноваційної діяльності дослідницьких університетів на мережевій основі, а насамперед Enterprise
Europe Network. Однак, на сьогодні ми маємо досить низький ступінь
інтеграції українських університетів у міжнародні мережі трансферу
технологій, зокрема у такі міжнародні структури підтримки наукоємних компаній, як EEN. Саме тому у сучасних наукових співробітників
та ІР-менеджерів потрібно розвивати рефлекси щодо необхідності
реагувати на інтенсивно-мінливе інформаційно-комунікаційне середовище, тренувати у них лідерські та інфраструктурні навички,
вміння моделювати й прогнозувати перспективи комерційного використання результатів власних наукових досліджень тощо.

Висновки до п'ятого розділу
Еволюційні перетворення в інноваційній діяльності зумовлюють
метаморфози у пріоритетах діяльності сучасних дослідницьких університетів. Якщо донедавна критерії університетського лідерства
визначалися креативністю та відповідністю суспільним запитам у навчальному процесі, то зараз перевагу здобув інноваційно-дослідницький аспект їх діяльності, що окреслює ряд завдань по налагодженню
продуктивної взаємодії між науковою ланкою і виробничою. Суттєве
підвищення продуктивності від такого поєднання можливе за налагодження ефективної роботи професійних посередників – центрів
трансферу технологій. Результативна робота таких осередків сучасного науково-технологічного менеджменту дозволить виробляти
оригінальну продукцію, надавати якісні послуги, що будуть конкурентоспроможними на національному і світовому рівнях.
1. В ході розгляду питання просування науково-прикладних українських академічних результатів на світові ринки крізь призму оцінки
інноваційного середовища здійснено аналіз структури, змісту та динаміки інноваційних індексів, а також виділено характеристики, які
найбільше впливають на формування рейтингових оцінок України та
на дифузію результатів академічних досліджень на міжнародних ринках інновацій.
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2. Враховуючи можливість безпосереднього доступу до платформи
EEN, нами було проведено масштабне міжнародне соціо-економічне
дослідження щодо просування української комерційно-привабливої
інтелектуальної продукції на світові ринки, в результаті якого з'ясовано, що одним із бар'єрів, що постають на шляху інтернаціональної
комерціалізації результатів вітчизняних академічних досліджень та
налагодження співробітництва з іноземними компаніями, які працюють у сфері розвитку наукоємного бізнесу, є ігнорування важливості піару власних комерційно-привабливих об'єктів інтелектуальної
власності за допомогою інструментів міжнародної платформи EEN.
Адже майже усі опитані респонденти були не проти дослідницької
співпраці з українськими університетами, зокрема з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка однак переважна
більшість не володіла інформацією про його вагомі наукові здобутки,
партнерські та наукові пошуки.
3. В ході розгляду індикаторів оцінювання інтелектуальної конкурентоспроможності університетів встановлено, що конкурентні
переваги сучасних дослідницьких університетів суттєво залежать
від великого спектру факторів, зокрема від обраної стратегії, а також
шляхів та заходів її реалізації. Окрім того потрібно постійно моніторити та слідувати трендам індикації академічної інтелектуальної конкурентоспроможності. Одним із таких трендів, що став предметом
гарячих дискусій в Україні, є проблема акивізації публікаційної активності вітчизняної наукової спільноти у виданнях, що індиксуються у
міжнародних базах даних Scopus та Web of Science. Запропоновано та
класифіковано набір індикаторів оцінювання інтелектуальної конкурентоспроможності університетів.
4. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення
проблеми вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності
засвідчила, що попри значну кількість наукових праць з оцінювання
об'єктів інтелектуальної власності, актуальна та ефективна методика
їх оцінювання в дослідницьких університетах нині відсутня. Однак
ця проблема постійно актуалізується на етапі трансформації інтелектуального продукту в повноцінний вид економічної діяльності.
Відтак, узагальнено аргументи та контраргументи в межах наукової
дискусії з питання пошуку оптимальної методики вартісного оцінювання інтелектуальних продуктів дослідницьких університетів.
Запропоновано методику оцінювання продукту інтелектуальної

420

праці в дослідницьких університетах. Висвітлено основні базові положення щодо запропонованої методики визначення техніко-економічної корисності інтелектуального продукту. У авторській методиці
удосконалено класифікацію оцінювання ОІВ та основні поняття, що
використовуються при проведенні оцінювання, види вартостей, методичні підходи до оцінювання та розрахунку вартості ОІВ, вимоги
до вихідної інформації, порядку оцінки та проведення розрахунків.
Проте особлива увага приділена основним положенням щодо оцінювання університетських результатів інтелектуальної діяльності.
Розроблені методичні рекомендації будуть корисними фахівцям з
вартісного оцінювання в ОІВ, при наданні послуг з проведення незалежного оцінювання, при проведенні внутрішнього оцінювання та
фахівцям з проведення експертизи щодо достовірності оцінювання.
5. У контексті з'ясування особливостей та складових елементів
оцінки, що визначає ефективність трансферу технологій у дослідницькому університеті систематизовано основні чинники, що впливають
на успіх у трансфері академічних технологій, а також визначено спектр
ключових показників (індикаторів, факторів, критеріїв) ефективності
діяльності офісів чи компаній, що здійснюють трансферу технологій,
зокрема результатів академічних досліджень. Запропоновано рівневу
послідовність оцінювання діяльності центру трансферу технологій.
6. Встановлено, що розширення можливостей активізації інноваційної діяльності дослідницьких університетів на мережевій основі
можливе завдяки розгортання в Україні проекту Enterprise Europe
Network. Наразі єдиним серед українських закладів вищої освіти,
членом Консорціуму європейської мережі підприємств (EEN), що
надає доступ науковцям Університету до технологічних запитів, є
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У контексті аналізу консультативних послуг для інноваційних компаній,
зокрема університетів, виокремлено стратегічні цілі роботи сучасного університету з платформою EEN, можливості використання
інструментів ЕEN у напрямі налагодження міжнародного науково-інноваційного академічного співробітництва, а також недоліки
використання мережевого інструменту ЕEN для розвитку академічного наукоємного бізнесу.
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ВИСНОВКИ
У монографії представлено нове вирішення науково-прикладної
проблеми щодо пошуку дієвих шляхів активізації трансферу технологій у дослідницьких університетах. Результати авторських досліджень,
отриманих на основі аналізу існуючих парадигм та науково-практичних засад технологічного трансферу, дозволили сформулювати
наступні узагальнення, висновки та пропозиції теоретико-методологічного, концептуального та прикладного характеру.
1. Сьогодні інноваційна діяльність являє собою складний механізм, що передбачає тісну взаємодію між різноманітними суб'єктами
економічних відносин, зокрема між бізнесом, дослідницькими університетами, науковцями, експертами, профільними агентствами,
органами державної влади та ін. Ретельний огляд сутнісних та суб'єктно-об'єктних характеристик технологічного трансферу дозволив
виявити стійку суб'єктно-об'єктну залежність у системі трансферу
технологій, а також удосконалити теоретичні положення системного підходу до визначення трансферу технологій як важливої соціально-економічної системи та основоположного фактору розвитку
сучасних дослідницьких університетів зокрема та економік інноваційного типу загалом. Застосовано концептуальний підхід до аналізу
змісту знаннєвих та комерційних компонент технологічного трансферу. Розгляд цілісних суб'єктно-об'єктних відносин дозволив характеризувати трансфер технологій в дослідницьких університетах як
необхідну умову їх еволюційного розвитку. Запропоновано власний
погляд на взаємини між учасниками трансферу технологій, а також
здійснено авторську класифікацію різних видів технологічного трансферу. Складено авторський чотирьохфазний процесний алгоритм
(модель) технологічного трансферу, в основі якого закладено 4 ключові фактори (мотивація, контроль, навчання та прийняття рішень),
що визначають його успішність та проаналізовано ряд інших факторів його успіху (довжина потоку, ширина потоку, динаміка, затрати,
активність та інтенсивність). У результаті опрацювання теоретичних
підходів до трактування змісту технологічного трансферу наведено
авторське визначення його сутності, що відображає інституційноорганізаційну природу формування відповідного інноваційно-комерційного середовища у дослідницьких університетах.
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2. Узагальнено зарубіжний досвід та світові тенденції організації
ефективної взаємодії науки та бізнесу. З'ясовано, що у країнах Європи основою розвитку та зростання провідних світових економік
стали новітні технології. Такий підхід штовхає сильні країни нарощувати свій технологічний потенціал – зокрема провідні країни Азії,
суттєво збільшувати витрати на науку – європейські країни, зокрема
Фінляндія, Швеція й азійські країни – Південна Корея, Японія, а також в буквальному сенсі, полювати на передові досягнення – Китай.
Висвітлено політику провідних країн світу стосовно пріоритетності
прав власності на університетські розробки та винаходи, а також
проаналізовано вплив державних інститутів на формування культури наукоємного підприємництва та утворення ефективної системи
трансферу технологій. Одним із найважливіших факторів нормативно-правового забезпечення інноваційно-розвинутих країн світу
є оперативність прийняття законодавчих актів, необхідних для розвитку науково-технічної та інноваційної галузей. Показано, що мірилом результативності комерціалізації науково-технічної продукції
є кількість комерціалізованих об'єктів інтелектуальної власності, а
також визначено фактори, що впливають на успішність прибуткової
реалізації університетських технологічних пропозицій. Так, в напрямі
патентування товарних знаків, промислових зразків та інших прав
інтелектуальної власності, країни Азії продовжують перевершувати
інші країни, які складають центр світової економіки. Тільки на Китай
припадає майже половина усіх заявок на патенти у світі. Виокремлено
основні дієві принципи організації технологічного трансферу. Сформульовано шляхи подальшої активізації трансферу технологій в сучасних дослідницьких університетах. Наведено авторське визначення
категорії «міжнародний трансфер технологій».
3. Встановлено, що організаційна структура та функціональне
навантаження типового центру трансферу технологій є досить розгорнутими. У міжнародній інноваційній екосистемі такі центри
виконують: комерціалізаційну, представницьку, посередницьку, інформаційну, консультаційну, комунікаційну, технологічну, експертну,
аналітичну, просвітницьку та інтегруючу роль. Розроблено модель
організаційної структури типового центру трансферу технологій для
дослідницьких університетів, а також виокремлено основні етапи технологічного трансферу й обґрунтовано принципи його організації.

423

Встановлено, що запорукою успішності технологічного трансферу
є проведення працівниками структур, що займатимуться налагодженням трансферу університетських технологій маркетингових та
патентно-кон'юнктурних досліджень по галузям ринку, а також здійснення зондування споживацького попиту на технологічному ринку.
Надання постійного менеджерського, маркетингового та юридичного супроводу у процесі комерціалізації результатів інтелектуальної
праці. Наведено авторське визначення категорії: «центр /департамент
трансферу технологій».
4. Проаналізовано трансформацію квінтесенції основних інноваційно-підприємницьких моделей у технологічному трансфері.
Виявлено принципи дії традиційної моделі трансферу технологій у
найвідоміших в світі дослідницьких університетах, а також інституційні проблеми, що виникають у процесі комерціалізації результатів
інтелектуальної діяльності. Показано, що поява нових моделей трансферу технологій зумовлена: новими формами конкуренції, змінами
у суспільних запитах та потребах, вибором способу реалізації технології, необхідністю збільшення доходу тощо. З'ясовано, що сучасний
зміст моделей трансферу технологій сформувався на основі попередніх теорій, що прямо чи опосередковано враховували: інтереси
дослідницької галузі, споживацькі запити та поведінку, державні пріоритети, а також особливості господарських взаємозв'язків між усіма
суб'єктами інноваційного процесу. Здійснено хронологічну систематизацію основних моделей трансферу технологій. Виявлено сильні та
слабкі сторони основних моделей технологічного трансферу, а також
продемонстровано важливість стратегічного планування при впровадженні процесу передачі академічних технологій. Доведено, що моделювання у наукоємному бізнесі здатне допомогти у попередженні
та вирішенні багатьох поширених проблем, з якими зараз стикаються
менеджери в процесі передачі технологій. З'ясовано, що маркетинговий етап є дуже важливим у традиційній моделі технологічного
трансферу, оскільки вона закладає основу для встановлення тісних
взаємовигідних партнерських зв'язків між університетами та промисловістю. Розкрито потенціал активізації технологічного трансферу у
дослідницьких університетах через призму концепції «відкритих» інновацій Г. Чесборо. Виявлено ризики та ймовірні конфлікти інтересів
цієї концепції. Проаналізовано переваги кругової моделі трансферу
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технологій Ф. Веласко. Показано стратегічні помилки, що допускаються у наукоємному бізнесі.
5. Здійснено авторський підхід до розгляду інтелектуальної власності у процесах активізації технологічного трансферу, зокрема визначено місце інтелектуальної власності у системі трансферу технологій.
Висвітлено дилему права власності на винахід, що створений університетським дослідником. Показано міжнародну практику регулювання відносин у царині інтелектуальної власності, зокрема тих, що
стосуються проблеми розподілу доходів, отриманих від комерційної
передачі академічних технологій бізнесу. Відзначено, що ключовим
фактором конкурентоспроможності провідних країн світу, у тому
числі країн Єврозони є втілення хороших ідей у творення затребуваних товарів і послуг, тобто активне використання ультрасучасних
технологій у господарчому економічному циклі. Так, на макрорівні в
суперництві за інтелектуальне лідерство важливими є соціально-економічна стабільність, належна матеріально-технічна та інтелектуальна база. Наразі доцільним є створення конкурентоспроможного
національного ринку знань, основними структурними елементами
якого буде інтелектуальна власність у формі юридично-закріплених
прав на результати інтелектуальної діяльності та інтегрована система
трансферу технологій, яка сприятиме розвитку інноваційного бізнесу
й комерціалізації наукоємних технологій в Україні. Наведено авторське визначення категорії «інтелектуальна власність».
6. Визначено місію і функції дослідницьких університетів на шляху
активізації інноваційних процесів у знаннєвій економіці. Встановлено,
що нині в академічному середовищі відбувається перелом у самоіндентифікації класичних університетів. Зокрема показано, що сучасні
університети стали значно більше приділяти уваги дослідницькому
напряму свого розвитку, суттєво збільшуючи свої прибутки від реалізації результатів інтелектуальної праці. Наведено фактори еволюційної інституційної та соціально-економічної трансформації сучасних
університетів. Показано етапи комбінованої моделі процесу трансферу технологій, що використовується в практиці зарубіжних, насамперед американських університетів. Здійснено порівняльний аналіз
університетів-лідерів в отриманні патентів у 2018 р. та обсяг світових
прибутків від комерційного використання об'єктів інтелектуальної
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власності у 2018 р. Наведено авторське визначення категорії «підприємницький університет дослідницького типу».
7. Представлено аналіз сучасної зарубіжної практики активізації
технологічного трансферу у дослідницьких університетах світу. Зокрема, здійснено порівняльний огляд тенденцій розвитку академічного
бізнесу. Показано, що зараз у провідних університетах світу успішно
поєднано освіту й науку з комерційною діяльністю, тобто, розвиток
інноваційного підприємництва стає однією з трьох головних завдань
діяльності прогресивних університетів. Наукоємна взаємодія університетів та бізнесу стає все більш конструктивною і взаємовигідною,
що насамперед обумовлено виробленням сучасного стратегічно-орієнтованого стилю партнерської поведінки, який передбачає активний
обмін знаннями, технологіями, актуальною інформацією та кадрами.
Основи такої взаємодії закріплено на законодавчому рівні в багатьох
розвинутих країнах світу, зокрема, для німецьких університетів в законі про вищу освіту Німеччини. Визначено місце трансферу технологій у формуванні сучасного дослідницького університету. Наведено
інфографіку витрат на НДДКР у різних країнах світу, а також проаналізовано 10 найбільших інноваційних екосистем світу у 2019 р. Показано
організаційну структуру трансферу технологій в університеті Мартіна
Лютера Галле-Віттенберг у Німеччині та доведено, що основною рушійною силою в академічному підприємництві є заходи щодо посилення
підприємницького духу. Представлено фактори успішності стартапу та
проаналізовано спільні та індивідуальні фактори інноваційного успіху
у провідних країнах світу (США, ФРН, КНР).
8. З'ясовано інституційні особливості теоретико-практичних засад розвитку трансферу технологій, а також проаналізовано інституційне забезпечення активізації технологічного трансферу у знаннєвій
економіці. Проаналізовано вплив державних інститутів на розвиток системи трансферу технологій (держава як замовник і як посередник в передачі технологій). Доведено, що в нинішніх непростих
умовах глобальних геополітичних викликів, кризових потрясінь та
соціально-економічних трансформацій євроінтеграційна політика в
освітньо-науковій сфері України супроводжується інституційними
змінами, які стали каталізаторами сутнісної трансформації університетів, зумовивши підприємницький рух, однак невідповідності, ризики та прорахунки гальмують його. Показано, що на якість
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організації творення інновацій впливає не тип державного устрою, а
сила політичної волі державотворців. Виокремлено типи державної
академічної інноваційної політики та методи, механізми й інструменти впливу держави на університетське інноваційне середовище.
Встановлено інститути розвитку трансферу технологій та визначено
шляхи формування інституційного середовища як потужного фактору підтримки діяльності науковців, а також показано інфраструктурні дисбаланси, що відображають інституційну розбалансованість
в розвитку інноваційних процесів української економіки, визначено
інституційні бар'єри активізації трансферу технологій та стимулюючі
чинники для посилення генерування інновацій в сучасній українській
економіці. Доведено, що основою усталених партнерських альянсів
між урядовцями, науковцями та бізнесменами є розуміння спільної
мети, готовність до змін та оперативне реагування на виклики, що
виникають на шляху досягнення спільних цілей. Проаналізовано 10
найінноваційніших економік світу 2019 р. Встановлено, що потужним
двигуном передачі технологій є стимули, а не заборони та показано,
що більшість держав законодавчо закріпило стимулюючий розподіл
прибутку між окремим дослідником, інститутом і посередником, що
сприяє трансферу технологій. Значних успіхів у реалізації комплексу
стимулюючих інституційних чинників досягла Південна Корея, яка є
лідером у рейтингу інноваційних економік світу.
9. Проаналізовано кращі світові практики стратегічного управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в дослідницьких університетах. Виявлено принципи успішного управління
Встановлено основні організаційні форми трансферу технологій.
Виокремлено закономірності комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності у контексті посилення значимості знань та систематизовано основні стратегії управління інтелектуальною власністю
в сучасних університетах. Встановлено, що вагомою умовою розвитку
академічного інноваційного підприємництва є рівень фінансування
науки. Проаналізовано вплив рівня фінансування НДР на комерціалізацію результатів інтелектуальної діяльності у розвинутих країнах
світу у 2018/19 рр. Доведено, що стратегії, які реалізуються в університетах, вимагають використання ефективних інструментів моніторингу їх результативності, а тому ІВ не можуть управляти фахівці,
які не беруть активної участі у формуванні та реалізації відповідних
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стратегій. На основі використаного автором порівняння рейтингів
університетів світу та здійсненого SWOT-аналізу перспектив діяльності старт-ап чи спін-офф проектів на базі університетів в Україні.
Проведено аналіз залежності між масштабом витрат на науково-дослідну діяльність та рівнем отриманих результатів інноваційних досягнень. Наведено авторське визначення категорій: «старт-ап» та
«спін-оф» «науковий парк» та «технологічний парк».
10. Визначено основні інструменти трансферу знань та технологій,
а також проаналізовано кращі світові маркетингові практики успішної дифузії інновацій. Обґрунтовано, що засоби масової інформації,
зокрема соціальні мережі є потужним недорогим інструментом, який
дозволяє використовувати дієві прийоми для ефективного просування інноваційного продукту на ринок. Описано можливі небезпеки,
що можуть формуватися у результаті оприлюднення недостатньо захищених комерційно-привабливих результатів інтелектуальної праці.
Надано практичні рекомендації, щодо активізації наукоємного підприємництва, надто щодо популяризації інноваційно-інвестиційної
діяльності та налагодження продуктивної міжнародної співпраці –
процес передачі на ринок комерційно-привабливих результатів експериментально-дослідницької діяльності запропоновано розглядати на
основі методології мережевого маркетингу, зокрема рекомендовано
активне використання інформаційно-комунікаційного інструментарію передачі знань та технологій, а саме мас-медіа та Інтернет-соціальних платформ, таких як Instagram, Twitter, LinkedIn чи YouTube,
або спеціалізованих та сертифікованих пошуково-комунікаційних
міжнародних платформ таких як Європейська мережа підприємств
(Enterprise Europe Network).
11. Розглянуто сучасні тенденції фінансування теоретико-прикладних науково-дослідних та конструкторських робіт у дослідницьких університетах. Встановлено, що наразі дослідники розвинутих
країн світу, у т.ч. в США та Великобританії окрім провадження науково-експерементальної діяльності змушені вести жорстку конкурентну боротьбу за фінансові ресурси. З'ясовано, що цей факт має
глибокі психологічні наслідки для наукової спільноти. Визначено основні джерела фінансування університетських наукових досліджень
у дослідницьких університетах, зокрема у США та Великобританії.
З'ясовано, що останніми роками з'явилися нові та комбіновані види
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фінансування науки: виділення цільових стипендій чи грантів, затвердження стратегічних програм, сприяння створенню наукоємних
інкубаторів, науко-технологічних парків, а також надання пільгових
кредитів, митних пільг та ін. У деяких розвинених країнах, з метою
стимулювання діяльності приватних наукоємних компаній на основі
використання згенерованих у дослідницьких університетах технологій, було погоджено й ряд податкових пільг.
12. Визначено ризики, що можуть виникати в процесі реалізації
стратегії комерціалізації дослідницької продукції в підприємницькому університеті. Акцентовано увагу на дилемі забезпечення безпеки та надійності провадження наукоємного бізнесу, що обумовлює
потребу в постійному аналізі тенденцій та ризиків у технологічному
трансфері. Здійснена комплексна оцінка ризиків переходу на інноваційну модель функціонування українських університетів дослідницького типу показала, що найбільш ймовірними у повсякчасній
практиці є організаційні та кадрові помилки, прорахунки у виборі
інституційних та ринкових методів активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу та ін. З метою мінімізації таких ризиків та інвестиційно-інноваційних втрат варто здійснювати попередні маркетингові
розвідки на предмет визначення перспектив наукового проекту, потенційних конкурентів чи клієнтів, а також працювати над розвитком
системи страхування інвестиційних та інноваційних ризиків.
13. Розкрито основи становлення наукоємного бізнес-середовища
в Україні, зокрема в університетах. Виявлено та проаналізовано суперечності активізації технологічного трансферу в українських університетах дослідницького типу. Проведено експертні соціо-економічні
розвідки, що дало можливість: отримати та узагальнити думки експертів в українській дослідницькій сфері, щодо проблем розвитку
трансферу технологій у вітчизняних університетах, які працюють
над продукуванням новацій; інтегрувати одержані гіпотези й висновки у розробку стратегічних підходів до формування інноваційного
підприємницького клімату, розвитку наукоємного бізнесу та налагодження успішного трансферу технологій в університетах України.
Так, на основі складеного автором опитувальника та проведених соціо-економічних розвідок встановлено та розкрито причини гальмування процесу активізації комерційного трансферу технологій
в українських університетах, а саме: приділення недостатньої уваги
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викладанню студентам та магістрам основоположних у цьому зв'язку
дисциплін (інноваційного менеджменту, високотехнологічного маркетингу та наукоємного підприємництва); формальний підхід до
ліцензування або продаж комерційно-перспективних університетських ОІВ – у більшості українських університетів спеціалізовані
департаменти по трансферу технологій просто відсутні, через це просування результатів наукових досліджень покладається на інший, не
кваліфікований у таких питаннях персонал, як їх додатковий обов'язок; університетські винахідники вкрай рідко самостійно проводять
попередні маркетингові розвідки перед початком реалізації своїх
ідей, а тому не мають уявлення про зацікавленість ними потенційними користувачами чи партнерами тощо. Визначено шляхи налагодження ефективних механізмів співробітництва науки та бізнесу,
а також напрями активізації трансферу технологій в Україні (нормативно-правові, фінансової-економічні та структурно-організаційні)
та запропоновано доповнення й зміни в межах цих напрямів (заміни
у законодавстві, податковій системі тощо), а також сформульовано
рекомендації й кроки щодо примноження небюджетних джерел фінансування університетської інноваційно-дослідницької діяльності в
Україні, зокрема завдяки піднесенню прибутковості об'єктів інтелектуальної власності та створенню малих інноваційних підприємств.
14. Проаналізовано основні законодавчі та урядові ініціативи в
Україні у сфері інноваційної діяльності та формування ринку наукової і науково-технічної продукції. Визначено чинники, які суттєво гальмують процес розвитку інноваційної діяльності та важливі
інструменти державної політики щодо активізації інноваційної
діяльності та трансферу технологій в Україні, а також розроблено
рекомендації щодо імплементації європейських основ управління
технологічним трансфером у вітчизняну практику, зокрема щодо
вдосконалення державного регулювання системи трансферу технологій, а саме потребу у:
–– стимулюванні розвитку науково-дослідної діяльності, а саме: фінансування її на достатньому для ефективного інноваційного
розвитку рівні (не менш ніж 3 % від ВВП згідно з міжнародними
стандартами, або хоча б дотримання норми фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні на рівні
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1,7 % від ВВП, що передбачено ст.48 чинного Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»);
–– наданні пільгових кредитів підприємствам і організаціям, що генерують інновації та здійснюють їх комерціалізацію;
–– заохоченні розвитку інфраструктури інноваційної діяльності за
рахунок створення різноманітних національних та регіональних
програм, так як це зараз відбувається в провідних країнах ЄС;
–– фінансуванні створення окремих технологічних зон при провідних університетах або однієї великої зони для окремих регіонів,
але з обов'язковим виділенням власних секторів в такій зоні для
провідних університетів; стимулювати утворення цільових інвестиційних фондів; диференціювати податки, надати інші цікаві
преференції для розвитку інноваційного бізнесу.
15. Показано, що масштаби і рівень розвитку процесу комерціалізації науково-дослідних розробок в Україні, а також конкурентоспроможність вітчизняної продукції поки не відповідають ні сучасним
потребам розвитку національної інноваційної системи, ні відповідним показникам і тенденціям розвинених країн світу. З'ясовано, що
пріоритетом технологічного трансферу українських університетів
має бути інтернаціоналізація цього процесу. Доведено, що втілення
ідеї активізації інноваційно-інвестиційного руху у вітчизняних університетах має передбачати апгрейд наявної інноваційно-орієнтованої інфраструктури та вироблення дієвого плану дій для таких
закладів, у яких досить добре зберігся матеріально-технічний та інтелектуальний фундамент. На основі використаних широкого спектру
дослідницьких методів, зокрема методів економічного (PEST- аналізу
і SWOT-аналізу) та логіко-структурного аналізу та ін. запропоновано
стратегічні підходи щодо активізації академічного підприємництва
в сучасних мега-університетах, що загалом передбачає активізацію
провадження дослідницької діяльності у контексті просвітництва
міжнародного академічного підприємництва як імперативу розвитку
високотехнологічної, експорто-орієнтованої та соціально-відповідальної моделі економіки та комерціалізації дослідницької продукції.
16. Доведено, що наразі ефективним засобом нарощування вітчизняного інноваційно-наукового потенціалу є інтеграція України
у світовий, зокрема європейський економіко-технологічний простір,
тобто налагодження міжнародного науково-технічного співробітництва. Обґрунтовано рекомендації щодо імплементації європейських
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основ управління технологічним трансфером у вітчизняну практику.
У цьому зв'язку впровадження інновацій, модернізація виробництва,
піднесення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств є важливими невідкладними стратегічними завданнями
розвитку національної економіки. Показано, що національний науково-технічний потенціал здатний забезпечити реалізацію процесу
ефективного інноваційного підйому, що задіє позитивні зміни в економіці та інших сферах суспільного життя за умови забезпечення реальної державної підтримки та створення сприятливого середовища
для розвитку інновацій. Висвітлено напрями та шляхи формування
ефективної інфраструктурної підтримки системи трансферу технологій в Україні, зокрема в університетах, у контексті технологічної та
знаннєвої інтеграції у світовий соціо-економічний простір.
17. Сформульовано переваги та можливості формування культури
академічного підприємництва в університетах України. Зокрема доведено, що розвиток університетського інтелектуального бізнесу, що
актуалізується й в Україні в межах творення дієвої інноваційно-інвестиційної моделі вітчизняної економіки та реалізації євро-інтеграційного політико-економічного вектору, є важливим напрямом
діяльності сучасних університетів. Наразі консолідація української
науки з європейським трансфером знань та технологій набуває обертів, проте у нашій країні наукоємний бізнес наштовхується на ряд
стримуючих факторів. Розкрито особливості управлінської трансформації в науково-дослідному середовищі України в сучасних
ринкових умовах. Виокремлено певні досягнення та основні прорахунки українських університетів на шляху формування академічного
підприємництва, а також надано ряд рекомендацій щодо усунення
складнощів при інтеграції знань та технологій у світовий науковий
простір. Велику увагу приділено висвітленню практики університетського технологічного трансферу в Україні, зокрема досвіду Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18. Здійснено аналіз інноваційних показників, які впливають на
позиції України у відповідних міжнародних рейтингах. В рамках
з'ясування особливостей просування української комерційно-привабливої інтелектуальної продукції на світові ринки та на основі
використання ресурсів платформи EEN проведено масштабне інтернаціональне соціо-економічне дослідження, яке показало, що в
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українських університетах недостатньо використовуються багатоспекторні піар-акції задля популяризації вітчизняної науки закордоном, через що вона залишається маловідомою. Втім, дане питання
відрізняється й рядом дискусійних моментів, зокрема фактори, що
найбільше впливають на динамічний розвиток дослідницьких університетів, також досі спірні в наукових колах є урядові заходи по
інтенсифікації публікаційної активності вітчизняних науковців у виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних Scopus та Web of
Science, досі стикаються з висновками опонентів.
19. Узагальнено аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання пошуку оптимальної методики вартісного оцінювання
інтелектуальних продуктів дослідницьких університетів. Запропоновано авторську методику оцінювання продукту інтелектуальної
праці в дослідницьких університетах. Особлива увага приділена основним положенням щодо оцінювання університетських результатів
інтелектуальної діяльності. Встановлено та проаналізовано основні
індикатори оцінювання інтелектуальної конкурентоспроможності
університетів. Розроблено авторську методику оцінювання ефективності трансферу технологій у дослідницькому університеті, що має
бути основою для організації їх комерційно-орієнтованої інтелектуальної діяльності.
20. Висвітлено практичні заходи та адміністративні рішення
вуправлінні процесом трансферу технологій у провідних українських
університетах, зокрема у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка. Визначено основні результати Університету в плані
популяризації та комерціалізації створеної вітчизняної науково-технічної продукції, а також останні досягнення, що отримані в процесі
співробітництва з Консорціумом EEN-Ukraine. Велику увагу приділено
перспективі повноцінної реалізації в Україні програми ЄС COSME, яка
дозволяє знайти міжнародних, насамперед європейських партнерів для
просування на ринках інноваційних продуктів та послуг. Встановлено,
що ефективна організація трансферу знань та технологій є основою
підприємницької діяльності в сучасних університетах. Виокремлено
стратегічні переваги співпраці сучасного університету з платформою
EEN. Представлено рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності в університетах завдяки співпраці з Консорціумом EEN-Ukraine,
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зокрема показано можливості та сформульовано цілі роботи сучасного
університету з платформою EEN.
У контексті поглиблення міжнародного інноваційного співробітництва інтеграція української освіти та науки у європейський трансфер знань набуває обертів, а тому у подальших дослідженнях ватро
належно оцінити й фінансові можливості, що отримує й може отримати українська наукова спільнота від євро-інтеграційного процесу.
На нашу думку, розробка дієвої урядової політики прискорення інноваційного розвитку України та її інтелектуальної інтеграції у міжнародний економічний простір шляхом мотивації дослідників на
основі активізації комерційного трансферу академічних технологій
має стати пріоритетною у найближчому майбутньому нашої держави.
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