
УДК 657.05 
ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО 

ПРОДУКТУ 
 

А. Г. Жарінова, д. е. н., доцент, І. О. Цибенко, здобувач, Київський національний університет 
будівництва і архітектури, tsyb2012@ukr.net 

 
Стаття присвячена проблемам комерціалізації інтелектуального продукту в будівниц-

тві, які пов’язані з технологічною, конкурентною, ринковою невизначеністю і ризиком. Роз-
глянуто особливості комерціалізації інтелектуальної власності, яка виникає при використанні 
результатів інтелектуальної діяльності на умовах укладання договорів між співавторами па-
тенту; між власниками патенту й авторами у зв'язку з виплатою винагороди за використання 
об'єкта промислової власності; між власниками патенту під час комерційної реалізації інте-
лектуального продукту. Наголошено, що комерціалізація є найважливішим елементом інно-
ваційного процесу. 
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Постановка проблеми. Для ефектив-

ного здійснення процесу комерціалізації ін-
телектуальної власності у будівельних ком-
паніях необхідна реалізація інноваційної 
стратегії організації управління комерціалі-
зацією інтелектуальної власності в структурі 
організації, яка згодом зможе не тільки здій-
снювати процес комерціалізації перспектив-
них розробок, а й здійснювати безперервне і 
повне управління інтелектуальною власніс-
тю з метою найбільш повного використання 
її економічного потенціалу.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Окремі аспекти особливостей комер-
ціалізації інтелектуального продукту дослід-
жені у працях таких вчених як Базилевич В., 
Кендюхов О., Грик Я., Монастирний Е., Каз-
метский Дж., Малицький Б. та інші 
[1,5,6,7,12].  Питання пов’язані з комерціалі-
зацією інтелектуальних продуктів є акту-
альними й перебувають в полі зору суспіль-
ства, урядів, парламентів, приватного бізне-
су, самих науковців - оскільки саме вона ви-
значає конкурентоздатність товарів і, в оста-
точному підсумку, рівень життя населення. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є виокремлення проблем, з якими 
пов’язана комерціалізація інтелектуального 
продукту в будівництві з огляду на техноло-
гічну, конкурентну, ринкову невизначеність 
і ризик, а також формування напрямів їх ви-
рішення.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Сучасна ринкова інтелектуальна 
економіка – це змішана економіка, в якій 

інтелектуальний продукт створюється під 
впливом власних зусиль, що спрямовують 
підприємницьку активність на зростання 
інтелектуального капіталу, а держава регу-
лює цей процес, встановлюючи правову 
структуру бізнесу і контролюючи її додер-
жання. Інтелектуальна економіка зосеред-
жена на питаннях організації підприємниць-
кої діяльності, які охоплюють організаційні 
форми й правові основи бізнесу, методи ці-
ноутворення та оцінки вартості інтелекту-
ального продукту, особливості та проблеми 
комерціалізації інтелектуального продукту, 
засоби мобілізації інтелектуального капіта-
лу, систему сучасного обліку, фінансових 
відносин та процедуру укладання угод [1–5].  

Однією з основних причин низького 
рівня комерціалізації інтелектуальних про-
дуктів в Україні є відсутність послідовної 
політики у області оцінки об’єктів інтелек-
туальної власності, що негативно впливає 
при пошуку інвесторів для виведення на ри-
нок нових інтелектуальних продуктів, так як 
для комерціалізації підприємства змушені 
залучати великих інвесторів як приватних 
так і державних, яким необхідно подати ін-
формацію про вартість об’єкта інтелекту-
альної вартості. В цих умовах для здійснен-
ня комерційної реалізації інтелектуального 
продукту важливо щоб творці цього продук-
ту і його можливі покупці розуміли один 
одного і оцінювали інтелектуальний про-
дукт з єдиних позицій. 

Комерціалізація інтелектуальних про-
дуктів дає досить широкий спектр страте-
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гічних підходів та можливостей щодо особ-
ливого поводження з об’єктами права інте-
лектуальної власності. А саме: право на 
отримання патенту, know-how; трансфер  
технології – know-why; право на обладнан-
ня, яке використається в процесі Дослід-
ження + Розвиток (R & D); гарантії, що па-
тент або інші об’єкти права інтелектуальної 
власності не порушують права третіх осіб; 
право представляти свої наукові досліджен-
ня у випадку якщо патент має наукові ре-
зультати, та/або пов'язаний із іншими вида-
ми діяльності, які можуть бути комерціалі-
зованими, або ж набувати права інтелекту-
альної власності. 

Комерціалізація є найважливішим 
елементом інноваційного процесу. Як вва-
жає Дж. Казметський, «комерціалізація ... 
являє собою процес, за допомогою якого 
результати НДДКР своєчасно трансформу-
ються в продукти і послуги на ринку» [6]. 
На думку Я. М. Гріка і Е. А. Монастирного, 
комерціалізація інноваційної ідеї представ-
ляє отримання доходу від її продажу або ви-
користання у власному виробництві [7]. Ве-
ликий економічний словник дає наступне 
визначення: «Комерціалізація – це підпо-
рядкування діяльності цілям отримання 
прибутку» [10–12]. Але зазначені визначен-
ня недостатні. Зокрема, визначення Дж. Ка-
зметского вказує на можливість розриву 
інноваційного процесу на дві частини: влас-
не розробка новацій і їх трансформація в 
ринкові продукти, в той час як процес ко-
мерціалізації повинен нерозривно пов'язува-
ти обидва ці етапи. Крім того, не вказано, 
які терміни комерціалізації варто вважати 
«своєчасними».  

Отже, комерціалізація – це процес  
трансформації результатів НДДКР, що збе-
рігають свою ринкову актуальність і затре-
буваність, в продукти і послуги на ринку з 
метою отримання доходу від їх продажу, лі-
цензування або самостійного використання. 
При цьому процес комерціалізації передба-
чає пошук, оцінку (експертизу) і відбір но-
вацій для фінансування, залучення коштів, 
юридичне закріплення прав на майбутню 
інтелектуальну власність (новацію), впро-
вадження новації у виробництво, а також 
подальшу модифікацію і супровід інтелек-
туального продукту. Оскільки комерціаліза-
ція нерозривно пов'язана з інноваційною ді-

яльністю, очевидною стає необхідність за-
безпечення їх тісному взаємозв'язку. Сьо-
годні такою можливістю володіють, перш за 
все, будівельні компанії, на базі яких мож-
ливе створення інноваційних фірм, венчур-
них наукомістких структур різних форм 
власності, а також таких якісно нових еко-
номічних утворень, як бізнес інноваційні 
центри, інкубатори бізнесу, технопарки, ін-
жинірингові центри, інноваційні кластери, 
консалтингові фірми і т.ін. Кінцевим ре-
зультатом інноваційної діяльності будівель-
них компаній є створення якого-небудь но-
вовведення, проте процес комерціалізації 
повинен бути не тільки безперервним, як і 
сам інноваційний пошук, але він також по-
винен починатися ще до закінчення розро-
бок.  

Комерціалізація інтелектуальної влас-
ності виникає при використанні результатів 
інтелектуальної діяльності на умовах укла-
дання договорів, наприклад, між співавто-
рами патенту; між власниками патенту й ав-
торами у зв'язку з виплатою винагороди за 
використання об'єкта промислової власнос-
ті; між власниками патенту під час комер-
ційної реалізації інтелектуального продукту 
та ін. Договори про передачу права власнос-
ті, як зазначено чинним законодавством Ук-
раїни, слід здійснювати у письмовій формі і 
зареєструвати у чинному порядку. 

Зарубіжний дозвід комерціалізації ін-
телектуальних продуктів показав, що на   
відміну від вітчизняних підприємств і ком-
паній, специфічні особливості інтелектуаль-
них продуктів, їх потенціал втілення, напри-
клад, в дохідні нематеріальні активи – об'єкт 
пильної уваги у високотехнологічних ком-
паніях розвинених країн. Ними цілеспрямо-
вано додаються імпульси до реалізації ендо-
генного механізму саморозвитку і самовід-
творення, здатності нових інтелектуальних 
продуктів генерувати і поширювати елемен-
ти передових технологічних укладів. 

Сьогодні у всьому світі динамічно роз-
виваються і адекватні інституційні структу-
ри реалізації комерційного потенціалу під-
приємств і організацій, включаючи гібридні, 
– кластери, мережева взаємодія, альянси, 
партнерства, франчайзинг, лізинг тощо. Все 
це, безумовно, забезпечує суттєві конку-
рентні переваги лідерам високотехнологіч-
ного виробництва і дозволяє їм отримувати 
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високі прибутки і надприбутки. 
Найбільш успішні компанії, особливо 

в інформаційно-технологічній сфері, ство-
рюють світові технологічні стандарти, тех-
нологічні платформи, що дозволяє лідерам, 
найчастіше монополістам, стабільно отри-
мувати не тільки високий прибуток, але й 
винагороду – технологічну ренту (переваж-
но у вигляді роялті) з інших учасників рин-
ку, які змушені слідувати цим стандартам. 

Успіх такої стратегії і тактики зару-
біжних високотехнологічних компаній ви-
значається багато в чому, на нашу думку, 
науково обгрунтованою і всебічною оцін-
кою потенціалу інтелектуальних продуктів 
на всіх її рівнях, вивченням можливостей 
комерціалізації з урахуванням багатогран-
ності цих продуктів, діалектики їх метамор-
фоз за видами, формами, комбінаціям вті-
лень при введенні в господарський оборот 
та може бути обраний як приклад для роз-
витку і комерціалізації інтелектуальних 
продуктів будівельних організацій. У висо-
котехнологічних компаніях світу ці особли-
вості інтелектуальних продуктів, можливос-
ті їх різноманітних варіацій активно реалі-
зуються.  

Перш за все, в процесі комерціалізації 
інтелектуальних продуктів будівельної галу-
зі потрібно здійснити пошук і відбір проек-
тів для впровадження у виробництво ще до 
закінчення НДР. Пошук інноваційних прое-
ктів здійснюється відповідно до критеріїв, 
які висуваються до них суб'єктом комерціа-
лізації. Зокрема, оскільки мова йде, перш за 
все, про будівельні компанії, відбір іннова-
ційних проектів може здійснюватися згідно 
стратегії компанії. На наступному етапі 
процесу комерціалізації необхідно залучити 
інвестиції для фінансування впровадження 
новації. Оскільки самі будівельні компанії 
не мають достатньо вільних коштів для фі-
нансування розробок, тут важливим момен-
том є наявність налагоджених контактів з 
потенційними споживачами інноваційних 
продуктів і послуг.  

Третій етап процесу комерціалізації 
інтелектуальних будівельних продуктів – 
розподіл і закріплення прав на інтелекту-
альну власність. Закріплення авторських 
прав і продовження процесу комерціалізації 
інтелектуальної власності є єдино прийнят-
ним механізмом впровадження інновацій в 

реальний промисловий сектор, що враховує 
інтереси правовласників, розробників і за-
мовників новації. Нарешті, останнім етапом 
комерціалізації є впровадження новації у 
виробництво з подальшим їх доопрацюван-
ням і технікоправовим супроводом. На да-
ному етапі здійснюється кінцева мета про-
цесу комерціалізації: новація реалізується в 
конкретному ринковому продукті, принося-
чи прибуток. Незважаючи на величезні   
можливості, які таїть в собі ринок інтелек-
туальної власності в Україні, варто відзна-
чити проблемний характер комерціалізації, а 
саме: деякі закони допускають помилки і 
встановлюють суперечливі правові режими; 
існує плутанина у визначенні правового ста-
тусу окремих видів інтелектуальної продук-
ції, відсутності даних для широкого застосу-
вання ефективних економетричних методів, 
розроблених західною і вітчизняною нау-
кою, що необхідно для одного з найважли-
віших завдань процесу комерціалізації – 
оцінки інновації та оцінки її комерціалізації.  

Висновки. Підсумовуючи вищевикла-
дене, приходимо висновку, що досвід реалі-
зації складної системи комерціалізації тако-
го багатогранного об'єкта, як інтелектуальні 
продукти постійно пов'язаний з технологіч-
ною, конкурентною, ринковою невизначе-
ністю і ризиком. Технологічна невизначе-
ність обумовлена комплексом проблем, що 
ускладнюють досягнення високих техноло-
гічних параметрів. Конкурентна і ринкова 
невизначеність також мають специфічні 
особливості для інтелектуальних продуктів. 
Ця невизначеність посилюється й іманентно 
притаманним ринковій економіці характе-
ром циклічного розвитку. 

Отже, одним з провідних інструментів 
мінімізації ризиків всіх учасників процесу 
комерціалізації, мобілізації факторів, реалі-
зації потенціалу інтелектуальних продуктів, 
є, на наш погляд, розробка адекватних еко-
номіко-математичних моделей, яким, на   
відміну від бізнес-моделей, у вітчизняній 
теорії та практиці, приділяється недостатньо 
уваги. 
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОДУКТА 
А. Г. Жаринова, д. э. н., доцент, И. О. Цыбенко, соискатель, Киевский национальный         

университет строительства и архитектуры 
 

Статья посвящена проблемам коммерциализации интеллектуального продукта в строи-
тельстве связанного использовании результатов интеллектуальной деятельности на условиях 
заключения договоров между соавторами патента; между владельцами патента и авторами в 
связи с выплатой вознаграждения за использование объекта промышленной собственности; 
между владельцами патента при коммерческой реализации интеллектуального продукта. 
Отмечено, что коммерциализация является важнейшим элементом с технологической, кон-
курентной, рыночной неопределенностью и риском. Рассмотрены особенности коммер-
циализации интеллектуальной собственности возникающие при инновационного процесса. 

Ключевые слова: коммерциализация, интеллектуальный продукт, строительная от-
расль, интеллектуальные ресурсы, интеллектуальная экономика. 

 
PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL CONSTRUCTION 

PRODUCTS 
A. H. Gharinova, D.E., Ass. Professor, I. О. Tsybenko, applicant, Kyiv National University of 

Construction and Architecture 
 

The problems of commercialization of intellectual product in construction connected with 
technological, competitive, market uncertainty and risk are dealt with. Specific features of intellec-
tual property commercialization are considered, in particular the ones that arises when using the re-
sults of intellectual activity on the terms of concluding agreements between coauthors of the patent; 
between the owners of the patent and the authors in connection with the payment of remuneration 
for the use of the industrial property object; between the owners of the patent during the commercial 
realization of the intellectual product. It is emphasized that commercialization is an essential ele-
ment with technological, competitive and market uncertainty and risk. Specific features of intellec-
tual property commercialization of intellectual property in the innovation process are considered. 

Keywords: commercialization, intellectual product, construction industry, intellectual re-
sources, intellectual economy. 
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