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Комерціалізація інновацій 
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Анотація: Досліджуються процеси комерціалізації сільськогосподарських винаходів 

і розробок та їх впровадження в практику господарської діяльності підприємств 

АПК у вигляді інноваційних технологій. Виявлено потенціал для комерціалізації 
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досліджень і розробок в АПК, визначено основні джерела надходження інноваційних 
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Анотація: Визначено особливості ринкової реалізації результатів наукових розробок 

та недоліки, які спричиняють подвійне розуміння і неузгодженість окремих 

положень законодавства. 

 

20. Вікулова А. Державне стимулювання комерціалізації інтелектуальної власності / 

А. Вікулова // Вісн. Київськ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Серія. Економіка. – 2013. - 

№ 11(152). - С.77-83.                 Р/1276 "Е" 

Кл. слова: інтелектуальна власність, комерціалізація інтелектуальної власності, 

інноваційна діяльність. 

 

21. Груздова Т. В. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності на 

провідних підприємствах фармацевтичної галузі / Т. В. Груздова // Проблеми науки. 

– 2014. - № 4-5. – С. 9-15.            Р/1101 

 

22. Дем’янчук Г. В. Трансфер технологій як засіб комерціалізації інновацій / Г. В. 

Дем’янчук // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Економічні науки. – 2013. – Т. 2., № 2. 

– С. 22-26.                     Р/1055 «Е» 

 

23. Дем’янчук Г. В. Комерціалізація технологічних інновацій як чинник розвитку 

економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / Дем’янчук Г. 

В. ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 21 с.          К 115649 33 

 

24. Жарінова А. Г. Концепція управління комерціалізацією інтелектуального 

капіталу / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7.- С. 17-29.

              Р/1545 

 

25. Коюда О. П. Комерціалізація інтелектуальної власності вищих навчальних 

закладів / О. П. Коюда // Проблеми створення наукових парків в Україні : 

монографія / О. П. Коюда. – Харків : СМІТ, 2013. – С. 229-249.              Р 347763 001 

 

http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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26. Логутова Т. Г.  Комерціалізація  інтелектуальних інвестицій в діяльності 

промислових підприємств / Т. Г. Логутова, Д. О. Дресвянніков, О. В. Полторацька // 

Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / за ред. В. Я. 

Швеця, М. С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Д. : 

НГУ, 2013. – С. 344-352.                Р350268 33 

 

27. Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, 

комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу : матер. VI 

міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2015 р., м. Дніпропетровськ / Нац. гірн. ун-т, 

Дніпропетр. торг.-пром. палата ; ред. В. Я. Швець. - Дн-ськ : НГУ, 2015. - 156 с.  

    Р 353774 33 

Кл. слова: інновації, економічний розвиток, бухгалтерський облік, інтелектуальна 

власність, матеріали конференцій.  

 

28. Шарко М. В. Коммерциализация интеллектуальной собственности при трансфере 

технологий в реальный сектор экономики / М. В. Шарко // Проблеми економіки. – 

2015. - № 1. – С. 168-173. 

 

29. Шатоха В. І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та 

підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В. І. Шатоха, О. Г. Величко, 

В. А. Полушенко // Наука та інновації. – 2014. - № 4. – С. 50-54.     Р/1928 

 

30. Цибульов П. М. Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та 

науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні / П. 

М. Цибульов, В. Ф. Корсун // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10., № 3. – С. 47-57.  

              Р/1928  

 

 

Комерціалізація науково-дослідної та науково-технічної діяльності 

 

 

31. Березняк Н. В. Діяльність інформаційно-аналітичних служб для супроводження 

комерціалізації результатів науково-технічної і інноваційної діяльності / Н. В. 

Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація. – 2011. - № 

4(50). – С. 3-7. 

 

32. Боголіб Т. М. Комерціалізація наукових розробок університетів / Т. М. Боголіб // 

Економіка України. – 2014. - № 1. – С.33-50.           Р/214 

 

33. Бутко М. П. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах 

поглиблення інтеграційних процесів / М. П. Бутко, О. В. Попело // Проблеми і 

перспективи економіки та управління. – 2015. - № 1(1). – С. 7-20.         Р/212 

http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9
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34. Груздова Т. В. Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної 

діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств / Т. В. 

Груздова // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2013. - Т. 2., № 3. – С. 59-

62.                            Р/1055 «Е» 

 

35. Давиденко С. В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в 

рамках технологічних та наукових парків у контексті впливу на економічну безпеку 

держави / С. В. Давиденко, О. О. Єгорова // Матеріали круглого столу 

«Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності»; м. Київ, 7 червня 2013 

р. – К. : КНТЕУ, 2013. – С. 26-31.  

 

36. Кваша Т. К. Форми і методи інформаційного забезпечення процесу 

комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок / Т. К. Кваша та ін. // 

Науково-технічна інформація. – 2012. - № 3. – С. 9-13. 

 

37. Карпаш О. М. Підходи до комерціалізації результатів наукових досліджень  / О. 

М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш // Методологія наукових досліджень: навч. 

посіб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – С. 190-240.              Р 352312 001 

 

38. Кирик С. М. Доцільність маркетингового забезпечення комерціалізації науково-

технічної продукції / С. М. Кирик // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - № 2. – С. 

99-104. 

 

39. Ковтуненко К. В. Обліково-аналітичне забезпечення процесу комерціалізації 

результатів науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів : монографія / 

К. В. Ковтуненко; Одес. нац. політехн. ун-т.  – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 

2012. – 148 с.  

 

40. Ковтуненко Ю. В. Особливості організації процесу комерціалізації інноваційних 

розробок високо-технологічних підприємств / Ю. В. Ковтуненко // Праці Одеського 

політехнічного ун-ту : наук. та наук.-вироб. зб. – Одеса, 2012. – Вип. 2(39). – С. 313-

317.                                Р/880 у 

 

41. Левіна Д. А. На шляху до комерціалізації наукових результатів / Д. А. Левіна та 

ін. // Вісн. національної АН України. - 2011. - № 9. - С. 18-24.  

 

 

42. Матвійчук А. Формування та розвиток науково-дослідної систему КНЕУ / А. 

Матвійчук // Вища школа : науково-практичне видання. - 2011. - № 12. - С. 93-97.  

Анотація: Наведені основні аспекти діяльності дослідницьких університетів, 

показана їх роль як центру освіти і науки. Продемонстровано, з якими труднощами 

стикаються дослідники університету у процесі пошуку коштів для виконання 
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наукових досліджень, та показана роль наукового парку як центру, здатного взяти 

на себе організацію процесу комерціалізації наукових розробок та пожвавлення 

інноваційної діяльності. 

 

43. Пирог О. В. Комерціалізація науково-технічних розробок в умовах розвитку 

постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Вісн. Дніпропетровського ун-ту. 

Серія: Менеджмент інновацій. – 2012. – Т. 20,  № 10/3. – Вип. 1 – С.58-67.  

Кл. слова: науков-технічні розробки, процес комерціалізації, вища освіта. 

 

44. Сичкаренко К. А. Мотивация ученых к коммерциализации результатов научно-

исследовательских работ: распределение награды исследователя /  К. А. Сичкаренко 

// Проблемы науки. – 2014. - № 7-8. – С. 18-26.          Р/1101 

 

45. Скляренко О. О. Шляхи та механізми комерціалізації результатів науково-

технічних проектів, виконаних в рамках державних програм / О. О. Скляренко, В. П. 

Маслов, Н. В. Качур, Г. М. Андросюк // Проблеми науки. - 2012. - № 9. - С. 15-22. 

                                       Р/1101 

 

46. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-

технічних розробок = Innovative process management in Ukraine: problems of 

commercialization of scientific and technological elaborations : тези доп. IV Міжнар. 

наук.-практ. відеоконф., Львів, 23-24 трав. 2012 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

Наук.-навч. ін-т економіки і менедж., Каф. менедж. орг., Рада молодих вчених ІНЕМ, 

ЛООВМГО "Молодіжний центр працевлаштування"  та ін. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2012. - 252 с.           Б 15187   33 

 

47. Філипова С. В. Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації 

результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх 

наукових підрозділів, що сприяє інноваційному розвитку України : монографія / С. 

В. Філипова, К. В. Ковтуненко, Л. О. Волощук, С. А. Нізяєва, І. О. Башинська; Одес. 

нац. політехн. ун-т. – О. : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 325 с.  

 

48. Цибульов П. М. Про комерціалізацію результатів досліджень науковими 

інститутами України / П. М. Цибульов, В. Ф. Корсун // Наука та інновації. - 2011. - 

№ 2. - С. 45-53.             Р/1928 

 

 

49. Чернега О. Б. Комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності як 

чинник економічного прогресу / О. Б. Чернега // Вісн. Черкаського університету, 

Серія «Економічні науки».  –  2015. - № 4(337). – С. 60-69.       Р/1433 
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50. Шелест В. Практичні аспекти бухгалтерського обліку нематеріальних активів / В. 

Шелест // Інтелектуальна власність. - 2014. - № 4(електр). - С. 39-47. 

Анотація: Розглядається питання процесів комерціалізації результатів науково-

технічної діяльності. Аспекти бухгалтерського обліку нематеріальних активів. 

Аналізуються методи комерціалізації інновацій, шляхи та умови надходження 

нематеріальних активів на підприємство. 

 

51. Casper S. The spill-over theory reversed: The impact of regional economies on the 

commercialization of university science = Зміна теорії перетікання: вплив регіональної 

економіки на комерціалізацію університетських знань // Research Policy. – 2013. - 

Mode of access: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733313000826 

- Direct contacts between university scientists and industry scientists are an important 

driver of academic commercialization processes. 

Прямі контакти між вченими університету та вченими виробництва – це 

важливий чинник процесів комерціалізації наукових знань. 

- The embeddedness of universities within regional social networks impacts university 

commercialization outcomes. 

Інтеграція університету у місцеву соціальну мережу впливає на результат 

комерціалізації університетських знань. 

- Patent data is used to map inventor networks within the San Francisco and Los Angeles 

regions during 1980–2005. 

Патентні дані використовуються для компонування мереж, де спілкувалися 

винахідники  в регіонах Сан-Франциско і Лос-Анджелесі у період 1980-2005 рр. 

- Higher academic commercialization rates in San Francisco compared to Los Angeles is 

correlated with differences in inventor networks. 

Високі показники  комерціалізації академічних знань у Сан-Франциско, в порівнянні з 

Лос-Анджелесом по різному співвідносяться у мережах винахідників. 

 

52. Symeonidou N. Commercialization strategy and internationalization outcomes in 

technology-based new ventures = Стратегія комерціалізації та інтернаціоналізації 

результатів діяльності нових технологічних підприємств / Noni Symeonidou // Journal 

of business venturing // 02.2017. – Mode of access: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261730109X 

- We investigate the effects of IP, product and hybrid commercialization strategies on 

startup internationalization outcomes. 

Ми досліджуємо вплив стратегій IP (Інформаційних банків даних), продуктів і 

стратегій гібридної комерціалізації на результати початку інтернаціоналізації. 

- Startups adopting product-based strategies are less likely to internationalize than those 

with hybrid or IP strategies. 

Стартапи, що втілюють стратегії  по виробництву конкретних продуктів, менш 

імовірно зможуть бути інтернаціоналізовані ніж стартапи, з гібридними або IP-

стратегіями. 

http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733313000826
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261730109X
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- Startups using IP strategies exhibit higher international intensity than those with hybrid 

and product strategies. 

Стартапи, що використовують стратегії в області ІР, мають більш високу 

міжнародну популярність, ніж ті, які працюють з  гібридними стратегіями або  

стратегіями по виробництву продуктів. 

- Compared with IP firms, hybrids are not disadvantaged when entering foreign markets, 

but have lower international intensity. 

У порівнянні з IP-фірмами, гібриди також будуть мати переваги при виході на 

зовнішні ринки, але будуть менш популярні на міжнародному рівні. 

 

 

Комерціалізація технологій 

 

 

53. Андрощук Г.  Комерціалізація технологій подвійного призначення: досвід США  

/ Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 1. - С. 51-

65.                 68.3.4 

Кл.слова: технології подвійного призначення  промислова власність, комерціалізація, 

державне стимулювання,  науково-технічні розробки,  іноземні технології, передача 

технологій, державне регулювання, державна регістрація,  непряме регулювання, 

упровадження технологій, механізм комерціалізації,  людський капітал, майнові 

права, експорт ліцензій, службові винаходи,  державна реєстрація, світовий 

експорт, загальнодоступна інформація,  контрактна практика. 

Аннотация: Рассмотрена система коммерциализации технологий в США: 

законодательная база, инновационная инфраструктура передачи технологий 

двойного назначения в гражданский сектор, основные организационные формы и 

методы коммерциализации результатов научно-технической деятельности, 

состояние, проблемы и перспективы коммерциализации технологий двойного 

назначения в Украине. 

 

54. Зозульов О. В. Процедура оцінювання можливості комерціалізації технології (на 

прикладі технології прямого відновлення заліза) / О. В. Зозульов, К. О. Скороход // 

Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ» : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 9. – С. 193-

199. 

 

55. Коцар Д. Ю. Коммерциализация внутрипроизводственных отношений в 

социально-экономических системах : монография / Д. Ю. Коцар, Ю. Г. Львова, О. В. 

Ткаченко, Г. Н. Кононенко; под науч. ред. В. А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2014. – 

292 с.                 Р 349533 33 

Аннотация: Рассмотрены организационные подходы при проектировании систем 

оперативного управления. Изложены результаты исследований методами 

коммерциализации внутрипроизводственных отношений в сложных 

саморегулируемых социально-экономических системах. Концептуально освещены 

http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9


 10 

основы проектирования систем оперативного управления промышленными 

предприятиями и учета производственных затрат. Проанализированы механизмы 

управления формированием прибыли промышленного предприятия. 

 

56. Ляшенко О. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій / О. 

Ляшенко / Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С. 24-26.      Р/1829 

 

57. Мокій А. І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права  : навч. посіб. 

/ А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова ; Львів. комерц. акад., Запоріз. ін-т екон. та 

інформ. технолог. - Львів : Магнолія-2006, 2012. - 272 с.  

- Особливості стратегічного маркетингу технологій і високотехнологічної 

продукції. Участь господарюючих суб'єктів України у міжнародній передачі 

технологій. 

 

58. Маслак О. І. Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного 

підприємства / О. І. Маслак, М. В. Маслак, О. О. Безручко // Актуальні проблеми 

економіки. - 2016. - № 5. - С. 171-181.           Р/1545 

Кл. слова: класифікація факторів розвитку трансферу технологій, трансфер 

технологій машинобудівних підприємств, організація виробництва, інноваційна 

діяльність, інновації в машинобудуванні, машинобудівні підприємства, виробничий 

потенціал, комерціалізація технологій, технологічні трансферти. 

 

59. Новікова І. Е. Розвиток системи трансферу технологій у Київському 

Національному Університеті імені Тараса Шевченка в контексті євроінтеграції / І. Е. 

Новікова, О. Р. Бедюх, М. В. Зенова // Київськ. нац. ун-т технол. та дизайну. Вісн. 

КНУТД. - 2016. - N 2(97). - С. 63-70.  

Кл. слова: науково-технічна продукція, трансфер технологій, комерціалізація.  

Анотація: У статті розглянуто практичні заходи з розвитку та адміністративні 

шляхи управління системою трансферу технологій у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. 

 

60. Одотюк І. В. Високотехнологічна сфера промисловості України: ресурсні 

можливості розвитку  : монографія / І. В. Одотюк, О. Б. Саліхова, Л. А. Мусіна та ін.; 

НАН України, ДУ "Ін-т  економіки та прогнозування  НАН України". – К., 2013. - 

392 с.  

- комерціалізація високих технологій. 

 

61. Петруненкова А. А. Коммерциализация технологий: российский и мировой опыт 

/ А. А. Петруненкова, Н. М. Фонштейн.  – М. : ЗелО, 1997. – 376 с. 

 

62. Шокин Ю. И. Инновационное развитие и коммерциализация технологий: 

создание эффективно работающих механизмов коммерциализации технологий из 

разных областей знаний / Ю. И. Шокин // Наука та інновація. - 2011. - № 4. - С. 88-

93.                Р/1928 

http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20
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63. Anderson D. M. Commercialization = Комерціалізація : [Електронний ресурс] /  

David M.  Anderson // Веб-сайт консалтингової компанії Half Cost Products & Design 

for Manufacturability. -   2017. – Режим доступу : 

 http://www.halfcostproducts.com/commercialization.htm 

 

- Commercialization is the process that converts ideas, research, or prototypes into viable 

products and production systems that retain the desired functionality, while designing them 

to be readily manufacturable at low cost and launched or implemented quickly with high 

quality designed in.  Commercialization also involves formulating effective manufacturing 

and supply chain strategies, devising implementation strategies, and implementing such 

strategies.   Commercialization may be a necessary step for commercial success for 

innovations coming from startup ventures or research efforts. 
 

- Комерціалізація це процес, який перетворює ідеї, дослідження, або прототипи в 

життєздатні продукти та системи продуктів, що зберігають необхідну 

функціональність; розробляючи дані продукти так, щоб вони були придатні для 

виробництва за низькою вартістю і запускалися або застосовувалися швидко та з 

високою якістю. Комерціалізація також включає в себе розробки ефективних 

стратегічних систем виробництва і постачання; стратегій застосування; та 

реалізацію даних стратегій. Комерціалізація може бути необхідним кроком для 

комерційного успіху інновацій, який приходить від підприємств або науково-

дослідних розробок.  
 

64. Elliott C. Collaborate and Innovate: The Impact of Academic Librarians on the 

Commercialization of University Technology = Співпраця та створення інновацій: 

вплив академічних бібліотекарів на комерціалізацію технологій університету / 

Cynthia Elliott, Jason Dewland, Jennifer Martin et. al. // Journal of Library Administration. 

– 01.2017. - Volume 57, Issue 1. – Mode of access: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2016.1215674?af=R&journalCode

=wjla20 

- The University of Arizona Library, in collaboration with the campus commercialization 

unit, created a partnership that contributes to the early development of inventions in the 

commercialization pipeline... 

- Бібліотека Університету штату Арізона у співпраці з відділом комерціалізації 

університетського містечка, створили партнерство, яке сприяє ранньому розвитку 

винаходів у процесі комерціалізації… 

 

65. Ghosh P. High platinum cost: obstacle or blessing for commercialization of low-

temperature fuel cell technologies = Висока вартість платини: перешкода чи благо для 

комерціалізації технологій низькотемпературних паливних елементів / Prakash Ghosh 

// Clean Technologies and Environmental Policy. – 03.2017. - Volume 19, Issue 2. – Mode 

of access: https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-016-1254-4 

http://www.halfcostproducts.com/commercialization.htm
http://www.halfcostproducts.com/dfm_article.htm
http://www.halfcostproducts.com/cost_of_quality.htm
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2016.1215674?af=R&journalCode=wjla20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2016.1215674?af=R&journalCode=wjla20
https://link.springer.com/article/10.1007/s10098-016-1254-4
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- Polymer electrolyte fuel cells (PEFCs), at the early stage of their commercialization, 

possess potential for different applications. Analogous to any other new technologies, 

PEFC technology is also facing several challenges and uncertainties during 

precommercialization phase. Platinum, used as the catalyst in PEFCs, is considered as 

one of the key obstacles towards the commercialization as it contributes significantly to the 

overall cost. In the present work, a life-cycle cost analysis is carried out based on the 

annual growth in the platinum price and the discount rate based on the local market for 

different economic zones…. 
 

- Полімерні електролітні паливні елементи (PEFCs), на ранній стадії їх 

комерціалізації, мають потенціал для різних областей застосування. Маючи 

схожість з іншими новими технологіями, технології PEFC також стикаються з 

низкою проблем і невизначеностей у період перед початком комерціалізації. 

Платина, що використовується як каталізатор в PEFCs, розглядається в якості 

однієї з основних перешкод комерціалізації, так як вона  складає значну частину 

загальної вартості. У даній роботі, аналіз витрат життєвого циклу здійснюється 

на основі щорічного зростання цін на платину і ставки дисконтування, розробленої 

на основі інформації з місцевих ринків різних економічних зон…. 

 

66. Trapero J. Is microbial fuel cell technology ready? An economic answer towards 

industrial commercialization = Чи готова технологія мікробної паливної батареї? 

Відповідь економіки у бік промислової комерціалізації / Juan Trapero, Laura 

Horcajada, Jose Linares et. al. - Applied Energy. – 01.2017. - Volume 185. – Mode of 

access:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916315562 

- An economic assessment of an MFC implementation for wastewater treatment was 

performed. 

Була виконана економічна оцінка реалізації контролю переміщення матеріалів 

(MFC) для очищення стічних вод. 

- The Net Present Value and the Internal Rate Returns have been evaluated. 

Були оцінені чиста вартість та внутрішня норма повернення. 

- Electrode area, use of Pt, price of electricity and inflation have been considered. 

Були враховані: площа електродів, використання трубного тиску (Pt), ціни на 

електроенергію та інфляція. 

- Pt-free cathodes are economically more attractive for MFC wastewater treatment. 

Катоди, без трубного тиску (Pt-free cathodes) є більш економічно привабливі ніж 

контроль переміщення матеріалів (MFC) для очищення стічних вод. 

- This study can be a tool for future investors in this technology. 

Це дослідження може стати інструментом для майбутніх інвесторів даної 

технології. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916315562
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67. Van Norman G. Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization 

: Part 1: Intellectual Property Rights—Basics of Patents and Copyrights = Трансфер 

технологій : від дослідницького стенду до комерціалізації : Частина 1: право 

інтелектуальної власності - основи патентів і авторський прав / G. Van Norman, Roï 

Eisenkot // JACC: Basic to Translational Science. – 02.2017. - Volume 2. - Issue 1. 
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