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залежно від умов фінансування

Для України питання пошуку джерел фінансування і трансферу технологій, збільшення обсягів високотехнологічної промисловості є актуальним. Метою статті 
була розробка графічної моделі процесу створення інновацій залежно від умов фінансування. Автори запропонували логістичний підхід до моделювання процесу 
створення інновацій залежно від ресурсів. Методи графічного диференціювання показали, що найбільш ефективною є середня частина другого періоду створення 
інновацій. Цей період також є найбільш привабливим для комерціалізації та трансферу результатів наукових досліджень. Описана перспективна структура вірту-
альних офісів трансферу технологій побудована на досягненнях нових інформаційних технологій, які працюють у безперервному режимі.
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от условий финансирования
Для Украины вопрос о поиске источников финансирования и трансфера техно-
логий, увеличения объемов высокотехнологичной промышленности является 
актуальным. Целью статьи являлась разработка графической модели про-
цесса создания инноваций в зависимости от условий финансирования. Авторы 
предложили логистический подход к моделированию процесса создания инно-
ваций в зависимости от ресурсов. Методы графического дифференцирования 
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гий, построенная на достижениях новых информационных технологий, рабо-
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Для України питання пошуку джерел фінансу-
вання, механізмів трансферу та комерціалізації 
науки, підвищення рівня наукоємності вироб-

ництва, роль та місце держави в науково-технічному та 
інноваційному розвитку є актуальними і потребують 
постійного розвитку. Особливий інтерес представляє 
механізм трансферу та комерціалізації. Відомо, що існу-
ють лінійна та інтерактивна моделі трансферу техноло-
гій [1], проте вони не відображають вплив умов фінан-
сування на результативність наукових розробок і ви-
значення оптимальних етапів для здійснення трансферу 
технологій та забезпечення комерціалізації результатів 
науково-дослідних розробок (НДР).

Метою роботи було розроблення графічної мо-
делі процесу науково-технічних та інноваційних роз-
робок залежно від умов фінансування і визначення з її 
допомогою найбільш сприятливих етапів для початку 
комерціалізації або здійснення трансферу розроблених 
технологій.

Ще в 1911 р. Й. Шумпетер назвав головною умовою 
розвитку суспільства конкуренцію та освоєння іннова-
цій і створив лінійну модель трансферу технологій, яка 
полягає в тому, що інноваційний процес складається з 
послідовних етапів: 1) науковий пошук і винахідницька 
активність науковців; 2) розвиток економіки відбуваєть-
ся за рахунок використання підприємцями інноваційних 
рішень зі створення нових продуктів та процесів. Таким 
чином, інноваційний процес починається з винаходу та 
закінчується інновацією, що дає прибуток. Трансфер тех-
нологій (передача інформації про інновацію) відбуваєть-
ся на кожному переході від стадії до стадії, через те, що 
кожним процесом займаються різні люди і ця передача 
інформації є невід’ємною частиною інноваційного про-

цесу. Але при всій логічності відомих моделей, почина-
ючи з лінійної та закінчуючи нелінійною інтегрованою 
моделлю [2], у них не відображено впливу ресурсів (фі-
нансових, людських та ін.) на ефективність цього про-
цесу. Крім того, у цих моделях вважається, що науковий 
пошук і винахідницька активність відбуваються начебто 
за межами економіки. Але в наш час науково-технічні 
дослідження потребують значних фінансових ресурсів, 
і тому такі моделі не дають відповіді на питання щодо 
впливу ресурсів на прискорення інноваційного процесу.

Подальший розвиток моделей інноваційного про-
цесу надано в табл. 1 роботи [3].

Аналіз табл. 1 показує, що відомі моделі не розгля-
дають вплив фінансових та інших ресурсів на ефектив-
ність та прискорення інноваційного процесу.

У даній роботі нами було обрано логістичний під-
хід, який за найбільш загальним визначенням [4] відпо-
відає науковим основам про планування, керування та 
контроль руху матеріальних, інформаційних і фінансо-
вих ресурсів у різних системах. Для достовірності та на-
очності нами було використано графічне моделювання 
(S-крива) заміни технологічного параметра залежно від 
часу, яке наведене у монографії [5]. Цей графік показує, 
що існує фізичне обмеження (максимальне значення 
параметрів), яке може бути досягнуте за певний час 
розробки та поліпшення конкретної технології з ураху-
ванням наданих ресурсів. Якщо уявити, що в цьому при-
кладі час відіграє роль певного ресурсу, а досягнуті па-
раметри технології – це ефективність інноваційної НДР, 
то ми маємо типову графічну S-залежність результатив-
ності НДР від ресурсу. До ресурсів, які впливають на 
ефективність НДР, слід віднести не лише час, а і гроші, 
наявність або відсутність яких має вирішальне значення 

таблиця 1

Розвиток моделей інноваційного процесу

№ Назва Рік характеристика

І Лінійна 1955 – середина 1960-х

Модель, що підштовхується технологіями (technology push model). 
Простий лінійно-послідовний процес з упором на роль НДДКР 
та відношенням до ринку лише як до споживача технологічної 
активності виробництва. Реакція на сигнали ринку слабка

ІІ Лінійна з упором на 
ринок

Кінець 1960-х – початок 
1970-х

Та ж сама лінійно-послідовна модель, але з упором на важли-
вість ринку (need pull model), на потреби якого реагує НДДКР.  
Інноваційний процес цього покоління підштовхується необхід ністю

ІІІ Спряжена 1970-ті – середина 
1980-х

Значною мірою це комбінація моделей І та ІІ з акцентом на зв’язку 
технологічних можливостей з потребами ринку (coupling model)

IV Японська (передо-
вого досвіду)

Середина 1980-х – 
теперішній час

Акцент уваги на паралельній діяльності інтегрованих груп і зов - 
нішніх горизонтальних та вертикальних зв’язках. Паралельна 
робота над ідеєю груп спеціалістів у декількох напрямках. Підхід 
прискорює вирішення задач, що важливе для швидкого виходу  
на ринок. Розв’язанню задач по моделі сприяє форма підготування 
кадрів, заснована на випуску не окремих інженерів, а укомп лек-
тованої команди спеціалістів, що готові як до створення нової 
фірми, так і до роботи в крупних корпораціях

V Нелінійна 
інтегрована модель Теперішній час і далі

Стратегічна інтеграція та встановлення зв’язків (strategic network-
ing model). До паралельного процесу додаються нові функції. 
НДДКР йде з використанням наднових інформаційних систем, 
Інтернету і т. п. Новатори обмінюються електронними даними  
з партнерами, постачальниками і, значною мірою, із споживачами

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	Ін
н

о
ва

ц
Ій

н
І п

ро
ц

ес
И

157БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2013
www.business-inform.net

у проведенні досліджень, та інше. Такий графічний ме-
тод нами був використаний у подальшому для аналізу 
етапів науково-дослідних робіт, впливу фінансування на 
результативність НДР і пошуку оптимальних умов для 
комерціалізації та трансферу технологій.

У першу чергу варто розглянути та визначити ха-
рактерні основні етапи виконання НДР (рис. 1).

 

Рис. 1. Залежність та етапи результативності виконання 
НДР від ресурсів

Слід відзначити, що фінансування НДР не може 
виникнути на позначці «0». Це зумовлено тим, що на по-
чатку здійснення проекту завжди, окрім ідеї винаходу, 
існує певний «багаж знань» – науковий доробок, який 
було створено колективом за минулі роки роботи в цьо-
му напрямку. Цей доробок, з одного боку, дає можли-
вість колективу розпочати виконання НДР, а з іншого 
боку,– дає переваги перед іншими учасниками конкурсу 
на фінансування роботи. 

На графіку можна виділити три типові основні ета-
пи НДР залежно від результативності виконання робіт. 
Перший етап відповідає «інкубаційному» періоду, коли 
відбувається накопичення матеріально-технічної бази та 
збір інформації. Фінансування на цьому етапі витрача-
ється на закупівлю матеріалів та обладнання, проведен-
ня патентно-інформаційних досліджень, підбір персона-
лу, обрання ідеї та шляхів виконання та інше. Цей етап 
існує в кожному проекті, оскільки без нього неможливо 
виконувати подальшу ро-
боту, хоч на цьому етапі ре-
зультати майже відсутні. 

Другий етап відпові-
дає найбільш продуктивній 
та інтенсивній роботі ко-
лективу і ефективність ви-
користання ресурсів суттє-
во зростає. На цьому етапі 
вже окреслюються загаль-
ні результати досліджень, 
з’являються експеримен-
тальні зразки, уже можна 
прогнозувати ефективність 
виконання НДР і перспек-
тиви використання отри-
маних результатів в про-
мисловому виробництві. 
За умов державного фінан-
сування розробки саме на 
цьому етапі варто почина-

ти шукати інвесторів для подальших досліджень або ж 
створювати базу для впровадження результатів робіт.

Третій етап характеризується тим, що кожен но-
вий результат або поліпшення кількісного параметра 
технології чи приладу потребує вкладення суттєво біль-
ших ресурсів. На цьому етапі проводити дослідження 
вже не має сенсу, оскільки початкова ідея себе вичерпа-
ла. У таких випадках розумним шляхом є передача ре-
зультатів робіт у промислове використання. Подальші 
дослідження можуть проводитися лише з появою нової 
ідеї, але це вже буде нова S-крива, якій будуть притаман-
ні теж типові етапи (див. рис. 1).

Наведені типові етапи здійснення інноваційних 
досліджень можливі лише за умови своєчасного та пов-
ного отримання необхідних ресурсів. Якщо не буде до-
статнього фінансування, то максимально можливих ре-
зультатів не буде досягнуто. Тобто результат НДР буде 
відповідати конкретній точці цієї кривої залежно від 
виділених ресурсів.

Дуже часто у нинішніх умовах кошти виділяються 
нерівномірно, тобто надходять з розривом у пів-
річчя, а іноді й у рік. У цьому випадку при надхо-

дженні коштів обов’язково будуть відбуватися процеси, 
що характерні для першого, «інкубаційного», періоду. 
Тобто, певна сума коштів буде витрачена з нових надхо-
джень, а результати залишаться на попередньому рівні. 
У такій ситуації частина грошей просто втрачається.

При забезпеченні фінансових ресурсів у необхід-
ному обсязі технічний прогрес у обраному напряму 
можна пояснити за допомогою графіку (рис. 2).

При достатньому і необхідному надходженні ре-
сурсів, коли ідея 1 досягає фізичного обмеження, починає 
розроблятись ідея 2, а потім ідея 3 і т. д. Це підтверджено 
в монографії [5] фактичними результатами ефективності 
штучних джерел світла, які, починаючи з 1880 р., з пара-
фінової свічки постійно вдосконалювались до флюорис-
центних ламп (1970 р.).

Ресурси (гроші, час)

Результативність НДР

максимальний науковий
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Рис. 2. технічний прогрес наукового технічного напрямку при необхідному 
фінансуванні нових ідеях (1, 2, 3)
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Цей процес продовжується і в наш час за впрова-
дженням світлодіодних джерел освітлення. Аналогічний 
процес може бути наведено в сучасній електронній про-
мисловості при розробці приладів електронного запису 
відіоінформації. Якщо в минулому сторіччі запис відеоін-
формації здійснювався на плівку (ідея 1) шириною 14 мм,  
а потім 7 мм, то вже на початку нинішнього сторіччя запис 
здійснювався спочатку на диски (ідея 2), а в останні роки – 
на «тверду» пам’ять (ідея 3). Таким чином, за останні 50 
років було здійснено бурхливий прогрес у цій галузі.

Ці приклади, крім того, показують, що технічний 
інноваційний прогрес в наш час прискорюється.

Як видно з графіка (див. рис. 2), початок кожної на-
ступної розробки відповідає початку третього етапу по-
передньої. Це можна пояснити тим, що на момент впро-
вадження у виробництво попередньої ідеї розробники, 
дивлячись на результати останніх досліджень, почина-
ють розробляти нову ідею, яка, відповідно, проходить 
ті ж самі стадії розробки та, відповідно, приводить до 
більш суттєвих результатів. Так відбувається науково-
технічний прогрес у відповідній галузі.

Повернемось до визначення найбільш сприят-
ливих умов комерціалізації розробки. З рис. 1 
методами графічного диференціювання можна 

визначити, що максимальне нарощування результатів 
на кожну одиницю вкладеного ресурсу припадає на се-
редину другого етапу (рис. 3) 

 

Рис. 3. Швидкість зміни результатів НДР (б) на кожну 
одиницю вкладеного ресурсу на відповідних етапах її 

виконання (а)

Із рис. 3 можна зробити висновок, що комерцій-
на привабливість та можливість трансферу технологій 
найбільша в середині другого етапу НДР. При вдалій 
комерціалізації результатів ідеї 1 розробник має мож-
ливість отримати додаткові кошти від інвестора та, 
передавши ідею 1 на певних вигідних для розробника 
умовах, започаткувати роботи над ідеєю 2. З економіч-
ної точки зору саме середина другого етапу виступає 

найбільш вигідною та найменше ризиковою як для ін-
вестора, так і для розробника. Це можна пояснити тим, 
що на початку другого етапу існує значний ризик для ін-
вестора, оскільки дослідження може не принести бажа-
них результатів, хоча розробнику досить вигідно саме 
на початку залучити якомога більше коштів, у кінці ж 
другого етапу ризику для інвестора майже не існує, про-
те собівартість самого проекту збільшується, до того ж 
виникає значна конкуренція між інвесторами за право 
володіння розробкою, оскільки вже відомі результати 
досліджень, і винахідник, розуміючи їх вагомість, може 
значно підвищити вартість продажу розробки. Таким 
чином, комерціалізація розробки саме в середині друго-
го етапу виступає найбільш прийнятною та економічно 
обґрунтованою як для винахідника, так і для інвестора.

Також, за умови комерціалізації розробки і залу-
чення нових ресурсів саме в середині другого етапу від-
бувається прискорення науково-технічного прогресу в 
певній галузі (рис. 4).

З рис. 4 видно, що за умови своєчасного та повного 
фінансування досліджень та забезпечення комерціалізації 
їх результатів розробники матимуть можливість розпо-
чати роботи над новими ідеями ще до закінчення етапу 
(ІІ). Коли прибутки від запровадженої інновації (ідея 1) 
почнуть знижуватися (третій етап), на ринок вже можна 
буде представити нову продукцію (ідея 2), яка б задоволь-
нила вимоги покупця. Таким чином, залучення коштів ін-
вестора на стадіях максимальної ефективності розробок 
дозволяє не лише прискорити науково-технічних прогрес, 
а й отримати максимальні прибутки за короткий час.

Сьогодні у сфері комерціалізації та трансферу 
тех нологій завдяки інноваційним технологі-
ям виникли нові рішення. Уже декілька років 

успішно працює фірма NineSigma (США), яка має роз-
галужену мережу своїх офісів по всьому світі і, з одного 
боку, представляє в Інтернеті запити від промислових 
підприємств на розробку інноваційних технологій, а з 
іншого боку, пропонує розробникам з усіх країн світу 
розмістити на їх сайті свої досягнення для пошуку парт-
нерів і здійснення трансферу технологій.

При зацікавленості в комерціалізації розробки та 
пошуку партнерів і споживачів кожний український на-
уковець має можливість зареєструватись на сайті цієї 
фірми та постійно отримувати інформаційні повідо-
млення від неї.

Вперше в Україні, за аналогією зі схемою робо-
ти NineSigma в рамках Державної науково-технічної 
цільо вої програми «Нанотехнології та наноматеріали» 
на 2010 – 2014 рр. Інститутом фізики НАН України, Ін-
ститутом матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН 
України, Інститутом фізики напівпровідників ім. В. Є. 
Лашкарьова НАН України та іншими було створено вір-
туальний офіс трансферу технологій. На сайті Президії 
академії наук України працює і надає постійну інформа-
цію за результатами виконання проектів цієї Програми, 
починаючи з перших її етапів, портал «Нанотехнології 
та наноматеріали» [6, 7]. Такі віртуальні інформаційні 
технології з використанням можливостей Інтернету до-
зволяють забезпечити залучення кошів потенційних ін-
весторів і прискорити науково-технічний прогрес.
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Рис. 4. прискорення науково-технічного прогресу (пунктирна пряма) при використанні механізмів комерціалізації 
та трансферу на стадіях максимальної ефективності розробок

ВИСНОВКИ
1. Запропоновано логістичний підхід до моделю-

вання процесу науково-технічних та інноваційних роз-
робок залежно від умов фінансування.

2. Методами графічного диференціювання графі-
ку залежності ефективності розробки від ресурсу показа-
но, що найбільш ефективним і результативним є середня 
частина другого етапу; цей період є найбільш привабли-
вим для комерціалізації та трансферу результатів НДР. 

ЛІтЕРАтУРА

1. Трансфер технологий и эффективная реализация 
инноваций / Под ред. Н. М. Фонштейна. – М. : АНХ. – 1999. – 
358 с.

2. Инновационная экономика : монография / Под ред. 
А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. – М. : Наука, 2004. – 352 с.

3. Лихолетов А. В. Стратегии, модели и формы ком-
мерциализации объектов интеллектуальной собственности 
/ А. В. Лихолетов, В. В. Лихолетов, М. А. Пестунов // Вестник 
Челябинсткого государственного университета. – 2009. –  
№ 9(147). – С. 19 – 27.

4. панасенко Е. В. Логистика: персонал, технологии, 
практика / Е. В. Панасенко. – Москва : Инфра-Инженерия, 
2011. – С. 224.

5. Цибульов п. М. Управління інтелектуальною влас-
ністю : монографія / П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, 
Ю. Суіні / За ред. П. М. Цибульова. – К. : «КІС», 2005. – 448 с.

6. Фесенко О. М. Спосіб створення електронного 
центру віртуального офісу (віртуальних офісів) трансфе-
ру технологій / О. М. Фесенко, В. В. Тищенко, В. П. Маслов,  
О. О. Скляренко, А. В. Рагуля, Г. Г. Луговська, Г. М. Андросюк, 
Ю. П. Кияк / Патент України на корисну модель № 62271 від 
29.12.2012 р., опубл. 25.08.2011 р., бюл. № 16.

7. Скляренко О. О. Шляхи та механізми комерціалі-
зації результатів науково-технічних проектів, виконаних 
в рамках державних програм / О. О. Скляренко, В. П. Мас-

лов, Н. В. Качур, Г. М. Андросюк // Проблеми науки. – 2012. –  
№ 9. – С. 15 – 21.

REFERENCES

Fesenko, O. M., Tyshchenko, V. V., and Maslov, V. P. “Sposib 
stvorennia elektronnoho tsentru virtualnoho ofisu (virtualnykh 
ofisiv) transferu tekhnolohii“ [Method of creating an electronic 
center virtual office (virtual office) technology transfer]. Patent 
Ukrainy na korysnu model № 62271 vid 29.12.2012 r., 2011.

Innovatsionnaia ekonomika [An innovative economy]. 
Moscow: Nauka, 2004.

Likholetov, A. V., Likholetov, V. V., and Pestunov, M. A. 
“Strategii, modeli i formy kommertsializatsii obektov intellek-
tualnoy sobstvennosti“ [Strategies, models and forms of com-
mercialization of intellectual property]. Vestnik Cheliabinskogo 
gosudarstvennogo universiteta, no. 9(147) (2009): 19-27.

Panasenko, E. V. Logistika: personal, tekhnologii, praktika 
[Logistics personnel, technology, and practice]. Moskva: Infra-
Inzheneriia, 2011.

Skliarenko, O. O., Maslov, V. P., and Kachur, N. V. “Shliakhy 
ta mekhanizmy komertsializatsii rezultativ naukovo-tekhnich-
nykh proektiv, vykonanykh v ramkakh derzhavnykh prohram“ 
[Pathways and mechanisms for commercialization of R & D 
projects carried out under government programs]. Problemy 
nauky, no. 9 (2012): 15-21.

Transfer tekhnologiy i effektivnaia realizatsiia innovatsiy 
[Transfer of technology and efficient implementation of inno-
vations]. Moscow: ANKh, 1999.

Tsybulyov, P. M., Chebotaryov, V. P., and Zinov, V. H. Up-
ravlinnia intelektualnoiu vlasnistiu [Intellectual Property Mana-
gement]. Kyiv: KIS, 2005.

http://www.business-inform.net

