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PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN
UKRAINE
Development and introduction of innovations substantially depends on various forms
of cooperation between enterprises, organizations and higher education institutions. The
opening for business concerns both scientists, Ph.D. researches and students. The idea
constitutes an attractive way of self-development for the people and for schools it creates
new areas of market opportunities. Setting up new businesses on the basis of new scientific
discoveries is an everyday phenomenon in the developed countries of the Western Europe.
In the European dimension transfer of knowledge is nowadays a tool to build
economy based on knowledge. It composes the pillar for integration and internationalization
of scientific research, thus, the cooperation of scientific centers and enterprises constitutes
the basic prerequisite for the civilization advancement for Ukraine. Conversely, lack of such
transfer or its inadequate utilization might inevitably result in squandering of the economic
potential of Ukraine.
What might be done to encourage entrepreneurs to utilize scientific potential of the
domestic higher education institutions? The authors are certain that we shall:
utilize graduates potential-increase of significance in relations with graduates;
identify and analyze the opportunities to minimize legal, organizational,
financial, informational barriers deeply ingrained in the Ukrainian higher educational
system as well as barriers of mental, cultural, social and psychological nature related to still
negative attitude towards risk-taking and unfavorable responses of the academic
environment to commercial activities;
pursue a complex innovation policy, work out some market orientation among
academic institutions, introduce legal order in the field of intellectual property protection,
build the culture of academic entrepreneurship and improve staff competences indispensable
in the innovation-based economy;
create clusters as a stimulant of innovation and competitiveness. Such clusters
play a significant role in strengthening of the competitiveness of the economy both at
national, regional and local levels. The presence of entities of academic circles in the cluster
constitutes a favorable factor in its innovative growth witch enables transfer of knowledge,
information and technology. Thus, in order to provide entrepreneurs with the opportunities
to utilize the resources available in the region, is necessary to create and maintain research
clusters which shall be defined as the agglomeration of research entities, enterprises, local
authorities, support centers for entrepreneurship and innovation operating for the particular
sector of science, technology or economy.
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The burden of responsibility for current situation shall be partially placed upon the
state, which has not implemented a strategy to support innovations yet. The Ukrainian
government ought to formulate strategies and define which industries shall constitute the
foundation of our economy.The domestic academic centers shall solicit the creation of a
cooperation platform between firms, which would enable young scientists to participate in
internships and the firms to work out prototypical solutions. What is more; the academic
centers themselves shall perceive the development of relationship with business as an
opportunity to improve their budgets and to become independent from public financing.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
Інвестиції й інновації – взаємопов’язані економічні категорії, без яких
неможливий економічний розвиток країни. Разом з тим, ці сфери найбільше зазнали
негативного впливу економічної кризи. На даний час склалася така ситуація, що
інновації звелися до мінімального рівня, а інвестиції спрямовуються переважно у
проекти з короткостроковими цілями. Інновації та їх інвестиції є невід’ємними
складовими інноваційно-інвестиційного процесу, мета якого полягає в досягненні
вищого рівня конкурентоспроможності товарної продукції і послуг та економіки в
цілому.
Інноваційно-інвестиційний процес – поняття, яке поєднує в собі в єдиній
цілісності два аспекти економічної діяльності, що зорієнтовані на постійний розвиток
ринку, де зміна однієї інновації на іншу забезпечує узагальнюючий конкурентний
процес. Інноваційна діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок, зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоспроможних товарів і послуг, інноваційно-інвестиційний процес повніше
й чіткіше відображає економічну сутність і зміст інноваційного забезпечення
розвитку економіки, а інноваційно-інвестиційний потенціал є комплексною
характеристикою спроможності інноваційного розвитку економіки.
Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки держави неможливий без
залучення інвестицій. Відповідно до законодавства інвестиції спрямовані на
відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів,
здійснюються у формі капіталовкладень.
Поєднання інвестиційних і інноваційних процесів призводить до необхідності
побудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України, яка поєднує
інвестиційні та інноваційні принципи, методи та механізми реалізації, критерії
прийняття інноваційно-інвестиційних рішень.
Успішна реалізація такої інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки
держави можлива за умови забезпечення наступних вимог:
- узгодження потреби у інноваціях і потенціальних обсягах залучення
інвестицій;
- оптимальне поєднання очікуваного досягнення прибутковості від вкладання
інвестицій в інновації та потенційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;
- окреслення часових рамок для впровадження нововведень, що сприяють
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