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Комерціалізація винаходів як чинник 

розвитку інноваційної культури  



Комерціалізацію нових розробок і винаходів можна 

визначити як процес залучення об’єктів 

інтелектуальної власності в економічний обіг, 

тобто використання інтелектуальної власності для 

отримання прибутку в народногосподарській 

діяльності. 

             Ми, в Житомирському державному університеті імені 

Івана Франка, на власному досвіді переконалися, що 2-3% від 

кількості нових розробок цих винаходів, приносить більше 

прибутку, ніж витрачається на процес дослідження і 

патентування. Це загалом пояснюється тим, що процес 

передачі нових розробок в сферу виробництва є 

трудомістким, довготривалим й таким, що вимагає 

спеціальних знань і спільної роботи науковців-дослідників з 

командою маркетологів та логістів, які доводять потенційним 

покупцям істину ринкову вартість і прибутковість.  
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З цією метою в університеті створений відповідний 

Інноваційний центр, який: 

а) опікується банком цінних ідей, новітніх розробок і винаходів; 

б) здійснює оцінку комерційного потенціалу винаходу або 
наукової розробки; 

в) розробляє і реалізує план просування наукової продукції на 
ринок; 

г) забезпечує продаж об’єктів інтелектуальної власності; 

д) допомагає сформувати науково-дослідницький контур, 
зорієнтований на ефективну технічну дієвість університетської 
науки. 

            Тобто наш університетський центр виконує важливу 
функцію формування інноваційної культури, яка є нічим іншим 
як знанням, вмінням і досвідом комплексного впровадження  і 
всебічного освоєння інновацій.  
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Що це дало ? 

       По-перше, переконало, що ми маємо спиратися не на 
"наздоганяючий" тип розвитку, а на випереджальний. Це 
означає (враховуючи конструктивний досвід Китаю), що ми 
маємо розумно поєднувати стратегію "копіювання", стратегію 
"лідерських технологій" та стратегію "проривних технологій", 
зорієнтовану на п’ятий і шостий технологічний уклад.  

      По-друге, примусило задуматись про кооперацію в науково-
дослідницькій та науково-пошуковій роботі. З цією метою 
університет став співзасновником Консорціуму університетів 
Великої Волині, Консорціуму з Варшавським університетом та 
Науково-технічного парку "Полісся". Сьогодні ведуться 
переговори про створення Консорціуму Болонського 
університету та ЖДУ імені Івана Франка.  

      По-третє, спонукало до створення власного науково-
виробничого комплексу "ПАТ Електровимірювач – 
Житомирський державний університет імені Івана Франка".  

                Усе це вищезазначене розширило ринок затребуваності 
нашої інтелектуальної продукції.  
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Основні етапи трансферу технологій у Житомирському 

державному університету імені Івана Франка 
Проведення наукових 

досліджень 

Отримання наукових 

результатів: винаходи, 

технології тощо 

Набуття прав 

інтелектуальної 

власності 

Пошук партнерів 

для співпраці  

Підписання угод, 

комерціалізація  
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Проект №1. Навчально-науково-

виробничий комплекс "ЖДУ ім. І.Франка - 

ПАТ "Електровимірювач" 
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Сутність інноваційного проекту 

           Комплексом розроблений, виготовляється та постачається для 
вищих навчальних закладів "Лабораторний практикум з 
електрики і магнетизму" на основі електронних вимірювальних 
приладів. Із цим обладнанням для загальноосвітніх і професійно-
технічних навчальних закладів автори пропонують ряд 
лабораторних робіт дослідницького характеру.  

           Для забезпечення фронтальних робіт з електродинаміки в 
загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах 
випускається набірне поле "Школяр", а також для забезпечення 
проведення лабораторних робіт з вивчення основ радіоелектроніки 
і логічних схем – набірне поле "Електроніка".  

          Разом із набірними полями використовуються набір 
електровимірювальних приладів для кабінетів фізики та блок 
живлення 43008-У. 
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Новизна проекту 

На сучасній вітчизняній елементній базі розроблено комплект 
приладів з фізики, що забезпечують лабораторний експеримент 
при вивченні розділу "Електрика і магнетизм" у вищій і середній 
школах. 

Авторами запропоновано цілий ряд нових лабораторних робіт, 
які з технічних причин представити в навчальному процесі було 
зовсім неможливо або складало великі труднощі. 

Пропоновані роботи мають дослідний характер. 

Дотримано принципу наскрізності використання обладнання (від 
школи до наукової лабораторії). 

До цього обладнання розроблено методичне забезпечення для 
використання у вищих і середніх навчальних закладах. 
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Ступінь розробки: Проект повністю готовий до 

реалізації і вже реалізовується. Вся необхідна робоча 

документація підготовлена. 

Основні ринки збуту: м. Житомир, Житомирська 

область, Україна та країни СНД. 
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Можливості трансферу проекту №1 

ПАТ “Електровимірювач” Житомирський державний університет  

імені Івана Франка 

Навчально-науково-виробничий комплекс “ЖДУ ім. І. Франка –  

ПАТ “Електровимірювач”” 

Електронний 

багатофункціональний 

електровимірювальний навчальний 

комплекс  
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Проект №2. Методика та спосіб визначення 

якості роботи систем очистки стічних вод  

 

Автори проекту – науковці 

природничого факультету 

Житомирського державного 

університету імені Івана 

Франка  
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Галузь застосування: охорона навколишнього середовища 

(очистка побутових та промислових стічних вод; водоочисні 

підприємства) 

Метою винаходу є підвищення точності способу визначення 

якості роботи систем очистки стічних вод. 
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         Коротка характеристика розробки: 
винахід належить до галузі охорони 
навколишнього середовища і може бути 
використаний для визначення якості 
очистки побутових та промислових стічних 
вод. 

       Гетеротрофні одноклітинні організми є 
найбільш чисельними компонентами 
біоценозу активного мулу очисних споруд. 
Під час живлення гетеротрофних 
одноклітинних відбувається очистка 
стічних вод. При збільшенні інтенсивності 
живлення цих найпростіших-фільтраторів 
якість очистки стічної води підвищується.  
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Використання показника інтенсивності живлення 

гетеротрофних одноклітинних дозволяє:  

контролювати ефективність очистки стічних вод; 

оперативно реагувати на негативні зміни в процесі 
очистки;  

визначити оптимальні технологічні режими, що може 
бути використано при експлуатації та конструюванні 
очисних споруд. 
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Стадія готовності до впровадження: 

проект готовий до реалізації. Отримано 

патент. 
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Проведення наукових 

досліджень 

Отримання наукових 

результатів: винаходи, 

технології тощо 

Набуття прав 

інтелектуальної 

власності 

Пошук партнерів 

для співпраці  

Спосіб визначення 

якості роботи систем 

очистки стічних вод 

Можливості трансферу проекту №2 
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Проект №3.  
Синтез та використання нових 

комплексоутворюючих сорбентів для 

твердофазної екстракції іонів та молекул  1919



 
Автори проекту: доктор хімічних наук, професор В.А.Тьортих, 

кандидат хімічних наук, доцент  Н.В.Кусяк. 

Галузь впровадження: адсорбенти технічного призначення. 

Економічний ефект від реалізації: матеріали, які 

використовуються для синтезу сорбентів (силікагель, ПАР та 

інші) є відносно недорогими, тому достатньо перспективними 

у використанні. 

Соціальний ефект від реалізації: ліквідація забруднень 

навколишнього середовища, очистка води, утилізація відходів. 

 

 

1919



Можливості трансферу технологій проекту № 3  

Проект знаходиться в стадії 

експериментальної перевірки. 
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Проект №4. Алгоритм формування спеціальної бази 

даних екосистемологічного моніторингу  

Керівник проекту: кандидат біологічних 

наук, директор лабораторії 

екосистемологічного моніторингу стану 

довкілля Хом'як Іван Владиславович.   

Напрямки та галузі реалізації:  

Розробку доцільно застосовувати в галузі 

охорони природи, будівництва, охорони 

здоров’я, психології, педагогіки та біології. 

Основні характеристики, суть розробки:  

База даних екосистемологічного 

моніторингу (БДЕМСД) - систематизоване 

зібрання даних про найбільш суттєві 

ознаки й властивості екосистем. 
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Пропонована нами база даних має ряд переваг: 

Адаптовано під сучасне програмне забезпечення; 

Автоматизована і мобільна (дозволяє проводити повний цикл 
досліджень в польових умовах за допомогою ноутбуку та 
приладів GPS-позиціонування); 

Включає в себе інформацію екологічного, біологічного, 
медичного, природоохоронного та господарського аспектів. 

Проста у використанні (працює за принципом опитування 
користувача-дослідника). 

Не вимагає тривалої спеціальної підготовки чи 
вузькоспеціалізованої освіти. 

Придатна для проведення фундаментальних і прикладних 
теоретичних досліджень в екології чи біології видів. 

Автоматично пропонує висновки про потенціал екосистем, 
можливості їх експлуатації та інше.  
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База даних здатна реалізувати такі завдання: 

 

Дослідження екосистем в польових умовах (ноутбук, GPS). 

Автоматичне висунення гіпотези про природоохоронний та 
господарський потенціал окремого регіону. 

Автоматичне визначення екологічної ніші досліджуваних видів 
чи популяцій. 

Автоматичне прогнозування загроз екосистемі з боку зовнішніх 
чинників . 

Визначення ймовірного впливу екосистем на психіку і здоров’я 
людини. 

Полегшення і прискорення дослідження екосистем. 

Відстеження історії розвитку екосистем. 

Прогнозування розвитку екосистем. 
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Економічна привабливість розробки для 

просування на ринок, впровадження та період 

реалізації 

Термін окупності залежить від сфери застосування бази 
даних.  

В природоохоронній діяльності та веденні лісового 
господарства перевагою є скорочення терміну проектних 
робіт втричі.  

Найдовший термін окупності в аграрній галузі (8-10 років).  

Для житлового будівництва до 3 років, ландшафтного 
дизайну – 2 роки, розбудови рекреаційних об’єктів – 5 років. 
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Проект №5. Інтернет-портал дистанційних 

олімпіад з програмування.  
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Можливості Інтернет-порталу 

 Реєстрація користувачів. 

 Розміщення умов задач на Інтернет-порталі. 

 Компіляція розв`язків та їх тестування. 

 Проведення особистих та командних змагань. 

 Ведення рейтингу та моніторингу результатів: 

 Ведення загального рейтингу. 

 Ведення рейтингу учасників змагання. 

 Створення груп користувачів. 

 Обговорення умов задач, змагань та організаційних питань. 

 Створення груп: 

 Запрошення користувачів в групу. 

 Створення та проведення змагань в групі. 

 Обговорення в групі. 

 Ведення рейтингу учасників групи. 

 Методична сторінка: 

 Приклади розв’язування задач. 

  Методи розв’язування задач. 

 Рекомендації щодо розв’язування олімпіадних задач з 
програмування. 
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Процес тестування 

Check System Web-частина 

Незалежність перевіряючої системи і Інтернет-порталу гарантує 
стабільну роботу і надійний захист 
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Апробація та впровадження 

міський та обласний семінари вчителів інформатики 
(м.Житомир); 

залучено до роботи на Інтернет-порталі  понад 200 викладачів 
вузів та шкіл України, Росії, Таджикистану, Киргизстану, 
Білорусії, Польщі та інші; 

всеукраїнський зліт учителів інформатики (м. Ялта); 

публікації: статті в журналах "Комп’ютер в школі та сім’ї", 
"Інформаційні технології в освіті", газеті "Інформатика, Шкільний 
світ", доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях; 

п’ята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх: безперервна освіта"; 

впроваджено в навчальний процес понад 20 навчальних 
закладів України. 
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Географія відвідування 

(414 780 звернень)  

Відвідали користувачі 102 країн світу: 

•Україна - 295575 

•Росія - 41064 

•Азербайджан -25878 

•Білорусь - 10122 

•Китай - 4167  

•Казахстан - 3875 

•Туреччина – 3476 

•США  - 2891 

•Таджикистан - 2512 

•Киргизстан - 2342 

•Польща - 1887 

•Вірменія – 1610 

•Грузія – 1028 

•Франція - 800 

• та інші. 

1919



Можливості впровадження розробки:  

Може бути використана у вигляді 

програмного забезпечення Інтернет-

олімпіад з різних навчальних дисциплін. 
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