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Завдання підрозділів з технологічного
трансферу ЗВО
1. Аналіз та навчання:
- Глибинний аналіз потреб та порівняльне вивчення існуючих практик в
Українських та Європейських закладах вищої освіти.
- Робочі візити представників Українських вищих навчальних закладів та урядових
службовців до університетів ЄС.
- Побудова інноваційної культури серед університетів.

2. Інноваційні офіси:
- Обізнаність та підтримка інноваційно-дослідницької діяльності серед працівників
університетів та студентів.
- Підтримка науковців у впровадженні інноваційно-дослідних проектів.
- Виявлення, валоризація та трансфер результатів досліджень.
- Залучення університетів до участі в міжнародних проектах.
- Налагодження стратегічного партнерства із промисловістю.

Завдання підрозділів з технологічного
трансферу ЗВО
3. Розвиток потенціалу.

Розвиток потенціальних можливостей працівників університету для
заохочення та сприяння науково-дослідній роботі є ключовим фактором
активізації трикутника знань.
Можливість стажування працівникам українських університетів шляхом:
- проведення заходів підтримки трансферу інновацій та знань серед університетів;
- активізації дослідницької співпраці з підприємствами та участь в міжнародних
проектах;
- менеджменту нематеріальних активів та права на інтелектуальну власність.
4. Налагодження ділових контактів:
Розвиток інноваційних мереж як платформ для регулярного діалогу та обміну
серед університетів, підприємств, інших учасників інноваційної системи.

Технологічний університет, Чалмерс, Гетеборг, Швеція
1442 викладача, (234 професора и 142 доцента. Чисельність
технічного та адміністративного персоналу – 2137.
Дієвість механізму трансферу технологій Університету
Чалмерс забезпечують партнерські структури та спеціально
створені в організаційній структурі підрозділи, зокрема:
Науковий та Технологічний парки,
Школа підприємництва (зі спеціальності "Інноваційний
менеджмент"),
Інкубатор інновацій,
Інноваційний офіс,
Центр дослідження інтелектуальної власності (ЦД-ІВ),
Інноваційний Центр,
Комунікаційний офіс.

Технологічний університет, Чалмерс, Гетеборг, Швеція
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Рис. 1. Концептуальна схема інноваційної системи університету технологій Чалмерс

Школа підприємництва Чалмерс

Структура освіти за спеціальністю «Інноваційний менеджмент» - цикли дисциплін:
-«Стратегії інтелектуальної власності»;
-«Дизайн технологічних інновацій та ринків»;
-«Технологічне підприємництво».
Захист інноваційних проектів (магістерських дисертацій).
Проект заснований на впровадженні ідеї на ранній стадії патентування. Студент
займається питаннями комерційного розвитку проекту – виконує маркетингове
дослідження ринку, залучає фінансування, виконує оцінку і планування необхідних
ресурсів для впровадження ідеї. Захист проекту зумовлює рішення про те, чи є ідея
придатною для народження інновації у вигляді готової продукції, бізнес процесу,
послуги (проекту в Інкубаторі).
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Рис. 2. Алгоритм оцінки ідеї
http://www.uspto.gov/patents/process/search/inde
x.jsp (Офіціне патентне бюро США);
– http://www.google.com/patents;
– http://www.patents.com;
Торгівельні марки та права розробників:
– http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do (Європейські торгівельні марки та
права дизайну);
– http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp (Американські торгівельні марки).
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Рис. 3. Регіональна інноваційна система Гетеборга
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комунікаційні технології, медицина, фармацевтика, сенсорная електроніка, біотехнології)

Рис. 4. Структура портфеля компаній,
Створених в Інкубаторі Чалмерс
(загальна кількість компаній:16)

Рис. 5. Структура портфеля компаній,
Створених в Інкубаторі Чалмерс.
(загальна кількість компаній:35)

Міжнародний науковий парк Ліндхолмен
17 000 співробітників
230 підприємств та промислово-наукових організацій.

Ліндхолмен є платформою, на базі якої стимулюється створення нових
конкурентних переваг Західної Швеці.
Фокус трьох напрямів: мобільний інтернет, інтелектуальні трарспорті
засоби, сучасні комунікації і дизайн.
Завдання: створення сприятливих умов для взаємодії із бізнесом на
національному та міжнародному рівнях, із органами державного
регулювання та дослідниками .

Міжнародний науковий парк Ліндхолмен

Центр дослідження інтелектуальної
власності (ЦД-ІВ)
Консультаційна компанія з питань дослідження і розвитку виробництва для допомоги високо
технологічним підприємствам в побудові і управлінні бізнесом, заснованим на інтелектуальних активах.
Цілі:
• проведення міждисциплінарних досліджень в області управління інтелектуальними активами;
• допомога клієнтам в створенні бізнесу, заснованого на знаннях;
• допомога клієнтам в побудові платформ і інтерфейсів, що полегшують створення бізнесу, заснованого
на знаннях;
• управління інтелектуальними активами;
• управління операціями купівлі-продажу знань і технологій;
• управління патентами;
• побудова організаційних схем і внутрішніх стимулів в бізнесі, заснованому на знаннях;
• збільшення цінності нового знання і технології за допомогою програмного забезпечення,
стандартизації, контролю виробництва і використання;
• допомога в управління знаннями і технологіями на різних стадіях технологічного трансферу
(патентування, ліцензування, створення бренду і торгових марок, комерціалізація, розвитку у вигляді
партнерства, спільного підприємництва, технологічного ліцензування і інтеграції).

«Західний Інноваційний офіс»
Ціль: «Надання кваліфікованої підтримки у
впровадженні дослідницьких результатів через
комерціалізацію, включаючи патентування та
ліцензування, трансфер знань».
Особливості:
• працює у тісному взаємозв’язку з іншими
структурами підтримки інновацій університету,
що дозволяє координувати стадії трансферу для
дослідника;
• - надає послуги для 7 інших ЗВО, займається
пошуком зацікавлених в розробках Чаомерс
підприємств.

Ключові процеси підтримки інноваційної діяльності

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Освіта і комунікації
Робота із дослідницькими структурами
Виявлення цінності дослідницьких результатів
(децентралізований процес із чіткими процедурами)
Оцінювання можливостей використання дослідницьких
результатів
(творчий неструктурований процес)
Комерціалізація
Управління
В рамках обраних стратегій просування інновацій із
регіональним чи тематичним фокусом

Організаційний супровід функціонування інноваційного
університету
• принцип розподілу праці;
• професіоналізації управління нематеріальними активами;
• виділення технологічного трансферу в автономний організований процес, який
є організованим та переслідує чіткі цілі, що характеризуються конкретними
вимірними показниками.
Ефективність досягається за рахунок доцільності усіх елементів організаційної
структури університету, як провідника інновацій
для оптимізації функції
управління.
Елементи організаційної структури народжувалися як результат необхідності
виконання постійно виникаючих завдань зі стимулювання інновацій та більш
чіткої реалізації певної стадії впровадження інновацій.

Правовий супровід етапів комерціалізації
наукових розробок в Україні
Механізм комерціалізації розробок вищих навчальних закладів та наукових установ
державної форми власності складається з 6 етапів:
1. Технологічний аудит (ТА). Для проведення ТА залучають не менше 2-х незалежних
експертів відповідної галузі.
2. Маркетингові дослідження (МД).
3. Економічний аудит (ЕА).

4. Отримання охоронних документів. Після проведення оцінки науково-технічного
рівня розробки, економічної ефективності розробки та оцінки згідно п.1.4.2, за
необхідністю провадяться додаткові дії по отриманню охоронних документів
(оформлення патентів, свідоцтв).
5. Просування.
6. Укладання договору. Договори укладаються відповідно до норм та вимог Закону
України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Бар’єри впровадження інноваційних структури
(ІС) при ЗВО, діяльність яких спрямована на
комерціалізацію їхніх наукових розробок
• підвищена відповідальність та недостатня мотивація учасників процесу
трансферу знань та технологій;
• нестача
міждисциплінарної
компетенції
(менеджмент,
економіка,
інтелектуальна власність, правовий захист розробників) співробітників ІС;
• невизначеність координації та підпорядкування ІС (“Освіта”? “Наука”) з
огляду необхідності швидкого реагування на запити підприємців;
• складність розробки та юридичного погодження чіткої та прозорої,
взаємовигідної системи матеріального стимулювання усіх учасників процесу
впровадження інновацій за участю ЗВО;
• внутрішня конкуренція та недовіра дослідників;
• нестача стимулів для підприємців приймати участь у придбанні розробок
ЗВО (зокрема, податкових);
• відсутність (нестача) бюджету ЗВО на розвиток (заробітну платню,
матеріальне забезпечення) ІС.

Необхідне
•

проведення
роз'яснювальної
роботи
щодо
повноважень
та
відповідальності, можливих правопорушень в процесі комерціалізації
(складання договору, визначення ціни розробки, технологічного аудиту,
необхідності залучення зовнішніх експертів з оцінки об’єктів права
інтелектуальної власності) ЗВО – навчання, пілотні проекти із участю
досвідчених в цьому питанні ЗВО;

•

“чітке визначення прав університету на створення малих підприємств та
особливих прав на об’єкти інтелектуальної власності, створених за рахунок
державного фінансування, щодо їх використання як внески в статутні
фонди малих підприємств, створених співробітниками університетів”
(Закон України “Про освіту”*);

• встановлення критеріїв розвитку інноваційних структур при ЗВО,
діяльність яких спрямована на комерціалізацію їхніх наукових розробок із
використанням джерел щодо організаційного супроводу
питань
комерціалізації наукових розробок Європи.

Організаційний супровід питань
комерціалізації наукових розробок Європи:
ключові індикатори розвитку процесу
Критерії розвитку інноваційних структур при ЗВО, діяльність яких
спрямована на комерціалізацію їхніх наукових розробок:
• чисельність співробітників ЗВО, які прийняли участь у програмах
професіонального розвитку, зовнішнього фінансування досліджень;
• кількість спільних публікацій із представниками виробничої
дослідницьких інститутів, інших суб’єктів інноваційної системи;

сфери,

• кількість семінарів, тренінгів та іншої освітянської діяльності в сфері
сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності ЗВО та
управління нематеріальними активами;
• кількість інформаційних заходів, організованих підрозділом
комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності ЗВО.

сприяння

Організаційний супровід питань
комерціалізації наукових розробок Європи:
ключові індикатори розвитку процесу
Індикатори прогресу трансферу знань, технологій та впровадження інновацій
із участю ЗВО:
• зростання кількості профінансованих дослідницьких договорів;
• зростання кількості зареєстрованих патентів, ліцензій, заснування підприємств,
ініційованих розробками ЗВО;
• зростання кількості договорів комерціалізації результатів наукової, технічної,
дослідницької діяльності ЗВО;
• зростання кількості створених «spin-out» підприємств і обсягу зовнішнього
фінансування;
• зростання кількості договорів трансферу знань та технологій із зовнішніми
замовниками;
• зростання кількості партнерств із підприємствами та урядовими організаціями.
• зростання доходу від комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності
ЗВО.

Університети як двигуни інновацій: від теорії до практики
Інноваційний офіс (ІО)
Винахідник

Замовник

Інтереси:
Заробити гроші,
отримати відомість,
реалізувати, втілити
ідею, взаємодіяти та
об’єднуватися з
іншими
винахідниками,
дослідницький
прогрес

Інтереси:
Створити
інноваційний
прибутковий
продукт,
організувати новий
бізнес, отримати
державні
преференції у разі
співробітництва

1.Формулювання
дослідницького
профілю
2.Захист права ІВ
3.Технологічний
аудит

Страхи:
крадіжки ідеї, страх бути не
зрозумілим, страх провалу, страх
витраченого часу, страх що
винахід не є інновацією, страх
неповаги, страх порушити закон,
страх бути обманутим

Страхи:
страх купити «кота в мішку»,
страх втратити гроші,
час та репутацію,
страх необхідності змін

Рис. 6. Дієва машина трансферу ідей до суспільства

Університети як двигуни інновацій: від теорії до практики
Участь у конкурсах на фінансування досліджень неможлива без:
• якісних досліджень;
• твердих зобов’язань керівництва ЗВО;
• фінансових ресурсів, що виділяються на досягнення цілей;
• визначення дослідницьких компетенцій та навичок;
• валоризації дослідницького потенціалу на міжнародному рівні;
міжнародної співпраці;

• своєчасної системи інформування;
• двобічного і результативного діалогу з промисловим сектором;
• ефективної системи управління і адміністративної системи;
• спрощених адміністративних процедур (час і обов’язки);
• кваліфікованого персоналу і якісних послуг ІО.

Університети як двигуни інновацій: від теорії до практики
Завдання дієвої машини:
1. Дослідницький профіль
2. Технологічний аудит промислових підприємств.

3. Забезпечувати захист ідеї винахідника.
1. Підготовка визначення дослідницького потенціалу установи
включала:
• запити щодо наукових інтересів;
• запити щодо попереднього досвіду та зв’язків із промисловістю;
• виявлення наукових компетенцій в окремих сферах.

Університети як двигуни інновацій: від теорії до практики
Пілотні операції Центру ОНУ «Інноваційний офіс»: бар'єри та подолання.

1) Наявна зацікавленість з боку «бізнес-янголів».
2) Недовіра до нової структури;

Грантові пропозиції,
технопарки

3) Існуючі маркетингові заходи потребували цільового
позиціонування;

Адресний маркетинг

4) Не розроблено юридично погоджену систему
матеріального стимулювання та захисту прав ІВ.

НД «ІПЗІР» НАН України
НЕК Центр з управління ІВ

5) Технологічний аудит ( необхідність додаткових
незапланованих витрат. Для залучення 2-х незалежних
експертів)

несистемний ТА (посилення
співробітництва за наявними
зв’язками, обробка запитів нових
партнерів).

Університети як двигуни інновацій: від теорії до практики
Результат:
• сформовано новий склад команди вчених, спрямованих на участь в конкурсах проектів з
метою фінансування досліджень;
• виявлено досі не задокументовані розробки та потенціал.
Риси які відокремлюють інноваційну діяльність ЗВО:
• спрямована і своєчасна комунікація;
• узгодження з міжнародними партнерами;
• постійний діалог з замовниками.
Досвід тренінгового модулю в Швеції – принципи організації інноваційної
інфраструктури університету:
• принцип розподілу праці;
• принцип професіоналізації управління нематеріальними активами;
• принцип виділення технологічного трансферу в автономний організований процес,
який є організованим та переслідує чіткі цілі, що характеризуються конкретними
вимірними показниками.
Ефективність досягається за рахунок доцільності усіх елементів організаційної структури
університету, як провідника інновацій.

Університети як двигуни інновацій: від теорії до практики
Розроблені пропозиції та досвід, отриманий в проекті ЄС
«Університети для інновацій» стосовно практичної імплементації
завдань Інноваційних центрів ЗВО можуть створити дієву машину
трансферу ідей до суспільства у разі:
• врахування рекомендацій
отриманого ЗВО доходу,

щодо

законодавчого

регулювання

• централізованих послуг з технологічного аудиту,
• наділення Інноваційних
юридичної особи,

центрів

ЗВО

правами

самостійної

• пільг у разі впровадження інновацій ЗВО та пільгових режимів
функціонування технологічних парків університетів.

Які бувають бізнес-моделі

Бізнес-модель відкритих інновацій

Підхід до оптимізації бізнес-моделей

Бізнес-модель CANVAS

•

Хто є нашими ключовими партнерами?

•

Хто є нашими ключовими постачальниками?

•

Які ключові ресурси ми купуємо у партнерів?

•

Які ключові заходи виконують партнери для нас?

Ключові партнерства
Чотири різних типи партнерських відносин, які є
стратегічними альянсами між неконкурентами, співпраця:
стратегічне партнерство між конкурентами, спільні
підприємства для розвитку нового бізнесу та відносини
покупця-постачальника для забезпечення надійних поставок.

Мотивація для партнерств

• Оптимізація та економія масштабу
• Зниження ризику та невизначеності
• Придбання конкретних ресурсів та заходів

Ключова діяльність
• Які ключові дії потребують наших ціннісних пропозицій?
• Наші канали розповсюдження?
• Відносини з клієнтами?
• Потоки доходів?

Основні види діяльності*:
•Виробництво
•Вирішення проблеми
•Платформа / мережа
*Чарльз Б. Стабелл, Шейштен Д. Ф'єльдстад

Ключові ресурси
• Які ключові ресурси потребують наших ціннісних пропозицій?
• Наші канали розповсюдження?
• Відносини з клієнтами?

• Потоки доходів?

Ключові ресурси:
• Фізичні
• Інтелектуальна власність
• Людські

• Фінансові

Ціннісна пропозиція

• Яку цінність ми доставляємо замовнику?
• Яку з проблем нашого замовника ми допомагаємо
вирішити?
• Яку роботу ми допомагаємо замовнику виконати?
• Які потреби клієнта ми задовольняємо?

• Які пакети продуктів та послуг ми пропонуємо
кожному клієнтському сегменту?

Типи ціннісних пропозицій
•

Новизна

•

Продуктивність

•

Настроювання

•

"Виконання роботи"

•

Дизайн

•

Бренд / статус

•

Ціна

•

Зниження витрат

•

Зниження ризику

•

Доступність

•

Зручність / зручність використання

Стосунки з клієнтами
•

Який тип взаємовідносин
клієнтських сегментів?

встановлюється

для

кожного

•

Які ми встановили?

•

Наскільки вони затратні?

•

Як вони інтегровані з рештою блоків нашої бізнес-моделі?

з

Види відносин з клієнтами
•

Трансакційні

•

Тривалі

•

Особиста допомога

•

Виділена особиста допомога

•

Самообслуговування

•

Автоматизовані послуги

•

Громади

•

Співтворчість

•

Комутаційні витрати

Побудова каналів бізнес-моделі CANVAS

• Через які канали хочуть отримувати продукт наші
сегменти клієнтів?

• Як ми зараз до них звертаємось?
• Як наші канали інтегровані? Які з них працюють
найкраще?
• Які з них є найбільш економічними?

• Як ми інтегруємо їх до підпрограм клієнтів?

Функції каналів продажів

• Підвищення обізнаності серед клієнтів про товари
та послуги компанії
• Допомога клієнтам оцінити пропозицію щодо
вартості компанії

• Дозвіл клієнтів купувати конкретні товари та
послуги
• Подання цінних пропозицій клієнтам
• Надання підтримки після покупки клієнтів

Типи каналів продажів

• Прямі (власний торговельний представник, вебсайт, роздрібний магазин)
• Непрямі (партнерські канали)

Сегменти клієнтів – серце бізнес-моделі
• Для кого ми створюємо цінність?
• Хто є нашими найважливішими замовниками, клієнтами чи
користувачами?

Типи клієнтських сегментів

• Масовий ринок
• Ніша ринку

• Лімітовані
• Диверсифіковані
• Багатосторонні платформи
(або багатосторонні ринки)

Структура потоків витрат

• Які найважливіші витрати притаманні нашій бізнес-моделі?
• Які ключові ресурси є найдорожчими?
• Які ключові види діяльності найдорожчі?

Витрати бізнес-моделі

Структура витрат бізнес-моделі: орієнтована на витрати та
орієнтована на вартість
Витрати (за рахунок низьких цін,
автоматизації, аутсорсингу)

Преміум цінність ( за рахунок
персоналізованого обслуговування)

Економія витрат

Економія від масштабу

Економія на сфері застосування
TC = FC + VCxQ

Потоки доходів – артерії бізнес-моделі

• За яку цінність насправді готові платити наші
клієнти?
• Як вони воліють платити?

• Скільки кожен потік доходу сприяє загальному
доходу у відсотках від загальної суми?

Види потоків доходів

• Продаж активів
• Плата за користування

• Абонентські внески
• Кредитування / оренда / лізинг
• Ліцензування
• Плата за посередництво
• Реклама

Проблема клієнта в ціннісній пропозиції?

Функціональні завдання
Коли ваші клієнти намагаються виконати або виконати
певне завдання або вирішити конкретну проблему, вони
прагнуть виконати функціональну роботу.

Соціальна робота
Емоційні завдання
Підтримка робочих місць: Покупець Співавтор Утилізатор

Вигоди клієнтів

•

Яка економія зробить Ваших клієнтів щасливими? Наприклад, які
заощадження за часом, грошима та зусиллями вони б цінували?

•

Яких результатів очікують ваші клієнти та що виходить за їхні
очікування? Наприклад, яких рівнів якості вони очікують і що ви можете
запропонувати більш-менш?

•

Як сучасні рішення радують ваших клієнтів? Які конкретні особливості їм
подобаються, яку ефективність та якість вони очікують?

•

Що полегшило б роботу та життя ваших клієнтів? Наприклад, чи може
бути менша крива навчання, більше послуг або менші витрати на
володіння?

Вигоди клієнтів
•

Яких позитивних соціальних наслідків бажають ваші клієнти? Наприклад,
що змушує їх виглядати добре, підвищувати владу чи статус?

•

Що найбільше шукають клієнти? Чи шукають гарний дизайн, гарантії,
конкретні чи більше функцій?

•

Про що мріють клієнти? Наприклад, чого вони прагнуть досягти або що
було б для них великим полегшенням?

•

Як ваші клієнти вимірюють успіх і невдачу? Наприклад, як вони
вимірюють ефективність або вартість?

•

Що б збільшило ймовірність прийняття рішення вашими клієнтами?
Наприклад, чи бажають вони меншої вартості, менших інвестицій,
нижчого ризику чи кращої якості?

Болі клієнтів
•

Що вважає ваш клієнт занадто дорогим? Наприклад, це забирає у них
багато часу, коштує їм занадто багато грошей чи потребує значних зусиль?

•

Що робить вашого клієнта поганим? Наприклад, які їх розчарування,
роздратування чи те, що дає їм головний біль?

•

Як нинішні рішення не відповідають результатам для вашого замовника?
Наприклад, яких функцій вони відсутні, чи є проблеми з роботою, які їх
дратують, або несправності, про які вони згадують?

•

Які основні труднощі та проблеми, з якими стикаються ваші клієнти?
Наприклад, чи розуміють вони, як все працює, чи мають труднощі з
виконанням певних речей чи чи протистоять певній роботі з конкретних
причин?

Болі клієнтів
•

З якими негативними соціальними наслідками стикаються або бояться
ваші клієнти? Наприклад, вони бояться втрати обличчя, сили, довіри чи
статусу?

•

Яких ризиків побоюються ваші клієнти? Наприклад, вони бояться
фінансових, соціальних чи технічних ризиків, або запитують себе, що може
піти не так?

•

Що тримає вашого клієнта неспаним уночі? Наприклад, які їх великі
проблеми, проблеми та турботи?

•

Які поширені помилки роблять ваші клієнти? Наприклад, чи неправильно
вони використовують рішення?

•

Які бар'єри утримують ваших клієнтів від прийняття рішення?
Наприклад, чи існують передові інвестиційні витрати, крута крива
навчання чи є інші перешкоди, які перешкоджають прийняттю?

Необхідні, очікувані, бажані або несподівані
результати та переваги для клієнтів
•

Створити заощадження, які роблять ваших клієнтів
Наприклад, з точки зору часу, грошей та зусиль, ...)

щасливими?

•

Отримайте результати, які очікують ваші клієнти, або які виходять за
рамки їхніх очікувань? Наприклад, кращі рівні якості, щось більше, або
менше чогось.

•

Перевершити сучасні рішення та порадувати своїх клієнтів? Наприклад,
щодо конкретних особливостей, продуктивності чи якості.

•

Полегшити роботу чи життя ваших клієнтів? Наприклад, завдяки кращому
користуванню, доступності, більшій кількості послуг або меншій вартості
володіння.

•

Створювати позитивні соціальні наслідки? Напр., Вони виглядають добре,
або створюють збільшення потужності, статусу.

Необхідні, очікувані, бажані або несподівані
результати та переваги для клієнтів
•

Робите щось конкретне, що шукають клієнти? Наприклад, хороший
дизайн, гарантії, конкретні або більше функцій.

•

Виконати те, про що мріють клієнти? Наприклад, допомагаючи їм досягти
своїх прагнень або отримати допомогу від великої проблеми?

•

Ви отримаєте позитивні результати, що відповідають критеріям успіху та
невдачі ваших клієнтів? Наприклад, краща продуктивність або менша
вартість)

•

Допоможете полегшити усиновлення? Наприклад, нижча вартість, менша
кількість інвестицій, менший ризик, краща якість, продуктивність або
дизайн.

Знеболюючі засоби до ціннісних пропозицій?

•

Виробляти заощадження? Наприклад, з точки зору часу, грошей чи зусиль.

•

Змусити своїх клієнтів почуватися краще? Наприклад, вбиваючи
фрустрації, роздратування, речі, які доставляють клієнтам головний біль.

•

Виправити недосконалі рішення? Наприклад, вводячи нові функції, кращі
показники чи кращу якість.

•

Покінчити з труднощами та викликами, з якими стикаються ваші клієнти?
Наприклад, полегшуючи речі або усуваючи перешкоди.

•

Викресліть негативні соціальні наслідки, з якими стикаються ваші клієнти
чи бояться? Наприклад, щодо втрати обличчя, втрати сили, довіри чи
статусу.

Знеболюючі засоби до ціннісних пропозицій?

•

Усунути ризики, які бояться ваші клієнти? Наприклад, фінансові,
соціальні, технічні ризики чи те, що може піти не так.

•

Допомогти своїм клієнтам краще спати вночі? Наприклад, допомагаючи у
вирішенні великих проблем, зменшуючи проблеми або усуваючи турботи.

•

Обмежувати чи викорінювати поширені помилки, які роблять клієнти?
Наприклад, допомагаючи правильно використовувати рішення.

•

Позбутися від бар'єрів, які заважають вашому клієнту приймати рішення?
Наприклад, менші інвестиційні витрати або їх відсутність, менша крива
навчання або усунення інших перешкод, що перешкоджають прийняттю.

Комплементарні активи
Спеціалізовані комплементарні активи

Загальні комплементарні активи

(specialized complementary assets)

(generic complementary assets)

-репутація;

-інфраструктура;

-бренд;

-обладнання;

-сформовані кластери;

-контрольно-пропускні можливості;

-мережі дистрибуції;

-комп’ютерні системи та системи

-досвід і кваліфікація спеціалістів;

автоматизації;

-експертиза;

-соціальні мережі, ERP-мережі;

-дослідницьке суспільство;

-угоди з державними інституціями та

-інформаційні бази

органами місцевого самоврядування

Формування доступу до комплементарних активів

Високо обмежене
інституційне середовище

Частково обмежене
інституційне середовище

(розроблено автором)

Квадрант 3
Формування спільного підприємства з
іноземним капіталом із правом
власності на комплементарні активи

Квадрант 4
Формування стратегічного альянсу з правом
доступу до комплементарних активів через
концесію

Наслідки
Створюється нова юридична особа з
іноземним капіталом та правом
власності на спеціалізовані
комплементарні активи

Наслідки
Інвестори отримують частковий доступ до
загальних комплементарних активів завдяки
вкладенню власних комплементарних активів у
роботу підприємства (технології, експертиза,
фінансування)

Квадрант 1
Формування державно-приватного
партнерства з правом власності на
комплементарні активи

Квадрант 2
Укладання угоди на видачу ліцензії, отримання
преференції, аутсорсинг для використання
комплементарних активів

Наслідки
Створюється корпоративне
підприємство з часткою приватного
капіталу резидентів країни з метою
отримання спільного права
використання спеціалізованих
комплементарних активів

Наслідки
Інвестори отримують доступ до загальних
комплементарних активів через аутсорсинг із
правом використовувати в концесії

Спеціалізовані комплементарні активи

Загальні комплементарні активи

Організаційне забезпечення бізнес-моделей через
багатомірну інновацію
(розроблено автором)

Мета формування бізнес-моделі
- створення доданої вартості
Напрямки стратегічних рішень бізнес-моделі:
сегмент споживачів − організація працює для одного чи кількох сегментів;
ціннісна пропозиція, метою формулювання якої є вирішення проблем
споживачів і задоволення їх потреб за внесення певного грошового еквіваленту;

канали − цінову пропозицію доносять до свідомості споживача через
комунікації, які побудовані за майбутніми каналами продажів;
відносини зі споживачами, які встановлюють та підтримують стосовно
кожного сегмента споживачів;
потоки доходів, що є результатом задоволених цінових пропозицій, які було
запропоновано споживачам;
ключові ресурси, які включають активи, необхідні для формування пропозицій
та інших вищенаведених елементів;
ключова діяльність − підприємство зосереджується на здійсненні ключових
видів діяльності;

ключові партнерства – афілійовані в ланцюгу суб’єкти.

Основа формування бізнес-моделі

БАГАТОМІРНА ІННОВАЦІЯ

ІННОВАЦІЯ РИНКУ – синергія науковців та практиків
ІННОВАЦІЯ ПРОДУКТУ – гнучкість та багатопрофільність
ІННОВАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ - CEO = Management = Front Person + Market
Power + Complementary Assets
Технологічний аудит та технологічне брокерство - співправця зі
світовими інститутами освіти

Аналіз зацікавлених сторін.

Неоіндустріальна парадигма.
Два основні тези філософського і методологічного характеру:
1) Нова парадигма народжується в результаті зміни двох основних
вимірів економічної матерії. Перший вимір - це час існування
економічного буття (впливу нових технологій). Вчені довели, що кожна
наступна формація відбувається в 36 разів швидше за попередню. Ці
зміни в економічній теорії ще не описані.
2) Теза методологічного характеру полягає в тому, що варіанти розвитку
економічної теорії народжуються через взаємодію класичної і
неокласичної теорії. Об'єктивна реальність виступає як об'єкт пізнання, а
практика як критерій істини. Вчення позитивізму не сприймає
протиріччя як методологію. Теорія маржиналізму орієнтована на
максимізацію корисності, що досягається при рівномірному розподілі
благ. Висновок виникає в теорії, яка покликана описувати ринкову
економіку, а не планове рівний розподіл.

Неоіндустріальна парадигма.
Капітал розвинених країн кинувся в неоіндустріалізацію. Промисловий
капітал пішов в технології постнефтяної ери (зелена енергетика сонячна, вітрова, водна). Спостерігається цікавий феномен (від грец.
Phainomenon - що є):
1) Капіталовкладення в сектор нетеплової енергетики зросли на 40%,
сумарні вкладення зросли на 40%, інвестиції на 80%.
2) технології рециркуляції побутових і промислових відходів з метою
перетворення в ресурси повторного промислового використання.
Відбувається поглиблення і розширення сфер неоіндустріалізаціі.
3) Безлюдне безвідходне гнучке мережеве виробництво (принципи
другої фази неоіндустріалізаціі). Перетворення продуктивних сил в
технотропние (управління машинами за допомогою технопроцессоров).
Сировинні країни страждають від кризи сильніше, ніж промислові.
Девальвація (позднелат. Devalvatio, від лат. De - приставка, що означає рух
вниз, пониження, і valeo - маю значення, стóю), офіційне зниження
вартості грошових одиниць)

Неоіндустріальна парадигма.

Джерело: Скіцько В.А.Індустрія 4.0 як промислов виробництво майбутнього http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf

Неоіндустріальна парадигма.

Джерело: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf

Додана вартість як джерело національного доходу
Центральним макроекономічним показником у рамках концепції
розширеного економічного виробництва є валовий внутрішній
продукт

ВВП = ВДВ+ПДВ + ЧПІ ,

де ВДВ – сума валової доданої вартості в цінах виробника;
ПДВ – податок на додану вартість;
ЧПІ – чисті податки на імпорт (сума податків на імпорт за
вирахуванням субсидій на імпорт).

Додана вартість як джерело національного доходу
Традиційно визначення економічної доданої вартості торгівлі у валовому
внутрішньому продукті країни є офіційним статистичним показником експорту
країн. Аналогічно, двосторонні торговельні баланси вважаються ілюстрацією
балансу економічних інтересів між двома торговими партнерами. Валова
додана вартість (ВДВ) розраховується як різниця між випуском товарів і послуг
та проміжним споживанням. Є й інші схеми розрахунку ВДВ: як сума споживання
і нагромадження (у цілому по економіці), шляхом додавання амортизації, оплати
праці та прибутку (розподільчий метод). Сума галузевих ВДВ являє собою
валовий внутрішній продукт (ВВП). Її похідний показник – чиста додана
вартість (ЧДВ) розраховується шляхом підсумовування фонду заробітної плати
і прибутку або зменшенням ВДВ на амортизацію, податки та інші платежі. Це
національний дохід, рівню і динаміці якого також надається велике значення.
ЧДВ – новостворена вартість у формі доходів працівників і власників. ВДВ − це
ефективний галузевий та макроекономічний показник ефективності.

Додана вартість як джерело національного доходу
База даних «Торгівля в доданій вартості» (The Trade in Value Added,
TiVA) є спільною ініціативою Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) та Світової організації торгівлі (СОТ). Вона є похідною від
таблиць вводу-виводу ОЕСР, пов’язаних між собою за допомогою
двосторонньої бази даних з торгівлі промисловими товарами та їх
кінцевому використанню, а також оцінює двосторонні торговельні потоки
у сфері послуг (STAN Bilateral Trade Database by Industry and End-use
category) [https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm].
У базі ТiVa інформація спрямована на краще відстеження глобальних
виробничих мереж і ланцюгів постачань. Індикатори ланцюгів
глобальної вартості ОЕСР представлені по 59 країнах (34 країни ОЕСР
та 23 країни, які не входять до ОЕСР) для 18 галузей у 1995, 2000, 2005,
2008 і 2009 рр. Зазначені показники розраховуються на основі 5
глобальних матриць вводу-виводу бази даних ТiVa.

Додана вартість як джерело національного доходу
Індикатори TiVA indicators включають:
• розкладання валового експорту за галузями за внутрішнім і
зовнішнім походженням;
• зміст
послуг
валового
експорту
по
експортуючій
промисловості (у розбивці за внутрішнім і зовнішнім
походженням);
• двосторонні торговельні баланси, засновані на потоках доданої
вартості, яка втілюється в товари внутрішнього кінцевого
попиту;
• проміжний імпорт, втілений в експорті.

Бізнес-модель університету

Кількісний та якісний рух промислової сили. Капіталоозброєність праці. Вимір
відсталості економіки. Причина боргової залежності країн із сировинною
орієнтацією. Наслідки сировинної орієнтації економіки.
Industry 4.0
Big Data Analytics
Autonomous robots

Simulation
Horizontal and Vertical Integration
Indutrial Internet of Things
Cybersecurity

Clouds
Additive Manufacturing
Virtual Reality
Джерело: Скіцько В.А.Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf

Industry 4.0

Industry 4.0

Industry 4.0

Industry 4.0

Джерело: Jäger, A., Ranz, F., Sihn, W., & Hummel, V. (2014). Implications for Learning Factories from Industry 4.0.
In Proceedings of the 4th Conference on Learning Factories. Stockholm, 28.05 (pp. 1-35).
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Рис. 7. Етапи розвитку промислового виробництва*
*розроблено авторкою з використанням:Hoff P. Industry 4.0 – Challenge for the F&B industry in Greece, advantage or
competitive disadvantage? Siemens F&B Day (Thessaloniki, June 7th, 2016). URL: http://docplayer.net/30678857Industry-4-0-challenge-for-the-f-b-industry-in-greece-advantage-or-competitive-disadvantage.html (дата звернення:
27.10.2020).

Джерело: https://smeart.ning.com/stresstesttool

Висновки та пропозиції:
•

наявність типових трудових (цивільних) договорів щодо чіткої та прозорої
системи матеріального стимулювання усіх учасників процесу впровадження
інновацій за участю ЗВО;

•

правове забезпечення стимулювання виходу розробників, авторів винаходів,
науковців ЗВО на міжнародний ринок трансферу знань та технологій задля
перетворення скарбу ідей та винаходів на скарб інновацій в економіці =
залучення іноземних інвестицій за допомогою українських ЗВО = ефект
важелю, ефект мультиплікатору, ефект помноження позитивних наслідків
впливу компонентів системи

Теорія систем:
Інноваційна система не повинна бути замкненою чи ізольованою, позитивному
ефекту функціонування компонентів системи притаманні арифметичні
властивості помноження, а не складання.
Принцип: “Неможливо вплинути на систему, знаходячись всередині системи”

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

