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Диверсифікація та комерціалізація результатів НДДКР
У зв’язку зі швидким розвитком ринку науково-технічної продукції та високим рівнем
конкуренції, ефективним рішенням для ринку стає знаходження шляхів комерціалізації
цієї продукції. У статті обґрунтовано потребу у швидкій модернізації економіки
Казахстану за рахунок підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження
результатів цих досліджень у промислове виробництво при диверсифікації та
комерціалізації результатів НДДКР. Автори статті аналізують сучасний стан науки в
Казахстані. За результатами дослідження запропоновано новий механізм
багатокритеріального вибору багатообіцяючих результатів НДДКР, а також
обґрунтовано систему організаційно-економічної підтримки для їх комерціалізації.
Результати дослідження будуть корисними для практичної діяльності наукових
організацій та промислових підприємств.
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Диверсификация и коммерциализация результатов НИОКР
В связи с быстрым развитием рынка научно-технической продукции и высоким уровнем
конкуренции, эффективным решением для рынка становится нахождение путей
коммерциализации данной продукции. В статье обоснована потребность в быстрой
модернизации экономики Казахстана за счет повышения эффективности научных
исследований и внедрение результатов данных исследований в промышленное
производство при диверсификации и коммерциализации результатов НИОКР. Авторы
статьи анализируют современное состояние науки в Казахстане. По результатам
исследования
предложен
новый
механизм
многокритериального
выбора
многообещающих результатов НИОКР, а также обоснована система организационноэкономической поддержки для их коммерциализации. Результаты исследования будут
полезными для практической деятельности научных организаций и промышленных
предприятий.
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