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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ  

ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

У статті проаналізовано погляди науковців щодо методів комерціа-

лізації інновацій, які зображені у науковій літературі. На основі 
здійсненого аналізу, виділено переваги та недоліки методів комерці-
алізації інноваційної продукції на промислових підприємствах. Від-

повідно до  

обраних ознак запропоновано характеристику переваг та недоліків 

комерціалізації з точки зору виробників інноваційної продукції. 
Ключові слова: інноваційна продукція, комерціалізація, методи ко-

мерціалізації, переваги, недоліки. 

 

В статье проанализированы взгляды ученых относительно методов 

коммерциализации инноваций, которые изображены в научной  

литературе. На основе проведенного анализа, выделены преимущес-

тва и недостатки методов коммерциализации инновационной про-

дукции на промышленных предприятиях. Согласно выбранных при-

знаков предложено характеристику преимуществ и недостатков  

коммерциализации с точки зрения производителей инновационной  

продукции. 

Ключевые слова: инновационная продукция, коммерциализация,  

методы коммерциализации, преимущества, недостатки. 

 

The article analyzes the views of scientists on the methods of  

commercialization of innovations that are depicted in the literature. The  

advantages and disadvantages of industrial enterprises innovative 

products commercialization methods were selected on the basis of 

analysis. The advantages and disadvantages of commercialization were 

offered in terms of industrial enterprises manufacturers according to 

selected characteristic features. 

Keywords: innovative production, commercialization, commercialization 

methods, advantages, disadvantages. 

 

Вступ. З метою організації правильного процесу комерціалізації інно-

ваційної продукції, необхідно обрати оптимальний метод її здійснення. 

Проте, будь-який метод має свої переваги та недоліки, які визначаються 
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можливостями та цілями кожного підприємства. Чітке розуміння та 

знання можливих наслідків використання кожного методу комерціаліза-

ції допоможе підприємствам обрати оптимальний відповідно до своїх 

цілей та можливостей. 

Аналіз останніх досліджень. Комерціалізація інновацій, та методи її 
здійснення зокрема, є актуальною проблемою, яку досліджують науков-

ці. Проте, серед дослідників існують неточності та розбіжності щодо оп-

тимальних методів комерціалізації та недостатньо висвітлене питання 

методів комерціалізації саме інноваційної продукції на промислових пі-
дприємствах. 

Автори, які досліджують проблематику методів комерціалізації є 

Л.Л. Антонюк, М.Г. Білопольський, М.О. Блізніченко, Т.С. Голубєва, 

Л.А. Гнучих, М.Н. Дудкіна, Г.А. Зміївський, О.Є. Кузьмін, А.І. Куртов, 

З.І. Марченко, О.Б. Нікітюк, С.Ю. Поляков, А.М. Поручник, В.С. Сав-

чук, Н.А. Слободянюк, О.В. Старкова, Л.О. Цибульська, М.О. Цибинога 

та інші. 
Одним з оптимальних методів комерціалізації інновацій є часткова 

передача прав власності (ліцензування, франчайзинг, інжиніринг, лі-
зинг). Найбільш поширеним методом комерціалізації серед них автори 

вважають ліцензування [1; 2, С. 54]. Перевагою цього методу є те, що 

підприємство залишається власником прав на об’єкти інновацій, проте 

отримує платежі від ліцензіатів за використання ліцензій. Іншим мето-

дом часткової передачі прав власності є франчайзинг. Його перевагою є 

те, що він сприяє ринковому розвитку через виникнення нових підпри-

ємств [3, С. 53]. Також до переваг франчайзингу автори зараховують ле-

гкість створення нового бізнесу для франчайзі за рахунок допомоги 

франчайзера через передачу вже готових і діючих технологій, навчання 

персоналу тощо. Для франчайзера перевагою є швидкий вихід на новий 

ринок з можливістю випробування ринку та визначенням його потреб та 

місткості без вагомих інвестицій. У свою чергу споживач отримує більш 

широкий вибір товарів і послуг належної якості [4; 5, С. 164].  

Ще одним методом комерціалізації є лізинг. Під час здійснення лізи-

нгу права закріплені за лізингодавцем, проте після завершення оренди 

лізингоодержувач може викупити майно. У деяких лізингових угодах за 

ризики, пов’язані з патентами, несе відповідальність лізингодавець, це 

знімає відповідальність стосовно певних проблем та претензій, 

пов’язаних з патентуванням, із лізингоодержувача [4; 5, С. 164]. Слід за-

уважити, що методи комерціалізації інновацій з частковою передачею 

прав власності позбавляють підприємство монопольної позиції на ринку, 

проте, у свою чергу, приносять додатковий прибуток у вигляді виплат за 

користування правами на продукцію. 
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На думку науковців, повний продаж прав інтелектуальної власності 
є доцільним при небажанні або відсутності можливостей для викорис-

тання об’єкта інтелектуальної власності [3, С. 53]. При повному прода-

жу розробник отримує разовий прибуток. Проте слід проаналізувати 

альтернативні можливості комерціалізації, які можуть бути більш еко-

номічно вигідними (зокрема, зарахування до статутного капіталу підп-

риємства, ліцензування тощо). 

На основі вищенаведеного, можна стверджувати, що існують неод-

нозначності серед науковців стосовно оптимальних методів комерціалі-
зації інновацій. Слід чітко виокремити переваги та недоліки кожного 

методу відповідно до певних ознак, які характеризують цілі та можливо-

сті підприємств. 

Постановка завдання. Метою статті є формування і характеристика 

переваг та недоліків методів комерціалізації інноваційної продукції на 

промислових підприємствах. 

Результати дослідження. Для успішного здійснення процесу коме-

рціалізації інноваційної продукції на промислових підприємствах необ-

хідно обрати правильний метод комерціалізації відповідно до можливо-

стей та цілей підприємства. Базуючись на джерелах літератури можна 

виокремити такі методи комерціалізації інноваційної продукції промис-

лових підприємств: використання інноваційної продукції на власному 

підприємстві, створення дочірнього підприємства, промислова коопера-

ція, спільне підприємство, ліцензування, лізинг, інжиніринг, франчай-

зинг та продаж патенту. 

Переваги та недоліки методів комерціалізації інноваційної продукції 
промислових підприємств наведено у таблиці. 

Отже, наведена таблиця відображає переваги і недоліки методів ко-

мерціалізації інноваційної продукції для її виробників (промислових пі-
дприємств). Слід зазначити, що основними показниками вибору методу 

комерціалізації є можливості та цілі підприємства. Основними ознаками 

характеристик є рівень прибутковості, ризику та монополізму, необхід-

ність ресурсного забезпечення (фінансові, трудові, матеріальні, інфор-

маційні ресурси тощо), розширення ринків збуту, частки ринку, розподіл 

повноважень, контролю та відповідальності, економія часу та максима-

льний вплив факторів зовнішнього середовища. 
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                                                                                                                                                                                                 Таблиця  
Переваги і недоліки методів комерціалізації інноваційної продукції для її виробників 

Ознаки  

характе-
ристик 

Методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств 

Використання на власному  

підприємстві 
Створення дочірнього підприємства Промислова кооперація 

Переваги Недоліки Переваги Недоліки Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рівень 
прибутко-

вості 

- Високий рівень 
прибутковості; 
- можливість ви-

користання інно-

ваційної продук-

ції і у власних 

процесах, і для 

продажу. 

- Необхід-

ність витрат 
на всі ресурси 

- Рівень прибутковості 
високий 

- Витрати на 
створення ново-

го підприємства 

- Витрати на здійс-
нення комерціалі-
зації розподіляють-
ся між учасниками 

кооперації 

- Середній рі-
вень прибутко-

вості, оскільки 

підприємство 

перестає бути 

монополістом 

2. Рівень 
ризику 

- Набуття досвіду, 

що сприяє майбу-

тньому спрощен-

ню здійснення 
комерціалізації. 

- Максималь-
ний рівень 
ризику 

- Диверсифіка-ція ризику 

між материнським і дочі-
рнім підприємством; 

- набуття досвіду, що 

сприяє майбутньому 

спрощенню здійснення 
комерціалізації. 

- Високий рі-
вень ризику; 

- при невдачі 
відбувається 
втрата витрат 
пов’язаних зі 
створенням но-

вого підприємс-
тва. 

- Ризик розподіля-

ється між учасни-

ками кооперації 

- За певну част-
ку ризику від-

повідальність 
несе виробник 
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                                                                                                                                                                           продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Рівень мо-

нополізму 

- Максимальний, 

адже підприємст-
во є єдиним пред-

ставником інно-

ваційної продук-

ції 

- Складність 
втримання 
монопольних 

позицій 

- Максимальний, оскільки 

підприємство є єдиним 

представником іннова-
ційної продукції 

- Складність 
втримання моно-

польних позицій 

- Можливість на-
буття інших кон-

курентних пере-
ваг для монопо-

льних позицій 

- Монополізм 

втрачається 

адже підприєм-

ство розподіляє 
ринок з партне-
ром 

4. Необхід-

ність ресурс-
ного забез-
печення (фі-
нансові, тру-

дові, матері-
альні, інфор-

маційні ре-
сурси тощо) 

- Цільове викори-

стання ресурсів 

- Ресурси за-
безпечує під-

приємство-

виробник; 

- у разі невда-
чі відбу-

вається ве-
лика втрата 
ресурсів. 

- Забезпечення ресурсами 

необхідними для комер-

ціалізації розподіляється 
між материнським та до-

чірнім підприємством 

- Підприємство 

забезпечує ресур-

си і на процес ко-

мерціалізації, і на 
створення нового 

підприємства 

- Ресурсне забез-
печення розподі-
ляється між парт-
нерами 

 

- При невдачі 
відбувається 
втрата ресурсів 

5. Розши-

рення рин-

ків збуту, 

частки ри-

нку 

- Чітке знання 

цільового ринку 

- Можли-

вість невдачі 
при виході 
на ринок 

- Чітке знання цільового 

ринку 

- Можливість 
невдачі при ви-

ході на ринок 

- Ринок збуту 

розширюється 
відповідно до 

ринкової прина-
лежності та мо-

жливостей під-

приємств-
партнерів 

- Можливість 
невдачі при 

виході на ри-

нок 
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                                                                                                                                                                          продовження таблиці 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Розпо-

діл повно-

важень та 
контролю 

- Контроль та 
усі повноважен-

ня знаходяться в 
межах підпри-

ємства-
розробника 

- Складність 
у чіткому 

виконанні 
контролю-

вання; 
- можли-

вість непра-
вильних де-
легувань 
повнова-
жень. 

- Повноваження та кон-

троль знаходяться в ме-
жах власного та дочір-

нього підприємства 

- Складність у 

чіткому вико-

нанні контро-

лювання; 

- можливість 
неправильних 

делегувань пов-

новажень; 
- загроза втрати 

контролю. 

- Частковий 

контроль за 
проведенням 

комерціаліза-
ції 

- Повнова-
ження та кон-

троль розпо-

діляється між 

партнерами по 

кооперації, 
- можливість 
виникнення 

конфлікту ін-

тересів. 

7. Розпо-

діл відпо-

відальнос-
ті 

- Гнучкість у ді-
ях; 

- можливість 
прийняття кін-

цевого рішення. 

- Всю відпо-

відальність 
несе розро-

бник 

- Відповідальність роз-
поділяється між двома 
підприємствами 

- Частина відпо-

відальності за-
лишається на 
кожному підп-

риємстві 

- Відповідаль-
ність розподі-
ляється між 

партнерами по 

кооперації 

- Частина від-

повідальності 
лежить на пі-
дприємстві 
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                                                                                                                                                                          продовження таблиці 
                                                                                                                                                                            продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Еконо-

мія часу 

- Набуття досвіду 

у сфері комерціа-
лізації інновацій, і, 
як наслідок, на-
ступні рази вті-
лення цього про-

цесу стають менш 

часозатратними 

- На кожен етап 

комерціалізації 
підприємство 

затрачає влас-
ний час 

- Комерціалізацією 

займається дочірнє 
підприємство; 

- створюється ще 
одна промислова 
одиниця (дочірнє 
підприємство). 

- Затрати часу на 
створення дочір-

нього підприємст-
ва 

- Затрати ча-
су не мак-

симальні 

- Частково за-
трачається час 
на комерціалі-
зацію 

9. Мак-

сималь-
ний 

вплив 
факторів 

зовніш-

нього се-
редовища 

- Набуття досвіду 

щодо долання 
впливу зовнішніх 

факторів, що 

сприяє майбут-
ньому спрощенню 

здійснення комер-

ціалізації 

- Всі фактори 

мають максима-
льний вплив на 
процес комерці-
алізації 

- Вплив факторів 
розподіляється між 

двома підприємст-
вами 

- основний плив фа-
кторів відбувається 

на дочірнє підпри-

ємство. 

- Частково факто-

ри зовнішнього 

середовища впли-

вають на материн-

ську компанію 

- Вплив фа-
кторів роз-
поділяється 
між учасни-

ками коопе-
рації 

- Частково фа-
ктори зовніш-

нього середо-

вища вплива-
ють на підп-

риємство 
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                                                                                                                                                                  продовження таблиці 
Ознаки 

харак-

терис-
тик 

Методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств 

Спільне підприємство Ліцензування Інжиніринг 
Переваги Недоліки Переваги Недоліки Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рівень 
прибут-
ковості 

- Через збіль-
шення збуту 

можливість 
збільшення 
прибутку 

- Прибуток 

розподіляєть-
ся між спів-
власниками 

- Окрім при-

бутку від вла-
сного продажу 

продукції, пі-
дприємство 

отримує ліце-
нзійні платежі 

- Зниження при-

бутку відповід-

но до зниження 
монополізму  

- Окрім прибутку від 

власного продажу, пі-
дприємство отримує 
дохід від надання ін-

жинірингових послуг 

- Зниження при-

бутку відповідно 

до зниження мо-

нополізму 

2. Рівень 
ризику 

- Ризик дивер-

сифікується, 

адже у комер-

ціалізації бе-
руть участь 
декілька за-
сновників 

- Часткова ві-
дповідаль-
ність за ризи-

ки закріплю-

ється за підп-

риєм-ством 

- Рівень ризи-

ку мінімаль-
ний, адже ко-

мерціалізацію 

здійснює інше 
підприємство 

- Часткова від-

повідальність за 
ризики закріп-

люється за підп-

риємством 

- Рівень ризику серед-

ній, оскільки комерці-
алізацію проводить 
стороннє підприємст-
во, проте, на основі 
інжинірингових кон-

сультацій підприємст-
ва-розробника 

- Часткова відпо-

відальність за ри-

зики закріплюєть-
ся за підприємст-
вом під час на-
дання інжинірин-

гових консульта-
цій 
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3. Рівень моно-

полізму 

- Рівень монополіз-
му максимальний, 

адже на ринку одне 
підприємство роз-
робник-

комерціалізатор 

- Існує мож-

ливість втрати 

позицій при 

невідповідних 

діях співвлас-
ників 

- Власником па-
тенту залишаєть-
ся лізингодавець 

- Рівень моно-

полізму знижу-

ється обернено-

пропорційно з 
кількістю вида-
них ліцензій 

- Власником па-
тенту залишаєть-
ся підприємство-

розробник інно-

ваційної продук-

ції 

- Рівень монополіз-
му залежить від кі-
лькості компаній, 

які отримали інжи-

нірингові послуги 

4. Необхідність 
ресурсного за-
безпечення (фі-
нансові, трудові, 
матеріальні, ін-

формаційні ре-
сурси тощо) 

- Ресурсами забез-
печують співвлас-
ники 

- Часткове за-
безпечення 

ресурсами 

здійснюється 
підприємст-
вом 

- Ресурсне забез-
печення комерці-
алізації здійснює 
ліцензіат 

- Необхідність у 

ресурсах 

пов’язаних з ви-

готовленням лі-
цензії 

- Ресурсне забез-
печення надає пі-
дприємство, яке 
замовляє інжині-
рингові консуль-
тації 

- Необхідність у ре-
сурсах пов’язаних з 
наданням інжині-
рингових послуг 

5. Розширення 
ринків збуту, ча-
стки ринку 

- Ринок розширю-

ється відповідно до 

можливостей спів-

власників та їхньої 
присутності на іс-
нуючих ринках 

- Можливість 
невдачі при 

виході на ри-

нок 

- Ринок розширю-

ється відповідно 

до можливостей 

ліцензіатів 

- Можливість 
обрання непра-
вильних (не ці-
льових) ринків 

- Ринок розширю-

ється відповідно 

до кількості ком-

паній, які отрима-
ли інжинірингові 
послуги 

- Можливість об-

рання комерціаліза-
тором неправиль-
них (не цільових) 

ринків 

 

В
и
п
уск

 3
(5

9
) 2

0
1

2
 р

. С
ер
ія

 «
Е
к
о
н
о
м
ік
а

»
 

 
 

1
3

0
 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

131 

                                                                                                                                                                            продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Розподіл пов-

новажень та ко-

нтролю 

- Частковий ко-

нтроль за вико-

нанням процесу 

ко-мерціалізації 
знаходиться у 

виробника 

- Контроль та 
повнова-
ження розпо-

діляються між 

співвлас-
никами; 

- можливість 
виникнення 

конфлікту ін-

тересів. 

- Контроль за-
кріплюється за 
ліцензіаром, 

адже він володіє 
основним пра-
вом власності 

- Частина пов-
новаження ліце-
нзіатів визнача-
ються умовами 

ліцензії 

- Контроль та 
повноваження 

закріплюють-
ся за підпри-

єм-ством-

комер-

ціалізатором 

- Частковий 

контроль та 
повнова-
ження роз-
робника (в 

період на-
дання пос-
луг) 

7. Розподіл від-

повідальності 
- Відповідаль-
ність розподіля-
ється між спів-

власник-ками 

- Неможли-

вість втілення 
чіткого знання 
кінцевого ре-
зультату та 
рішень 

- Відповідаль-
ність ліцензіата 
щодо викорис-
тання продукції 

- Відповідаль-
ність ліцензіара 
стосовно проду-

кції загалом 

- Що стосу-

ється інжині-
рин-гових по-

слуг, то відпо-

ві-дальність 
несе підпри-

ємство-

розробник 

- За аспекти 

комерціалі-
зації  не-
пов’язані  з 
інжинірин-

говими пос-
лугами від-

повідає ко-

мерціаліза-
тор 
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1 2 3 4 5 6 7 

8. Еконо-

мія часу 

- Використання 
часу на комерці-
алізацію розпо-

діляється між 

співвласниками 

- Часткові затра-
ти часу на коме-
рціалізацію та 
узгодження ін-

тересів 

- Затрати часу ни-

жче середнього, 

адже комерціалі-
зацію здійснює 
інше підприємст-
во  

- Затрати часу 

необхідні для 
виготовлення 
ліцензії 

- Затрати часу ни-

жче середнього, 

адже комерціалі-
зацію здійснює 
інше підприємст-
во 

- Затрати часу 

на надання ін-

жинірингових 

послуг 

9. Мак-

сималь-
ний 

вплив 
факторів 

зовніш-

нього се-
редовища 
 

- Диверсифіка-
ція впливів фак-

торів зовніш-

нього середо-

вища 

- Вплив всіх фа-
кторів зовніш-

нього середо-

вища 

- Основний вплив 
факторів відбува-
ється на ліцензіата 

- Вплив всіх 

факторів зов-
нішнього се-
редовища; 
- реакція на 
вплив здійс-
нюється  ліце-
нзіатом та лі-
цензіаром 

окремо. 

- Основний вплив 
факторів відбува-
ється на підпри-

ємство одержува-
ча інжиніринго-

вих послуг 

- Вплив всіх фа-
кторів зовніш-

нього середо-

вища; 
- реакція на 
вплив факторів 
здійснюється  
підприємством-

виробником в 
межах інжині-
рингових пос-
луг. 

1
3

2
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                                                                                                                                                                               продовження таблиці 
Ознаки 

характе-
ристик 

Методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств 

Франчайзинг Лізинг Продаж патенту 

Переваги Недоліки Переваги Недоліки Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рівень 
прибутко-

вості 

- Окрім прибутку 

від власного про-

дажу, підприємс-
тво отримує дохід 

від продажу фра-
ншизи 

- Зниження при-

бутку відповідно 

при зниженні мо-

нополізму 

- Окрім прибутку 

від власного про-

дажу, підприємство 

отримує дохід за 
надання лізингу 

- Зниження 

прибутку відпо-

відно при зни-

женні монопо-

лізму 

- В найближчій 

перспективі при-

буток максималь-
ний 

- Прибуток одно-

разовий 

2. Рівень 
ризику 

- Рівень ризику 

мінімальний, 

адже комерціалі-
зацією займається 
стороннє підпри-

ємство 

- Часткова відпо-

відальність за ри-

зики закріплюєть-
ся за підприємст-
вом; 

- втрата іміджу 

підприємства. 

- Часткова відпові-
дальність за ризики 

закріплюється за лі-
зинго-одержувачем 

- Рівень ризику 

середній, адже 
продукція ви-

користову-ється 
як обладнання 
для лізингооде-
ржу-вача 

- Рівень ризику 

мінімальний, 

оскільки після 
продажу комерці-
аліза-цією займа-
ється стороннє 
підприємство 

- Мінімальні ри-

зики до моменту 

продажу патенту 

3. Рівень 
монополіз-
му 

- Власником па-
тенту залишаєть-
ся франчайзер 

- Рівень монопо-

лізму зменшуєть-
ся обернено про-

порційно до кіль-
кості франчайзі 

- Рівень монополіз-
му високий, оскіль-
ки підприємство-

розробник володіє 
продукцією 

- Рівень моно-

полізму змен-

шиться в разі 
викупу лізинго-

одержувачем 

обладнання 

- Уникнення про-

блем пов’язаних з 
монопольною ді-
яльністю підпри-

ємства 

- Монополізм від-

сутній, оскільки 

після повного 

продажу підпри-

ємство не має ві-

дношення до про-

дукції 
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4. Необхід-

ність ресурс-
ного забезпе-
чення (фі-
нансові, тру-

дові, матері-
альні, інфор-

маційні ре-
сурси тощо) 

- Ресурсне за-
безпечення 

надає фран-

чайзі; 
- франчайзер 

забезпечує 
лише немате-
ріальні імі-
джеві активи 

підприємства  

- Необхід-ність 
ресурсів 
пов’язаних з ви-

готовленням 

франшизи 

- Цільове викорис-
тання ресурсів 

- Ресурси забезпе-
чує підприємство-

розробник; 

- у разі невдачі від-

бувається велика 
втрата ресурсів. 

- Немає необхіднос-
ті ресурсного забез-
печення комерціалі-
зації, оскільки після 
повного продажу 

підприємство не 
має стосунку до 

продукції 

- Розробник за-
безпечує необ-

хідні ресурси 

тільки до пов-
ного продажу 

продукції та па-
тенту 

5. Розши-

рення рин-

ків збуту, 

частки ри-

нку 

- Ринок роз-
ширюється 
відповідно 

до кількості 
франчайзі 

- Можливість 
обрання коме-
рціалізатором 

неправильних 

(не цільових) 

ринків 

- Ринок розширю-

ється за рахунок 

підприємств-
лізинго-

одержувачів 

- Можливість об-

рання неправиль-
них (не цільових) 

ринків 

- Відсутність про-

блем, пов’язаних з 
виходом на новий 

ринок 

- Для підпри-

ємства розро-

бника ринок 

залишається 
незмінним 
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6. Розпо-

діл повно-

важень та 
контролю 

- Часткове за-
кріплення по-

вноважень та 
контролю за 
франчайзером 

стосовно зага-
льних аспектів 
продукції 

- Часткове за-
кріплення пов-
новажень та ко-

нтролю за фра-
нчайзі стосовно 

використання 

продукції 

- Часткове за-
кріплення конт-
ролю та повно-

важень за лізин-

годавцем 

- Часткове за-
кріплення пов-
новажень та ко-

нтроль за лізин-

гоодержувачем 

стосовно вико-

ристання проду-

кції 

- Відсутність 
необхідності 
здійснювати ко-

нтроль 

- Після продажу 

весь контроль і 
всі повноважен-

ня переходять 
до покупця про-

дукції 

7. Розпо-

діл відпо-

відальнос-
ті 

- Відповідаль-
ність щодо 

власної діяль-
ності несе 
франчайзі; 
- за дотриман-

ням вимог 
франшизи ві-
дповідаль-
ність несе час-
тково фран-

чайзі і фран-

чайзер. 

- Відповідаль-
ність за іннова-
ційну продук-

цію загалом за-
кріплюється за 
франчайзером 

- Часткове за-
кріплення від-

повідальності за 
лізинго-

одержувачем 

- Відповідаль-
ність знахо-

диться у лізин-

годавця, оскіль-
ки він є розроб-

ником і відпові-
дає за якість 
продукції 

- Після продажу 

продавець пате-
нту не несе від-

повідальність за 
продукцію 

- До продажу 

розробник несе 
відповідаль-
ність за продук-

цію  
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8. Економія 
часу 

- Затрати часу 

нижче серед-

нього, адже 
комерціаліза-
цію здійснює 
інше підпри-

ємство 

- Частково за-
трачається час 
на комер-

ціалізацію та 
на виготов-
лення фран-

шизи 

- Затрати часу ни-

жче середнього, 

адже комерціалі-
зацію здійснює 
інше підприємст-
во 

- Затрати часу 

необхідні для  
укладення лі-
зингового до-

говору 

- Після продажу 

патенту підприєм-

ство не має стосу-

нку до подальшої 
комерціалізації 

- Затрати часу до 

продажу патенту 

9. Макси-

мальний 

вплив фак-

торів зов-
нішнього 

середовища 

- Диверсифі-
кація впливів 
факторів зов-
нішнього се-
редовища 

- Вплив всіх 

факторів зов-
нішнього се-
редовища; 
- реакція на 
вплив здійс-
нюється  фра-
нчайзі та фра-
нчайзером 

окремо. 

- Частково реакція 

на вплив факторів 

здійснюється  
лізинго-

одержувачем 

- Вплив всіх 

факторів зов-
нішнього се-
редовища; 
- частково ре-
акція на вплив 
факторів здій-

снюється лі-
зингодавцем. 

- Відсутній вплив 
зовнішніх факто-

рів 

- Вплив всіх фак-

торів зовнішнього 

середовища до 

моменту продажу 

патенту 

* Примітка: доповнено та розроблено автором на основі [1-8] та власних досліджень 
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Висновки. У статті здійснено аналізування наукової літератури щодо пробле-

матики переваг та недоліків методів комерціалізації інновацій. На основі 
опрацьованих джерел виокремлено переваги та недоліки методів комерціалі-
зації саме інноваційної продукції з точки зору її виробників (промислових пі-
дприємств). Слід зазначити, що оптимальний метод комерціалізації іннова-

ційної продукції промислових підприємств залежить від цілей та можливос-

тей самого підприємства. В подальших дослідженнях слід звернути увагу на 

управління комерціалізацією відповідно до кожного її методу. 
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