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У статті обґрунтовано необхідність роз-
роблення ефективних стратегій комер-
ціалізації результатів інтелектуальної 
діяльності. Проаналізовано підходи до 
трактування терміна «комерціалізація» 
в контексті інтелектуальної діяльності. 
Для оптимального вибору стратегії увагу 
акцентовано на сучасних формах комер-
ціалізації результатів інтелектуальної 
діяльності, зокрема внутрішніх венчурах, 
спін-офф- і спін-аут-компаніях, стратегіч-
них альянсах та спільних підприємствах. 
Значну увагу приділено питанням форму-
вання методичного забезпечення вибору 
стратегій комерціалізації результатів 
інтелектуальної діяльності. У контексті 
імплементації методів багатокритері-
ального аналізу наведено приклад адап-
тованого використання методу нечіткої 
логіки для обґрунтування вибору стратегії 
комерціалізації результатів інтелекту-
альної діяльності з наявних стратегічних 
альтернатив. 
Ключові слова: комерціалізація результа-
тів інтелектуальної діяльності, стратегія 
комерціалізації результатів інтелекту-
альної діяльності, метод нечіткої логіки, 
внутрішній венчур, спін-офф-компанія, спін-
аут-компанія, стратегічний альянс, спільне 
підприємство.

В статье обоснована необходимость раз-
работки эффективных стратегий коммер-
циализации результатов интеллектуальной 
деятельности. Рассмотрена трактовка 
термина «коммерциализация» в контек-
сте интеллектуальной деятельности. Для 
оптимального выбора стратегии внимание 
сосредоточено на современных формах ком-
мерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности: внутренних венчурах, 
спин-офф- и спин-аут-компаниях, стратеги-
ческих альянсах и совместных предприятиях. 
Значительное внимание уделено вопросам 
формирования методического обеспече-
ния выбора стратегий коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти. В контексте имплементации методов 
многокритериального анализа приведен при-
мер адаптированного использования метода 
нечеткой логики для обоснования выбора 
стратегии коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности из имею-
щихся стратегических альтернатив.
Ключевые слова: коммерциализация ре- 
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти, стратегия коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 
метод нечеткой логики, внутренний вен- 
чур, спин-офф-компания, спин-аут-компа-
ния, стратегический альянс, совместное 
предприятие.

Transformation of innovations into a dominant strategic resource of economic growth, ensuring competitiveness and profitability requires prudent manage-
ment decisions on the choice of vectors for further expanded reproduction and effective commercial use of the intellectual component of the innovation 
organization. The article substantiates the need to develop effective strategies for commercializing the results of intellectual activity. Approaches to the inter-
pretation of the term "commercialization" in the context of intellectual activity are analyzed. For the optimal choice of strategy, the article focuses on modern 
forms of commercialization of intellectual property results, including internal ventures, spin-off and spin-out companies, strategic alliances and joint ventures. 
The authors pay considerable attention to the formation of methodological support for the choice of strategies for the commercialization of intellectual pro-
perty. An important aspect of the implementation of the scenario approach to the management of commercialization is the development of methodological 
support for the evaluation and selection of alternative scenarios for the implementation of strategies for the commercialization of intellectual property results. 
Making sound management decisions on vectors of commercialization can be based on the results of using methods of multicriteria analysis with their 
appropriate adaptation to the specifics of the selected object of study. In particular, the use of fuzzy logic methods provides significant opportunities for study 
and evaluation, which allows the use of pair wise comparisons of strategic alternatives on different criteria, followed by the construction of their ranking to 
justify the choice of the most likely scenarios for commercialization of intellectual activity. In the context of implementation of methods of multicriteria analysis, 
the authors give the example of adapted use of the fuzzy logic method to justify the choice of strategy for commercialization of intellectual property results 
from existing strategic alternatives.
Key words: commercialization of intellectual activity results, the strategy for commercialization of intellectual activity results, the fuzzy logic method, inner 
venture, spin-off company, spin-out company, strategic alliance, joint venture. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
JUSTIFICATION OF CHOICE OF INTELLECTUAL ACTIVITY  
RESULTS COMMERCIALIZATION STRATEGY:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Постановка проблеми. Досягнення соці-
ально-економічних цілей країни за умов глобалі-
зації потребує розроблення виваженої стратегії 
розвитку із системним, комплексним урахуванням 
усіх чинників впливу та зосередження пріоритетної 
уваги на домінантних. Інноваційність як стрижнева 
умова сучасного успішного конкурентного інтегру-
вання у світовий економічний простір залишається 
однією з ключових цілей на всіх рівнях управління. 
Подолання наслідків утрати стартових позицій 
країни для переходу на інноваційну модель роз-

витку, наявних трендів руйнування науково-тех-
нічного потенціалу можливе, зокрема, за рахунок 
активізації процесів комерціалізації вітчизняними 
інноваційними організаціями результатів їхньої 
інтелектуальної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Потужний теоретико-методологічний фунда-
мент дослідження проблематики комерціалізації 
сформований у працях вітчизняних та іноземних 
фахівців, серед яких – Г. Бромберг, С. Валдайцев, 
В. Даффі, С. Ільїна, А. Карпенко, О. Кам’янська, 
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А. Квашнин, Е. Козловська, О. Косенко, В. Кудашов, 
О. Ляшенко, А. Маккой, В. Мухопад, Е. Спірідонова, 
П. Цибульов та ін. У джерелах [1–7] представлено 
підходи до трактування комерціалізації, зокрема як 
«комерціалізації розробок», «комерціалізації інно-
вацій», «комерціалізації результатів науково-техніч-
ної діяльності», «комерціалізації результатів інно-
ваційної діяльності», «комерціалізації інноваційної 
продукції», «комерціалізації технологій», «комер-
ціалізації трансферу технологій», «комерціалізації 
інтелектуальної власності (об’єктів інтелектуальної 
власності)» та інші трактування, які враховують 
різні аспекти здійснення комерціалізації. У контек-
сті вибраного фокусу дослідження у статті більш 
прийнятним є використання загального підходу до 
розуміння даної категорії, а саме як комерціалізації 
результатів інтелектуальної діяльності.

У працях [1–6; 8; 9] висвітлюються різні аспекти 
даної проблематики: розкривається сутність 
комерціалізації, виділяються її суб’єкти, об’єкти, 
способи, форми та методи. Значна увага зосеред-
жується на процесному підході до дослідження 
комерціалізації, характеристиці етапів її здій-
снення з урахуванням стадій інноваційного про-
цесу [8; 9]. Серед управлінських питань фахів-
цями [4–10] розглядаються завдання, принципи, 
чинники успішної комерціалізації, пропонуються 
підходи, механізми, моделі її управління та мето-
дики оцінювання; аналізуються світовий досвід і 
можливості його імплементації у вітчизняну прак-
тику комерціалізації. 

У джерелі [11] також робиться акцент на стра-
тегічній площині об’єкта вивчення. Значні напра-
цювання у визначеному контексті представлені у 
дослідженні Е. Спірідонової [12], в якому визна-
чаються сутність та значення стратегій комерці-
алізації результатів інтелектуальної діяльності; 
виділяються ключові чинники, які впливають на їх 
вибір; проводиться порівняльний аналіз адекват-
ності різних методів оцінювання об’єктів інтелек-
туальної власності цілям визначення їх цінності 
та вказується на можливість використання методу 
аналізу ієрархій та концепції EVA під час вибору 
певної стратегії комерціалізації. 

Водночас проведені дослідження не охоплюють 
усіх теоретичних та методичних аспектів вибору 
напрямів комерційного використання результатів 
інтелектуальної діяльності.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розвиток теоретичних положень та методичного 
забезпечення обґрунтування вибору стратегій 
комерціалізації результатів інтелектуальної діяль-
ності через адаптоване використання методичного 
інструментарію стратегічного управління, зокрема 
методів багатокритеріального аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Успішна комерціалізація результатів інтелекту-
альної діяльності перетворюється на ключовий 

чинник конкурентоспроможності сучасних підпри-
ємств в умовах посилення трендів інтенсифікації 
інноваційного розвитку. М. Портер відзначає, що 
«процвітання, особливо у розвинених економі-
ках, витікає зі спроможності національних компа-
ній створювати, а потім у глобальному масштабі 
комерціалізувати нові продукти і процеси, освою-
ючи передові рубежі інновацій тим швидше, чим 
ближче конкуренти» [13].

Ефективність комерційного використання но- 
вовведень залежить від оптимальності вибраної 
стратегії з урахуванням сукупності чинників інно-
ваційного клімату та інноваційного потенціалу 
організації. Великого значення набувають стадія 
інноваційного процесу, на якій починається комер-
ціалізація, вибраний спосіб та форма її прове-
дення, кількість, мотивація, характер взаємовід-
носин між суб’єктами даного процесу, особливості 
організаційного забезпечення тощо. Як результат – 
множина можливих варіантів реалізації процесів 
комерціалізації залежно від конкретної ситуації та 
пріоритетність використання сценарного підходу 
до їх управління.

Важливим аспектом реалізації сценарного під-
ходу до управління комерціалізацією, змістовні 
положення якого розглянуті Е. Козловською та 
Ю. Радіоновою [10], є розроблення методичного 
забезпечення оцінювання та вибору альтернатив-
них сценаріїв реалізації стратегій комерціалізації 
результатів інтелектуальної діяльності. Прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень щодо век-
торів комерціалізації може базуватися на основі 
результатів використання методів багатокрите-
ріального аналізу з їх відповідною адаптацією 
під специфіку вибраного об’єкта дослідження. 
Зокрема, значні можливості для вивчення та оці-
нювання надає застосування методів нечіткої 
логіки (fuzzy logic) [14], що дає змогу за застосу-
вання парних порівнянь стратегічних альтернатив 
за різними критеріями з подальшою побудовою їх 
рейтингу обґрунтувати вибір найбільш імовірних 
сценаріїв комерціалізації результатів інтелекту-
альної діяльності організації. 

У наведеному нижче прикладі імплементації 
вказаного методу в практику обґрунтування вибору 
стратегій комерціалізації серед існуючого розма-
їття їх видів (за сферами, способами здійснення, 
стадіями інноваційного процесу тощо) як вихідний 
вектор для дослідження вибрані варіанти комер-
ційного використання результатів досліджень і 
розробок (ДіР) міжнародної інноваційно орієнто-
ваної організації. Аналіз сучасних трендів свід-
чить про перспективність розвитку різних практик 
комерціалізації ДіР, зокрема створення внутріш-
нього венчура, спін-офф-, спін-аут-компаній, стра-
тегічних альянсів та спільних підприємств. Кожна 
з організаційно-економічних форм має свої пере-
ваги, створює можливості для реалізації визна-
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чених цілей і доречна для використання за певної 
комбінації чинників.

Внутрішній венчур у науковій літературі [15–17] 
розглядається як автономний науково-дослідний 
(проєктний) підрозділ у структурі великих компа-
ній, являє собою інструмент активізації їх іннова-
ційного зростання. Він створюється (як правило, 
за участю авторів ідеї) з метою розроблення і 
доведення перспективних ризикових нововведень 
до стадії комерційного використання. Незважа-
ючи на те що фінансуються внутрішні венчури за 
рахунок основної діяльності компанії, вони мають 
окремий бюджет і певну автономність щодо реа-
лізації поставлених цілей. Зазвичай внутрішній 
венчур – це «полігон» для пошуку напрямів пере-
форматування, диверсифікації діяльності в межах 
існуючої компанії або спосіб отримання доходу від 
тих напрямів інноваційної діяльності (інноваційної 
продукції), які на даний момент не можуть бути 
безпосередньо реалізовані цією компанією.

Окрім внутрішнього венчурна як різновиду реа-
лізації стратегії венчурного вирощування серед 
сучасних механізмів підвищення ефективності 
комерціалізації результатів ДіР, зокрема із застосу-
ванням логіки аутсорсингу, у практиці інноваційної 
діяльності отримали розповсюдження організа-
ційні форми «супутнього венчурного бізнесу» [18], 
а саме спін-оффи та спін-аути. 

Спін-аут-компанії, на думку дослідників [19; 20], 
уважаються однією з найбільш поширених форм 
супутнього бізнесу. Ключовим чинником їх ство-
рення є наявність у компанії результатів інте-
лектуальної діяльності з великим потенціалом 
комерціалізації. Але з певних причин (наприклад, 
невідповідність основному профілю діяльності) при-
ймається рішення щодо забезпечення його реалі-
зації із застосуванням аутсорсингу в межах окремої 
компанії. У разі використання акціонерного способу 
побудови материнська компанія виділяє частину 
своїх активів, зберігає фінансові зв’язки та контроль 
(у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності – ОІВ). З’являється можливість підвищення 
результативності ДіР, прискорення та розширення 
масштабів їх дифузії, апробації нових методів управ-
ління, реалізації стратегії диверсифікації бізнесу.

Серед посередників, які покликані забезпе-
чити взаємодію попиту і пропозиції на інновацій-
ному ринку і, таким чином, сприяти підвищенню 
ефективності його функціонування, викликають 
інтерес спін-офф-компанії. У наукових публікаціях 
[16; 19–22] вони розглядаються як компанії-спад-
коємці, що виділяються з материнської компанії 
(під час її реорганізації чи з ініціативи співробіт-
ників – розробників нововведення) з метою само-
стійного практичного відпрацювання, освоєння й 
упровадження на ринок інноваційного продукту 
або технології на базі наукових розробок мате-
ринської компанії. Тому у разі використання акці-

онерного механізму інвестування в компанію під 
час розподілу отриманого нею прибутку участь 
беруть материнська компанія, інвестор та іннова-
ційна компанія (у разі надання останньою послуг 
з інноваційного менеджменту) [22]. На відміну від 
спін-аут-компаній спін-оффи звільнені від управ-
лінського контролю з боку материнської компанії.

Значні можливості для комерціалізації резуль-
татів ДіР у міжнародному інноваційному середо-
вищі, зокрема для виявлення й отримання доступу 
до перспективних нововведень, розподілу зроста-
ючих витрат та ризиків, мінімізації впливу приско-
рення темпів морального старіння, формуються 
під час створення стратегічних альянсів. Ці органі-
заційні форми також дають змогу вирішити питання 
майнових прав власності на ОІВ, створюють умови 
для залучення необхідного людського капіталу, 
забезпечення розширеного відтворення портфелю 
інтелектуальної власності та диверсифікації його 
використання. На досягнення подібних цілей також 
орієнтовані спільні підприємства. Його учасниками 
можуть бути дослідницькі університети і науково-
дослідницькі центри, венчурні підприємства та 
великі компанії. Важливими вимогами їхньої успіш-
ної діяльності є укладання угод про виробничу 
кооперацію, взаємна доповнюваність партнерів 
для забезпечення реалізації інноваційного циклу, 
організації серійного виробництва продукції на базі 
використання результатів ДіР.

Щоб прийняття рішення в процесі багатокри-
теріального аналізу наведених вище стратегічних 
альтернатив комерційного використання результа-
тів ДіР було обґрунтованим, необхідно визначити 
критерії їх вибору. На разі не існує єдиного набору 
критеріїв, які можна застосувати для вибору стра-
тегії. Для обґрунтування вибору стратегічних век-
торів комерціалізації для інноваційної компанії 
пропонуються такі критерії:

k1  – наявність висококваліфікованої команди 
розробників – визначає рівень компетентності роз-
робників та їхній досвід спільної співпраці у команді;

k2  – гнучка організаційна структура у сфері 
інноваційної діяльності – характеризує ступінь 
адаптивності організаційної структури та її здат-
ність забезпечити ефективну взаємодію усіх еле-
ментів інноваційного процесу та оперативність у 
комерціалізації ДіР компанії;

k3  – рівень ділової співпраці – свідчить про 
наявність інтенсивних взаємовідносин у сфері 
інновацій з іншими компаніями, університетами 
та науково-дослідними інститутами тощо, а також 
досвід співпраці у спільних наукових проєктах; 

k4  – стан фінансування – вказує на фінансові 
можливості компанії щодо інвестування у ДіР;

k5  – ймовірність успішної комерціалізації – 
визначає можливість подальшої комерціалізації 
результатів інтелектуальної діяльності, створених 
у результаті ДіР;
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k6  – рівень ризику – передбачає урахування 
зовнішніх та внутрішніх ризиків комерціалізації;

k7  – характеризує рівень зацікавленості в 
інтелектуальному капіталі партнера – характе-
ризує необхідність і готовність залучення компа-
нією інтелектуальних активів іншої організації для 
ефективного здійснення ДіР та комерціалізації їх 
результатів;

k8  – рівень складності ДіР – висвітлює особли-
вості виконання ДіР (необхідність глибокого сту-
пеню опрацювання, масштабність, новизна, ори-
гінальність тощо).

За визначеними критеріями здійснюється 
бальна експертна оцінка стратегічних альтерна-
тив (Аі) комерціалізації результатів ДіР конкрет-
ної міжнародної інноваційної компанії, зокрема: 
внутрішнього венчуру (А1), спін-офф (А2), страте-
гічного альянсу (А3), спін-аут (А4), спільного під-
приємства (А5), результати якої представлено в  
табл. 1 (10 – найкраща, 1 – найгірша оцінка).

Таблиця 1
Оцінювання альтернатив

Критерії Альтернативи
А1 А2 А3 А4 А5

k1
10 6 8 9 7

k2
5 10 8 7 9

k3
7 5 9 6 8

k4
9 5,5 9 6 8,5

k5
10 3 5 4 6

k6
3 6,5 8 10 7

k7
5 4 10 6 8

k8
8 7 8 7,5 6

Джерело: розроблено авторами 

Під час використання методу нечіткої логіки 
(fuzzy logic) на основі отриманих оцінок здійсню-
ється парне порівняння критеріїв та складається 
матриця порівняння критеріїв (табл. 2).

Таблиця 2
Матриця порівнянь критеріїв

k1
k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8

k1
1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 8,00 1,00

k2
0,50 1,00 0,50 0,50 0,25 0,50 6,00 0,25

k3
1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 6,00 0,50

k4
0,50 2,00 0,50 1,00 2,00 0,50 8,00 0,50

k5
0,25 4,00 0,25 0,50 1,00 1,00 4,00 0,25

k6
0,50 2,00 0,50 2,00 1,00 1,00 6,00 0,50

k7
0,13 0,17 0,17 0,13 0,25 0,17 1,00 0,13

k8
1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 8,00 1,00

Джерело: розроблено авторами

За результатами розрахунків матриці обчис-
люються вагові коефіцієнти критеріїв та визна-
чається індекс узгодженості експертних оцінок 
(табл. 3). 

Таблиця 3
Визначення індексу узгодженості  

експертних оцінок
Вага Aij*wij ʎ ʎсер. j j*
0,20 1,66 8,27 8,57 0,08 1,41
0,06 0,56 8,96
0,18 1,50 8,46
0,11 0,91 8,36
0,08 0,73 9,46
0,11 0,96 8,38
0,02 0,17 8,45
0,24 1,96 8,23
Сума 68,57

Джерело: розроблено авторами

Згідно з методом нечіткої логіки, матриця та 
оцінки є узгодженими, якщо j ≤ 0,1j*. Для матриці 
j*=1,41, де n=8 (формули 1, 2) [22]:

 � � � �A *ij w wij ij/ ,                         (1)
де ʎ – ваговий коефіцієнт критеріїв;
Aij � – рівень оцінки альтернативи �Ai за крите-

рієм �ki ;
wij  – коефіцієнти відносної важливості крите-

ріїв k k kn1 2; ; ;… .

j
сер n

n
�

�
�

� .
1 �,                    (1.2)

де j  – індекс узгодженості.
Оскільки 1,41 * 0,1 = 0,141; 0,08 ≤ 0,141, тому 

матриця парних порівнянь критеріїв узгоджена.
Наступним кроком процесу вибору є побудова 

матриці порівняння альтернатив А1–А5 за кожним 
із вибраних критеріїв та перевірка їх узгодженості 
(табл. 4).

Дані таблиці свідчать, що всі матриці парних 
порівнянь альтернатив за критеріями є узгодже-
ними (j ≤ 0,1j*), що дає змогу сформувати узагаль-
нену матрицю та визначити зважену оцінку аль-
тернатив (табл. 5).

Побудова нечітких множин критеріїв (табл. 6) 
із визначенням мінімального значення за кожною 
альтернативою визначає інтегральне рішення  
D = {0,72;0,57;0,64;0,65;0,53}.

Результати ранжування наявних альтернатив 
стратегій комерціалізації свідчать про таку їх прі-
оритетність: А1→А4→А3→А2→А5.

Таким чином, застосування методів багатокри-
теріального аналізу, зокрема нечіткої логіки (fuzzу 
logic), дає змогу отримати аналітичні висновки 
для визначення стратегій комерціалізації резуль-
татів інтелектуальної діяльності інноваційної  
компанії. 
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Таблиця 4
Матриця порівняння альтернатив за критеріями k1 – k8

А1 А2 А3 А4 А5 Оцінка Aij*wij ʎ ʎсер. j j*
за критерієм k1

А1 1,00 6,00 4,00 2,00 4,00 0,46 2,43 5,31 5,19 0,05 1,12
А2 0,17 1,00 0,50 0,50 0,25 0,06 0,33 5,09    
А3 0,25 2,00 1,00 0,50 0,50 0,11 0,54 5,06    
А4 0,50 2,00 2,00 1,00 0,50 0,16 0,84 5,22    
А5 0,25 4,00 2,00 2,00 1,00 0,21 1,12 5,28    
∑ 1,00  25,95

за критерієм k2

А1 1,00 0,17 0,25 0,50 0,50 0,06 0,34 5,28 5,19 0,05 1,12
А2 6,00 1,00 4,00 4,00 2,00 0,46 2,33 5,09    
А3 4,00 0,25 1,00 2,00 0,50 0,16 0,85 5,31    
А4 2,00 0,25 0,50 1,00 0,50 0,11 0,54 5,06    
А5 2,00 0,50 2,00 2,00 1,00 0,21 1,10 5,21    
∑ 1,00  25,95    

за критерієм k3

А1 1,00 4,00 0,25 1,00 1,00 0,16 0,89 5,55 5,29 0,07 1,12
А2 0,25 1,00 0,17 1,00 0,25 0,06 0,34 5,18    
А3 4,00 6,00 1,00 4,00 1,00 0,40 2,09 5,20    
А4 1,00 1,00 0,25 1,00 0,25 0,09 0,49 5,29    
А5 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,28 1,47 5,25    
∑ 1,00  26,46    

за критерієм k4

А1 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 0,27 1,35 5,04 5,22 0,05 1,12
А2 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 0,08 0,39 5,14    
А3 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,31 1,58 5,14    
А4 0,50 1,00 0,25 1,00 1,00 0,12 0,64 5,47    
А5 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 0,23 1,23 5,29    
∑ 1,00  26,08    

за критерієм k5

А1 1,00 6,00 8,00 6,00 8,00 0,60 3,22 5,40 5,20 0,05 1,12
А2 0,17 1,00 4,00 1,00 4,00 0,15 0,79 5,14    
А3 0,13 0,25 1,00 0,25 1,00 0,05 0,25 5,16    
А4 0,17 1,00 4,00 1,00 4,00 0,15 0,79 5,14    
А5 0,13 0,25 1,00 0,25 1,00 0,05 0,25 5,16    
∑ 1,00  26,00    

за критерієм k6

А1 1,00 0,50 0,25 0,17 0,50 0,07 0,34 5,15 5,23 0,06 1,12
А2 2,00 1,00 2,00 0,25 1,00 0,16 0,88 5,39    
А3 4,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,16 0,88 5,41    
А4 6,00 4,00 2,00 1,00 4,00 0,47 2,41 5,16    
А5 2,00 1,00 1,00 0,25 1,00 0,14 0,72 5,05    
∑ 1,00  26,16    

за критерієм k7

А1 1,00 1,00 0,17 1,00 0,25 0,08 0,41 5,18 5,18 0,05 1,12
А2 1,00 1,00 0,17 0,50 0,25 0,07 0,35 5,13    
А3 6,00 6,00 1,00 4,00 2,00 0,46 2,35 5,12    
А4 1,00 2,00 0,25 1,00 0,50 0,11 0,58 5,19    
А5 6,00 4,00 0,50 2,00 1,00 0,28 1,48 5,29    
∑ 1,00  25,91    

за критерієм k8

А1 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 0,28 1,37 4,91 4,94 0,01 1,12
А2 0,50 1,00 0,50 1,00 2,00 0,16 0,79 4,93    
А3 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 0,28 1,37 4,91    
А4 1,00 1,00 0,50 1,00 4,00 0,21 1,07 5,06    
А5 0,25 0,50 0,25 0,25 1,00 0,07 0,34 4,91    
∑ 1,00  24,71    

Джерело: розроблено авторами 
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Таблиця 5
Узагальнена матриця

А1 А2 А3 А4 А5 Вага

k1
0,46 0,06 0,11 0,16 0,21 0,20

k2
0,06 0,46 0,16 0,11 0,21 0,06

k3
0,16 0,06 0,40 0,09 0,28 0,18

k4
0,27 0,08 0,31 0,12 0,23 0,11

k5
0,60 0,15 0,05 0,15 0,05 0,08

k6
0,07 0,16 0,16 0,47 0,14 0,11

k7
0,08 0,07 0,46 0,11 0,28 0,02

k8
0,28 0,16 0,28 0,21 0,07 0,24

Джерело: розроблено авторами 

Таблиця 6
Нечіткі множини критеріїв
А1 А2 А3 А4 А5

k1
0,86 0,57 0,64 0,69 0,73

k2
0,84 0,95 0,90 0,88 0,91

k3
0,72 0,60 0,85 0,65 0,80

k4
0,87 0,76 0,88 0,79 0,85

k5
0,96 0,86 0,79 0,86 0,79

k6
0,75 0,82 0,82 0,92 0,81

k7
0,95 0,95 0,98 0,96 0,97

k8
0,74 0,64 0,74 0,69 0,53

Min 0,72 0,57 0,64 0,65 0,53

Джерело: розроблено авторами

Орієнтація на збалансований розвиток та 
досяжність за умов наявної констеляції конкрет-
ної організації зумовлює пріоритетний вибір за 
рейтингом із можливих стратегічних альтернатив, 
насамперед стратегії внутріфірмового венчура. 
Вона дасть змогу активізувати значний нереалізо-
ваний комерційний потенціал результатів ДіР ком-
панії. Важливе місце у портфелі стратегій комер-
ціалізації за результатами рейтингування також 
має займати створення спін-аут для прискорення 
та збільшення масштабів дифузії та віддачі від 
перспективних розробок за збереження контролю 
над їх комерційним використанням. Також озна-
ченій компанії бажано звернути увагу на актуаль-
ність реалізації стратегії формування стратегічних 
альянсів, які формують широкі можливості оптимі-
зації витрат за комерціалізації результатів ДіР та 
отримання ефекту синергії. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
незаперечним є факт, що стратегічне управління 
комерціалізацією результатів ДіР є невід’ємним 
елементом менеджменту сучасної інноваційно 
орієнтованої організації. Перетворення інновацій 
на домінантний стратегічний ресурс економічно- 
го зростання, забезпечення конкурентоспромож-
ності та прибутковості вимагають виваженості 

прийняття управлінських рішень щодо вибору 
векторів подальшого розширеного відтворення 
та ефективного комерційного використання інте-
лектуального складника інноваційної організації. 
Посиленню обґрунтованості перспектив розви-
тку сприятиме формування методичного забез-
печення розроблення стратегії комерціалізації 
результатів ДіР, застосування методів багатокри-
теріального аналізу, адаптованих під специфіку 
інноваційно орієнтованої організації. 

Вирішення завдань вибору стратегічних аль-
тернатив комерціалізації результатів ДіР здійсню-
ється за допомогою методу нечіткої логіки в умо-
вах прийнятих певних критеріальних обмежень. 
Отримані результати дають змогу математично 
формалізувати задачу рейтингування та визна-
чити пріоритетні стратегії за умов наявної консте-
ляції конкретної організації.

Напрями подальших досліджень пов’язані з 
питаннями апробації інших методів багатокрите-
ріального аналізу щодо обґрунтування векторів 
стратегічного управління комерціалізацією резуль-
татів інтелектуальної діяльності, визначення кри-
теріальних обмежень, інтегрування різних підходів 
до оцінювання можливих стратегічних альтер-
натив. Вирішення окреслених завдань спрямо-
ване на підвищення ефективності стратегічного 
управління інноваційною діяльністю сучасних  
організацій.
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