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гу. У цьому аспекті проблема управління комерційною функцією полягає у від-

сутності,, дієвих методик адекватного оцінювання розвитку, що вимагає ком-

плексного підходу до вирішення. 

 

Рис. 3 – Обсяг роздрібного товарообороту за 2007-2011 рр., млн. грн [5] 
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This article represents the essence and composition of concept brief-case of innovations, supplies criteria and 

fundamentals of realization marketing researches at the enterprise for brief-case of innovations successful 

functioning. 

Keywords: marketings researches, brief-case of innovative projects, market fate, innovative brief-case 

Актуальність проблеми. Інноваційна складова підприємницької діяль-

ності є однією з головних у структурі виробничої стратегії фірми. Постійні змі-

ни в смаках і потребах споживачів впливають на діяльність виробничих фірм, 

спонукаючи переглядати свої розробки та знаходитися у постійному пошуку 

нових ідей. Мова йде про маркетингові дослідження портфелю інноваційних 

проектів, що допомагають підприємству залишатися конкурентоспроможним та 

дозволяють швидко і гнучко реагувати на мінливість попиту на продукцію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Успіх будь якого бізнесу зале-

жить від постійних нововведень. У зв’язку зі зміною смаків і потреб спожива-

чів, скороченням життєвого циклу товарів та загостренням конкурентної боро-

тьби підприємства повинні постійно вдосконалювати свою продукцію, допов-

нювати її новими якостями, новими функціями тощо. Саме тому, будь яке під-

приємство повинно мати «інноваційний портфель», що буде складатися з різ-

них за часом впровадження та строком інноваційних проектів, що дозволять 

підприємству знаходитися у вирії подій на ринку споживача та завжди бути на-

поготові щоб запропонувати більш якісні та більш зручні товари та послуги.  

Портфельний підхід в останні часи набуває все більшого наукового та 

практичного інтересу, бо дозволяє досягти ефекту синергії у ході використання 

можливостей ринку. Методичні особливості формування інноваційного порт-

фелю можна знайти в роботах І. Павленка, А. Тріфілової, Ю. Лижник, 

О. Мельничук, О. Коробейнікова. Пропонується доповнити існуючі методичні 

вказівки маркетинговими дослідженнями ринку з метою формування інформа-

ційної бази для забезпечення ефективного планування інноваційної діяльності 

підприємства.  

Мета статті – визначення методів і принципів формування інноваційного 

портфелю за допомогою маркетингових досліджень 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з найбільш важли-

вих складових діяльності підприємства є інноваційна діяльність насамперед  то-

му ,що саме удосконалені, нові товари та послуги, креативні ідеї створюють 

конкурентні переваги, дозволяють зберігати свої позиції на ринку. Оцінити ри-

нкову привабливість ідеї товару або послуги, просувати його на ринок, залуча-

ти інвесторів неможливо без вивчення ринку та його потреб. Тому важливою 

умовою реалізації інноваційної діяльності є наявність маркетингових дослі-

джень в сфері інтересів підприємства. 
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Для того, щоб краще зрозуміти сутність та важливість існування іннова-

ційного портфелю на підприємстві, автори пропонують звернутися до визна-

чення терміну «портфель інновацій» в науковій літературі.  

Аналіз останніх наукових публікацій показує, що, наприклад, І. Павленко [1], 

С. Кочетков [4] «портфель інновацій» трактують як комплексно обумовлений 

перелік інновацій, придбаних чи власної розробки, які підлягають впроваджен-

ню на підприємстві чи розроблені підприємством для реалізації. Інноваційний 

портфель підприємства може складатись із різних проектів: великих і малих; 

близьких до завершення і тільки-но розпочатих. Однак кожний проект вимагає 

виділення певних ресурсів, які можна буде відшкодувати лише по його завер-

шенню. За існуючих ресурсних обмежень інноваційні проекти необхідно ран-

жувати для забезпечення ефективності використання вкладених коштів [5].  

 Структура портфелю інновацій повинна відповідати можливостям підприємст-

ва. Тобто кількість інноваційних проектів, що знаходяться в портфелі в конкре-

тний період часу, буде залежати від їх розмірів і витрат на один проект. Отже 

постає питання кількості інноваційних проектів,які можна одночасно реалізо-

вувати та вартості ресурсів, які можна розподілити на один чи декілька іннова-

ційних проектів.  

Кількість проектів у портфелі визначається таким співвідношенням [4]:  

N = Бюджет НДВКР за період / Середні витрати на один проект 

С. Кочетков наголошує, що інноваційний портфель, який складається з 

великих проектів, більш ризикований порівняно з портфелем, що складається з 

невеликих проектів [4]. Мова йде про диверсифікацію ризиків – збільшення кі-

лькості хоч і невеликих проектів передбачає збільшення технологій, розширен-

ня асортименту, сприяє розподілу загального ризику при незмінній доходності 

підприємства. Зростання кількості інноваційних проектів збільшує вірогідність 

успіху хоча б одного проекту. Портфель великих проектів вимагає великого об-

сягу коштів, зазвичай ще й запозичених, та є обмеженням при прийнятті рішен-

ня про його формування. З огляду на те, що ефективність здійснення інновацій-

ного проекту проявляється на ринку і залежить від того, наскільки була врахо-

вана потреба у даному товарі, важливо виявити критерії формування інновацій-

ного портфелю. Такими критеріями можуть бути: динаміка попиту, доля ринку, 

ринковий ризик, ринкові бар’єри, гнучкість цін, очікувана рентабельність, по-

треба в інвестиціях, забезпеченість ресурсами та ін. Оцінити проект за вищена-

званими критеріями неможливо без вивчення ринку та маркетингових дослі-

джень.  

Основними принципами побудови маркетингових досліджень для управ-

ління інноваційною діяльністю підприємства є:  



40 

- визначення споживчих потреб і вибір цільового ринку; 

- створення єдиної маркетингової системи – інтегрованого маркетингу – і 

налагодження спільної роботи усіх підрозділів з метою максимального задово-

лення запитів цільового сегменту(якість, кількість, асортимент, терміни); 

- орієнтація на довгострокову перспективу. 

На першому етапі появи нової ідеї головною метою маркетингових дослі-

джень є аналіз ринкової ситуації, прогнозування тенденцій розвитку галузі і 

знаходження вільного сегменту ринку. На основі отриманих даних визначаєть-

ся напрямок інноваційної діяльності.  

Подальші дослідження інноваційної діяльності дозволяють своєчасно 

відкоригувати перебіг інноваційного процесу і адаптувати його до змінених 

умов. На заключних етапах інноваційної діяльності маркетингові дослідження 

проводяться для виявлення оптимальних форм комерціалізації, визначення 

сприятливого моменту виходу новинки на ринок та розробки ефективної збуто-

вої політики [2].  

Розробка стратегії маркетингу щодо просування інновацій на ринок вико-

нується на основі результатів маркетингових ринкових досліджень, проведених 

за такими напрямами [7; 8]:  

- вивчення споживача;  

-дослідження мотивів його поведінки на ринку;  

-аналіз власне ринку підприємства;  

-дослідження продукту;  

-вивчення конкурентів;  

-аналіз форм і методів збуту продукції тощо.  

Результатом таких маркетингових досліджень буде точне визначення сво-

го споживача та ринкової ниши. 

Висновок. У зв’язку з мінливістю зовнішніх і внутрішніх чинників акту-

альним залишається питання постійних маркетингових досліджень ринку для 

успішної реалізації інноваційного портфелю та функціонування усіх складових 

підприємства. Наведені критерії, принципи та напрями маркетингових дослі-

джень дозволяють визначити основні напрямки розвитку стратегії підприємства 

та полегшують процес створення та адаптації нових ідей, товарів та послуг. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СОТ 

В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности предприятий машиностроительной от-

расли в условиях Всемирной торговой организации. 

У статті розглядаються питання конкурентоспроможність машинобудівних підприємств в умовах 

Світової організації торгівлі. 

In article questions of competitiveness of the enterprises of machine-building branch in the conditions of the 

World Trade Organization are considered. 

Вступ. Машинобудівний комплекс посідає одне з провідних місць в про-

мисловості України та охоплює два десятки спеціалізованих галузей. На маши-

нобудівний комплекс України припадає понад 25% найманих працівників від 

усієї кількості зайнятих в промисловості; частка продукції комплексу в загаль-

ному обсязі продукції промисловості становить 12,8 %. Роль машинобудування 

в економічному розвитку країни визначає його обслуговуюча функція в усіх 

міжгалузевих комплексах – паливно-енергетичному, агропромисловому, буді-

вельному, лісовиробничому тощо; участь у територіальному поділі праці (внут-

рішньодержавному та міждержавному).  

На сьогодні актуальним є питання конкурентоспроможності підприємств 

машинобудування до нових умов господарювання, пов’язаних зі вступом Укра-

їни до Світової організації торгівлі. Здебільшого, вчені обмежуються аналізом 

позитивних і негативних наслідків вступу України в цю організацію. Що стосу-

ється питань конкурентоспроможності підприємств, то слід відзначити велику 

кількість робіт як вітчизняних так і зарубіжних вчених Т.В. Ландіна [1] та 

М.М. Будник [2], Л.А. Растригін [3], Т. Хайман [5], П. Мотт [6], Петігрю [7], 

Віпп [8], Ярзабовскі [9], Лофквіст [10], Стензакер [11]. Однак, слід відзначити, 

що недостатньо уваги ще приділено питанню аналізу стану машинобудівної га-

лузі України в аспекті евроінтеграційних перетворень. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд та аналіз питань кон-

курентоспроможності підприємств машинобудування України до умов СОТ.  

Результати. В структурі українського машинобудування помітно перева-

жає частка підприємств автомобілебудування (табл. 1). 


