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Цапук о. Ю. Процедура удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок
У статті розглянуто сучасний стан енергетики та її місце в економіці України, як основи сталого розвитку і конкурентоспроможності країни з 
врахуванням високої енергоємності національного валового внутрішнього продукту (ВВП). Проаналізовано бар’єри, що виникають на шляху під-
вищення енергоефективності країни, особливу увагу приділено механізму впровадження інноваційних розробок, а також ролі інвестиційної та 
інноваційної складових програм енергозбереження та розвитку енергетики України. Виконано огляд сучасних наукових підходів щодо тлумачення 
поняття «маркетинговий механізм», розглянуто сутність механізму впровадження інноваційних розробок в контексті взаємозв’язку з марке-
тингом та запропоновано нове визначення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок. Запропоновано та обґрунтовано 
процедуру удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок, яка враховую ключові детермінанти зовнішнього та 
внутрішнього середовища, базується на використанні економіко-математичних методів, що дозволяють спрогнозувати поведінку промисло-
вого споживача, визначати заходи з удосконалення організаційно-економічного забезпечення впровадження інноваційних розробок та підвищити 
конкурентоспроможність підприємств енергетичного машинобудування.

Ключові слова: інноваційна розробка, маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок, процедура, еластичність очікуваної вигоди, 
поведінка споживача.
Рис.: 6. Бібл.: 16. 
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УДК 339.138
Цапук Е. Ю. Процедура усовершенствования маркетингового  

механизма внедрения инновационных разработок
В статье рассмотрено современное состояние энергетики и ее место 
в экономике Украины, как основы устойчивого развития и конкуренто-
способности страны с учетом высокой энергоемкости национального 
валового внутреннего продукта (ВВП). Проанализированы барьеры, 
возникающие на пути повышения энергетической эффективности 
страны, особое внимание уделено механизму внедрения инновационных 
разработок, а также роли инвестиционной и инновационной состав-
ляющих программ энергосбережения и развития энергетики Украины. 
Выполнен обзор современных научных подходов к толкованию понятия 
«маркетинговый механизм», рассмотрена сущность механизма вне-
дрения инновационных разработок в контексте взаимосвязи с марке-
тингом и предложено новое определение маркетингового механизма 
внедрения инновационных разработок. Предложена и обоснована про-
цедура усовершенствования маркетингового механизма внедрения 
инновационных разработок, которая учитывает ключевые детер-
минанты внешней и внутренней среды, базируется на использовании 
экономико-математических методов, позволяющих спрогнозировать 
поведение промышленного потребителя, определять мероприятия 
по совершенствованию организационно-экономического обеспечения 
внедрения инновационных разработок и повысить конкурентоспособ-
ность предприятий энергетического машиностроения.
Ключевые слова: инновационная разработка, маркетинговый ме-
ханизм внедрения инновационных разработок, процедура, эластич-
ность ожидаемой выгоды, поведение потребителя.
Рис.: 6. Библ.: 16. 
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Tsapuk O. Y. Procedure of Improvement of the Marketing Mechanism  

of Introduction of Innovation Developments
The article considers the modern state of the power industry and its place in 
the Ukrainian economy as a basis of sustainable development and competi-
tiveness of the country with consideration of high power intensity of the na-
tional gross domestic product. It analyses barriers on the way to increase of 
power efficiency of the country and pays special attention to the mechanism 
of implementation of innovation developments and also role of investment 
and innovation components of programmes of power saving and develop-
ment of the Ukrainian power industry. It reviews modern scientific approach-
es to interpretation of the “marketing mechanism” notion, considers essence 
of the mechanism of implementation of innovation developments in the 
context of interconnection with marketing and offers a new definition of the 
marketing mechanism of implementation of innovation developments. It of-
fers and justifies the procedure of improvement of the marketing mechanism 
of implementation of innovation developments, which takes into account key 
determinants of external and internal environments, is based on the use of 
economic and mathematical methods, which allow forecasting behaviour of 
an industrial consumer, identification of measures on improvement of the or-
ganisational and economic provision of implementation of innovation devel-
opments and increase of competitiveness of power engineering enterprises.
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Зростання динамічності ринків інноваційних товарів, 
підвищення конкуренції як серед виробників, так і 
серед промислових споживачів, зміна економічної 

природи відносин між учасниками інноваційного процесу 
посилюють трансформацію в управлінні впровадженням 
інноваційних розробок вітчизняних підприємств. Здат
ність успішного впровадження інноваційних розробок (ІР) 

у сфері енергозбереження виступає ключовим фактором 
стабілізації ринкового попиту та забезпечення стратегічної 
конкурентоспроможності підприємств усіх сфер господа
рювання [14]. Важливість заощадження енергії у глобально
му масштабі зумовило у розвинених країнах впровадження 
інноваційних розробок, що націлені на зменшення обсягів 
споживання енергії та посилення конкурентоспроможно
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сті економіки. В Україні протягом 2008 – 2012 рр. впрова
дження інноваційних розробок відзначалось негативною 
динамікою (частка виконаних НДДКР у ВВП становила 
0,83 – 0,73 %) на тлі щорічного зростання інвестицій в ін
новаційну діяльність на 5 – 10 % (8024,8 – 10558,5 млн грн у 
цьому ж періоді) (рис. 1) [5].

Теоретичною та методологічною основою досліджен
ня є ключові положення класичної макро та мікроеко
номіки, теорії економічного зростання, сучасні концепції 
маркетингу та менеджменту. Для досягнення поставленої 
мети використано загальнонаукові та економічні методи: 
системноструктурного аналізу, аналізу та синтезу, анало
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Рис.1. динаміка інвестицій в інноваційну діяльність в україні та виконання НддКР в 2005 – 2013 рр. [5]

Впровадження інноваційних розробок з метою за
безпечення конкурентоспроможності національної еконо
міки потребують формування маркетингового механізму 
впровадження інноваційних розробок, використання якого 
дозволить не тільки підвищити результативність іннова
ційної діяльності, а й надасть можливості для підвищення 
ефективності функціонування підприємств в умовах не
стабільного економічного середовища. За цих умов законо
мірним є посилений інтерес учених і практиків до питань 
впровадження інновацій промисловими підприємствами. 
Проблеми реалізації інноваційного процесу досліджуються 
в наукових працях учених ближнього зарубіжжя, серед яких 
І. Т. Балабанов, А. А. Дагаєв, С. Д. Ільєнкова, П. Н. Завлін,  
Р. А. Фатхудінов та ін. [7, 11, 14].

Дослідженню питань управління інноваційною ді
яльністю та окремим аспектам впровадження інноваційних 
розробок присвячені праці українських науковців, зокрема 
Ю. М. Бажала, О. А. Гавриша, Ю. А. Дайновського, О. І. Жи
лінської, С. М. Ілляшенка, О. В. Зозульова, Н. С. Кубишиної, 
О. С. Тєлєтова, Н. І. Чухрай та ін. [3, 8, 9, 10, 12, 15]. По
ряд із цим недостатньо розкритими залишаються питання, 
пов’язані з формуванням, удосконаленням та реалізацією 
маркетингового механізму впровадження інноваційних 
розробок, який би забезпечував зростання результатив
ності інноваційної діяльності з урахуванням моделювання 
поведінки промислового споживача в процесі прийняття 
рішення щодо придбання інноваційної розробки.

Метою дослідження є розробка процедури вдоско
налення механізму впровадження інноваційних розробок 
підприємствами енергетичного машинобудування, що на
дасть змогу підвищити ефективність функціонування ме
ханізму та отримати синергетичний ефект під час впрова
дження інноваційної розробки.

гій. Інформаційну базу дослідження становлять нормативні 
та законодавчі акти органів державного управління, статис
тичні дані Державного комітету статистики України, звіт
ність підприємств досліджуваного ринку, матеріали спеці
альних видань у рамках програм Європейського Союзу, віт
чизняні та зарубіжні періодичні видання, результати марке
тингових досліджень консалтингових компаній тощо.

До стратегічних пріоритетних напрямів політики 
енергозбереження у нашій державі до 2021 р. належить 
впровадження біогазових когенераційних технологій. Про
те, їх частка складає лише 3,5% у загальній структурі ви
робництва енергії та у 2010 – 2012 рр. продовжувала змен
шуватися (рис. 2) [5], тоді, коли частка таких інноваційних 
розробок в загальній енергетиці країн Європи у 2012 р. 
складала: у Німеччині – 38 %, США – 10 %, Великобрита
нії – 10 %, Японії, Франції та Китаю – по 8 % [16]. Аналіз 
динаміки впровадження біогазових когенераційних уста
новок свідчить, що темпи впровадження є значно нижчими 
в порівнянні з впровадженням інших інноваційних розро
бок в енергозбереженні (теплові насоси, сонячні, вітрові 
станції тощо). Так, в 2012 – І півріччі 2013 рр. темпи впро
вадження енергозберігаючих технологій в цілому складали 
32,6 – 39,6 %, тоді як впровадження біогазових когенерацій
них установок – 13 % і 5 % відповідно.

Підвищення ефективності впровадження інновацій
них розробок потребує вдосконалення маркетингового 
механізму впровадження інноваційних розробок, що до
зволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних 
підприємств в умовах стохастичності ринкових процесів. 
Механізм представляє собою систему, яка визначає поря
док визначеного виду діяльності, процесу, будьяких явищ 
[6]. Грейсон Дж., О'Делл К. механізм розглядають як сис
тему і зазначають, що управління є процесом, а система 
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управління – механізмом, який забезпечує цей процес [4]. 
Економічний та організаційний механізми, у свою чергу, 
представляють собою організаційноекономічний меха
нізм, під яким Колоколов В. [11] і Фатхутдінов Р. [14] ро
зуміють систему, яка допомагає формувати та регулювати 
відносини об’єкта управління з внутрішнім і зовнішнім се
редовищем через економічні важелі для досягнення кінце
вої мети підприємства. Отже, організаційноекономічний 
механізм підприємства є сукупністю форм і структур, ме
тодів, засобів і функцій управління, яка за допомогою еко
номічних важелів формує відносини підприємства із зо
внішнім середовищем з метою забезпечення оперативного 
регулювання діяльності підприємства та підвищення його 
конкурентоспроможності на ринку.

відображає маркетинговий аспект впровадження їх на ри
нок. Варто зазначити, що чим краще інформовані учасники 
інноваційного процесу, тим вище задоволення їх потреб та 
підвищення добробуту. Дослідники проблеми задоволення 
потреб (Дж. Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц) пов’язують її 
з існуванням асиметричної інформації, яка створює умови 
для невизначеності у тих чи інших рішеннях, що вплива
ють на поведінку суб’єктів інноваційного процесу [1, 13]. 
У працях вчених зазначається, що неповна та неточна ін
формація стає причиною багатьох проблем в економіці та 
розвитку ринків нових товарів.

Під асиметричною інформацією розуміється така си
туація, в якій частина учасників інноваційного процесу воло
діє вичерпною і точною інформацією, у той час як інші учас
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Рис. 2. Структура виробництва енергії в україні в 2012 р., % [5]

Механізмом інноваційних розробок є сукупність 
функцій, методів, цілей, принципів, інструментів і прийо
мів, структурні елементів підприємства як системи й певна 
послідовність дій, за допомогою яких здійснюється управ
ління інноваційною діяльністю підприємства [3]. Механізм 
інноваційних розробок це по суті, комплексна система ін
струментів забезпечення впровадження ІР (правових, еко
номічних, адміністративних, організаційних, освітніх тощо), 
пов’язаних єдиними цілями, принципами і забезпечених 
відповідними ресурсами. Під маркетинговим механізмом 
впровадження інноваційних розробок, у свою чергу, розу
міють комплекс законів, закономірностей, факторів, прин
ципів і методів формування та функціонування системи, 
яка покликана задовольняти потреби споживачів і суб’єктів 
інноваційного процесу, шляхом отримання економічного, 
соціального, екологічного, маркетингового, організаційно
управлінського ефектів внаслідок створення та впроваджен
ня інноваційної розробки на ринок [9, 10, 12].

Аналіз наукових джерел свідчить, що сталого тлу
мачення поняття маркетингового механізму впроваджен
ня інноваційних розробок немає, тому, виходячи з огляду 
особливостей механізму впровадження, під маркетинго
вим механізмом впровадження інноваційних розробок 
(ММВІР) розуміється система взаємопов’язаних і послі
довних дій організаційноекономічного характеру, спрямо
ваних на ефективне впровадження інноваційних розробок 
на ринок на основі управління поведінкою споживачів з 
метою реалізації інтересів суб’єктів інноваційного процесу. 
Визначення враховує специфіку інноваційних розробок і 

ники впровадження інноваційних розробок не володіють нею 
[13]. Проблема ринків з асиметричною інформацією харак
терна для ринків інноваційних розробок, де надання повної 
інформації про інноваційну розробку, що впроваджується 
на ринок найбільш важлива. Так, підприємстваінноватори 
знають про якість інноваційної розробки, додаткові можли
вості при її впровадження краще, ніж споживачі, інвестори, 
суспільство. Споживачі, у свою чергу, мають потреби та ке
руються мотивами, котрі не відомі підприємствуінноватору, 
що знижує ефективність впровадження інноваційної розроб
ки на ринок. Це спонукає до вивчення поведінки споживача 
на промисловому ринку та прийняття ним рішення щодо 
впровадження ІР з урахуванням асиметричності інформації. 
Тому ефективне впровадження ІР на ринок можливе за умо
ви реалізації очікувань промислових споживачів, врахування 
рівня усвідомлення потреби, позитивного сприйняття інфор
мації стосовно інноваційної розробки, що надає можливість 
вдосконалювати, коригувати елементи ММВІР та прийняти 
конкретні управлінські рішення. Згадані кроки вдосконален
ня маркетингового механізму впровадження інноваційних 
розробок втілюються у процедурі (рис. 3), що містить такі 
етапи: підготовчий, аналітичний та імплементаційний.

Реалізація етапів передбачає проведення факторно
го аналізу, оцінювання ефективності впровадження, моде
лювання поведінки споживача на промисловому ринку та 
отримання висновків і рекомендацій стосовно формуван
ня маркетингового механізму впровадження інноваційних 
розробок, вдосконалення його організаційноекономічних 
елементів. Так, підготовчий етап включає аналіз чинників 
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зовнішнього та внутрішнього середовища та виділення клю
чових детермінантів, що вливають на впровадження інно
ваційних розробок (рис. 4).

Аналітичний етап складається з підетапу систематизації 
та оцінювання, що надає змогу визначити пріоритетні 
підходи до оцінювання ефективності та виявити про

блематику впровадження інноваційних розробок відповідно 
до внутрішніх ресурсів підприємства та зовнішнього впливу 
поведінки споживача, його мотивів та ефекту, що він отримує. 
Таким чином, на цьому етапі під час процесу формування за
ходів щодо впровадження ІР, необхідно з’ясувати такі момен
ти, що стосуються підходу, акцентованого на споживачах:

 мотиви та проблеми споживачів з цільової ауди
торії (знання мотивів дозволяє визначити шляхи 
вдосконалення блоків механізму під час здійснен
ня обміну в ланцюжку «виробництво – розподіл – 
просування – споживання»);

 присутність раціональної та ірраціональної скла
дових в моделі поведінки промислових споживачів 
під час купівлі (можливість звернути увагу на вико
ристання маркетингових інструментів, що вплива
ють на ірраціональні мотиви споживачів, що є важ
ливим для вітчизняних підприємств в силу новизни 
для них біогазових когенераційних установок);

 рівень усвідомлення потреби споживачів (модель 
вибору, параметри пошуку інформації);

 емоційне сприйняття інноваційної розробки (емо
ції є важливою складовою формування ставлення 
до біогазових когенераційних установок, тобто 

впливають на бажання купівлі та впровадження) 
тощо [8].

Важливим етапом при впровадженні інноваційної 
розробки на промисловий ринок є сприйняття її спожи
вачами. Так, усвідомлення потреби в біогазових когенера
ційних установках на українському ринку відбувається як 
усвідомлення нової потреби. Безпосередньо це отримання 
суміжних продуктів для агросектора, що можуть отримува
тись у результаті впровадження БКУ (крім виробництва те
плової та електроенергії, це виробництво біогазу та добрив, 
що використовуватимуться в діяльності промислового 
споживача, приноситимуть додатковий прибуток). Другим 
моментом є усвідомлення потреби, що задовольняється 
новим способом. Так, це в основному сектори промисло
вості та ЖКГ, які при впровадженні інноваційної розробки 
задовольняють свої потреби в отриманні тепло та елек
троенергії, холоду (технології три генерації), але з можли
вістю енергозбереження та зменшення втрат, що є більш 
вигідним у порівнянні з існуючою ситуацією отримання 
енергії. Таким чином, у межах процедури удосконалення 
ММВІР, підприємствуінноватору потрібно спрогнозувати 
очікувану вигоду споживача та стан усвідомлення потреби 
ним для розробки завдань щодо підвищення успіху впрова
дження інноваційних розробок. Такі завдання полягають у 
підбору інструментів впливу на потенційних промислових 
споживачів з метою формування нової потреби та її усві
домлення або інформування про нові, більш кращі можли
вості задоволення існуючих потреб.

У результаті оцінювання, основаного на споживачах, 
та оцінювання, основаного на ресурсах і зусиллях підпри

Підготовчий етап  І. 

− виділення ключових зовнішніх чинників
    (науково-технічні, інвестиційні фактори,
    кон’юнктура ринку, мотиви та потреби
    споживачів, соціально-психологічний
    простір тощо)    

 

 

− виділення ключових внутрішніх чинників
    (фінансові, організаційно-управлінські,
    виробничі, маркетингові, науково-дослідні,
    дослідно-конструкторські тощо)   

 

  

Імплементаційний етап  ІІІ.  

− моделювання поведінки промислового споживача на основі показника еластичності очікуваної вигоди
споживача;   

− матриця вибору маркетингових інструментів механізму впровадження інноваційних розробок 
і заходів з підвищення ефективності впровадження;  

− вдосконалення структури та інструментів механізму впровадження, економічне обґрунтування 
використання маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок підприємствами 
енергетичного машинобудування  

Аналітичний етап  ІІ. 

Підетап систематизації  
− визначення підходів до оцінювання (оцінювання з боку споживача; оцінювання з боку підприємства);
– визначення груп критеріїв оцінювання (для споживача: економічні, соціальні, психологічні тощо:
   для підприємства: економічні, організаційно-управлінські, маркетингові,соціальні, екологічні тощо)

  
 

  

  
Підетап оцінювання  
− матриця оцінювання ефективності впровадження інноваційної розробки;  
− оцінювання рівня залучення промислового споживача в процес купівлі  

Рис. 3. Процедура удосконалення маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок  
[розроблено автором]
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ємства, будується матриця оцінювання ефективності впро
вадження інноваційних розробок, що має шість квадратів, до 
яких потрапляють результати розрахунків очікуваної вигоди 
з погляду споживача та з погляду підприємства (рис. 5). Ефек
тивності впровадження ІР висока в межах двох підходів, то 
прийняття рішення промисловим споживачем позитивне. 
Якщо очікувана вигода з погляду споживача та з погляду 
підприємства не узгоджена, то така ситуація свідчить про 
низьку ефективність функціонування ММВІР і потребує 
вирішення управлінських проблем.

Рис. 4. детермінанти впровадження інноваційної розробки підприємствами енергетичного машинобудування 
[систематизовано автором на основі результатів експертного опитування]

Рис. 5. Матриця оцінювання ефективності впровадження інноваційної розробки [розроблено автором]
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Імлементаційний етап процедури характеризуєть
ся моделюванням поведінки промислового споживача на 
основі показника еластичності очікуваної вигоди, передба
чає розробку комплексу маркетингових заходів на основі 
матриці ефективності впровадження інноваційних розро
бок і впровадження нового маркетингового механізму та 
економічного обґрунтування його використання.

Споживча поведінка на ринку біогазових когенера
ційних установок є специфічною в силу природи інновацій
ної розробки. Для вітчизняних підприємств енергетичного 
машинобудування, що впроваджують інноваційні розроб
ки на ринок, одним із способів забезпечення їх подальшої 
комерціалізації є моделювання споживчої поведінки за 
допомогою формування стандарту споживчої поведінки,  

в основі якого лежить модель споживача [8, 12]. Варто за
значити, що моделювання поведінки промислового спожи
вача дозволяє оцінити справедливість сприйняття ІР спо
живачем та є джерелом конкурентоспроможності підпри
ємств, можливостей реалізації маркетингових стратегій 
сегментації та позиціонування, а відповідно, і ефективного 
функціонування маркетингового механізму впровадження 
ІР. Отже, за результатами оцінки ефективності впрова
дження ІР пропонується моделювання поведінки промис

лових споживачів (рис. 6), що передбачає оцінювання по
казника еластичності очікуваної вигоди споживачем, який 
визначається як співвідношення зміни очікуваної вигоди 
до певної зміни ціни [2].

Аналіз процесу усвідомлення потреби в БКУ спо
живачем і сприйняття її як інноваційного товару, що в 
змозі задовольнити потреби, є основою для подальшо
го моделювання поведінки споживача БКУ та вдоскона
лення інформаційнокомунікаційного блоку ММВІР під
приємстваінноватора. Для підвищення рівня залучення 
та сприйняття інноваційної розробки споживачами серед 
завдань інформаційнокомунікаційного блоку ММВІР є:

 надання необхідної інформації про інноваційну 
розробку (когнітивна складова поведінки);
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 розширення знання про інноваційну розробку, 
підприємствоінноватор і посилення позитивного 
ставлення розробки і виробника (афективна скла
дова поведінки);

 переконання споживача в необхідності купівлі 
біогазової когенераційної установки та її впрова
дження (сугестивна складова поведінки);

 стимулювання здійснення купівлі та впроваджен
ня біогазових когенераційних установок (конатив
на складова поведінки промислового споживача).

ВиСНоВКи
Реалізація інноваційного шляху розвитку економі

ки України в цілому та ринку енергозбереження зокрема 
є можливою лише за умов активної підтримки вітчизняної 
фундаментальної науки за визначеними державними пріо
ритетами із одночасним формуванням маркетингового ме
ханізму впровадження інноваційних розробок. Активізація 
застосування сучасних методів впровадження зумовлює 
базування управління на розбудові інноваційної інфра
структури. Це дозволяє підприємствам об’єднати складо
ві маркетингового механізму впровадження інноваційних 
розробок в узгоджену систему впровадження та ринкової 
реалізації інноваційних розробок.

Розроблена процедура удосконалення механізму впро
вадження інноваційних розробок підприємствами енер
гетичного машинобудування дозволяє прийняти рішення 
щодо визначення шляхів підвищення його функціонування 
та на відміну від існуючих базується на виділенні ключо
вих зовнішніх і внутрішніх детермінантів, а також перед
бачає використання економікоматематичних методів, що 

дозволяють спрогнозувати поведінку промислового спо
живача та визначати заходи з удосконалення організаційно
економічного забезпечення впровадження інноваційної 
роз робки. Це зумовлює використання комплексного під
ходу до планування, реалізації та контролю впровадження 
інноваційних розробок з урахуванням ринкових тенденцій 
та дозволяє підвищити конкурентоспроможність підпри
ємств енергетичного машинобудування зокрема та націо
нальної економіки в цілому.    
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Рис. 6. Модель прогнозування поведінки промислового споживача інноваційної розробки [розроблено автором]
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