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ОПТИМАЛЬНА МІСТКІСТЬ РИНКУ ІННОВАЦІЙНО-
АКТИВНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 

КОНТЕКСТІ МАКСИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 
Формування стратегії розвитку збутової політики інноваційно-

активного підприємства відбувається під впливом як ендогенних 
факторів впливу на інноваційну діяльність підприємства (фінансування 
інноваційної діяльності, виробнича потужність обладнання, 
призначеного для виготовлення інноваційної продукції), так і 
екзогенних параметрів, що характеризують функціонування ринку 
інноваційної продукції (зокрема, максимальний рівень 
платоспроможного попиту на інноваційні продукти, відповідно до якого 
може відбуватися зростання обсягів реалізації). У даному контексті 
важливого значення набуває визначення оптимального рівня місткості 
ринку інноваційної продукції, який, з одного боку, є достатнім для 
забезпечення потреб національної економіки, а з іншого, відповідає 
обсягам платоспроможного попиту споживачів та виробничому 
потенціалу інноваційно-активних підприємств. Враховуючи все 
вищезазначене, актуальною є розробка науково-методичного підходу до 
оцінювання оптимальної місткості ринку інноваційно-активних 
підприємств з урахуванням збутового потенціалу, ринкового потенціалу 
та ефективності функціонування ринку, що пропонується реалізувати на 
прикладі ринку машинобудування України. 

Застосування розробленого наукового методичного підходу 
відбувається у розрізі чотирьох послідовних етапів: 

1 етап. Побудова економіко-математичної моделі оцінювання 
збутового потенціалу – нижньої межі місткості ринку інноваційно-
активних машинобудівних підприємств, що відображає обсяг 
сформованого попиту на інноваційну продукцію галузі 
машинобудування. 

2 етап. Побудова економіко-математичної моделі оцінювання 
ринкового потенціалу – верхньої межі місткості ринку продукції 
інноваційно-активних машинобудівних підприємств на основі 
застосування функції Харрінгтона для визначення індексу купівельної 
спроможності та розрахунку інтегрального показника ринкового 
потенціалу за допомогою методу підсумування. 

3 етап. Визначення ефективності функціонування ринку 
інноваційно-активних машинобудівних підприємств, що реалізується 
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за допомогою багатокритеріальної оптимізації мультиплікативним 
методом параметрів розвитку економіки, промисловості та 
машинобудування. 

4 етап. Визначення оптимальних нижньої (збутового 
потенціалу) та верхньої (ринкового потенціалу) меж місткості ринку 
інноваційно-активних машинобудівних підприємств. На даному етапі 
застосовуються методи нелінійного регресійного аналізу для побудови 
платіжної матриці – залежності ефективності ринку інноваційно-
активних машинобудівних підприємств від різних комбінацій 
збутового і ринкового потенціалу; методів теорії ігор (максімаксного 
підходу) для визначення оптимальних нижньої (збутового потенціалу) 
та верхньої (ринкового потенціалу) меж місткості ринку інноваційно-
активних машинобудівних підприємств, які дозволяють отримати 
максимальну ефективність. 

Результати визначення максимальної ефективності ринку 
інноваційно-активних машинобудівних підприємств України 
представлено у табл. 1. 

 
Таблиця 1. – Відкоригована платіжна матриця визначення нижньої 

(збутовий потенціал – ZP) та верхньої (ринковий потенціал – RP) межі 
місткості ринку інноваційно-активних машинобудівних підприємств, 

що забезпечують його максимальну ефективність 
 

ZP/ 
RP 12604 18639 25955 15149 15942 18981 17620 16666 17794 max 

6446 0,2591         0,2591 
11990  0,2739  0,8533 0,3425 0,3965 0,0530 0,0998 0,0731 0,8533 
15640   0,0427       0,0427 
13690    0,1356      0,1356 
10730  0,2342  0,8136 0,3028 0,3568 0,0133 0,0601 0,0334 0,8136 
10270  0,0890  0,6684 0,1575 0,2115    0,6684 
11640  0,3140  0,8934 0,3826 0,4366 0,0931 0,1399 0,1131 0,8934 
12180  0,2362  0,8156 0,3048 0,3588 0,0153 0,0621 0,0354 0,8156 
11890  0,2893  0,8687 0,3579 0,4118 0,0684 0,1152 0,0884 0,8687 
max 0,2591 0,3140 0,0427 0,8934 0,3826 0,4366 0,0931 0,1399 0,1131  

 
Отже, максимальна ефективність ринку інноваційно-активних 

машинобудівних підприємств становить 89,34 % зі 100% можливих, 
при цьому місткість ринку описується інтервалом від мінімально 
можливого на рівні 11640 млн грн (збутового потенціалу) до 
максимально можливого на рівні 15149 млн грн (ринкового 
потенціалу).  

178 


