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Выводы. Сценарное прогнозирование со-

циально-экономического развития представляет 

собой методику реализации системного иссле-

дования сложных развивающихся объектов. Та-

ким образом, применение сценарного подхода в 

маркетинговых исследованиях дает возможность 

моделировать возможные варианты развития в ус-

ловиях стохастической и нестохастической неоп-

ределенности. Моделирование маркетинга явля-

ется основным инструментом функционирования 

предприятий в рыночных условиях. Под моделиро-

ванием маркетинга понимают, главным образом, 

набор мероприятий, направленных на моделиро-

вание рынка, объемов продаж, прогнозирование 

спроса, прибыли, действий конкурентов и прочее. 

Выбор и принятие маркетинговых решений на 

основе научных методов и экономико-математи-

ческого моделирования является актуальным на-

правлением в маркетинговых исследованиях.
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Анотація. У статті запропоновано методологію створення комерційної ідеї для підприємницької діяль-

ності інформаційної сфери. Сформовано основні етапи в процесі розробки ідеї. Проведено оцінку комерційної 

ідеї на предмет можливості її реалізації.
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Summary. This article proposes a methodology for creating business idea for the informational entrepreneurship. 

The main stages in the development of idea are formed. The estimation of commercial idea for the possibility of its 

implementation is held.
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Постановка проблеми. Нові комерційні ідеї 

потрібні не тільки для того, щоб розпочати свою 

власну справу, але й для успішного функціонуван-

ня бізнесу на всіх його етапах. Створення успіш-

ної комерційної ідеї являє собою складне управ-

лінське та технічне завдання. Поспіх на цьому 

етапі може приректи ідею на невдачу. За статисти-

кою, невдалими є до 70–80 % новостворених ко-

мерційних ідей. Однак факт появи досить успіш-

них комерційних ідей свідчить про те, що цілком 

можливо створити вдалу ідею, яка принесе бага-

томільйонні прибутки, але для цього необхідними 

є: неординарність мислення, готовність до ризи-

ку, ретельність у процесі вибору та аналізу ідеї.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

провідних вчених, які зробили значний внесок 

у методологію розробки комерційних ідей, слід 

відзначити таких науковців, як: А. Гулимова [1], 

І. З. Должанський, Т. О. Загорна [2], В. М. За-

рубінський [3], Д. Зудов [4], Ю. Н. Лапигін [5], 
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В. М. Попов [6], Р. Бренсон [7], Е. Робінс [8] та 

інші. Кожен з них надає своє бачення щодо роз-

робки бізнес-ідей, проте більшість методик не 

дозволяють достатньо повно і ретельно здій-

снювати покроковий аналіз новоствореної ко-

мерційної ідеї. Окрім того, в існуючій літературі 

приділено мало уваги створенню комерційних 

ідей фірм інформаційного профілю.

Метою дослідження є покращення якості 

створення комерційної ідеї на прикладі інформа-

ційної фірми.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо про-

цес створення комерційної ідеї для такого на-

прямку інформаційної підприємницької діяль-

ності, як виставкова сфера.

1-й етап. Вибір пріоритетної потенційної мож-

ливості.

Для початку запропонуємо такі потенцій-

ні можливості (позиції) використання виставок 

в підприємницькій ді яльності: виставки товарів 

масового споживання, виставки інвестиційних 

(промислових) товарів, виставки технологій, ви-

ставки домашніх тварин, виставки квітів, вистав-

ки картин, виставки книг.

Із запропонованих позицій оберемо саме ту, 

яка найбільш цікавить. Наприклад, обираємо 

таку позицію, як «виставки технологій».

2-й етап. Розробка комерційної iдеї з урахуван-

ням того, якi проблеми можуть бути вирiшені у ви-

падку реалізації цієї комерційної ідеї.

Проаналізуємо обрану позицію та запропо-

нуємо потенційнi комерційні ідеї, що відповіда-

ють на питання: «Яку проблему можна вирішити 

за допомогою запропонованої комерційної ідеї?» 

[9]. Проблеми та запропонованi потенційні ко-

мерційні ідеї, за допомогою яких вирішуються ці 

проблеми, зведемо до табл. 1.

Із наведених потенційних комерційних iдей 

необхідно обрати ту, яка найбільш близька, відо-

ма та зрозуміла. Припустимо, це буде: «Організа-

ція технологічних виставок різної тематики».

3-й етап. Уточнення комерційної iдеї з ураху-

ванням мо жливих змiн в потребах, смаках та упо-

добаннях споживачів.

Потреби, смаки та уподобання споживачів 

протягом певного часу змінюються. Тому потен-

ційну комерцiйну ідею, яка була запропонована 

для реалізації, потрібно скорегувати з урахуван-

ням таких основних факто рів: змiни у стилi жит-

тя людини; змiни в технологіях; змiни у віковій 

структурі населення; змiни в моді тощо.

Для цього потрібно відповісти на питання: 

«Яким чином кожен із названих факторів (на-

приклад, зміни в технологіях) може вплинути на 

сутність запропонованої комерційної ідеї?» Від-

повідаючи на поставлені питання, потрібно вне-

сти корективи в комерційну ідею, яка була раніше 

запропоно вана для реалізації.

Таблиця 1

Комеpційні ідеї та проблеми, 
які можуть бути вирiшені у випадку їх реалiзації

Потенційна 

комерцiйна ідея
Якi проблеми вирiшуються? 

1. Організація 

технологічних 

виставок різної 

тематики

1. Надання виставкових при-

міщень для проведення різно-

манітних заходів технологічного 

напрямку.

2. Ознайомлення цільової ауди-

торії відвідувачів з новинками 

усіх галузей економіки.

3. Створенння нових робочих 

місць.

Інші………………………………

2. Організація 

спеціалізованих 

технологічних 

виставок

1. Зосередженість конкретної 

проблематики в одному місці.

2. Здійснюється вагомий внесок 

у розвиток конкретної галузі.

3. Сприяння розвитку наукової 

думки.

Інші...................................

3......................... 1......................................

2......................................

3......................................

Наприклад, зміни у стилі життя людини зу-

мовлюють потребу в наяв ності послуг телефону, 

комп’ютера, Інтернет у виставковому центрі; змі-

ни в технологіях можуть стимулювати замовлення 

квитків на виставку через Інтернет; зміни у віковій 

структурі, а саме збільшення кількості людей пе-

редпенсійного віку, які мають недостатній досвід 

користування новітніми інформаційними техно-

логіями, може привести до організації виставок з 

використанням системи максимальної зручності та 

зрозумілості; зміни в моді мо жуть привести до про-

ведення виставок певного стилю, дизайну тощо.

Результати аналiзу вищенаведених факторiв, 

а також нових можли востей, якi відкриваються у 

випадку врахування цих факторiв, зручно заноси-

ти до табл. 2.

На підставі аналізу всіх цих змін формулюється 

уточнена комерційна ідея, наприклад: «Організація 
науково-технічних і промислових виставок різної те-
матики (енергетика, електроніка, телекомунікації 

та ін.) з використанням системи візуальних комуні-
кацій (для зручної навігації по виставці)».

4-й етап. Удосконалення комерційної ідеї з ме-
тою на дання їй більш привабливих рис.

На цьому етапі необхідно проаналізувати 

пропози ції щодо доопрацювання, удосконален-

ня, покращення висунутої ко мерцiйної ідеї з ме-

тою надання споживачу додаткових вигод, зруч-

ностей, пeрeваг тощо. Причому ці додаткові блага 

можуть надаватися споживачу за додаткову плату.

Наприклад, така комерційна ідея, як «Органі-

зація науково-технічних і промислових виставок 

різної тематики з викорстанням системи візуальних 

комунікацій» може бути більш конкретизована та 
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Таблиця 2

Урахування змін в потребах, 
смаках та уподобаннях споживачів

Зміни: 
Новi можливості, які відкриваються 

з урахуванням змін

Стилю життя

1. Наяв ність послуг телефону, комп’ю-

тера, Інтернет у виставковому центрі.

2. Наявність зон відпочинку, кафе, 

ресторану.

3..............................................

Технологій

1. Замовлення квитків на виставку 

через Інтернет.

2. Надання каталогу виставки кожному 

зареєстрованому відвідувачеві в друко-

ваній версії або на CD.

3..............................................

Вікової 

структури 

населення

1. Використанням системи максималь-

ної зручності та зрозумілості.

2...............................................

3...............................................

Моди

1. Проведення виставок певного стилю, 

дизайну.

2..............................................

3..............................................

Інші зміни

1..............................................

2..............................................

3..............................................

подана таким чином: «Організація науково-техніч-
них і промислових виставок різної тематики з вико-
ристанням системи візуальних комунікацій та мож-
ливістю розміщення й розповсюдження рекламних 
матеріалів замовника під час проведення виставкових 
заходів», що зменшить витрати замовника, покра-

щить якість ви конаної роботи тощо. Це і є новий, 

більш якісний варіант комерційної ідеї.

5-й етап. Вдосконалення комерційної iдеї за ра-
хунок внесення в цю iдею спеціальних знань та нави-
чок самого розробника.

Майбутній підприємець на цьому етапі пови-

нен внести в запропоновану комерційну ідею свої 

професiйні знання, якi вiн отримав у процесі нав-

чання або своєї роботи в iнших сферах діяльності. 

При цьому можна скористатися порадами знайо-

мих і близьких людей, а також людей, які заслуго-

вують на довіру, тощо.

Наприклад, спеціаліст, який розуміється на 

комп’ютерних технологіях, з урахуван ням своїх 

професійних знань може запропонувати таку ко-

мерційну ідею: «Організація науково-технічних і 
промислових виставок різної тематики з викорис-
танням системи візуальних комунікацій та можли-
вістю розміщення й розповсюдження рекламних ма-
теріалів замовника під час проведення виставкових 
заходів з отриманням можливості on-line доступу до 
виставки через встановлення системи відеокамер».

6-й етап. Оцiнювання комерційної iдеї на пред-
мет можливостi її ре алізації.

Після того, як комерційна ідея в основному 

сформована, доцільно провести її оцiнювання. 

Для цього можна скористатися таблицею з питан-

нями (табл. 3), на які потрібно відповісти.

Таблиця 3

Оцінювання комерційної ідеї 
на предмет можливості її реалізації

Питання Так Ні

Чи є потреба 

в додатковій 

інформації

1. Чи буде працювати Ваша ідея? +

2. Чи буде ця ідея спрацьовува-

ти протягом певного (визна-

ченого) часу? 

+

3. Чи будуть люди за це платити? +

4. Чи достатня кількість людей 

буде за це платити? 
+

5. Чи усвідомлюєте Ви, 

які потреби людей при цьому 

задовольняються? 

+

6. Чи знаєте Ви, якими будуть 

витрати на реалізацію висуну-

тої комерційної ідеї? 

+

7. Чи безпечна Ваша ідея? +

8. Чи законна Ваша ідея? +

9. Чи сподобається Ваша ідея 

іншим людям? 
+

10. Чи можете Ви знайти 

необхідну кількість грошей для 

реалізації ідеї? 

+

11. Чи потрібне Вам спеціальне 

обладнання? 
+

12. Чи володієте Ви необхідни-

ми навичками (знаннями) для 

реалізації ідеї? 

+

13. Чи потрібен Вам персонал 

зі спеціальними знаннями 

(навичками) для реалізації за-

пропонованої ідеї? 

+

14. Інші...............................

Висновок. Аналізуючи відповіді на наведені 

питання, формується остаточний ви сновок про 

суть комерційної ідеї та доцільність її запрова-

дження. Напри клад, це може бути такий висно-

вок: «Організація науково-технічних і промисло-

вих виставок різної тематики з використанням 

системи візуальних комунікацій та можливістю 

розміщення й розповсюдження рекламних мате-

ріалів замовника під час проведення виставкових 

заходів з отриманням можливості on-line до-

ступу до виставки через встановлення системи 

відео камер — є привабливою комерційною ідеєю, 

яку доцільно реалізувати і яка знайде свого спо-

живача на ринку».

З огляду на вищевикладене, можна зробити 

висновок, що розглянута методика створення 

комерційної ідеї, на відміну від інших підходів, 

дозволяє враховувати велику кількість важливих 

всебічних питань і формувати ідею поетапно та 
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ретельно. Це, у свою чергу, дозволяє підвищити 

якість розробленої ідеї та знизити ймовірність 

невдачі.

Розроблена методологія дозволить у перспек-

тиві створити програмний комплекс, який зна-

чно спростить процес прийняття рішень щодо 

комерційних пропозицій [10]. Запропоновані 

прикладні програмні продукти не будуть потребу-

вати спеціальних знань у галузі програмування та 

комп’ютерної техніки від економіста. Програмні 

продукти забезпечать ще більш точне, якісне та 

швидке розроблення комерційної ідеї.
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