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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  „Маркетинг  інновацій”  складена
відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів
магістерського  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  073  Менеджмент.
спеціалізації Управління навчальним закладом.

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є маркетинг інновацій у
стратегічному розвитку підприємств. 

Міждисциплінарні  зв’язки:   “Маркетинг,”   “Маркетингові
дослідження,”  “Менеджмент”,  „Економіка  і  фінанси  підприємства”,
„Стратегічний менеджмент”. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Маркетингові дослідження ринку інновацій та стратегічне управління

в сфері маркетингу інновацій.
2. Формування комплексу маркетингу інновацій. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення навчальної дисципліни „Маркетинг інновацій” є
оволодіння студентами теоретичних знань з проблем маркетингу інновацій,
набуття  практичних навичок  використання  методик  у  процесі  формування
маркетингу інновацій на підприємстві.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Маркетинг інновацій”
є: 

 формування  у  студентів  наукового  світогляду  та  спеціальних
знань з теорії та методології маркетингу інновацій;
 уміння прийняття рішень на основі маркетингових інновацій для
задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективного розвитку
напрямів бізнесу підприємства. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
 зміст сучасної концепції маркетингу інновацій;
 види маркетингових досліджень, придатних для аналізу потреб в
інноваціях  і  перспектив  розвитку  нових  ринків,  пов’язаних  з
інноваціями; 
 специфічні особливості стратегічного й операційного маркетингу
інновацій з метою створення і підтримання конкурентних переваг;
 методичні  підходи  до  сегментування,  таргетування,
позиціонування, розробки стратегій, програм маркетингу інновацій;
 методи  формування  комплексу  маркетингу  з  урахуванням
специфіки хай-тек;
 управління маркетингом інновацій;
вміти:



 досліджувати поведінку споживачів на ринку інновацій;
 здійснювати  моніторинг  конкурентів  та  вплив  чинників
зовнішнього середовища;
 здійснювати  стратегічний  маркетинговий  аналіз  та  визначати
конститутивні  компоненти  розробки  стратегій  маркетингу  інновацій,
проводити сегментування та вибір ніші для інновацій ”;
 здійснювати позиціювання інноваційного продукту;
 розробляти  комплекс  маркетингових  заходів  щодо  просування
інноваційної продукції ;
 обгрунтовувати,  обирати  та  формувати  стратегії  успішного
впровадження маркетингу інновацій;
 формувати  систему  маркетингового  управління,  що  відповідає
специфіці  галузі   й  етапу  становлення  компанії,  що  впроваджують
інновації.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  120  годин  /4  кредити
ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Маркетингові дослідження ринку інновацій та стратегічне управління в

сфері маркетингу інновацій
 

Тема 1. Сутність та завдання маркетингу інновацій. 
Поняття  маркетингу  інновацій  і  його  сучасне  трактування.  Роль

маркетингу інновацій у ринковій економіці. Принципи і функції маркетингу
інновацій.  Завдання  маркетингу  інновацій.  Результат  науково-технічної
діяльності  як  товар.  Інновації  як  товар.  Зміна  поняття  товару  в
інформаційному суспільстві.

Класифікації  нововведень.  Поняття  науково-технічної  наукомісткої
продукції. Хай-тек продукти. Класифікація наукомістких послуг.  Життєвий
цикл  технологій  та  нових  продуктів.  Сутність  поняття  “технології”  та  її
комерціалізації.

Технологічний  процес  і  маркетинг  інновацій,  їх  взаємозв’язок.  Ринок
інновацій та його особливості. Маркетинг об’єктів інтелектуальної власності.
Взаємодія маркетингу та інноваційної діяльності. Вплив нових технологій на
конкурентоспроможність підприємств в умовах споживчого ринку України.

Найважливіші  інструменти  маркетингу  для  впровадження  тотальних
інновацій.  Забезпечення  збалансованості  портфеля  інновацій.  Адаптація
організаційної моделі управління підприємством до сприйняття маркетингу
інновацій.  Інтеграція  України  до  європейського  та  світового  простору:
виклики, можливості, традиції, інновації.

                    Тема 2. Маркетингові дослідження ринку інновацій.
Особливості методів маркетингових досліджень споживачів інноваційних

продуктів.  Вивчення потреб  та  реакції  споживачів  на  інновації.  Мотивація
купівельної  поведінки  споживачів  інновації.  Поліформізм  та  моноформізм.
Маркетингова  інформаційна  система  в  інноваційній  діяльності.  Апробація
інновацій  на  ринку.  Вивчення  реакції  покупців  на  новий  товар.
Прогнозування  поведінки  конкурентів  у  процесі  відстеження  та  реалізації
стратегії маркетингу інновацій. Використання бенчмаркингу для оптимізації
методів планування, реалізації стратегій маркетингу інновацій.

Тема 3. Стратегії в маркетингу інновацій.
Визначення  цілей  стратегічного  розвитку  та  маркетингу  інновацій.

Критерії  якості  цілей.  Вплив  маркетингових  стратегічних  інноваційних
рішень  на  ринкові  позиції  та  потенціал  підприємства.  Процес  розробки
стратегії  маркетингу  інновацій.  Стратегічний маркетинговий аналіз.  Вплив
факторів  ринкового  оточення  на  маркетинг  інновацій.  Методи  аналізу
“портфеля”  напрямів  діяльності  підприємства  із  застосуванням  матриць,
використанням різноманітних індикаторів привабливості  базового ринку та
конкурентоспроможності  підприємства.  Сценарії  майбутнього  розвитку



бізнесових одиниць як основа для розробки стратегій маркетингу інновацій.
Види  стратегій  маркетингу  інновацій  стосовно  товарів,  послуг,  ринків.
Стратегічне  планування  заходів  маркетингу  інновацій.  Взаємозв’язок  між
стратегіями та програмами маркетингу інновацій. Найважливіші інструменти
маркетингу для впровадження тотальних інновацій.

Стратегії  конкуренції  та  маркетинг  інновацій.  Сегментування  ринку
інновації.  Таргетування.  Позиціонування  інновації  на  ринку.  Інноваційне
забезпечення  розширення  меж  ринку.  Технології  захисту  інновації  від
конкурентів.

                                     Змістовий модуль 2
                     Формування комплексу маркетингу інновацій 

Тема 1. Маркетингові рішення у товарній інноваційній політиці
Рівні товару та цінності для покупця. Управління товарним асортиментом

та  інноваціями.  Життєвий  цикл  інновації.  Якість  інновації  в  маркетингу.
Процес створення, оцінки та позиціювання нового товару. Генерування ідеї
нового товару. Відбір ідей. Розробка концепції нового товару та її перевірка.
Оцінка науко місткості продукції з точки зору маркетингу. Новизна товару та
її класифікація. Науково-технічний рівень (НТР) нововведень та методи його
оцінки.  Комерційне  значення  підвищення  НТР  продукції.
Конкурентоспроможність  нововведень.  Використання  полігонних  графіків
для позиціювання нової продукції (картка споживчих уподобань). Тестування
нового товару  в  ринкових умовах.  Процес  сприйняття  товару  споживачем.
Бар’єри  сприйняття  нового  товару.  Етапи  процесу  сприйняття  новинки.
Фактори,  що  впливають  на  процес  сприйняття  інновацій.  Особливості
купівельної  поведінки споживачів  України щодо нових товарів.  Ефективна
організація розробки нових товарів. Марка і товарний знак. Роль товарного
знака у просуванні  інновації.  Етапи розробки товарного знака.  Інновації  в
упаковці.  Види  сервісу.  Передпродажний  сервіс.  Гарантійний  сервіс.
Післягарантійний  сервіс.  Форма  організації  сервісу.  Значення  сервісу  для
просування інноваційних продуктів.

            Тема 2. Маркетингові цінові рішення при виведенні інновації на ринок

Роль цінового фактору в інноваційній стратегії підприємства. Стратегії і
моделі  ціноутворення  на  нові  товари-імітатори.  Стратегії  і  моделі
ціноутворення  на  абсолютно  нові  товари.  Особливості  ціноутворення  на
товари-суститути. 

Ціноутворення  в  межах  товарної  номенклатури.  Параметричні  методи
ціноутворення  на  наукомістку  продукцію.  Визначення  роздрібної  ціни  на
новий товар на  основі  показників  порівняльного науково-технічного рівня.
Формування цінової політики з урахуванням дезидератів ринку, задоволення
потреб  споживачів  до  ознак  нових  товарів  та  конкурентоспроможності
підприємства. 



Тема 3. Маркетингові та логістичні рішення у дистрибуції інновації.
Характеристика ринку інновацій та його учасників. Сутність та складові

дистрибуції  інновації.  Методи прогнозування збуту наукомісткої  продукції.
Прогноз за кінцевим споживанням. Експертний прогноз. Метод кореляційних
моделей.  Формування  каналів  збуту  інноваційних  товарів.  Узгодження
маркетингових і логістичних рішень при виведенні нового товару на ринок.
Партнерський маркетинг в інноваційній діяльності  підприємства, створенні
та  комерціалізації  інновації.  Взаємоузгодження  маркетингових  та
інноваційних рішень. Внутрішнє партнерство в інноваційній діяльності.

Тема 4. Маркетингова політика комунікацій на ринку інновацій.
Особливості  комунікаційного  процесу  на  ринку  інновацій.  Інтегровані

маркетингові  комунікації  на ринку інновацій.  Дифузія інновацій.  Чинники,
що  визначають  структуру  комплексу  маркетингу  інновацій  з  ринком
інновацій. Стратегія і тактика маркетингових комунікацій на ринку інновацій.
Особливості  реклами  науково-технічних  новинок.  Розробка  рекламних
посилань  по  нових  товарах.  Вибір  оптимального  каналу  розповсюдження
реклами нового продукту. Паблісіті в інноваційному маркетингу. Пропаганда
наукових  центрів  і  неприбуткових  інноваційних  проектів.  Використання
CRM-систем  високотехнологічному маркетингу.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є залік.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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