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 В результаті вивчення дисципліни фахівці зможуть ефективно
дослідити поведінку споживачів на ринках інновацій;
здійснювати моніторинг конкурентів та вплив чинників
зовнішнього середовища, визначати конститутивні компоненти
розробки стратегій маркетингу інновацій, проводити
сегментування та вибір ніш для інновацій; здійснювати
позиціювання інноваційного продукту, розробляти комплекс
маркетингових заходів щодо просування інноваційної продукції,
формувати систему маркетингового управління, що відповідає
специфіці галузі й етапу становлення компанії, що впроваджує
інновації

 Міждисциплінарні зв’язки: „Менеджмент”, „Маркетинг”,
“Управління інноваційним розвитком підприємства”, “Бізнес-
планування”, “Технологія прийняття управлінських рішень”,
“Управління конкурентоспроможністю”.



Мета вивчення дисципліни: оволодіння сучасними теоретичними основами
впровадження інноваційного маркетингу та набуття практичних навичок щодо
здійснення стратегічного маркетингового аналізу та розробки стратегії маркетингу
інновацій; вмінь розробляти комплекс маркетингових заходів щодо просування
інноваційної продукції; навичок формування системи ефективного маркетингового
управління щодо створення інноваційних брендів, забезпечення та підвищення
іміджу інноваційних об’єктів

Компетентності  загальні:
 ЗК 1. Здатність проведення дос-

ліджень на відповідному рівні

 ЗК 2.Здатність до спілкування з
представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань/ видів
економічної діяльності)

 ЗК 3.Навички використання інформа-
ційних та комунікаційних технологій

 ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї
(креативність)

 ЗК 7. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу

Компетентності спеціальні:
 СК 2. Здатність встановлювати

цінності, бачення, місію, цілі та
критерії, за якими організація
визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізову-
вати відповідні стратегії та плани

 СК 4. Здатність до ефективного
використання та розвитку ресурсів
організації

 СК 5. Здатність створювати та
організовувати ефективні
комунікації в процесі управління

 СК 9. Здатність аналізувати й
структурувати проблеми
організації, приймати ефективні
управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію

 СК 10. Здатність до управління
організацією та її розвитком



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Тема 1. Сутність та завдання
маркетингу інновацій

 Тема 2. Маркетингові
дослідження маркетингу
інновацій

 Тема 3. Стратегії маркетингу
інновацій

 Тема 4. Маркетингові рішення у
товарній інноваційній політиці

 Тема 5. Маркетингові цінові
рішення при виведенні інновації
на ринок

 Тема 6. Маркетингові та
логістичні рішення у дистрибуції
інновації

 Тема 7. Маркетингова політика
комунікацій на ринку інновацій
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