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Дисципліна Інноваційний маркетинг» 
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Консультац
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ії 

Он-лайн 

консультац
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E-mail  bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua 

Форма 

підсумково

го 

контролю  

Екзамен 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Інноваційний маркетинг»передбачена для підготовки 

магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,  

спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою програмою 

«Маркетинг і рекламний бізнес. Структуру та зміст курсу 

побудовано на вивченні ролі інновацій у економічному розвитку 

сучасних країн світу, особливостей їх створення, просування на 

національний та міжнародний ринки, втілення у практичну 

діяльність на всіх економічних рівнях. На сучасному етапі розвитку 

економічної системи одним з найбільш ефективних напрямків 

забезпечення підвищення ефективності виробництва є розвиток 

інноваційної діяльності, спрямованої на розроблення і 

використання результатів наукових досліджень, що дає можливість 

забезпечити прибутковість через задоволення нових потреб ринку. 

У таких умовах важливості набуває вміння керівників усіх рівнів 

впроваджувати сучасні підходи до маркетингу інновацій, проводити 

маркетингові дослідження інноваційних ринків, прогнозувати попит 

та пропозицію на ринку інноваційних товарів та послуг. 

Передумов

а вивчення 

Базові знання з дисциплін: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Англійська мова» (за професійним 
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дисципліни спрямуванням)» «Маркетинг», «Менеджмент», «Статистика», 

«Економічний аналіз». Знання, вміння, навички, якими повинен 

володіти здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни : 

основи маркетингу, психологія управління, управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Мета та 

цілі 

дисципліни  

Метою викладення дисципліни «Інноваційний маркетинг» є 

формування у майбутніх фахівцівсистематизованого комплексу 

знань щодо методів розробки маркетингу інновацій, а 

такожвикористання методів маркетингу інновацій у реальному та 

віртуальному просторі за допомогоюінтегрованих маркетингових 

комунікацій, набуття вмінь і практичних навичок використання 

методик упроцесі формування маркетингу інновацій на 

підприємстві. 

Цілі курсу: 

• усвідомлювати сутність та структуру наукового світогляду та 

спеціальних знань з теорії,методології маркетингу інновацій; 

• застосовувати та інтегрувати знання, уміння і навички та їх 

ефективно використовувати вумовах швидкої адаптації 

організацій до вимог зовнішнього середовища; 

• використовувати стратегії маркетингу інновацій та здатності 

оцінювати ефективністьвикористання маркетингових інновацій; 

• приймати рішення в галузі маркетингу інновацій для задоволення 

потреб споживачів тазабезпечення ефективного розвитку 

напрямів бізнесу підприємства; 

• застосування сучасних підходів до інтегрованих маркетингових 

комунікацій звикористанням інтернет-технологій, соціальних 

мереж; 

• знання особливостей проведення маркетингових досліджень 

ринку інноваційної продукції 

Результати 

навчання 

Отриманні знання дозволять студентам: 

• самостійно здійснювати комплексний аналіз та оцінку 

маркетингового середовища підприємства для прийняття 

обґрунтованих фахових рішень;  

• реалізовувати відповідні стратегії та плани маркетингу інновацій;  

• розробляти маркетингові рішення у товарній інноваційній 

політиці;  

• застосовувати сучасні інноваційні форми та методи виходу товару 

на ринок шляхом використання сучасних інформаційно-



комунікаційних технологій;  

• виявляти сучасні тенденції впливу інноваційних факторів на 

споживача;  

• оцінювати ефективність використання маркетингових інновацій;  

• знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу;  

• розуміти особливості застосування інноваційного маркетингу в 

різних галузях, генерувати та реалізовуватиінноваційні стратегії 

розвитку бізнес-суб’єктів та оцінювати результативність 

використанняінноваційних технологій в маркетинговому 

управлінні. 

Кредити 

ECTS 

Дисципліна включає 4 кредити, 2 змістових модулів та заліку після 

вивчення навчальної дисципліни. Загальна кількість годин – 120 (48 

аудиторних і 72 годин самостійної роботи студента).  

Структура 

дисципліни 

Найменуваннятем Лекції Семінарські 
заняття 
/практичні / 
лабораторні 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. 

«Теоретичні основи 

інноваційного маркетингу» 

Тема 1. Зміст інноваційної 

діяльності на підприємстві. 

2 1 4 

Тема 2. Інноваційна діяльність 

як об'єкт маркетингу 
2 1 4 

Тема 3. Зовнішнє і внутрішнє 

середовище в маркетингу 

інновацій. 

2 2 4 

Тема 4. Сутнісна 

характеристика інновацій та 

інноваційних процесів 

2  4 

Тема 5. Класифікація 

маркетингових інновацій в 

залежності від їх ринкової 

спрямованості. 

2  6 

Тема 6. Взаємодія маркетингу 

та інноваційної діяльності 
2  4 

Тема 7. Особливості методів 

маркетингових досліджень 

споживачів інноваційних 

продуктів. 

2 2 4 

Тема 8. Планування та 

організація створення нового 
2 2 6 



товару 

Змістовий модуль 2. 

«Особливості 

маркетингових рішень» 

Тема 9. Особливості створення 

інновацій та формування 

попиту на них 

2  6 

Тема 10. Інноваційний 

розвиток підприємства 
2 1 4 

Тема 11. Сучасні організаційні 

форми реалізації інновацій 
2 1 4 

Тема 12. Якість і 

конкурентоспроможність 

інноваційних продуктів  

2  4 

 Тема 13 Визначення 

комерційного потенціалу 

інновацій 
2 2 4 

Тема 14. Стратегії та бізнес-

моделі інноваційного розвитку 

підприємства 

2 1 6 

Тема 15. Маркетингові цінові 

рішення у виведенні інновації 

на ринок 
2 1 4 

Тема 16. Оцінювання 

ефективності інновацій 
2 2 4 

 

Перелік 

обов’язков

их завдань  

1. Сутність інноватики та її застосування в стратегічному 

управлінні підприємством.  

2. Стратегічне планування інновацій у системі планування 

підприємства.  

3. Вивчити маркетингові аспекти стратегічного управління 

інноваціями. 

4. Розробити заходи мотивації персоналу і подолання протидії 

нововведенням 

5. Розробити інноваційний проект як форми реалізації 

стратегічних альтернатив.  

6. Нормування ресурсів і нормування праці в інноваційній 

діяльності підприємства  

7. Фактори корпоративної культури і ефективність діяльності 

підприємства  



8. Особливості управління інноваційною діяльністю підприємств 

9. Процес розробки стратегії маркетингу інновацій. 

10. Стратегічний маркетинговий аналіз. 

11. Маркетингова інформаційна система в інноваційній діяльності. 

12. Життєвий цикл технологій та нових продуктів. 

Вивчення реакції покупців на новий товар. 

13. Виконання бенчмаркетингу для оптимізації методів планування 

реалізації стратегій маркетингу інновацій 

14. Вплив маркетингових стратегічних інноваційних рішень на 

ринкові позиції та потенціал підприємства. 

15. Вплив факторів ринкового оточення на маркетинг інновацій 

16. Стратегії і моделі ціноутворення на нові товари-імітатори. 

17. Стратегії і моделі ціноутворення на абсолютно нові товари. 

18. Особливості ціноутворення на товари субститути. 

19. Сутність та складові дистрибуції інновацій. 

20. Формування каналів збуту інноваційних товарів. 

21. Методи прогнозування збуту наукомісткої продукції 

22. Нормування ресурсів і нормування праці в інноваційній 

діяльності підприємства 

23. Фактори корпоративної культури і ефективність 

діяльностіпідприємства 

24. Особливості інтернет-маркетингу інновацій 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Бар’єри сприйняття нового товару. 

2. Особливості купівельної поведінки споживачів України стосовно 

нових товарів. 

3. Роль товарного знака в просуванні інновації. 

4. Інновації в упаковці. 

5. Значення сервісу для просування інноваційних продуктів. 

6. Маркетингові цінові рішення у виведенні інновації на ринок 

7. Визначення роздрібної ціни на новий товар на основі показників 

порівняльного науково-технічного рівня. 

8. Формування цінової політики з урахуванням дезидератів ринку, 

задоволення потреб споживачів, ознак нових товарів та 

конкурентоспроможності підприємства. 

9. Узгодження маркетингових і логістичних рішень у виведенні 

нового товару на ринок. 

10. Партнерський маркетинг в інноваційній діяльності 

підприємства, створенні та комерціалізації інновації. 

11. Взаємоузгодження маркетингових та інноваційних рішень. 



12. Внутрішнє партнерство в інноваційній діяльності. 

13. Пабліситі в інноваційному маркетингу. 

14. Пропаганда наукових ідей. 

15. Пропаганда наукових центрів і неприбуткових інноваційних 

проектів 

16. Чинники, що визначають структуру комплексу маркетингових 

комунікацій з ринком інновацій. 

17. Стратегія і тактика маркетингових комунікацій на ринку 

інновацій. 

18. Вибір оптимального каналу розповсюдження реклами нового 

продукту. 

19. Використання CRM-систем у високотехнологічному 

маркетингу. 

20. Особливості ціноутворення на товари субститути. 

 

Ознаки 

дисципліни 
Термін 
викладан
ня 

Семес
тр 

Міжнароднадисциплінарнаін
теграція 

Курс рік 
(навчан
ня) 

Цикли: 

загальної 

підготовки

/ 

професійн

ої 

підготовки

/ вільного 

вибору 

1семест
р 

1 
семест
р 

так 1курс Циклзагаль

ної 

підготовки 

 

 

Технічне й 

програмне 

забезпечен

ня/ 

обладнання 

Доступ до мережі Інтернет, ноутбук, планшет, смартфон або ПК. 

Система 

оцінюванн

я та вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль знань студентів. 

Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до 

сумарного рейтингу студента - 

Положенняпроорганізаціютапроведенняпоточногоi 

підсумковогоконтролю, 



дисципліни iпроцедуруйогооскарженняМіжнародного європейського 

університетуhttps://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

За результатами поточного контролю протягом семестру студент 

може отриматимаксимально 100 балів; мінімальна сума балів, що 

дозволяє студенту бути атестованим здисципліни – 60 балів. 

Поточна успішність за участь у практичнихзаняттях і самостійна 

робота студентів замодуль 1 і модуль 2 – 40 балів. Модуль 1 (теми 

1-8) – модульна контрольнаробота – 30 балів.Модуль 2 (теми 9-

16) – модульна контрольнаробота – 30 балів 

Співвідношення між національними та ECTS оцінкамиі 

рейтингом студента 

 
 

Умови 

допуску до 

підсумковог

о контролю  

До підсумкового модульного контролю допускаються 

студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою 

з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну – 30 

балів. Загальна с а балів становить 100. Сумарна оцінка за 

вивчення дисципліни виставляться за національною та 

європейською шкалою 

Екзамен відбувається у формі тестових та ситуаційних завдань. 

Тестові запитання складеновідповідно до програми курсу. 

Залік проводиться згідно розкладу. 

Положенняпроорганізаціютапроведенняпоточногоi 

підсумковогоконтролю, 

iпроцедуруйогооскарженняМіжнародного європейського 

університетуhttps://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

 
 

Політика 

дисципліни 

Викладання дисципліни передбачає використання новітніх освітніх 

технологій, спрямованих на підвищення зацікавленості студентів в 

вивченні курсу, оволодінні теоретичними та практичними знаннями 

з предмету.  

Для студента: 

✓ сумлінновчиться, не пропускати заняття без поважної причини, 

брати участь унавчальній та науково-дослідній роботах; 

✓ прагнути максимально використовувати надані можливості з 

придбаннятеоретичних знань і практичних навичок з обраної 

спеціальності; 

✓ виконувати вимоги, передбачені розпорядком дня 

університету,навчальними програмами, в строго встановлені 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf


терміни. 

Для викладача:  

✓ підтримувати високий рівень педагогічної кваліфікації; 

✓ чесно і об'єктивно оцінювати знання, вміння і навички осіб, 

якінавчаються; 

✓ не вимагати і не приймати матеріальних цінностей або послуг та 

не вчиняти корупційні дії; 

✓ не допускати висловлювань, що принижують честь і гідність 

осіб, якінавчаються, застосування грубої лексики по відношенню 

до них. 

Політика 

щодо 

пропусків 

занять 

Студент, який з поважних причин, підтверджених 

документально, не підлягав поточному контролю мас право пройти 

поточний контроль у двотижневий термін після повернення до 

навчання. 

Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, 

не брав участі у заходах поточного контролю, не ліквідував 

академічну заборгованість, не допускається до підсумкового 

семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання 

екзамену в екзаменаційній відомості науково-педагогічним 

працівником виставляється оцінка «недопущений». 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика 

дотриманн

я 

академічної 

доброчесно

сті 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності - https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 

Рекомендов

ані джерела 

інформації 

Основна література: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний 

ресурс]. – Режимдоступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=40-15 

2. Мальська М. П., Антонюк Н. В.Основи європейської інтеграції: 

підручник. - Київ : Центр навч. л-ри. – 2019, 320 с. 

 

Додаткова література 

1. HR-менеджмент в інноваційній діяльності: навч.посібн./ Укладач: 

Б.В. Вишнівська. – К.: ТОВ «Центр поліграфії «КОПРИНТ», 2017. 

– 250 с. 

2. Вишнівська Б.В.Оцінка залежності конкурентоспроможності 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15


підприємства від інноваційної діяльності / Б.В Вишнівська // 

Економіка АПК. – 2017.№8. – С. 33-37 

 

Інформаційні ресурси: 

1. http://www.nbuv.gov.ua/ Бібліотека ім. В.І. Вернадського.  

2. http://korolenko.kharkov.com/ Бібліотека ім. В.Г. Короленко. 

3. http://lib.meta.ua/ Електронна бібліотека. 

4. http://zakon3.rada.gov.ua/ Нормативно-правова база України 

5. http://www.ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики України 

6. http://www.niss.gov.ua/ Національний інститут стратегічних 

досліджень 

7. http://www.autosystems.com.ua  – інформаційно-пошукова 

система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють 

на ринку України (Маркетинг термінал-2000); 

8. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/  – розділ маркетинг і реклама: 

теорія, практичні поради; 

9. http://www.customs.gov.ua  (Державна митна служба України); 

10. http://www.dssu.gov.ua  (Державний комітет України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики); 

11. http://www.obriy-marketing.kiev.ua  – маркетинг для 

ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-

маркетинг); 

12. http://www.mr.com.ua  – «Маркетинг і реклама» – український 

професіональний журнал; 

13. http://udc.com.ua/  – проект про бізнес-технології, головні 

теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і 

Internet, дисконтна програма; 

14. http://www.i2.com.ua  – Бібліотека інтелектуальні системи 

прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, 

менеджмент, цінні папери, біржі; 

Поради з 

успішного 

навчання 

на курсі 

Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то: 

1.  визначте свою мету 

2.  складіть собі чіткий графік 

3.  наполегливо працюйте 

4.  будьте впевненим і свідомим 

5.  будьте креативним і активним. 

Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. 

І тоді успіх прийде сам! 

До зустрічі на заняттях! 
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