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Визначено, що маркетинг інновацій — це діяльність, спрямована на пошук нових сфер бізнесу, роз-
робку абсолютно нових видів продукції та впровадження у виробництво інновацій для вже існуючих
товарів. У практичній діяльності маркетинг інновацій — це виробництво та збут інноваційної конкурен-
тоспроможної продукції, що в повному обсязі задовольняє попит споживачів. Впровадження маркетин-
гових інновацій в діяльність промислових підприємств має забезпечувати більш повне задоволення по-
треб споживачів, розширення клієнтської бази, вихід на нові ринки збуту.

Встановлено, що інновації характеризують технічні, виробничі та комерційні параметри підприєм-
ства, а також його творчий потенціал. Головними чинниками розвитку інноваційної діяльності промис-
лових підприємств є: конкуренція, постійно зростаючий науковий та технічний потенціал, мінлива пове-
дінка споживачів та динамічні процеси глобалізації. Маркетингові інновації передбачають зміни та вдос-
коналення до процесу виробництва товарів, розробки та удосконаленні їх дизайну, упаковки, просуван-
ня та стимулювання збуту, встановленні найбільш вигідних цін на товари.

Досліджено класифікацію маркетингових інновацій за загальними та специфічними класифікацій-
ними ознаками, яку засновано на характері їх впливу на поведінку соціальної групи. Кожен із видів інно-
вацій пов'язаний між собою та складає цілісну структуру інноваційного маркетингу. Комбінування інно-
вацій призводить до інноваційних змін у маркетинговому комплексі підприємства.

Визначено, що стратегії, які грунтуються на новітніх технологіях та спрямовані на освоєння нових
ринків мають високу ймовірність ризику, тому потребують значних маркетингових і технологічних зу-
силь, зокрема прийняття точного рішення під час розробки й впровадження маркетингових стратегій
щодо товарів, ціноутворення, просування, реклами, вибору цільових ринків тощо. Стратегію слід обира-
ти з урахуванням сильних і слабких сторін підприємства, можливостей та загроз, що ототожнюються з
його ресурсним потенціалом, позицією на ринку та набором стратегічних цілей.

This paper determined that innovation marketing is an activity aimed at finding new areas of business,
developing completely new products and introducing innovations into existing products. In practice, marketing
of innovation is the production and marketing of innovative competitive products that fully meet the demand of
consumers. The introduction of marketing innovations in the activities of industrial enterprises should ensure a
more complete satisfaction of consumer needs, expanding the customer base, entering new markets.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нині особливої актуальності набуває впроваджен-

ня маркетингових інновацій, що передбачає використан-
ня нововведень у комерційній діяльності підприємств,
зокрема й промислових. Інновації в маркетингу пов'я-
зані з використанням нових методів, технологій та
інструментів маркетингу в процесі виробництва й про-
сування продукції. Вони забезпечують підприємству
ексклюзивність, відмінність, індивідуальність підходу до
задоволення потреб споживачів та посилюють його кон-
курентні позиції. Тому одним із головних завдань будь-
якого товаровиробника є постійне спрямування зусиль
на пошук нових ідей та подальшу їх розробку й реаліза-
цію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Під інновацією розуміють кінцевий результат діяль-
ності, що спрямований на створення й використання но-
вовведень, втілених у вигляді вдосконалених чи нових
товарів (послуг), виробничих технологій, методів управ-
ління на всіх стадіях виробництва і збуту, які сприяють
розвитку й підвищенню економічної ефективності ви-
робництва і споживання або забезпечують соціальний
чи інший ефект [3].

Маркетинг інновацій — це діяльність, спрямована на
пошук нових сфер бізнесу, розробку абсолютно нових
видів продукції та впровадження у виробництво інно-
вацій для вже існуючих товарів. Досліджуючи сутність
поняття "маркетинг інновацій", слід відмітити, що в
практичному значенні, маркетинг інновацій — це вироб-
ництво та збут інноваційної конкурентоспроможної
продукції, що в повному обсязі задовольняє попит спо-
живачів [1, с. 302]. Концепція маркетингу інновацій є
основою дослідження ринку і розробки маркетингової
конкурентної стратегії підприємства.

Вивченням та узагальненням теоретичних основ та
практичних досліджень маркетингового забезпечення
інноваційної діяльності підприємств присвячені наукові
розробки зарубіжних та вітчизняних науковців, а саме:
Ж.-Ж. Ламбена, І. Ансоффа, Ф. Котлера, Д. Кревенса,
М. Портера, Т.П. Данько, Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілля-
шенка, O.П. Костіної, Н.В. Куденко, М.Я. Матвіїв,
А.О. Старостіної та ін. У багатьох дослідженнях нау-
ковців спостерігається двосторонній комплексний
підхід до впровадження маркетингових інновацій в

Established that innovations characterize the technical, production and commercial parameters of the
enterprise, as well as its creative potential. The main factors for the development of innovative activity of industrial
enterprises are: competition, ever-increasing scientific and technical potential, changing consumer behavior
and dynamic processes of globalization. Marketing innovations imply changes and improvements to the process
of production of goods, development and improvement of their design, packaging, promotion and sales promotion,
setting the most favorable prices for goods.

The classification of marketing innovations according to general and specific classification traits is
investigated, it is based on the nature of their influence on social group behavior. Each type of innovation is
interconnected and forms an integral structure of innovative marketing. Combining innovation leads to innovative
changes in the enterprise marketing complex.

It is determined that strategies based on the latest technologies and aimed at exploring new markets have a
high probability of risk. These strategies require considerable marketing and technological efforts, including
making the right decision when developing and implementing marketing strategies for goods, pricing, selection,
advertising, advertising markets and more. The strategy should be chosen according to the strengths and
weaknesses of the enterprise, opportunities and threats, which is equated with its resource potential, position in
the market and set of strategic goals.

Ключові слова: інновації, маркетингові інновації, ринок, підприємство, стратегія.
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діяльність підприємств. З одного боку, інноваційний
продукт розробляється для споживачів, з метою задо-
волення їхніх потреб або для привернення уваги по-
купців, з іншого боку — він виступає товаром або тех-
нологією інноваційного маркетингу для підприємства,
яке здійснює впровадження маркетингових інновацій
поетапно та постійно оцінює їх ефективність.

Незважаючи на численні дослідження науковців,
теоретичні аспекти та практичні засади щодо впровад-
ження маркетингових інновацій у виробничу діяльність
вітчизняних товаровиробників є ще недостатньо висвіт-
леними та потребують подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування необхідності впро-

вадження маркетингових інновацій в бізнесову
діяльність підприємства для успішного його функціо-
нування на ринку та посилення конкурентних позицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах господарювання інноваційна
діяльність стає одним з головних факторів розвитку
промислових підприємств. У 2018 р. інноваційну діяль-
ність здійснювали 777 промислових підприємств, або
16,4 % від їх загальної кількості. Із загальної чисель-
ності інноваційно активних підприємств здійснювали
внутрішні та зовнішні науково-дослідні роботи — 36,6%,
купівлю машин, обладнання та програмного забезпечен-
ня — 41,2%, придбання інших зовнішніх знань — 5,1%,
інші роботи — 17,1% підприємств. Витрати на інновації
в 2018 році склали 12180,1 млн грн, що становить 0,4%
до загального обсягу реалізованої промислової про-
дукції (товарів, послуг). За видами економічної діяль-
ності найбільша питома вага інноваційно активних
підприємств припадає на виробництво продуктів харчу-
вання, напоїв, тютюнових виробів [6].

Інновації є не тільки технічною, виробничою та ко-
мерційною категорією, — у ній також реалізується і
творчий потенціал підприємства. Конкуренція, зроста-
ючий науковий і технічний потенціал, зміна поведінки
споживачів та динамічні процеси глобалізації є голов-
ними чинниками розвитку інноваційної діяльності про-
мислових підприємств. Тобто процес управління інно-
ваційною діяльністю знаходиться в постійному розвит-
ку.
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Серед основних перешкод для розвитку інновацій в
Україні є:

— недосконалість установ, зокрема політичного, ре-
гуляторного та бізнес-середовища;

— слабко розвинута інфраструктура, у тому числі
інноваційна, оскільки залишаються на низькому рівні
показники валового нагромадження капіталу у відсот-
ках до валового внутрішнього продукту, показники еко-
логічної стійкості, доступності та якісної роботи елек-
тронного Уряду (використання інформаційних та кому-
нікаційних технологій у поєднанні з організаційними
змінами та застосуванням нових навичок у державному
управлінні для впровадження державних послуг та де-
мократичних процесів) [8].

Для успішної реалізації інноваційних процесів
необхідною є взаємодія всіх підрозділів підприєм-
ства, а також орієнтування кожного з учасників на
потреби ринку і кінцевого споживача. Отже, інно-
ваційна діяльність фактично визначає перспективи
розвитку підприємства та його місце на ринку [7, с.
229].

Активне впровадження в процес виробництва
новітніх досягнень науки і техніки та використання
інноваційних технологій дає змогу підвищити
конкурентоспроможність підприємств як на внутріш-
ньому, так і на міжнародному ринках. Світовий досвід
вказує на те, що майже всі підприємства, які успішно
функціонують і розвиваються на ринку, своїми здобут-
ками зобов'язані саме використанню в господарській
діяльності маркетингових інновацій. Постійне впровад-
ження у виробництво і просування на ринок нових то-
варів, які забезпечують вищий ступінь задоволення
вимог покупців ніж традиційні, здатне забезпечити і
підтримувати постійну зацікавленість споживачів до
такого товаровиробника.

Тому аби розвиватись, підвищувати свій імідж та
конкурентні переваги на ринку, підприємству в своїй
діяльності необхідно розробляти та впроваджувати
інновації і реалізовувати заходи комплексу маркетин-
гу, що спрямовані на комерціалізацію інновацій [4].

Маркетинговими інноваціями може бути:
— впровадження значних змін в дизайн товарів і

послуг (не враховуються несуттєві, сезонні зміни), упа-
ковку. Зміни в дизайні продукту, що є частиною нової
маркетингової концепції, співвідносяться до змін у
формі і зовнішньому вигляді товару, які не впливають
на його функціональні характеристики;

— реалізація нової маркетингової стратегії, яка
орієнтується на збільшення чисельності споживачів або
розширення ринків збуту;

— застосування нових прийомів просування товарів
(наприклад, нові рекламні концепції, імідж, бренд, ме-
тоди індивідуалізації маркетингу);

— використання нових каналів продажів (прямі про-
дажі, Інтернет-торгівля, ліцензування продуктів і послуг);

— введення нових концепцій презентації товарів у
торгівлі (демонстраційні салони, веб-сайти тощо);

— використання нових цінових стратегій при про-
дажу товарів і послуг [9].

Маркетингові інновації передбачають зміни та но-
вовведення як до процесу виробництва товарів (у сфері
маркетингових досліджень, товарної політики, внут-
рішнього маркетингу), так і в розробці та удосконаленні
їх дизайну, упаковки, просування та стимулювання збу-
ту, встановленні найбільш вигідних цін на товари.

Для того, щоб більш повно охарактеризувати безпосе-
редньо процес формування та впровадження маркетинго-
вих інновацій в бізнесову діяльність підприємств розгляне-
мо загальні та специфічні класифікаційні їх ознаки (рис. 1).

З рисунка 1 видно, що кожен із видів інновацій по-
в'язаний між собою та складає цілісну структуру іннова-
ційного маркетингу. Комбінування інновацій зумовлює
інноваційні зміни у маркетинговому комплексі. Так,
створення та розповсюдження товарних інновацій може
призвести до появи інноваційних підходів у сфері мар-
кетингу, наприклад — інноваційних стратегій ціноутво-
рення, інноваційних методів просування, інноваційних
методів маркетингових досліджень.

У маркетингу використовується запропонована
Д. Робертсоном класифікація інновацій, заснована на

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙ 

Загальні Специфічні 

за критерієм масштабу 
новизни – глобальні, галузеві, 

регіональні, локальні 
інновації  

за критерієм науково-
технічної значущості – 
базисні і поліпшуючі 

за розповсюдженістю – 
одиничні, дифузні, 

завершені та незавершені 

за рівнем впливу – 
комплексні та локальні 

за причинами виникнення 
– стратегічні та реактивні 

за технологічними 
параметрами – продуктові 

та процесні 

за рівнем впливу на процес 
маркетингової діяльності – 

ті, що розширюють, 
замінюють; поліпшують 
маркетингову діяльність 
або певні маркетингові 
інструменти, технології, 

методи, заходи 

за критеріями можливих 
напрямків моделювання 
інноваційних підходів до 
концепції продукту – нові 

старі продукти, нові ринки, 
нові способи ведення 

за призначенням – ринкові 
та неринкові 

Рис. 1. Загальні та специфічні класифікаційні ознаки інновацій

Джерело: складено авторами за даними [2].
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характері їх впливу на поведінку соціальної групи. Він
виділяє декілька типів інновацій: безперервні, динаміч-
но безперервні та перервні.

Безперервні інновації — це модифікації та удоско-
налення існуючих товарів. До динамічно безперервних
інновацій належать нові товари, або різновиди вже існу-
ючих, які, зазвичай, не змінюють сталі моделі спожив-
чої поведінки. Перервні інновації — абсолютно нові
товари, які кардинально змінюють модель поведінки
споживачів [5].

Для успішного існування на ринку, підприємства
мають не тільки впроваджувати інновації у виробницт-
во, але й ефективно поєднувати процес створення но-
вого інноваційного продукту з маркетинговою діяль-
ністю. Маркетинговий підхід до розробки й виведення
на ринок товару-новинки включає етапи від генерації
ідей до початку комерційної реалізації проекту. Водно-
час товаровиробник створює потенційні варіанти, отри-
мує уявлення споживачів про них, оцінює й усуває най-
менш привабливі, розробляє зразки товарів, випробо-
вує та впроваджує їх на ринок.

Для просування на ринок інноваційної продукції кож-
не підприємство розробляє свою маркетингову стратегію
інноваційного розвитку, враховуючи специфіку кожного
товару. Фахівці з маркетингу, при розробці такої стратегії,
повинні володіти певними знаннями і навичками у галузі
створення цінності для споживачів за рахунок надання їм
нових продуктів чи послуг вищої якості, розробки та ви-
користання новітніх інструментів і методів просування й
збуту товарів і послуг, комерціалізації інновацій тощо.
Вони повинні вміти будувати і підтримувати міцні, взає-
мовигідні відносини зі споживачами.

Стратегії, які спрямовані на нові ринки та грунтують-
ся на новітніх технологіях, є більш ризикованими, вони
потребують значних маркетингових і технологічних зу-
силь, розглядаються як предмет венчурного інвестуван-
ня. Висока ймовірність ризику вимагає прийняття точ-
ного рішення при розробці і впровадженні маркетинго-
вих стратегій щодо товарів, ціноутворення, просування,
реклами, вибору цільових ринків тощо. Тому стратегію
слід обирати з урахуванням сильних і слабких сторін
підприємства, можливостей та загроз, що на сучасному
етапі ототожнюється з його ресурсним потенціалом, по-
зицією на ринку та набором стратегічних цілей.

Таким чином, використання маркетингового підхо-
ду під час виведення на ринок інновацій сприяє знижен-
ню ризиків та дає можливість прогнозувати рівень по-
питу й розмір прибутку, а також сприяє визначенню
комерційних перспектив інноваційної продукції.

ВИСНОВКИ
1. Впровадження маркетингу інновацій в діяльність

промислових підприємств є вирішальним чинником
підвищення їх конкурентоспроможності, оскільки інно-
вації це не тільки технічна, виробнича та комерційна
категорія, але й характеристика творчого потенціалу
підприємства. Активне впровадження в процес вироб-
ництва новітніх досягнень науки і техніки та викорис-
тання інноваційних технологій дає змогу підвищити кон-
курентоспроможність підприємств як на внутрішньому,
так і на міжнародному ринках.

2. Маркетингові інновації доцільно систематизува-
ти за загальними та специфічними класифікаційними
ознаками. Кожен із видів інновацій пов'язаний між со-
бою та складає цілісну структуру інноваційного марке-
тингу. Комбінування інновацій призводить до іннова-
ційних змін у маркетинговому комплексі підприємства.

3. Успішне функціонування підприємства в ринко-
вому середовищі залежить не тільки від впровадження
інновації у виробництво, але й від ефективного поєднан-
ня процесу створення нового інноваційного продукту з
маркетинговою діяльністю, яка включає послідовну
кількість етапів від генерації ідей до початку комерцій-
ної реалізації проекту. Для просування інноваційної

продукції на ринок кожне підприємство має розробля-
ти свою маркетингову стратегію інноваційного розвит-
ку, враховуючи особливості кожного окремого товару.
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