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1. Мета опанування дисципліни:  полягає у вивченні сутності інновацій та 

інноваційної маркетингової діяльності, формуванні у здобувачів вищої освіти 

системи спеціальних знань у сфері інноваційного маркетингу та практичних 

навичок щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг; уміння прийняття 

рішень на основі маркетингових інновацій для задоволення потреб споживачів. 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері інноваційного маркетингу; формуванні вмінь та навичок 

визначення й ознайомлення з маркетинговим підходом до інноваційної діяльності; 

використання знань щодо функцій та змісту інноваційного маркетингу; 

ознайомлення з концепціями інноваційного маркетингу; оцінювання 

маркетингових досліджень інновацій; управління клієнтоорієнтованістю та 

розвитком взаємовідносин із клієнтом; ознайомлення із латеральним, 

нейромаркетингом, вірусним, партизанським, сенсорним та інтернет-маркетингом 

як інноваційними видами маркетингу. 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

загальних програмних компетентностей: 
знання теоретичних основ інноваційного маркетингу, маркетингу інновацій; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність генерувати нові 

ідеї (креативність); 

здатність працювати в команді; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях інноваційного маркетингу; 

фахових програмних компетентностей: 
здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 

ефективності; 

здатність сприймати здобуті знання в області маркетингових досліджень, 

придатних для аналізу потреб в інноваціях і перспектив розвитку нових ринків, 

пов’язаних з інноваціями; 

розуміння принципів та методів маркетингових досліджень інновацій, процесів 

інформаційного забезпечення досліджень ринку інновацій; 

здатність обґрунтовувати стратегії і моделі ціноутворення на нові товари-імітатори, 

ціноутворення на абсолютно нові товари, особливості ціноутворення на товари 

субститути; 

здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; 

здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності; 



Опанування дисципліни дозволяє забезпечити  досягнення програмних 

результатів навчання: 

демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів 

провадження інноваційного маркетингу; 

аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 

маркетингової діяльності; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

у сфері маркетингу; 

виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем 

різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів; 

застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища; 

оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських 

рішень;  

демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта; 

відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки; 

приймати ефективні рішення щодо провадження маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища в 

сфері послуг; 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1 Маркетинговий підхід до інноваційної діяльності  

Тема 2. Функції та зміст інноваційного маркетингу 

Тема 3. Концепції інноваційного маркетингу 

Тема 4. Проведення маркетингових досліджень інновацій  

Тема 5. Клієнтоорієнтованість. Розвиток взаємовідносин із клієнтом  

Тема 6. Латеральний маркетинг як інноваційний вид маркетингу  

Тема 7. Вірусний та партизанський маркетинг як інноваційні види 

маркетингу 

Тема 8. Сенсорний маркетинг як інноваційний вид маркетингу 

Тема 9. Нейромаркетинг та його інноваційні технології  

Тема 10. Прогресивні технології інтернет-маркетингу 

Тема 11. Інноваційні технології маркетингу у соціальних мережах 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  

  

 


