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кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ». Досвід 
роботи - більше 10 років. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі 3 підручників і навчальних 
посібників з грифом МОН, 30 монографій з актуальних проблем маркетингу, менеджменту та економіки, 72 наукових статей в тому 
числі 4 в БД Scopus, 9 в БД Web of Science . Провідний лектор з дисциплін: «Брендинг», «Зовнішньоекономічна маркетингова 
діяльність», «Стратегічне управління», «Управління проектами інформатизації» та ін. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація  Дисципліна спрямована на отримання теоретико-методичних основ організації та реалізації заходів маркетингу інновацій на 
підприємстві 

Цілі та завдання 

Метою дисципліни є придбання теоретичних знань в області маркетингу інновацій та інноваційного маркетингу та набуття 
практичних навичок щодо просування нововведень на ринку товарів і послуг. 
Основні завдання дисципліни: 
- вивчення загальних принципів і методів орієнтації виробництва і збуту на більш повне ніж конкуренти задоволення існуючих 
потреб споживачів за допомогою різного роду інновацій; 
- формування навичок ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів; 
- вивчення сучасних методів і прийомів генерування і відбору ідей нових товарів; 
- вивчення методів обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам; 
- вивчення методів формування і стимулювання попиту на принципово нові інноваційні товари (як вироби, так і послуги), 
призначені для задоволення існуючих потреб споживачів новим але нетрадиційним способом, а також прихованих (неявних) 
потреб або нових потреб. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит (6 семестр). 



Результати навчання 

Самостійно визначати найбільш перспективні напрямки інноваційного розвитку підприємства, прийнятні з точки зору зовнішніх і 
внутрішніх умов, на базі нових або модифікованих товарів (виробів і послуг); генерувати і аналізувати ідеї нових товарів, 
здійснювати їх ефективний відбір; вести оцінку комерційних перспектив нових продуктів; вести аналіз і контролювати відповідність 
характеристик нового товару потребам ринку на всіх етапах інноваційного процесу; розробляти ефективні заходи по формуванню 
первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку; управляти життєвим циклом товарних інновацій 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни - 120 ч.: лекції - 32 ч., практичні заняття  - 16 ч., самостійна робота - 72 ч. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда по темі. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності 
студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

лекція 1-2 Теоретико-методичні основи формування 
та функціонування ринка інновацій 

Практичне 
заняття 1 

Моделі ринку нововведень 

Са
м

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Мотивація суб'єктів 
інноваційної діяльності 

лекція 3-4 Специфіка і основні принципи управління 
інноваційним процесом на базі концепції 
маркетингу 

Практичне 
заняття 2 

Формування концепції інноваційного 
маркетингу 

Міжнародний маркетинг 
нововведень 

лекція 5-7 Маркетинговий процес дослідження та 
формування попиту на інновації 

Практичне 
заняття 3-4 

Аналіз існуючого попиту на інновації Методи прогнозування попиту 

лекція 8-
10 

Маркетингова товарна інноваційна 
політика 

Практичне 
заняття 5 

Аналіз маркетингової товарної 
політики підприємства та розробка 
рекомендацій щодо її удосконалення 

Науково-технічна та 
інноваційна продукція: їх 
сутність, зміст і головні 
відмінності 

лекція 11-
12 

Створення та стимулювання попиту на 
інновації 

Практичне 
заняття 6 

Створення системи заходів щодо 
стимулювання попиту на новий товар 

Інноваційні методи 
стимулювання попиту 

лекція 13-
14 

Маркетингова цінова політика в 
інноваційній сфері 

Практичне 
заняття 7 

Функціонально-вартісний аналіз 
нової продукції 

Нетрадиційні цінові підходи 

лекція 15-
16 

Маркетингова політика розподілу в 
інноваційній сфері 

Практичне 
заняття 8 

Формування системи збуту нового 
товару 

Сучасні канали розподілу 
продукції 
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1. Маркетинг інновацій : конспект лекцій / укладач Н. С. Ілляшенко. Суми : Сумський державний університет, 2014. 132 
с.  
2.  Маркетинг інновацій : електронний курс. URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/828 
3.  Маркетинг інновацій. Управління інноваційною діяльність : магістерський курс (Основи інноваційного менеджменту) 
: Підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2014. С. 92-169. 
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1.  Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : 
монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. 
Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. 615 с. 
2.  Маркетинг. Менеджмент. Інновації : vонографія / за заг. 
ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. Суми : ТОВ 
«Друкарський дім «Папірус», 2010. 624 с. 
3.  Менеджмент та маркетинг інновацій : монографія / за 
заг. ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка.  Суми : ВТД 
„Університетська кни-га”, 2004. 616 с. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Теоретичні основи формування ринку в сфері досліджень і розробок. Моделі ринку нововведень. Мотивація суб'єктів інноваційної діяльності. Концепція інноваційного маркетингу 
нововведень. Аналіз існуючого попиту на інновації. Методи прогнозування попиту. Поняття науково-технічної та інноваційної продукції. Процес планування і створення попиту на 
інновації. Створення та стимулювання попиту на інновації. Основні елементи маркетингового ціноутворення в рамках інноваційної діяльності. Маркетингова політика розподілу в 
інноваційній сфері. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: доступ до мережі Інтернет, наявність ноутбука, планшета, смартфона або ПК. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчального 

навантаження 
оцінка ЕСТ Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторної здачі 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до завідувача кафедри 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 



 


