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ÂÑÒÓÏ

Аналіз світових тенденцій економічного зростання і чинників, що
його обумовлюють, переконливо доводить, що чільне місце в цьо�
му процесі посідають інновації, які забезпечують близько 80–90%
(і навіть більше) приросту ВВП країн, що стали на інноваційний
шлях розвитку. Вітчизняна економіка все ще має досить значний
інноваційний потенціал, реалізація якого дозволить успішно кон�
курувати на світових ринках, зокрема: аерокосмічної техніки,
озброєнь, окремих видів продукції машинобудування тощо. Од�
нак, незважаючи на чисельні декларації, перехід до інноваційно�
го розвитку не відбувається, що загрожує втратою інноваційного
потенціалу (який постійно зменшується) і в перспективі – систем�
ним відривом від розвинених країн через несумісність економік,
технологій, стандартів якості життя тощо та перетворенням у си�
ровинний придаток і ринок збуту застарілих товарів.

Однією з причин цього (звичайно, поряд з нерозвиненістю
інфраструктурного забезпечення, недостатньою законодавчою
підтримкою та ін.) є проблема недостатнього врахування чи на�
віть ігнорування ринкових реалій: дій конкурентів, тенденцій
розвитку ситуації на ринку, змін характеристик мікро� і макро�
середовища господарювання, реальних і перспективних запитів
споживачів тощо. Практика інноваційної діяльності економічно
розвинених країн свідчить, що розв’язання цієї проблеми потре�
бує маркетингового забезпечення інноваційної діяльності на всіх
етапах інноваційного циклу, починаючи з генерування ідеї інно�
вації, комерціалізація якої дозволить привести у відповідність
внутрішні можливості розвитку конкретного суб’єкта господарю�
вання до зовнішніх, і закінчуючи виведенням і просуванням інно�
вації на ринок.

Зважаючи на це, виокремлюють самостійний вид маркетингу
– маркетинг інновацій, який визначають як діяльність, спрямо�
вану на пошук нових сфер і способів використання потенціалу під�
приємства, розроблення на цій основі нових товарів та техноло�
гій і їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів
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споживачів у більш ефективний, ніж конкуренти, спосіб отриман�
ня завдяки цьому прибутку та забезпечення умов тривалого ви�
живання й розвитку. Його роль у забезпеченні успіху інновацій�
ної діяльності неухильно зростає. З іншого боку, багатогранність
і різноманітність інструментарію сучасного маркетингу, який
стрімко розвивається, актуалізують та надають імпульсу науко�
вим дослідженням з інновацій у маркетингу.

З урахуванням усього вищевикладеного, колектив авторів вба�
чав свою мету у висвітленні основних методологічних та теорети�
ко�методичних проблем маркетингу інновацій і інноваційної дія�
льності в маркетингу і пропонуванні підходів до їх розв’язання.

Книга охоплює досить широке коло проблем, що стосуються
концептуальних основ маркетингу інновацій (уточнення його су�
тності і ролі, визначення основних завдань на етапах інновацій�
ного циклу), особливостей розроблення маркетингової товарної,
розподільчої та комунікаційної політики підприємства�інновато�
ра, економіко�математичного моделювання ринкових характери�
стик товарів та процесів розроблення продуктових інновацій.

Представлені інноваційні підходи до розроблення і реалізації
комплексу просування нової продукції на ринок, а також до оці�
нювання економічної ефективності заходів комплексу маркетин�
гу з урахуванням їх синергетичного ефекту.

Виконаний системний та ґрунтовний аналіз проблем оцінюван�
ня і управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства,
інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики. Роз�
роблена низка методичних інструментів для їх розв’язання.

Значна увага приділена маркетингу екологічних інновацій,
який сприяє вирішенню на ринкових засадах суперечностей між
економічним зростанням і збереженням (чи навіть поліпшенням)
якості навколишнього середовища, а загалом – переходу до стійко�
го, екологічно збалансованого соціально�економічного розвитку.

Переважну більшість наукових і прикладних напрацювань,
що викладені в монографії, оприлюднено й обговорено на Першій
Міжнародній науково�практичній конференції «Маркетинг інно�
вацій та інновації в маркетингу», яка відбулася 21–22 вересня
2007 р. у Сумському державному університеті (СумДУ).

У написанні монографії взяли участь науковці СумДУ, Харків�
ського національного технічного університету «ХПІ» (НТУ «ХПІ»),
Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана (КНЕУ), Полтавського університету споживчої кооперації
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Мельник Ю.М., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 10.1);
Міцура О.О., асистент кафедри маркетингу СумДУ (розділ 13);
Нагорний Є.І., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 10.3);
Симоненко М.Ю., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 6.3);
Суярова О.Ю., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 11.2, 11.3)
Троян М.Ю., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 7.4,

п. 16.2);
Ходак М.І., здобувач кафедри економічної кібернетики та мар�

кетингового менеджменту НТУ «ХПІ» (розділ 9);
Школа В.Ю., асистент кафедри маркетингу СумДУ (п. 5.2);

Монографія підготовлена в рамках досліджень кафедри мар�
кетингу СумДУ за науковою темою «Управління інноваційним
розвитком підприємств в умовах формування інформаційної еко�
номіки», № держреєстрації 0105U009180.

Автори будуть щиро вдячні за висловлені критичні зауважен�
ня колег і зацікавлених осіб щодо наукових розробок, викладе�
них у монографії.
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1.1. Åòàïè åâîëþö³¿ ñó÷àñíîãî ìàðêåòèíãó,
êëàñèô³êàö³ÿ éîãî ð³çíîâèä³â

Ще сторіччя назад про таку науку, як маркетинг, ніхто не знав і
навіть не припускав, що вона посяде таке важливе місце в діяль�
ності будь�якого підприємства, не говорячи вже про інших суб’єк�
тів, які активно використовують маркетинг для поліпшення своєї
діяльності (держави, окремі люди, політичні партії, громадські
організації й т.п.). На сьогодні маркетинг є однією з основних фі�
лософій ведення бізнесу, що дозволяє підприємствам виживати,
активно розвиватися й конкурувати на ринку, у результаті чого
їхні доходи постійно збільшуються, витратна частина знижуєть�
ся, і, відповідно, зростає прибуток (що і є основною метою діяль�
ності будь�якого підприємства, не говорячи про некомерційну
сферу).

Вивченням і розвитком теорії маркетингу займалися й продов�
жують займатися багато теоретиків і практиків у всьому світі. Мар�
кетинг постійно доповнюється новими характеристиками та залу�
ченням нових факторів, що спричиняє труднощі в тлумаченні того,
що ж насправді являє собою сучасний маркетинг, які методи його
реалізації слід застосовувати й на що він орієнтований.

Виходячи з вищезазначеного, метою даної роботи є досліджен�
ня різновидів маркетингу на основі аналізу етапів його розвитку,
а також спроби класифікувати найбільш актуальні та поширені,
на думку автора, різновиди.

Моментом виникнення маркетингу вважають 1902 рік, коли
в США в деяких університетах було започатковано вивчення кур�

Р о з д і л  1
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