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Стратегії виведення інновації на ринок 

1. Момент виведення інновації на ринок. 

2. Ліцензування і сумісність 

3. Ціноутворення. 

4. Дистрибуція. 

5. Маркетинг 

 

 

1. Момент виведення інновації на ринок. 

Загалом фірми намагаються скоротити свої цикли розробки інновацій, щоб знизити 

витрати і мати більше можливостей для вибору часу виходу, але це не означає, що 

фірми всі як одна намагаються вивести свій товар на ринок якомога раніше. Фірма 

може стратегічно вибрати момент виходу, щоб отримати певну перевагу від стадії 

бізнес-циклу чи сезонного ефекту, щоб позиціонувати свій товар відповідно до 

попередніх поколінь цієї ж технології, щоб запевнити, що достатні виробничі 

можливості і доповнюючи товари і послуги уже в наявності.  

Канібалізація –коли новий товар фірми відбирає частку ринку у старого товару цієї 

ж фірми. Традиційно дослідження життєвого циклу продукції наголошують на 

важливості правильного вибору часу виведення нового товару, щоб оптимізувати 

доходи від кожного покоління і мінімізувати канібалізацію. 

 

2. Ліцензування і сумісність 

Виводячи на ринок інновацію фірма має вирішити, наскільки сумісною вона буде з 

іншими технологіями на ринку або навіть з попередніми поколіннями технології самої 

фірми. Якщо існує товар з великою базою використання чи кількістю доповнюючих 

товарів, фірма може деколи скористатись ними, роблячи свою інновацію сумісною з 

цими доповнюючими товарами.   

Якщо ж компанія не бажає віддавати свою базу використання чи напрацьовані 

доповнюючи товари іншим, вона може захистити їх, зробивши несумісними з 

товарами конкурентів.  

Також фірми мусять вирішити, чи їхні товари будуть зворотно сумісними, тобто 

сумісними з попередніми поколіннями їхніх власних товарів.  

Деякі компанії використовують особливо потужну стратегію, що поєднує 

безперевні інновації з зворотною сумісністю. Компанія, що постійно створює 

інновації, щоб не дати конкурентам випередити себе і використовує зворотну 

сумісність, щоб нові платформи чи моделі були сумісними з попередніми поколіннями 

доповнюючих товарів, може дуже збільшити свою цінність в очах споживачів, 

оскільки кожна їхня інновація зразу має величезну кількість доповнюючих товарів.  

 

3. Ціноутворення. 
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Ціна одночасно впливає на позицію товару на ринку, на швидкість поширення і на 

прибутки фірми. Перед тим як фірма визначить свою стратегію ціноутворення, вона 

має визначити мету своєї моделі ціноутворення: виживання, максимізація поточного 

прибутку, зняття вершків, отримання максимальної частки ринку.  

Фірми в галузях де існує зростаюча віддача до поширення (сильні ефекти кривої 

досвіду, або мережеві ефекти) часто ставлять перед собою мету максимізації частки 

ринку і застосовують стратегію проникнення.  

Коли не ясно, як споживачі прореагують на певну ціну, фірми використовують 

попередню ціну, тобто обумовлюють, що дана ціна діятиме певний обмежений час.  

 

4. Дистрибуція. 

Фірма може продавати свої товари прямо кінцевим споживачам через власних 

продавців або через Інтернет чи поштовий каталог. Або фірми можуть 

використовувати послуги посередників, таких як представники виробника, оптовики і 

роздрібні продавці. Прямі продажі дають фірмі більше контролю за процесом 

продажу, ціною і обслуговуванням. Тим не менш у багатьох ситуаціях прямі продажі є 

недоцільними чи занадто дорогими. Посередники надають ряд важливих послуг, які 

можуть значно збільшити ефективність дистрибуції.  

Виробники під замовлення (ОЕМ-виробництво), які також називаються 

посередники, що вносять додану вартість (VARи) відіграють велику роль в процесі 

дистрибуції.  

Щоб визначити чи треба вдаватись до послуг посередників і яких саме, фірма 

повинна відповісти на ряд питань: 

1. Наскільки інновація вписується у вимоги до дистрибуції існуючих товарів?  

2. Наскільки численними і розпорошеними є споживачі, наскільки вони 

потребують навчання чи додаткових послуг? Чи потрібні випробування товару перед 

його покупкою? Чи потрібні послуги з встановлення чи налаштування?  

3. Як продаються товари конкуренти чи замінники?  

 

Стратегії прискорення дистрибуції. 

Фірми можуть використовувати різні стратегії, щоб пришвидшити дистрибуцію, 

такі як створення альянсів з дистриб’юторами, об'єднання, спонсорство чи укладання 

угод з великою групою споживачів і надання гарантій виробника. 

 

5. Маркетинг 

Маркетингові стратегії для інновації мають враховувати і природу цільового ринку і 

природу самої інновації. Наприклад, чи цільовий ринок в основному складається з 

великих промислових компаній чи з окремих споживачів? Чи інновація розрахована на 

окремих технічних спеціалістів, чи на масовий ринок? Чи переваги інновації цілком 

очевидні, чи потрібне буде додаткове навчання споживачів? Чи споживачам потрібні 

технічні переваги чи відомий бренд? Чи можна пом’якшити невпевненість споживачів 
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щодо інновації? Зараз ми розглянемо основні маркетингові інструменти і 

використання різних стратегій для різних категорій споживачів.  

Основні маркетингові інструменти включають рекламу, промоушн і піар. 

Вибір медіа робиться в основному на основі відповідності цільовій аудиторії, 

насиченості інформації, яку ці медіа можуть передати, їхньому охвату (тобто кількості 

людей, які переглянуть рекламу) і вартості показів. Деякі переваги і недоліки різних 

медіа наведено у табл. 1 

Таблиця 1 – Переваги і недоліки основних рекламних медіа 

Вид Переваги Недоліки 

Газети актуальність, гарне покриття 

місцевого ринку, широке поширення, 

висока надійність 

короткий термін служби, 

низька якість відтворення, 

мала «вторинна» аудиторія  

Телебачення висока сенсорна насиченість, що 

поєднує звук, зображення і рух; 

підвищена увага; широке охоплення 

Високі абсолютні 

витрати, швидкоминучий 

показ, мало можливостей 

вибрати аудиторію 

Поштові 

розсилки 

широкі можливості вибрати 

аудиторію; персоналізація; можна 

повідомити значний обсяг технічної 

інформації; може передаватись між 

кількома людьми 

високі відносні витрати, 

репутація «спамера» 

Радіо Висока вибірковість за 

географічним і демографічним 

принципом; середнє охоплення; низькі 

витрати 

Лише аудіо презентація; 

відсутність стандартних 

тарифів; швидкоминучий 

контакт з повідомленням  

Журнали Висока вибірковість за 

географічним і демографічним 

принципом; високоякісний друк; 

довгий термін служби; можна 

помістити значний обсяг технічної 

інформації; велика вторинна аудиторія 

Потрібно замовляти 

рекламні площі 

заздалегідь; частина 

тиражу не буде продана. 

Зовнішня 

(наприклад, 

рекламні щити) 

частий повторний контакт; низькі 

витрати, невелика конкуренція 

обмежена можливість 

вибрати аудиторію; 

обмежений простір для 

творчості 

Довідники чудове охоплення місцевої 

аудиторії, висока надійність, низькі 

витрати 

висока конкуренція, 

потрібно замовляти 

рекламні площі 

заздалегідь, обмежений 

простір для творчості 

Інформаційні 

розсилки 

Дуже висока вибірковість, повний 

контроль, дозволяє повідомляти багато 

технічних деталей, можливість 

взаємодії з аудиторією 

Вузьке охоплення, 

можливі високі витрати 

Телефон інтерактивність, можливість 

персоналізації повідомлень 

відносні високі витрати, 

може викликати 
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роздратування 

Інтернет Висока вибірковість, можлива 

інтерактивність, відносно низькі 

витрати 

інформаційний хаос 

 

. Промо-акції – це як правило тимчасова тактика продажів, що може включати: 

- Пропонування зразків чи безкоштовних проб 

- Пропонування відшкодування частини коштів після покупки 

- Безкоштовний додатковий продукт на додачу 

- Стимули для повторних купівель 

- Бонуси дистриб’юторам чи торговим представникам 

- Спільне просування двох неконкурентних товарів, щоб збільшити привабливість 

- Використання демонстраційних стендів для показу характеристик товару 

 

Вірусний маркетинг – це спроба використати силу соцмереж і стимулювати 

«сарафанне радіо».  Інформація надсилається прямо вибраним споживачам, які 

користуються авторитетом в своєму колі спілкування. Мета – стимулювати 

поширення інформації через соціальні мережі.  

Інновації поширюються в суспільстві відповідно до s-подібної кривої. Ці стадії 

поширення пов'язані з категоріями користувачів – інноватори (на найбільш ранній 

стадії), далі ранні послідовники, які зумовлюють пришвидшення поширення, потім 

«рання більшість» і «пізня більшість», коли інновація виходить на масовий ринок і 

нарешті пізні послідовники, коли інновація досягає насичення ринку. Характеристики 

цих груп зумовлюють те, що для них потрібні різні маркетингові стратегії. 

 
 Рис. 2 – Прірва між ранніми послідовниками і ранньою більшістю. 

Таблиця 2 – Вірусний маркетинг 

Створення інформаційної епідемії 

Деякі особи, завдяки вродженим схильностям чи талантам, можуть запустити цілий 
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водоспад інформації, яка мандруватиме суспільством з неймовірною швидкістю. Такі 

особи мають потужний вплив на поведінку ринку. Дослідник Гледвел визначає три 

типи осіб, які мають такий неймовірний вплив: зв’язкові, затоки і продажники. 

Зв’язкові – це особи, які володіють дуже широким колом знайомих. Соціологи 

виявили, що якщо випадкову вибірку людей попросити назвати осіб з якими вони 

добре знайомі, зв’язкові назвуть набагато більше імен, ніж середньостатистична 

людина. Ці люди мають дуже потужний соціальний притягання; також вони володіють 

здатністю запам’ятовувати імена людей, пам’ятати про їхні соціальні деталі – 

наприклад, про дні народження. Однак не лише кількість знайомих відрізняє 

зв’язкових. Їхні знайомі, як правило, дуже різноманітні. Вони можуть належать до 

найрізноманітніших клубів, асоціацій чи інших соціальних інституцій. Отож, зв’язкові 

знайомлять між собою людей, які інакше ніяк би не зустрілись. 

Знавці – це особи, які люблять отримувати і розповсюджувати знання про один чи 

кілька своїх інтересів. Економісти широко вивчають «ринкових знавців», яких також 

називають «пильнуючі за цінами». Ці особи пильно спостерігають за змінами цін у 

різних магазинах, голосно скаржаться, якщо виявляють якісь «неподобства» - 

наприклад, рекламу, яка виявилась неправдивою.  Інші знавці пишаються тим, що 

завжди знають найкращий ресторан чи готель. Знавці не лише збирають інформацію, 

але й люблять просвіщати інших. Вони часто пропонують поради і отримують 

задоволення допомагаючи людям. 

І нарешті, продажники – це ті особи, які мають природний талант переконувати. 

Такі особи мають дар давати такі відповіді, які їхні слухачі з великою ймовірністю 

вважатимуть переконливими. Також вони мають властивість зчитувати і реагувати на 

невербальні сигнали, використовуючи їх для впливу на емоційну реакцію слухачів. Ці 

особи можуть просто «заражати» своїм настроєм. 

Будь-хто з перелічених осіб може розпочати інформаційну епідемію. Зв’язкові з 

цінною інформацією можуть розповсюдити її серед великого числа різноманітних 

людей. Знавці поділяться інформацією з меншою кількістю людей, але вникнуть у 

деталі і будуть більш переконливими. Продажники можуть не знати стільки людей, 

скільки знають зв’язкові  і  не мати схильності збирати і розповсюджувати 

інформацію, як знавці, але ті люди, з якими продажними поділяться інформацією, 

ймовірно сприймуть її як щось незаперечне. Деякі люди володіють кількома цими 

властивостями одночасно, що перетворює їх на справжній ураган інформаційного 

впливу. 

 

Словник: 

Cannibalization 
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Manufacturers’ representatives 

Wholesalers 

Retailers 

Original equipment manufacturer (or value-added reseller) 

Disintermediation 

Viral marketing 


