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ПРОБЛЕМИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ІННОВАЦІЙ 

 
Анотація. Проаналізовано основні особливості сегментації ринку інновацій та 

визначено проблеми, які виникають на різних стадіях процесу сегментації ринку інновацій. 
 
Однією з найбільш пріоритетних цілей маркетингу є створення таких товарів, які б 

якнайповніше відповідали запитам і смакам споживачів. Тому одне з ключових завдань 
виробників – це вивчення і аналіз запитів і смаків всієї сукупності споживачів інновацій. Але 
реалізація цього завдання на практиці – дуже складний, дорогий і трудомісткий процес для 
суб'єкта господарювання. Причиною цьому є швидка мінливість потреб споживача, його 
інтересів. Отже, аби спробувати задовольнити ринковий попит, виробникам необхідно 
випускати на ринок декілька видів товарів одночасно. Сучасні споживачі стали 
вимогливішими унаслідок невпинного зростання їх інформованості про товари на ринку, яка 
витікає із загострення конкурентної боротьби між виробниками. Це вимушує суб'єктів 
господарювання диференціювати і індивідуалізувати свої ринки збуту. 

Мета роботи полягає в наданні знань, щодо особливостей сегментації ринку інновацій 
та стосовно проблем, які виникають на різних стадіях процесу сегментації ринку інновацій, 
ознайомлення з деякими найпоширенішими помилками, які допускаються в процесі 
сегментації. 

Значний внесок у дослідження проблеми сегментації ринку інновацій належить таким 
видатним науковим діячам, як Гольдштейн Г.Я., Ентоні В. Ульвік, Ілляшенко С.М., Котлер 
Ф., Кужільова О.В., Оголевой Л.Н., Фатхутдінов Р.А. та ін.  

Дослідження даних вчених свідчать про те, що індивідуалізація конкретних ринків 
збуту відбувається самостійно ринком, де виокремлюються групи споживачів з абсолютно 
різними потребами і бажаннями. Кожна така група споживачів – це певний сегмент ринку з 
різними характеристиками споживачів. Процес ділення ринку на такі групи називається 
“сегментацією” або “цільовим маркетингом” [4].  

В процесі сегментації ринку інновацій слід відрізняти покупців і користувачів. Адже 
лише частина потенційних покупців купує товар конкретного виробника, інша ж частина 
його не купує. Як відмічає автор [4], мірою цієї різниці є проникнення – частка (процент) 
осіб на ринку, які є дійсними користувачами специфічного продукту чи послуг по 
відношенню до загальної кількості потенційних користувачів. 

Суб'єкти ведення господарства, які займаються інноваціями, не можуть уникнути 
необхідності сегментувати свої ринки збуту для того, щоб адаптувати свою пропозицію під 
рівень попиту, який сформувався на ринку. До того ж, сегментація дає можливість даному 
виробникові оптимізувати використання своїх внутрішніх ресурсів.  

Котлер Ф. в [1] пропонує проводити сегментацію по таких характеристиках: 

 географія; 

 демографія; 

 психография. 
Другий розріз сегментації по Котлеру Ф. 

 відгук покупця на продукт: 

 обставини використання; 

 користь; 

 вживання; 

 відношення (в т.ч. лояльність). 
Формально можна представити наступну процедуру сегментації, сформульовану 

Гольдштейном Г.Я. у [4], саме: 
1. Конструювання простору продуктів, що геометрично відображає пропозиції 

споживачів по продуктах або категоріях марок. 
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2. Отримання щільності розподілу при позиціюванні ідеальних пропозицій 
споживачів в цьому просторі. 

3. Розробка моделі пропозицій групи споживачів відносно нових і модифікованих 
моделей.  

Новаторський аспект діяльності інноваційних підприємств зобов'язав їх визначити 
коло споживачів, найбільш чутливих до даної інновації. Такі споживачі ризикуватимуть 
придбати новий товар і більш того самостійно його випробувати, більш того вони будуть 
здатні швидко потягнути за собою клас споживачів під назвою “ранні послідовники”, які за 
визначенням є живим джерелом інформації про новий продукт.  

Більшість компаній, аби забезпечити оптимальні умови для подальшої реалізації 
інновацій, часто роблять помилки в процесі сегментації ринку. В ідеалі, в процесі сегментації 
мають бути охоплені групи споживачів з незадоволеними потребами. Але як показала 
практика, впродовж багатьох років практикувалася сегментація по різних ознаках: по 
характеру потреб, типові продукту, ціні, схильності до ризику й іншим, демографічним і 
психологічним критеріям. Така концепція, безумовно, зручна і ефективна для компаній в 
просуванні товару, але утопічна відносно просування інновацій. Неякісну сегментацію 
можна пояснити, по-перше, тим, що менеджери звикли використовувати сегментацію в цілях 
просунення товару та його реклами. Для цих потреб можуть бути використані атрибутивні 
категорії (тип продукта, цінова категорія, вік покупців, розмір бізнесу и т. п.). По-друге, 
багато компаній неспроможні розробити ефективний метод визначення однорідних груп 
споживачів з оптимальним інноваційним потенціалом [3]. 

З огляду досліджень видатних науковців можна окреслити наступні проблеми 
сегментації ринку інноваційних продуктів. 

1. Сегментація ринку інноваційних продуктів, заснованих на пропозиції. Відомо, що 
новий товар народжується з ідеї, геніальність якої не гарантує комерційного успіху. Для 
забезпечення ефективного виходу на ринок інноваційних товарів, необхідно пройти такі 
етапи: оцінка комерційної цілісності товару; визначення рамок сегментів на основі чітко 
визначених споживачів; оцінка самих сегментів ринку; вибір найбільш рентабельних 
сегментів; визначення маркетингових засобів, вживаних для кожного сегменту. 

2. Оцінка комерційної цілісності товару. Досвід західних маркетологів, які працюють 
з інноваційними товарами, показує, що однією з головних особливостей їх реалізації є 
здатність задоволення потреби споживачів за допомогою інновацій. Саме це і визначає ціну, 
за якою та або інша, “втілена в товарі”, інновація буде продана на ринку. 

3. Дослідження потенційних сегментів. Після того, як маркетологи ідентифікували 
певну кількість споживачів як потенційних покупців, вони групуються по категоріях 
подібних потреб, згодом і визначають контури різних сегментів ринку. Маркетологи згодом 
відбирають ті сегменти ринку, потреби яких можуть бути задоволені інноваційним товаром. 

4. Оцінка сегментів і вибір споживачів для тестування. Серед всіх сегментів необхідно 
вибрати ті, на які засоби маркетингу будуть направлені в першу чергу, отже, необхідно 
сконцентрувати свої зусилля на обмеженому числі сегментів. Вибір відбувається залежно від 
аналізу сегментів і можливостей підприємства. 

5. Вибір сегментів і пріоритетних споживачів. Якщо інновація приймається вибіркою 
споживачів під час тестування, можна перейти до етапу вибору сегментів. Група фахівців 
визначає пріоритетні ринкові “ніші”, узявши за основу відповідність інновації потребам 
споживачів, рівню потенційного попиту, виробничим можливостям і наявним засобам 
виробника. Ключовими критеріями, у відповідність з якими експерти виділяють ніші, 
можуть стати: відповідність потребам споживачів; рівень попиту; сприйнятливість до 
інновації; легкість дистрибуції; реакція на ціну; відповідність виробничим можливостям; 
позиція відносно конкурента; стратегічне зростання; повернення інвестицій та ін.  

6. Визначення позиціювання. У зв'язку з тим, що конкуренти також прагнуть 
задовольнити потреби і запити споживачів, необхідно стежити за тим, аби новий продукт 
відрізнявся від інших в очах споживачів і як можна частіше знаходився в його полі зору і 
середовищі мислення. Для цього необхідно позиціювати товар в свідомості цільових 
споживачів. Це нелегко зробити на ринку інновацій через те, що споживачам інколи важко 
уявити, чого позитивного привнесе та або інша технічна характеристика. Результати 
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проведених опитів клієнтів відібраного цільового сегменту і реакція користувачів прототипу 
лягають в основу для визначення відмітної переваги, яка надасть користувачеві новий 
продукт. Насправді дану перевагу виділяють і з його допомогою позиціюють в свідомості 
споживачів [2]. 

Виявлені проблеми можуть бути вирішені двома методами: шляхом перегрупування 
споживачів і шляхом розбиття ринку. Перший метод більш орієнтований на споживачів, ніж 
другий. Тому, виробники, які мають вже позитивний імідж на ринку і виходять з 
модернізованим новим виробом, можуть використовувати сегментацію шляхом розбиття 
ринку. Але інноваційні підприємства з принципово новим продуктом, в якому закладені 
революційні наукові досягнення, повинні орієнтуватися на думки споживачів і, як наслідок, 
використовувати метод сегментації шляхом перегрупування споживачів. 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити висновок про те, що ринки, на яких 
найшвидше з'являються і споживаються інновації, є ринковими “нішами”, для яких 
характерний досить високий рівень спеціалізації. Велика кількість інноваційних товарів 
поставляється на ринок лише за наявності попиту споживачів, у відповідь на сформовані 
потреби або ті, які назрівають. Проте, новизна потреб, які виникають, досить відносна, 
інколи для задоволення “нових” потреб потрібне лише деяке удосконалення існуючих 
товарів. Вживання класичної методики сегментації для товарів, потреба в яких пов'язана з 
наявністю попиту є нормальною маркетинговою практикою. Дана методика базується на 
постійному моніторингу ринку з метою своєчасного задоволення попиту новими або 
вдосконаленими товарами і подальшої успішної реалізації інновацій. 

Не дивлячись на величезний вклад науковців, проблема сегментації ринку інновацій є 
актуальною для більшості галузей народного господарства, зокрема галузі зв’язку. Саме 
тому, що в галузі зв’язку темпи росту ринку інфокоммунікацій невпинно зростають, 
залучаючи все більше користувачів та надаючи їм по мірі інноваційного розвитку все новіші 
і новіші послуги. Тому підприємства повинні не тільки не зменшувати темпів і не втрачати 
репутацію в очах свого, вже привернутого, сегменту користувачів, але і розширяти межі 
своєї цільової аудиторії різними ціновими і маркетинговими методами, привертаючи увагу 
користувачів до інноваційної продукції.  
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ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Анотація. Обґрунтовано необхідність розвитку та використання методів генерації 

ідей при виборі інновації. 
 
Сьогодні жоден виробник не може постійно розраховувати на вже наявні товари і 

послуги. Для того, щоб втриматися на ринку і далі успішно розвиватися, необхідно постійно 
удосконалювати вироблену продукцію та технології виробництва, розробляти нові товари 
(інновації). 
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