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Маркетинговий аспект формування інноваційних комунікацій
Стаття присвячена аналізу інноваційних комунікацій (InCo) як фактору розвитку інноваційних мереж.
Показано, що необхідність використання практики InCo обумовлена складністю процесів у
високотехнологічних секторах та актуальністю розробки відповідного організаційно-економічного
інструментарію маркетингу відносин. Визначено основні цілі розвитку інноваційних мереж. В
контексті дослідження факторів розвитку інноваційних мереж слід відзначити роль маркетингу
відносин, що передбачає побудову довгострокових взаємовигідних відносин з ключовими
партнерами економічного суб’єкта. Визначено, що маркетинг відносин виступає механізмом
практичного втілення концепції спільного створення цінності у сучасних інституційних формах
взаємодії в інноваційні системі (інноваційні мережі, зокрема віртуальні, міжнародні кластери,
альянси тощо). Підкреслено, що у досягненні мережевого аспекту інноваційного розвитку економіки
слід використовувати моделі відкритих інновацій, тобто об’єднання зусиль економічних суб’єктів в
науково-технічній сфері та обмін результатами діяльності. Визначено основні комунікаційні
проблеми, наявність яких стає причиною блокування розвитку інновацій. Проведений аналіз
дозволив виокремити групи методів та механізмів, що найчастіше розглядаються в рамках практик
InCo. Практики InCo розглянуті з точки зору можливості організації та саморегулювання систем.
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Маркетинговый аспект формирования инновационных коммуникаций
Статья посвящена анализу инновационных коммуникаций (InCo) как фактора развития
инновационных сетей. Показано, что необходимость использования практики InCo обусловлена
сложностью процессов в высокотехнологичных секторах и актуальностью разработки
соответствующего организационно-экономического инструментария маркетинга отношений.
Определены основные цели развития инновационных сетей. В контексте исследования факторов
развития инновационных сетей следует отметить роль маркетинга отношений, предполагающего
построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами экономического
субъекта. Определено, что маркетинг отношений выступает механизмом практического
воплощения концепции совместного создания ценности в современных институциональных формах
взаимодействия в инновационной системе (инновационные сети, в частности виртуальные,
международные кластеры, альянсы и т.д.). Подчеркнуто, что в достижении сетевого аспекта
инновационного развития экономики следует использовать модели открытых инноваций, то есть
объединение усилий экономических субъектов в научно-технической сфере и обмен результатами
деятельности. Определены основные коммуникационные проблемы, наличие которых становится
причиной блокирования развития инноваций. Проведенный анализ позволил выделить группы
методов и механизмов, которые чаще всего рассматриваются в рамках практик InCo. Практики InCo
рассмотрены с точки зрения возможности организации и саморегулирования систем.
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