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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр

Кількість кредитів

Загальна кількість годин

Кількість модулів

Лекції годин

Практичні семінарські годин

Лабораторні годин

Самостійна робота годин

Тижневих годин для денної форми навчання

аудиторних

самостійної роботи студента

Вид контролю залік

Мета та завдання дисципліни 

Мета формування системного мислення та комплексу спеціальних знань з
питань теоретичних та методологічних основ інноваційного маркетингу

Завдання забезпечення теоретичної підготовки з маркетингу майбутніх
фахівців економічних спеціальностей оволодіння основними поняттями
інноваційного маркетингу засвоєння науково методичних засад планування
організації та контролю інноваціями на підприємстві в умовах маркетингової
орієнтації оволодіння методичним інструментарієм оцінки рівня розвитку
інноваційної діяльності підприємства в умовах конкурентного маркетингового
середовища вивчення методичних аспектів впровадження маркетингових стратегій
інноваційних товарів ознайомлення з методологією визначення та прогнозування
економічного результату від впровадження інновацій у діяльність підприємства



Структура дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль

Змістовий модуль Інноваційні теорії та інструменти у маркетингу

Тема Інновація як об єкт маркетинго
вої політики
Тема Маркетингові дослідження рин
ку інновацій
Тема Інноваційні методи та інструмен
ти у маркетингу
Тема Державне регулювання іннова
ційної діяльності

Тема Антикризовий маркетинг

Тема Маркетинг в інформаційній
економіці
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Стратегічні рішення в маркетингу інновацій

Тема Маркетингові рішення у товар
ній інноваційній політиці
Тема Маркетингові цінові рішення у
виведенні інновації на ринок
Тема Маркетингові та логістичні рі
шення у дистрибуції інновації
Тема Маркетингова політика кому
нікацій на ринку інновацій

Разом за змістовим модулем

Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години

Семінар запитань і відповідей
Інновація як об єкт маркетингової політики
Семінар з виконанням розрахункових задач
Маркетингові дослідження ринку інновацій
Семінар з виконанням розрахункових задач
Інноваційні методи та інструменти у маркетингу
Семінар запитань і відповідей
Державне регулювання інноваційної діяльності
Семінар з виконанням розрахункових задач
Антикризовий маркетинг
Семінар дискусія
Маркетинг в інформаційній економіці
Семінар запитань і відповідей
Маркетингові рішення у товарній інноваційній політиці
Семінар запитань і відповідей
Маркетингові цінові рішення у виведенні інновації на ринок
Семінар запитань і відповідей
Маркетингові та логістичні рішення у дистрибуції інновації
Семінар дискусія
Маркетингова політика комунікацій на ринку інновацій



Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей презентацій за обраною темою
Діагностика товарної інноваційної діяльності українського підприємства на
ринку В С
Оцінка ефективності використання інноваційного маркетингу обраного
українського підприємства що функціонує на ринку В С



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль

Змістовий модуль Інноваційні теорії та інструменти у маркетингу

Семінар запитань і
відповідей

Інновація як
об єкт

маркетингової
політики

Законспектувати із джерел спеціальних та масових
періодичних видань Інтернет ресурсів теорії інновацій
ного розвитку
Джерела

Дослідити типи інновацій на українському ринку
Проаналізувати найбільш успішні інновації на

українському ринку за останні п ять років Підготувати
доповідь та презентацію

Фронтальне та
індивідуальне

опитування перевірка
конспектів заслухо

вування та обговорення
доповідей

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Маркетингові
дослідження ринку

інновацій

Законспектувати основні стратегії позиціонування
інновації
Джерела

Здійснити оцінювання комерційних перспектив
українського інноваційного товару

Виявити внутрішні чинники сприяння інноваціям
Підготувати доповідь та презентацію

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Опитування перевірка
конспектів

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання
задач

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Інноваційні
методи та

інструменти у
маркетингу

Навести графічну інтерпретацію класифікації запитів
споживачів певного споживчого ринку в Україні

Визначити стратегічні управлінські рішення
обраного українського підприємства залежно від рівня
задоволення споживчих запитів на ринку

Підготувати доповідь та презентацію за результатами
проведеної діяльності

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Індивідуальне
опитування

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання
задач

Семінар запитань і
відповідей
Державне

регулювання
інноваційної

діяльності

Дослідити методи державного регулювання
інноваційної діяльності в Україні

Розробити заходи щодо підтримки інноваційної
діяльності українських підприємств Підготувати
доповідь

Самотестування

Опитування
заслуховування та

обговорення доповідей
тестування

Семінар дискусія
Антикризовий

маркетинг

Дослідити маркетингові інструменти антикризового
управління підприємством в Україні з використання Ін
тернет ресурсів

Визначити проблеми формування логістичних
центрів Підготувати реферат

Опитування
заслуховування та

обговорення рефератів

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Маркетинг в
інформаційній

економіці

Дослідити та проаналізувати можливості використан
ня Інтернету в системі маркетингу обраного українсько
го підприємства Підготувати доповідь та презентацію

Дослідити проаналізувати та законспектувати показ
ники ефективності веб сайту

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Опитування перевірка
конспектів тестування

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання
задач

Змістовий модуль Стратегічні рішення в маркетингу інновацій

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингові
рішення у това

рній інноваційній
політиці

Законспектувати особливості купівельної поведінки
споживачів на певному споживчому ринку в Україні
Джерела

Розробити прототип інноваційної упаковки товару
Підготувати доповідь та презентацію

Самотестування

Опитування перевірка
конспектів тестування

заслуховування та
обговорення доповідей



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингові
цінові рішення у

виведенні
інновації на ринок

Законспектувати особливості ціноутворення на
основі споживчої цінності товару
Джерела

Дослідити та проаналізувати аспекти формування
цінової політики обраного українського підприємства
Підготувати повідомлення

Перевірка конспектів
фронтальне опитування

заслуховування та
обговорення
повідомлень

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингові та
логістичні рішення

у дистрибуції
інновації

Законспектувати складові маркетингу партнерських
відносин
Джерела

Вивчити внутрішньовиробничі логістичні витрати
обраного українського підприємства

Розробити алгоритм взаємоузгодження
маркетингових та інноваційних рішень на обраному
українському підприємстві Підготувати доповідь та
презентацію

Фронтальне опитування
перевірка конспектів

заслуховування та обго
ворення доповідей

Семінар дискусія
Маркетингова

політика кому
нікацій на ринку

інновацій

Дослідити форми пропаганди в Україні з
використання Інтернет ресурсів

Вивчити проблеми пропаганди наукових центрів і
неприбуткових інноваційних проектів Підготувати
реферат

Опитування
заслуховування та

обговорення рефератів

Результати навчання

Знання досвіду закордонних країн та особливостей і перспектив розвитку інновацій в
Україні
Знання законодавчих нормативно правових актів стосовно інноваційної діяльності
підприємства
Звання основних положень інноваційного маркетингу засобів сучасного маркетингу
нововведень

Знання методики державного регулювання інновацій

Знання методології вибору оптимальної маркетингової інноваційної стратегії з можливих
альтернатив

Знання методології та інструментарію інноваційного маркетингу

Уміння ефективно планувати організовувати та керувати інноваціями на сучасному
підприємстві

Уміння створювати і впроваджувати цінові рішення у виведенні інновації на ринок

Уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в інноваційній політиці

Уміння складати відповідні супровідні документи для забезпечення впровадження
маркетингу інновацій на підприємстві

Розуміння функціональних областей маркетингу інновацій

Розуміння сучасних методів і прийомів генерування ідей функціонально економічного
обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам споживачів
Здатність проводити оцінку рівня розвитку інноваційної діяльності підприємства в умовах
конкурентного маркетингового середовища
Здатність формувати збалансовану структуру товарного портфелю підприємства з певним
відсотком товарів ринкової новизни
Здатність визначити економічний результат від впровадження інновацій у діяльність
підприємства
Здатність обґрунтовувати та визначати механізм ефективного управління товарною
інноваційною політикою підприємства

Здатність моделювати інноваційний процес з використанням комп ютерних технологій

Здатність ефективно організовували контролювати та регулювати маркетингову
інноваційну діяльність підприємства
Здатність генерувати ідеї інноваційних товарів і послуг що дозволять підприємствам
задовольняти переваги споживачів краще ніж конкуренти і сформувати стійкі
конкурентні переваги у довгостроковій перспективі



Форми навчання

Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка презентацій
рефератів самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання

Залік



Розподіл балів які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття

Тестові
завдання

Задачі
завдання

кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль Інноваційні теорії та інструменти у маркетингу

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль Стратегічні рішення в маркетингу інновацій

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами складання змістових модулів Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій

Методичні вказівки з вивчення дисципліни

Комплекти індивідуальних завдань

Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Андрєєва Н М Товарна інноваційна політика Текст навч посіб Н М
Андрєєва О В Рулінська Одес нац екон ун т Одеса Апрель

с
Ефремов В С Стратегия бизнеса Концепции и методы планирования
Учебное пособие В С Ефремов М Издательство Финпресс

с
Звягінцева О Б Інноваційний маркетинг підприємств теорія методологія
механізм монографія О Б Звягінцева Е М Забарна Одес нац політехн
ун т О Фенікс с
Ілляшенко С М Інноваційний розвиток маркетинг і менеджмент знань
Текст монографія Ілляшенко С М Харків Суми Діса плюс

с
Інновації понятійно термінологічний апарат економічна сутність та шляхи
стимулювання Навчальний посібник К Центр навчальної лі тератури

с
Інноваційний маркетинг підприємств монографія Матвіїв М Я та ін
упоряд Л Я Зацна за наук ред д ра екон наук проф М Я Матвіїва
Терноп нац екон ун т Тернопіль ТНЕУ с
Сумець О М Товарна інноваційна політика Текст навч посіб для студ
вищ навч закл О М Сумець Є М Ігнатова К Хай Тек Прес

с
Фролова Л В Імперативи ідентифікації маркетингової товарної стратегії
підприємства Текст монографія Л В Фролова А О Наторіна Донец
нац ун т економіки і торгівлі ім Михайла Туган Барановського Кривий
Ріг Чернявський Д О вид с

Допоміжна

Актуальные проблемы экономики и менеджмента теория инновации и
современная практика Текст монография под ред Э А Кузнецова
Херсон Гринь Д С изд с
Економіка підприємництво та бізнес культура трансформації в умовах
розвитку інновацій матеріали міжнарод наук практич конференції м
Херсон березня р Херсон Гельветика с
Захарченко В И Комплексная оценка эффективности внедрения инновации
Захарченко В И Побереженец О В Ясин Д М Економіка та держава

№ С
Зубенко В О Визначення приорітетності реалізації інноваційних проектів
Зубенко В О Нуково технічний збірник Комунальне господарство міст

№ С
Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні
монографія Київ УкрІНТЕІ с
Наукова та інноваційна діяльність в Україні Текст статистич зб Київ
б в с

Основи інвестиційно інноваційної діяльності Навчальний посібник За
наук ред В Г Федоренко К Алерта с

Інформаційні ресурси

Закон України Про інноваційну діяльність в д №
Електронний ресурс Режим доступу



Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостере
ження № інновація Обстеження технологічних інновацій промислового
підприємства від № Електронний ресурс Режим доступу

Абрамов О К Маркетинг инноваций учебный курс Електронний ресурс
О К Абрамов Режим доступу
Ілляшенко С М Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного
розвитку організації на базі екологічних інновацій Електронний ресурс
С М Ілляшенко Маркетинг і менеджмент інновацій № С

Режим доступу
Козубенко Л Теоретичні підходи до формування та реалізації державної
інноваційної товарної політики Електронний ресурс Л Козубенко Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України

Вип С Режим доступу

Комаріст О І Зміст маркетингу інновацій у діяльності
підприємства О І Комаріст Н І Алдохіна Електронний ресурс Режим
доступу
Петрушенко Ю М Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування
проектів соціально економічного розвитку Електронний ресурс Ю М
Петрушенко О В Дудкін Маркетинг і менеджмент інновацій №

С Режим доступу
Тараненко І В Маркетингові інновації теоретико методичні засади та досвід
упровадження в країнах ЄС Електронний ресурс І В Таранен ко
Маркетинг і менеджмент інновацій № С Ре жим
доступу
Шипуліна Ю С Розвиток теоретико методологічних засад переходу
підприємства на інноваційний шлях розвитку Електронний ресурс Ю С
Шипуліна С М Ілляшенко Маркетинг і менеджмент інновацій №

С Режим доступу


