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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна обов язкова 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 екзамен

Мета та завдання дисципліни 

Мета оволодіння та засвоєння теоретичних знань і практичних навичок
щодо обґру нтування та прийняття альтернативних стратегічних маркетингових
рішень при плануванні регулюванні та аудиті товарної інноваційної політики
підприємст ва з метою розробки комерційно вигідних товарів ринкової новизни
задля здійснення ефективної діяльності підприємства

Завдання забезпечення теоретичної підготовки з маркетингу майбутніх
фахівців економічних спеціальностей оволодіння основними поняттями товарної
інноваційної політики засвоєння науково методичних засад здійснення товарної
інноваційної політики оволодіння методичним інструментарієм реалізації товарної
інноваційної політики вивчення методичних аспектів впровадження товарних
інноваційних стратегій розуміння процесу виведення на ринок інноваційного
товару що сприятиме швидкої адаптації діяльності підприємства



Структура дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль

Змістовий модуль Сутність товарної інноваційної політики підприємства

Тема Товар та його властивості

Тема Управління товарним
асортиментом
Тема Техніко економічні показники і
методи оцінки якості продуктових
інновацій
Тема Управління якістю товарів і
послуг
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Управління товарною інноваційною політикою підприємства

Тема Оцінювання комерційних
перспектив інноваційного продукту
Тема Планування та організація
створення нового товару
Тема Сучасні методи та засоби
генерування ідей
Тема Функціонально вартісне
обґрунтування інноваційного продукту

Тема Дизайн нового товару

Разом за змістовим модулем

Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години

Семінар запитань і відповідей
Товар та його властивості
Семінар з виконанням розрахункових задач
Управління товарним асортиментом
Семінар з виконанням розрахункових задач
Техніко економічні показники і методи оцінки якості продуктових
інновацій
Семінар запитань і відповідей
Управління якістю товарів і послуг
Семінар з виконанням розрахункових задач
Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту
Семінар дискусія
Планування та організація створення нового товару
Семінар запитань і відповідей
Сучасні методи та засоби генерування ідей
Семінар запитань і відповідей
Функціонально вартісне обґрунтування інноваційного продукту
Семінар запитань і відповідей
Дизайн нового товару

Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури



Підготовка рефератів доповідей презентацій за обраною темою
Діагностика товарної інноваційної політики українського підприємства
Розробка інноваційного товару для споживчого ринку України



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль

Змістовий модуль Сутність товарної інноваційної політики підприємства

Семінар запитань і
відповідей

Товар та його
властивості

Законспектувати із джерел спеціальних та масових
періодичних видань Інтернет ресурсів інформацію
щодо класифікації товарів
Джерела

Дослідити процес товарного канібалізму на україн
ському ринку

Проаналізувати співвідношення цінності і вартості
товару для виробника і споживача на прикладі
українського товару Підготувати доповідь та
презентацію

Фронтальне та
індивідуальне

опитування перевірка
конспектів

заслуховування
доповідей

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Управління
товарним

асортиментом

Законспектувати основні показники товарної номенк
латури
Джерела

Здійснити кількісне оцінювання товарного
асортименту обраного українського підприємства

Провести АВС аналіз товарного асортименту обрано
го товару та побудувати діаграму Парето 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

Техніко
економічні
показники і

методи оцінки
якості

продуктових
інновацій

Навести графічну інтерпретацію структури
властивостей обраного українського товару

Сформувати номенклатуру споживчих показників
якості товарного асортименту обраного підприємства

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
Управління

якістю товарів і
послуг

Дослідити та виявити принципи системного та
комплексного управління якістю товарів послуг
обраного підприємства на території України

Розробити заходи щодо підвищення якості товарів
послуг обраного підприємства

Побудувати алгоритм перевірки функціонування сис
теми якості обраного для дослідження підприємства
Підготувати доповідь

Самотестування

Опитування
заслуховування та

обговорення доповідей
тестування

Змістовий модуль Управління товарною інноваційною політикою підприємства

Семінар з
виконанням

розрахункових
задач

Оцінювання
комерційних перс

пектив
інноваційного

продукту

Запропонувати виведення на український ринок інно
ваційного товару Здійснити економічну оцінку
ефективності інновації Підготувати доповідь та
презентацію

Дослідити проаналізувати та законспектувати особ
ливості стратегічного управління інноваціями обраного
українського підприємства

Розв язати запропоновані керівником курсу задачі

Опитування перевірка
конспектів тестування

заслуховування та
обговорення доповідей

розв язання
задач



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар дискусія
Планування та

організація ство
рення нового това

ру

Законспектувати складові інноваційного
продуктового проекту
Джерела

Розробити програму інноваційного конкурентоспро
можного продуктового проекту на українському ринку
Підготувати доповідь та презентацію

Самотестування

Опитування перевірка
конспектів тестування

заслуховування та
обговорення доповідей

Семінар запитань і
відповідей

Сучасні методи та
засоби

генерування ідей

Сформувати морфологічну матрицю ідей щодо
розробки інноваційного товару для обраного
українського підприємства Підготувати доповідь та
презентацію

Дослідити та законспектувати системи
автоматизованого проектування продукції що
використовує обране підприємство на українському
ринку

Самотестування

Перевірка конспектів
індивідуальне

опитування тестування
заслуховування та

обговорення доповідей

Семінар запитань і
відповідей

Функціонально
вартісне

обґрунтування
інноваційного

продукту

Законспектувати особливості проведення функціона
льно вартісного аналізу при прийнятті стратегічних рі
шень
Джерела

Виявити форму та дослідити алгоритм
функціонально вартісного аналізу на прикладі обраного
підприємства Підготувати повідомлення

Побудувати схему основних етапів процесно
орієнтованого менеджменту досліджуваного
українського підприємства

Перевірка конспектів
фронтальне опитування

тестування
заслуховування та

обговорення
повідомлень

Семінар запитань і
відповідей

Дизайн нового
товару

Законспектувати вимоги споживачів до дизайну спо
живчих товарів на ринку
Джерела

Визначити особливості зовнішнього вираження худо
жнього конструювання обраного українського товару

Розробити ієрархічну структуру ергономічних показ
ників якості обраного українського товару Підготувати
доповідь та презентацію

Самотестування

Фронтальне опитування
перевірка конспектів

заслуховування та обго
ворення доповідей

тестування

Результати навчання

Звання основних положень товарної інноваційної політики засобів сучасного маркетингу
нововведень

Знання методики оцінки ефективності товарної інноваційної політики

Знання методології вибору оптимальної товарної інноваційної стратегії з можливих
альтернатив
Уміння інтегрувати діяльність усіх структурних підрозділів і відповідно до генеральної
мети підприємства реалізувати товарну інноваційну політику
Уміння здійснювати оцінку та відбір перспективних ідей нових товарів з використанням
комп ютерної техніки та програмно математичних комплексів
Уміння здійснювати систематичний аналіз переваг споживачів з метою обґрунтування
стратегій інноваційних товарів
Розуміння методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для
створення конкурентоспроможних інноваційних товарів
Розуміння сучасних методів і прийомів генерування ідей функціонально економічного
обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам споживачів
Здатність проводити оцінку споживчої цінності товару як ключового чинника товарної
інноваційної політики

Знання методології та інструментарію товарної інноваційної політики

Здатність формувати збалансовану структуру товарного портфелю підприємства з певним
відсотком товарів ринкової новизни



Здатність до інтеграції знань умінь і навичок набутих на дисципліні Товарна інноваційна
політика та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації підприємств
Здатність моделювати прогнозувати та планувати наслідки реалізації відповідної товарної
інноваційної стратегії підприємства
Здатність обґрунтовувати та визначати механізм ефективного управління товарною
інноваційною політикою підприємства

Здатність моделювати інноваційний процес

Здатність ефективно організовували контролювати та регулювати товарну інноваційну
діяльність підприємства
Здатність забезпечувати безпечні умови функціонування підприємства на ринку в умовах
економічних трансформацій
Здатність розробляти концепції інноваційних товарів і послуг що дозволять підприємству
задовольняти переваги споживачів краще ніж конкуренти і забезпечувати підприємству
стійкі конкурентні переваги

Форми навчання

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

Методи оцінювання

Екзамен



Розподіл балів які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену на протязі семестру балів та при проведені підсумкового контролю
екзамену балів

Оцінювання 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 Сутність товарної інноваційної політики підприємства

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль Управління товарною інноваційною політикою підприємства

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються Сума

складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань
Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на

основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове
завдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються

Сума складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань

Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під
биття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове за
вдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами екзамену та 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
Антошкіна Л І Товарна інноваційна політика Текст навч метод посіб
для самост вивч дисц ни для підгот магістрів зі спец ті
Маркетинг Л І Антошкіна и др Бердянський ун т менеджменту і

бізнесу Донецьк Юго Восток Лтд
Дайновський Ю А Товарна інноваційна політика Текст навч посіб Ю А
Дайновський Укоопспілка Львівська комерційна академія Л
Видавництво Львівської комерційної академії 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
Ігнатова Є М Товарна інноваційна політика Текст навч посіб Є М
Ігнатова Д Д Узун Ю О Узун Нац аерокосм ун т ім М Є Жуковського
Харк авіац ін т Х ХАІ с

Ілляшенко С М Товарна інноваційна політика Текст підруч для студ вищ
навч закл С М Ілляшенко Ю С Шипуліна Суми Універси тетська
книга с
Інновації понятійно термінологічний апарат економічна сутність та шляхи
стимулювання Навчальний посібник К Центр навчальної літератури

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
Товарна інноваційна політика Текст підручник В Я Кардаш та ін
Держ вищ навч закл Київ нац екон ун т ім Вадима Гетьмана Вид
е перероб і доп К КНЕУ 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
Чухрай Н Товарна інноваційна політика управління інноваціями на
підприємстві Текст підручник для студ ВНЗ Н Чухрай Р Патора
Національний ун т Львівська політехніка Вища школа підприємництва та
управління м Лодзь Польща К Кондор с
Щербань В М Товарна інноваційна політика Текст навч посібник В М
Щербань Л Д Козубенко К Кондор с

Допоміжна

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 господарст во 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

Полінкевич О М Моніторинг інноваційних процесів промислових підп
риємств Електронний ресурс Економічний форум О М Полінкевич
науковий журнал № Режим 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


