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1. Мета опанування дисципліни:   полягає у поглиблені і розширені 

теоретичних знань з товарної інноваційної політики, формування 

компетентностей щодо управління товарною інноваційною політикою 

підприємства та обґрунтування маркетингових рішень  стратегічного 

планування інноваційного процесу для створення нових товарів. 

2. Завдання:  дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері визначення товару та його властивостей; формуванні 

вмінь та навичок: визначення особливостей управління товарним 

асортиментом, використання основ товарної інноваційної політики, 

оцінювання техніко-економічних показників і методів оцінки якості 

продуктових інновацій, застосування принципів та рекомендацій управління 

якістю продуктових інновацій, оцінювання комерційних перспектив 

інноваційного продукту, дослідження планування та організації процесу 

створення нового товару, аналізу сучасних методів і засобів генерування ідей 

продуктових інновацій, визначення функціонально-вартісного обґрунтування 

інноваційного продукту, оцінювання дизайну нового товару, формування 

інноваційної стратегії підприємства 

 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання теоретичних основ товарної інноваційної політики; 

здатність приймати обгрунтовані рішення розробки дизайну нового 

товару; 

здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність розробляти проєкти та управляти ними; 

здатність працювати в команді; 

фахових програмних компетентностей: 

здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпритації їх 

результатів у сфері маркетингу; 

здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування; 



здатність обирати і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації із врахуванням міжфункціональних звязків; 

здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та 

оцінювати результативність та ефективність її функціонування. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити  досягнення 

програмних результатів навчання: 

  вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 

практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта;  

 планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 

аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах невизначеності;  

вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу 

та управляти ними;  

вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового 

суб’єкта;  

розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 

інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Товар та його властивості. Управління товарним асортиментом.  

Тема 2. Основи товарної інноваційної політики.  

Тема 3. Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових 

інновацій.  

Тема 4. Управління якістю продуктових інновацій. 

Тема 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту. 

Тема 6. Планування та організація процесу створення нового товару. 

Тема 7. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій.  

Тема 8.Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту.   

Тема 9. Дизайн нового товару.  

Тема 10. Формування інноваційної стратегії підприємства. 

 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  

  

 


