
 

 

Дисципліна Товарна інноваційна політика  

 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Товарна інноваційна 

політика» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Методика 

наукових досліджень»; «Економічне управління підприємством» 

«Глобальна економіка»; «Підприємництво і малий бізнес»; 

«Експертиза товарів та послуг»; «Комп'ютерне моделювання 

складних економічних систем»; «Оцінка ринку та конкурентного 

оточення»; «Соціальна відповідальність»; «Бізнес-планування 

підприємницької діяльності»; «Маркетинг стартапів»; Діагностика 

підприємницької діяльності»; «Економічна діагностика в торгівлі» ; 

«Стратегічний аналіз підприємницької діяльності».  

Що буде вивчатися 

 

Товар та його властивості і характеристики. Інновації в ринковій 

економіці. 

Управління товарним асортиментом.  

Товарна політика підприємства 

Управління якістю товарів та послуг 

Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту 

Планування та організація створення нового продукту 

Сучасні методи та засоби генерування ідей інноваційних товарів 

Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного товару 

Дизайн нового товару.  

Комплексна оцінка ефективності товарної інноваційної політики. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії 

маркетингових товарних інновацій і практичних навичок управління 

товарною інноваційною політикою підприємства. Завдання 

дисципліни полягає в тому, щоб розкрити: наукові засади 

маркетингу продуктових інновацій; методи ефективного 

застосування результатів наукових досліджень для створення 

конкурентоспроможних товарів; способи використання сучасних 

методів, прийомів генерування ідей, функціонально-економічного 

обгрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. У 

результаті вивчення дисципліни студенти повинні опанувати 

теоретикометодичні засади формування товарної інноваційної 

політики підприємства. Крім того, вони повинні вміти: - 

застосовувати навички використання сучасних методів генерування 

ідей; - обгрунтувати доцільність товарних інноваційних розробок та 

відповідність нових товарів ринковим вимогам; - діагностувати 

маркетингову товарну інноваційну політику; - проводити 

оцінювання ринкової кон'юнктури; - визначати конкурентні 

переваги товарних новинок; - приймати обґрунтовані управлінські 

рішення, спрямовані на посилення конкурентних позицій товарних 

інновацій; - розробляти оптимальні маркетингові стратегії товарних 

новинок. 

Чому можна 

навчитися/результати 

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 

ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.  
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навчання (ПРН) 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  

4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп.  

6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  

7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень.  

9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.  

10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структур за умов невизначеності та ризиків.  

11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

спеціальні 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, оф-он-

лайн, мікс формати навчання і  консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (курсові роботи, проєкти) / практика 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 

Дисципліна Інноваційна політика підприємства   
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Рівень ВО Другий (магістерський) 

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інноваційна політика 

підприємства » значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Методика 

наукових досліджень»; «Економічне управління підприємством» 

«Глобальна економіка»; «Підприємництво і малий бізнес»; 

«Експертиза товарів та послуг»; «Комп'ютерне моделювання 

складних економічних систем»; «Оцінка ринку та конкурентного 

оточення»; «Соціальна відповідальність»; «Бізнес-планування 

підприємницької діяльності»; «Маркетинг стартапів»; Діагностика 

підприємницької діяльності»; «Економічна діагностика в торгівлі» ; 

«Стратегічний аналіз підприємницької діяльності».  

Що буде вивчатися 

 

Інновації в ринковій економіці. 

Управління інноваційним товарним асортиментом.  

Інноваційна політика підприємства 

Управління якістю інноваційних товарів та послуг 

Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту 

Планування та організація створення нового продукту 

Сучасні методи та засоби генерування ідей інноваційних товарів 

Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного товару 

Дизайн нового товару.  

Комплексна оцінка ефективності інноваційної політики. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вміти, знати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з теорії 

маркетингових інновацій і практичних навичок управління 

інноваційною політикою підприємства. Завдання дисципліни 

полягає в тому, щоб розкрити: наукові засади маркетингу інновацій; 

методи ефективного застосування результатів наукових досліджень 

для створення конкурентоспроможних товарів; способи 

використання сучасних методів, прийомів генерування ідей, 

функціонально-економічного обгрунтування відповідності нових 

товарів ринковим вимогам. У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні опанувати теоретикометодичні засади 

формування інноваційної політики підприємства. Крім того, вони 

повинні вміти: - застосовувати навички використання сучасних 

методів генерування ідей; - обгрунтувати доцільність товарних 

інноваційних розробок та відповідність нових товарів ринковим 

вимогам; - діагностувати маркетингову інноваційну політику; - 

проводити оцінювання ринкової кон'юнктури; - визначати 

конкурентні переваги новинок; - приймати обґрунтовані 

управлінські рішення, спрямовані на посилення конкурентних 

позицій інновацій товарних; - розробляти оптимальні маркетингові 

стратегії новинок.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 

ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.  

2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.  

4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з 

представниками різних професійних груп.  

6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.  
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7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що 

відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структурах, і робити відповідні висновки для прийняття 

управлінських рішень.  

9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.  

10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структур за умов невизначеності та ризиків.  

11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 

ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

спеціальні 

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.  

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності  

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів 

господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності.  

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, оф-он-

лайн, мікс формати навчання і  консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (курсові роботи, проєкти) / практика 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


