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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 – Управління та 

адміністрування 

Вибіркова 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 10 

Тижневих годин для 

заочнної форми навчання: 

аудиторних – 2,25 

самостійної роботи 

студента – 12,75  

Освітній ступінь: 

магістр  

16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 10 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,18 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Товарна інноваційна політика» є 

формування системи практичних та теоретичних знань щодо базових категорій 

інноваційної діяльності компанії, вивчення напрямків розширення функцій 

маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення 

комерційно вдалих продуктів. 

Предмет: методи та засоби формування товарної інноваційної політики 

підприємства. 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Товарна 

інноваційна політика» є: 

 Визначити методологічний інструментарій товарно інноваційної політики; 

 Проаналізувати сучасні тенденції у цій галузі знань;  

 Визначення етапів розробки нового подукту / інновації на ринку; 

 Опанування інструментів запуску нового продукту на ринок; 

 Набуття практичних навиків творчого пошуку розробки нового продукту в 

компанії; 

 Формування навиків професійно-компетентної культури управління 

інноваціями та побуови системи соціально-відповідальної компанії в процесі 

інноваційної діяльності. 

 

2.1 Компетентності 

У результаті вивчення дисциплін студент набуває: 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з 

найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 

СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх 

результатів у сфері маркетингу. 

СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та 

оцінювати результативність і ефективність її функціонування 

 

2.2 Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  



знати:  

 основні поняття «товарна інноваційна політика», «товарна інновація», 

«новий товар», «інноваційна діяльність» та принципові відмінності між 

ними; 

 основні методів формування ідей нового продукту; 

 структуру розробки нового продукту; 

 особливості управління товарним асортиментом компанії; 

 принципи та показники оцінки ефективності інноваційної діяльності 

підприємства;  

 показники оцінки ефективності запуску нового продукту на ринок; 

 основні засоби маркетингових комунікацій в інноваційній діяльності; 

 засади формування та розвитку внутрішньофірмового процесу 

інноваційної діяльності. 

 методи оцінки комерційних перспектив нового продукту. 

розуміти: 

 процес та елементи побудови стратегії інноваційної діяльності 

підприємства; 

 концептуальні і методологічні засади створення нових продуктів; 

 механізм управління інноваційною діяльністю в комерційній та 

некомерційній сфері; 

 формування системи знань і навичок з управління інноваційним 

процесом на підприємстві; 

 особливості застосовувати на практиці методів дослідження ринків 

нових товарів та їх вплив на успіх продукту на ринку;  

 інструменти просування нових товарів у каналах товарообігу;  

 механізм аналітичної, креативної та інноваційної діяльності при 

проектуванні, просуванні і капіталізації брендів; 

вміти: 

 аналізувати інноваційну діяльність компанії ринку; 

 аналізувати ринки інновацій та державну політику в сфері 

інноваційної діяльності; 

 аналізувати конкурентоздатність інновації, сегментування та  

позиціювання нового продукту; 

 планувати комунікативні стратегії нового продукту підприємства на 

ринку; 

 приймати раціональні рішення в галузі управління інновацією, 

враховуючи національні особливості та використовуючи світовий 

досвід. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити 

ECTS.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, 

теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 



ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 

практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта. 

ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта на різних 7 рівнях управління, розробляти проекти у сфері 

маркетингу та управляти ними. 

ПРН 12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління 

маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і 

програм. 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Брендинг» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні засади товарної інноваційної політики 

Тема 1. Інновація як об’єкт товарної інноваційної політики 

Поняття інновації. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації. 

Рекомендована література 

1. Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. 

М. Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Апрель, 

2015. - 279 с. 

2. Антошкіна Л. І. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. дисц-ни для підгот. магістрів зі спец-ті 8.050108 

"Маркетинг" / Л. І. Антошкіна [и др.] ; Бердянський ун-т менеджменту і 

бізнесу. - Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2007. - 213 c.  

3. 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, 2010. - 233 с.  

4. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. - Суми : 

Університетська книга, 2007. - 281с.  

5. Мальчик М.В. Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко 

Н.А., Попко О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль 

С.І.; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 

6. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. ред. д. е. н., проф. 

С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.  

7. В.М. Шевченко. Розробка моделі виведення нового товару в групі 

гербіцидів аграрного підрозділу «Байєр CROPSCIENCE» на споживчий 

ринок / В.М. Шевченко, А.В. Мямліна, О.Ю. Каменєв // Академічний 

огляд. 2021. № 2 (55). 

8. Маркетинговий план: приклад моделі SOSTAC і розробка маркетингового 

плану. 2021. URL: https://peskiadmin.ru/uk/marketingovyi-plan-

predpriyatiya-primer-kak-napisatmarketingovyi.html 

 



Тема 2. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві. 

Сутність інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. 

Управління процесом інновації на підприємстві.Інновації в менеджменті: 

сучасні концепції управління. 

Рекомендована література 

1. Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. 

Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Апрель, 2015. - 

279 с. 

2. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. ун-т. 

- Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

3. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. - Суми : 

Університетська книга, 2007. - 281с.  

4. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / 

В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : 

КНЕУ, 2002. - 266 с.  

5. Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових 

підприємств: монографія [електронне видання] / Н. С. Кубишина, С. О. 

Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2017. - 166 с. Ум.др. ар.-9,76  

6. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок 

підприємствами енергетичного машинобудування . Монографія 

/Н.С.Кубишина, О.Ю.Цапук, С.О,Солнцев . – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2017. - 220 с. 

Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу. 

Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики. Споживча 

поведінка як реакція на продуктову інновацію. Маркетингове дослідження 

чинників реалізації нових товарів. Дифузія продуктових інновацій. 

Рекомендована література 

1. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-tovarna-politika.html 

2. В.М. Шевченко. Розробка моделі виведення нового товару в групі 

гербіцидів аграрного підрозділу «Байєр CROPSCIENCE» на споживчий 

ринок / В.М. Шевченко, А.В. Мямліна, О.Ю. Каменєв // Академічний огляд. 

2021. № 2 (55). 

3. Маркетинговий план: приклад моделі SOSTAC і розробка маркетингового 

плану. 2021. URL: https://peskiadmin.ru/uk/marketingovyi-plan-predpriyatiya-

primer-kak-napisatmarketingovyi.html 

http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-tovarna-politika.html


4. Мальчик М.В. Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., 

Попко О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.; за 

заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 

5. Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. 

Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Апрель, 2015. - 

279 с. 

6. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / 

В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : 

КНЕУ, 2002. - 266 с.  

7. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. ун-т. 

- Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

8. 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, 2006. - 397 с. 

 

Тема 4. Аналіз методів формування ідей нового продукту. 

Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації. Характеристика 

методів генерування ідей. Оцінка відповідності ідей вимогам нормативних 

документів. 

Рекомендована література 

1. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / 

В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : 

КНЕУ, 2002. - 266 с.  

2. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. ун-т. 

- Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

3. 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, 2006. - 397 с.  

4. Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових 

підприємств: монографія [електронне видання] / Н. С. Кубишина, С. О. 

Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2017. - 166 с.  

5. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок 

підприємствами енергетичного машинобудування . Монографія 

/Н.С.Кубишина, О.Ю.Цапук, С.О,Солнцев . – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2017. - 220 с. 

6. Seth Godin. Purple Cow: Transform Your Business by Being Remarkable. 

London, Great Britain. Penguin Book, 2005. 160 с. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Практичні основи процесу розробки й 

обґрунтування інноваційного продукту в системі товарної інноваційної 

політики 

Тема 5. Товарна політика і управління асортиментом. 

Управління товарним асортиментом на підприємстві. Фактори 

конкурентоспроможності товару. Стратегічні аспекти товарної інноваційної 

політики. 

Рекомендована література 

1. Кубишина Н.С. Барановська А.« Інноваційна стратегія в системі 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

альтернативної енергетики « Електронний варіант /Актуальні 

проблеми економіки і управління ,випуск 10.2016 р. 

2. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : 

підручник / В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. 

екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.  

3. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. 

для студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

4. 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, 2006. 

- 397 с.  

5. Щербань В. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посібник / 

В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. 

Тема 6. Організація і планування створення нового товару. 

Організаційні аспекти створення продуктової інновації. Планування створення 

продуктової інновації. Продуктово-тематичне планування на підприємстві. 

Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту. 

Рекомендована література 

1. В.М. Шевченко. Розробка моделі виведення нового товару в групі 

гербіцидів аграрного підрозділу «Байєр CROPSCIENCE» на 

споживчий ринок / В.М. Шевченко, А.В. Мямліна, О.Ю. Каменєв // 

Академічний огляд. 2021. № 2 (55). 



2. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : 

підручник / В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. 

екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.  

3. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. 

для студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

4. 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, 2006. 

- 397 с. 

Тема 7. Методи оцінки комерційних перспектив нового продукту. 

Методика перевірки концептуальної ідеї нового продукту. Тестування 

нового продукту. 

Рекомендована література 

1. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : 

підручник / В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. 

ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.  

2. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. 

ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

3. 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, 2006. - 397 с.  

4. Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. 

М. Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Апрель, 

2015. - 279 с. 

5. 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, 2010. - 233 с. 

Тема 8. Планування інноваційної діяльності. 

Стратегічне та оперативне планування. Планування матеріально-

технічного забезпечення. Оцінка конкурентоспроможності нового товару  

Рекомендована література 

1. Кубишина Н.С. Барановська А.« Інноваційна стратегія в системі 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 



альтернативної енергетики « Електронний варіант /Актуальні проблеми 

економіки і управління ,випуск 10.2016 р. 

2. Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових 

підприємств: монографія [електронне видання] / Н. С. Кубишина, С. О. 

Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін. – Київ : НТУУ «КПІ 

ім. І. Сікорського», 2017. - 166 с.  

3. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : 

підручник / В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. 

ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.  

4. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. 

ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

5. 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, 2006. - 

397 с.  

6. Щербань В. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посібник / 

В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні засади товарної інноваційної політики 

Тема 1. Інновація як об’єкт 

товарної інноваційної 

політики 

10 2 3   10  1 1   12 

Тема 2. Процесний підхід в 

управлінні інноваціями на 

підприємстві 

10 2 3   10  1 1   12 

Тема 3. Новий товар в 

концепції маркетингу 

10 2 3   10  1 1   12 

Тема 4. Аналіз методів 

формування ідей нового 

продукту 

10 2 3   10  1 1   12 

Разом за модулем 1 60 8 12   40  4 4   48 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Практичні основи процесу розробки й обґрунтування інноваційного продукту 

в системі товарної інноваційної політики 

Тема 5. Товарна політика і 

управління асортиментом 

10 2 3   
10 

 1 1,5   14 

Тема 6. Організація і 

планування створення нового 

товару 

10 2 3   

10 
 1 1,5   14 

Тема 7. Методи оцінки 

комерційних перспектив 

нового продукту 

10 2 3   

10 
 1 1,5   12 

Тема 8. Планування 

інноваційної діяльності 

10 2 3   
10 

 1 1,5   14 

Разом за модулем 2 60 8 12   40  4 6   54 

Усього годин 120 16 24   80  8 10   102 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин (ОФН) 

Кількість 

годин (ЗФН) 

1 Тема 1. Інновація як об’єкт товарної інноваційної 

політики 
3 1 

2 Тема 2. Процесний підхід в управлінні інноваціями 

на підприємстві 
3 1 

3 Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу 3 1 

4 Тема 4. Аналіз методів формування ідей нового 

продукту 
3 1 

5 Тема 5. Товарна політика і управління 

асортиментом 
3 1,5 



6 Тема 6. Організація і планування створення нового 

товару 
3 1,5 

7 Тема 7. Методи оцінки комерційних перспектив 

нового продукту 
3 1,5 

8 Тема 8. Планування інноваційної діяльності 3 1, 5 

 Всього 24 10 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин (ОФН) 

Кількість 

годин (ЗФН) 

1 Тема 1. Інновація як об’єкт товарної інноваційної 

політики 
10 12 

2 Тема 2. Процесний підхід в управлінні інноваціями 

на підприємстві 
10 12 

3 Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу 10 12 

4 Тема 4. Аналіз методів формування ідей нового 

продукту 
10 12 

5 Тема 5. Товарна політика і управління 

асортиментом 
10 14 

6 Тема 6. Організація і планування створення нового 

товару 
10 14 

7 Тема 7. Методи оцінки комерційних перспектив 

нового продукту 
10 12 

8 Тема 8. Планування інноваційної діяльності 10 14 

 Всього 80 102 

 

7. Методи навчання 

 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Товарна інноваційна політика» є:   

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і практичних 

навичок  (практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання 

модулів за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

вигляді складання тестів, вирішення задач, написання рефератів на підставі 

самостійно опрацьованої базової літератури та додаткових джерел інформації (в 

т.ч. законодавчих актів) з метою конкретизації й поглиблення базових знань, 

необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та самостійна 

робота). 



Результати навчання 
Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

ПРН 1. Знати і вміти 

застосовувати у практичній 

діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і 

практичні прийоми 

маркетингу. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

індивідуальні проекти, 

написання рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: іспит 

ПРН 2. Вміти адаптовувати 

і застосовувати нові 

досягнення в теорії та 

практиці маркетингу для 

досягнення конкретних 

цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

індивідуальні проекти, 

написання рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: іспит 

ПРН 6. Вміти підвищувати 

ефективність 

маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта на 

різних 7 рівнях управління, 

розробляти проекти у сфері 

маркетингу та управляти 

ними. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

індивідуальні проекти, 

написання рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: іспит 

ПРН 12. Здійснювати 

діагностування та 

стратегічне й оперативне 

управління маркетингом 

задля розробки та реалізації 

маркетингових стратегій, 

проектів і програм. 

Лекції, практичні заняття, 

консультації, самостійна 

робота, виконання 

практичних завдань, 

індивідуальні проекти, 

написання рефератів (есе) 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне та 

письмове опитування, 

тестове опитування, оцінка 

самостійної роботи, 

підсумковий контроль: іспит 

 

8. Методи контролю 

При викладанні дисципліни «Товарна інноваційна політика» 

використовуються такі методи контролю: 

- Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять 

й змістових модулів і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є контрольні роботи і 

тестування. 

- Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання підсумкових 

результатів навчання і включає семестровий контроль у формі письмового 

семестрового іспиту.  

Поточний контроль: 

1) 20 балів нараховується за підготовку до семінарських занять: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на семінарському занятті 

шляхом усного і письмового опитування;  



– за активність при розв’язуванні практичних вправ на занятті та виконання 

домашніх і самостійних завдань. 

Оцінювання відбувається за наступною бальною шкалою: 

від «1» до «5» балів – позитивна оцінка; 

«-2» бали – негативна оцінка (неготовий(а)). 

2) 10 балів - за письмове індивідуальне завдання: (з них: 5 балів – за 

захист, 5 балів – за виклад змісту і оформлення). 

Можливі додаткові бали: 

+ 1, +2 бали - за активність на занятті: доповнення, ініціативність, самостійну 

роботу. 

- 1 бал – штраф за підказки, неуважність, порушення навчальної дисципліни, 

тощо. 

За поточний контроль студент може набрати до 30 балів. 

Проміжний контроль: 

2 змістові модулі (контрольне тестування по модулю 1 та модулю 2). Час, 

відведений на написання одного модуля, не більше 20 хвилин, кількість завдань 

контрольного тестування по 1 і 2 –му модулях – 10. За один модуль студент 

може набрати максимально 10 балів. 

За проміжний контроль студент може набрати до 20 балів. 

 

Підсумковий контроль - залік.  

50 балів на іспиті набираються наступним чином: 

Білети містять: теоретична частина – 20 тверджень до яких необхідно 

підібрати терміни (із запропонованого переліку) та тестове опитування (30 

завдань). Оцінювання: 

- теоретичні питання – по 1 балу за кожне; 

- тести – 1 бал. 

 

У кінцевому підсумку студентом може бути набрано 100 балів. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з даної 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на залік - 50 балів.  

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 



Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Модульна контрольна робота 

10 балів 

Модульна контрольна робота 10 

балів 

Робота на практичних заняттях (30 балів) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 

10 Методичне забезпечення: 

1. Гнилякевич-Проць І.З. Товарна інноваційна політика: Методичні вказівки 

та плани практичних занять для студентів 075 «Маркетинг» другого 

магістерського рівня вищої освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 

 

11. Рекомендована література 

Базова література: 

1. Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. 

Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Апрель, 2015. - 

279 с. 

2. Антошкіна Л. І. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц-ни для підгот. магістрів зі спец-ті 8.050108 

"Маркетинг" / Л. І. Антошкіна [и др.] ; Бердянський ун-т менеджменту і 

бізнесу. - Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2007. - 213 c.  



3. 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, 2010. - 233 с.  

4. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. - Суми : 

Університетська книга, 2007. - 281с.  

5. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. ред. д. е. н., проф. С. 

М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.  

6. В.М. Шевченко. Розробка моделі виведення нового товару в групі 

гербіцидів аграрного підрозділу «Байєр CROPSCIENCE» на споживчий 

ринок / В.М. Шевченко, А.В. Мямліна, О.Ю. Каменєв // Академічний огляд. 

2021. № 2 (55). 

7. Маркетинговий план: приклад моделі SOSTAC і розробка маркетингового 

плану. 2021. URL: https://peskiadmin.ru/uk/marketingovyi-plan-predpriyatiya-

primer-kak-napisatmarketingovyi.html 

8. Мальчик М.В. Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., 

Попко О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.; за 

заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. 

9. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / 

В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : 

КНЕУ, 2002. - 266 с.  

10. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. ун-т. 

- Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 207 с. 

11. 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, 2006. - 397 с.  

12. Щербань В. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посібник / В. 

М. Щербань, Л. Д. Козубенко. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. 

13. Кубишина Н.С. Барановська А.« Інноваційна стратегія в системі 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

альтернативної енергетики « Електронний варіант /Актуальні проблеми 

економіки і управління ,випуск 10.2016 р. 

14. Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових 

підприємств: монографія [електронне видання] / Н. С. Кубишина, С. О. 

Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2017. - 166 с. Ум.др. ар.-9,76  

15. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок 

підприємствами енергетичного машинобудування . Монографія 



/Н.С.Кубишина, О.Ю.Цапук, С.О,Солнцев . – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», 2017. - 220 с.Ум.др.арк.- 12,79 

16. Jason Barnard. The Fundamentals of Brand SERPs for Business. Kindle, 

2022.177 p.  

17. Seth Godin. Purple Cow: Transform Your Business by Being Remarkable. 

London, Great Britain. Penguin Book, 2005. 160 с.  

 

Допоміжна література: 

1. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. 416 с. 

2. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. 338 с. 

3. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. 

Львів: ЛНУ, 2015. 240 с. 

4. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. 

Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с. 

5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

6. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: 

Видавництво «Край», 2014. 244 с. 

7. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. 228 с. 

8. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: 

монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с. 

9. В. Д. Курушин. «Графічний дизайн в рекламі» 2012 г. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Державний комітет статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Менеджмент від – до http://managementzone.ru/ 

3. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua/ 

4. Аналітичний медіапортал про ринок реклами, маркетингу, PR в Україні. 

URL: https://sostav.ua/.  

5. Аналітичний портал про маркетингові комунікації Marketing Media Review. 

URL: https://mmr.ua/  

6. Веб-сайт Української асоціації маркетингу. URL: http://uam.in.ua . 

7. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL:www.rada.gov.ua . 

8. Офіційний веб-сайт Всеукраїнської рекламної коаліції. URL: https://vrk.org.ua 

. 

9. Офіційний веб-сайт Інтернет-видання про творчість, рекламу і дизайн в 

Україні«ЕдМі». URL : http://www.adme.ua . 

https://sostav.ua/
https://mmr.ua/
http://uam.in.ua/
http://www.rada.gov.ua/
https://vrk.org.ua/
http://www.adme.ua/


10. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/. 

11.  «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mr.com.ua/. 

12. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/. 

13. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html. 

14. «Новый маркетинг» / Науковий журнал / Доступно з 

http://marketing.web-standart.net/. 

15. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua. 

16. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/. 

17. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org. 

18. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua. 

19. Офіційний сайт ЕВА (Європейської Бізнес Асоціації): П’ятирічка без 

інноваційних ЗЗР: час бити на сполох. URL: https://eba.com.ua/p-yatyrichka-bez-

innovatsijnyh-zzrchas-byty-na-spoloh/Бібліотеки України 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/ 

3. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького 

http://www.odnb.odessa.ua/ 

4. Бібліотека економіста http://library.if.ua/ 

5. Електронна бібліотека ОНПУ http://library.opu.ua 

Законодавство України 

1. http://www.rada.kiev.ua/ 

2. http://www.nau.kiev.ua/ 

3. http://www.liga.kiev.ua/ 

4. http://www.ukrpravo.kiev.com 
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