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Назва курсу Товарно інноваційна політика 

Адреса викладання 

курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу економічного факультету 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управління та адміністрування»  

075 «Маркетинг» 

Викладачі курсу Гнилякевич-Проць Ірина Зіновіївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри маркетингу 

Контактна інформація 

викладачів 

iryna.hnylyakevych-prots@lnu@lnu.edu.ua 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/hnylyakevych-prots-iryna-zinovijivna 

Консультації по курсу 

відбуваються 

————————— год. (адреса економічного факультету: 79000, 

Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 210)  

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Zoom, Meet або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/tovarna-innovatsiyna-polityka 

Інформація про курс Курс орієнтовано на вивчення методологічних засад товарно 

інноваційної політики компанії, принципів і технологій формування 

нових товарів, основних концепцій управління новим продуктом на 

ринку та особливостей їх практичного застосування. Розкрито роль і 

призначення інновацій в комерційній та некомерційній діяльності. 

Проаналізовано методи ефективного застосування результатів наукових 

досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, набуття 

навичок використання сучасних методів в прийомів генерування ідей, 

функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових 

товарів вимогам ринку. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Товарна інноваційна політика» є нормативною 

дисципліною, яка викладається в 3-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

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 

mailto:taras.kushnir@lnu.edu.ua
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управління інноваціями та побуови системи соціально-відповідальної 

компанії в процесі інноваційної діяльності. 

Література для 

вивчення дисципліни 

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. 

 

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. 
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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 . 

https://sostav.ua/
https://mmr.ua/
http://uam.in.ua/
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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 . 

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/ 

Тривалість курсу __120__ год. 

 

Обсяг курсу 120 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 24 години 

практичних занять та 80 годин самостійної роботи. Заочна форма: 120 

год. З них 8 годин лекцій, 10 години практичних занять та 102 годин 

самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент буде: 

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 

http://www.rada.gov.ua/
https://vrk.org.ua/
http://www.adme.ua/
http://www.marketing-research.in.ua/
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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. 

 

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 

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. 

Ключові слова Товарна інноваційна політика, товарна політика, новий продукт, 

управління новим продуктом, управління асортиментом, торгова марка, 
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маркетинг, інновація, ціна, новий товар, ринок, цінність, задоволення, 

вартість, попит, сегмент ринку, сегментування, позиціювання, 

диференціювання, маркетингові дослідження, споживчий ринок, 

товарний асортимент. 

Формат курсу Очний/заочний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Інновація як об’єкт товарної інноваційної політики 

Тема 2. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві 

Тема 3. Новий товар в концепції маркетингу 

Тема 4. Аналіз методів формування ідей нового продукту 

Тема 5. Товарна політика і управління асортиментом 

Тема 6. Організація і планування створення нового товару 

Тема 7. Методи оцінки комерційних перспектив нового продукту 

Тема 8. Планування інноваційної діяльності 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

 

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 заліку. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін - «Маркетинг», «Брендинг», «Рекламний менеджмент», 

«Маркетинговий менеджмент», «Маркетингова діяльність закладів 

торгівлі», «Аграрний маркетинг», «Логістичний менеджмент» 

достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння 

джерел досліджуваних об’єктів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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, 

кейси); 

- 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, розробки індивідуальних та групових проектів 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). 
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Необхідне обладнання Вивчення курсу «Товарна інноваційна політика» потребує 

використання загально вживаних програм і операційних систем та 

електронних матеріалів платформи Moodle. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

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 заліку.  

Поточний контроль: 

- 50 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)). 

- 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 80 балів. 

Проміжний контроль: 
- 2 змістові модулі (контрольне тестування по модулю 1 та 

модулю 2). Час, відведений на написання одного модуля, не більше 30 

хвилин, кількість завдань контрольного тестування по 1 і 2 –му 

модулях – 20. За один модуль студент може набрати максимально 10 

балів. 

За проміжний контроль студент може набрати до 20 балів. 

Підсумковий контроль - залік.  
 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне 

письмове завдання у вигляді проекту або кейсу. Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
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Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

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 
 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань у 

першому семестрі 
1. Суть та особливості інноваційної діяльності підприємства 

2. Методологія понять інновація, інноваційний продукт, інноваційний 

проект 

3. Основні проблеми вивчення сучасного національного ринку нових 

товарів. 

4. Ринок інновацій, кон'юнктура і прогнозування. 

5. Сегментування та оцінка ринків нового товару. 

6. Особливості організації роботи підприємства, орієнтованого на 

інноваційну діяльність. 

7. Розробка програми маркетингу нового продукту в діяльності 

підприємства. 

8. Методи інноваційної діяльності. 

9. Особливості побудови та розвитку інноваційної інфраструктури 
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10. Поняття інновації та класифікація інновацій. Життєвий цикл 

інновації. 

11. Суть процесного підходу в управлінні інноваціями на підприємстві.  

12. Сутність інноваційного процесу та його моделі. 

13. Управління процесом інновації на підприємстві. 

14. Інновації в менеджменті: сучасні концепції управління. 

15. Новий товар в концепції маркетингу.  

16. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики.  

17. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію.  

18. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів.  

19. Дифузія продуктових інновацій. 

20. Аналіз методів формування ідей нового продукту.  

21. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації.  

22. Характеристика методів генерування ідей.  

23. Оцінка відповідності ідей вимогам нормативних документів. 

24. Товарна політика і управління асортиментом.  

25. Управління товарним асортиментом на підприємстві.  

26. Фактори конкурентоспроможності товару.  

27. Стратегічні аспекти товарної інноваційної політики. 

28. Організація і планування створення нового товару.  

29. Організаційні аспекти створення продуктової інновації.  

30. Планування створення продуктової інновації.  

31. Продуктово-тематичне планування на підприємстві.  

32. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту. 

33. Методи оцінки комерційних перспектив нового продукту.  

34. Методика перевірки концептуальної ідеї нового продукту. 

Тестування нового продукту. 

35. Планування інноваційної діяльності.  

36. Стратегічне та оперативне планування. Планування матеріально-

технічного забезпечення.  

37. Оцінка конкурентоспроможності нового товару. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ «ТОВАРНО ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА» 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год 
Термін 

виконання 

 Тема 1. Інновація як об’єкт 

товарної інноваційної політики.  

Поняття інновації. Класифікація 

інновацій. Життєвий цикл інновації. 

 

лекція - 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. 

- 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.  

- 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.  

- Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна 

політика [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. 

Шипуліна. - Суми : Університетська книга, 

2007. - 281с.  

- 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. 

- Маркетинг для магістрів: Навчальний 

посібник/ За заг. ред. д. е. н., проф. С. М. 

Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 928 с.  

- 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. 

Завдання для 

самооцінювання: 

- Сутність, зміст і роль 

товарної інноваційної 

політики підприємства.  

- Завдання товарної 

інноваційної політики 

підприємства в сучасній 

економіці.  

- Завдання і принципи 

планування товарної 

інноваційної політики в 

умовах трансформації 

взаємовідносин і взаємодій 

товарного виробництва й 

ринку.  

- Поняття інновації, 

класифікація інновацій, 

життєвий цикл інновацій. 

-  Сутність 

інноваційного процесу, 

моделі інноваційного 

процесу, управління 

процесом інновації на 

підприємстві.  

- Значення продуктових 

та технологічних інновацій 

у маркетинговій діяльності 

2 год 
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Каменєв // Академічний огляд. 2021. № 2 

(55). 

- 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. 

 

лекція - 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. 

- 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. 

- Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна 

політика [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. 

Шипуліна. - Суми : Університетська книга, 

2007. - 281с.  

- 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.  

- 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  

- 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. 

Завдання для 

самооцінювання: 

 

- Головні чинники, що 

визначають вибір стратегій 

розвитку товарної 

інноваційної політики.  

- Види стратегій розвитку 

товарної інноваційної 

політики та напрями їх 

реалізації.  

- Диверсифікація 

товарної політики, її 

класифікаційні ознаки та 

критерії ефективності. 

2 год 

 Тема 3. Новий товар в концепції лекція - Маркетингова товарна політика Завдання для 2 год 
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маркетингу.  

Маркетингове забезпечення 

товарної інноваційної політики. 

Споживча поведінка як реакція на 

продуктову інновацію. 

Маркетингове дослідження 

чинників реалізації нових товарів. 

Дифузія продуктових інновацій. 

 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://studopedia.ru/6_64875_marketingova-

tovarna-politika.html 

- 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). 

- Маркетинговий план: приклад моделі 

SOSTAC і розробка маркетингового плану. 

2021. URL: 

https://peskiadmin.ru/uk/marketingovyi-plan-

predpriyatiya-primer-kak-

napisatmarketingovyi.html 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- 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. 

- 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, 

самооцінювання: 

 

- Сутність, загальні 

поняття та критерії 

визначення нового товару.  

- Головні ринкові 

характеристики та вимоги 

до нового товару. Значення 

розробки нової продукції 

для товарної політики 

підприємств. 

- Класифікаційні ознаки 

та види нових товарів 

- Маркетингове 

дослідження чинників 

реалізації нових товарів. 

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

лекція - 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.  

- 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. 

- 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.  

- 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.  

- 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. 

- Seth Godin. Purple Cow: Transform Your 

Business by Being Remarkable. London, 

Great Britain. Penguin Book, 2005. 160 с. 

Завдання для 

самооцінювання: 

- Нормативно-

законодавче забезпечення 

інноваційної діяльності. 

- Інформаційне та 

організаційне 

забезпечення 

інноваційного процесу. 

- Маркетингове 

забезпечення товарної 

інноваційної політики 

підприємства. 

- Роль маркетингової 

служби в реалізації 

товарної інноваційної 

політики.  

- Маркетингове 

дослідження факторів, що 

стимулюють процес 

розробки нового товару.  

- Маркетинговий аналіз 

факторів конкуренто-

спроможності нового 

товару.  

- Маркетингове 

забезпечення реалізації 

нових товарів. 

2 год 

 Тема 5. Товарна політика і 

управління асортиментом.  

Управління товарним асортиментом 

на підприємстві. Фактори 

конкурентоспроможності товару. 

Стратегічні аспекти товарної 

інноваційної політики. 

 

лекція - 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. 

- Кардаш, Віктор Якович. Товарна 

Завдання для 

самооцінювання: 

Засади управління 

товарним асортиментом на 

підприємстві.  

Фактори 

конкурентоспроможності 

товару.  

2 год 
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інноваційна політика [Текст] : підручник / 

В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк 

; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 

266 с.  

- 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. 

- 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.  

- Щербань В. М. Товарна інноваційна 

політика [Текст] : навч. посібник / В. М. 

Щербань, Л. Д. Козубенко. - К. : Кондор, 

2006. - 400 с. 

Стратегічні аспекти 

товарної інноваційної 

політики. 

Структура системи 

управління інноваціями в 

асортименті підприємства. 

 

  

 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. 

 

лекція - 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). 

- 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.  

- 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. 

- Чухрай Н. Товарна інноваційна 

політика: управління інноваціями на 

підприємстві [Текст] : підручник для студ. 

ВНЗ / Н. Чухрай, Р. Патора ; Національний 

Завдання для 

самооцінювання: 

- Основні завдання та 

етапи планування процесу 

створення нового товару. 

- Аналіз комерційних 

перспектив та економічної 

доцільності випуску нової 

продукції. 

- Головні критерії 

привабливості нового 

товару.  

- Попередній аналіз 

можливостей виробництва 

та збуту.  

- Основні методи 

аналізу комерційних 

перспектив випуску нової 

продукції.  

- Розроблення концепції 

нових товарів. 

- Розвиток виробництва 

2 год 
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ун-т "Львівська політехніка", Вища школа 

підприємництва та управління (м. Лодзь, 

Польща). - К. : Кондор, 2006. - 397 с.  

та збуту нових товарів. 

 Тема 7. Методи оцінки 

комерційних перспектив нового 

продукту.  

Методика перевірки концептуальної 

ідеї нового продукту. Тестування 

нового продукту. 

 

лекція - 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.  

- 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. 

- 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.  

- 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. 

- 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.  

Завдання для 

самооцінювання: 

- Поняття ефективності 

процесу розробки, 

створення та освоєння 

виробництва нового товару 

- Принципи оцінки та 

види ефективності товарної 

інноваційної політики. 

- Принципи і критерії 

оцінювання ефективності 

інновацій.  

- Показники та методи 

оцінки економічної 

ефективності проекту 

створення нового товару.  

- Види ефекту від 

реалізації інновацій: 

науково-технічний, 

економічний, ресурсний, 

екологічний.  

- Ефективність 

соціально-цільової 

спрямованості.  

- Ефективність 

соціальних результатів 

інноваційного проекту. 

- Програмно-

інформаційні продукти, які 

використовуються для 

оцінки ефективності 

товарної інноваційної 

політики. 

2 год 

 Тема 8. Планування інноваційної 

діяльності.  

Стратегічне та оперативне 

планування. Планування 

матеріально-технічного 

забезпечення. Оцінка 

конкурентоспроможності нового 

лекція - 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. 

Завдання для 

самооцінювання: 

 

- Види планування 

інноваційної діяльності 

- Стратегічне та 

оперативне планування.  

2 год 
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товару. 

 
- 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.  

- 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.  

- 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. 

- 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.  

- Щербань В. М. Товарна інноваційна 

політика [Текст] : навч. посібник / В. М. 

Щербань, Л. Д. Козубенко. - К. : Кондор, 

2006. - 400 с. 

- Планування матеріально-

технічного забезпечення.  

- Оцінка 

конкурентоспроможності 

нового товару. 

 


