
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА» 
 

1. Код: ПП 2. 

2. Назва: Товарна інноваційна політика. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0.; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Попко О.В., канд. ек. наук, доцент  

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• формувати та обґрунтовувати стратегії розвитку товарної політики підприємства,  використовуючи  

сучасні  прийоми  й  методи  стратегічного планування;  

• визначати фактори конкурентоспроможності нового товару;  

• здійснювати  оцінювання  та  відбір  перспективних  ідей  нових товарів;  

• розрахувати  ефективність  проекту  створення  інноваційного  продукту. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, поточний 

модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг промислового підприємства», «Логістика», 

«Маркетингове ціноутворення». 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Стратегічний маркетинг», «Рекламний менеджмент». 

12. Зміст курсу: (перелік тем)  Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту. Планування 

та організація створення нового продукту. Сучасні методи  та засоби генерування ідей інноваційних 

товарів. Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) інноваційного товару. Дизайн товару. Оцінка 

ефективності товарної інноваційної політики.   

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Верещагіна Г. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / Г.В.Верещагіна. – Х. : 

Вид. ХНЕУ, 2009. – 115 с.  

2. Гриньова  В.  М.  Оцінка  результативності  інноваційної  діяльності підприємства / В. М. Гриньова, Д. 

С. Бутенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 227 с.  

3. Коюда  О.  П.  Інноваційна  діяльність  підприємства  та  оцінка  її ефективності / О. П. Коюда, Л. А. 

Лисенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 223 с.  

4. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика: Монографія/ М.В. Мальчик, Н.А. 

Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль, Т.Д.Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. 

Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2015. – 192 с. 

5. Ястремська  О.  М.  Стратегічне  управління  інноваційним  розвитком підприємства / О. М. 

Ястремська, Г. В. Верещагіна, К. В. Тонєва. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 388 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 9 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри,  

д.е.н., професор                                                                                                        М.В.Мальчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF ACADEMIC SUBJECT AREA 
 « COMMERCIAL INNOVATIVE POLICY» 

 
1. Code: PP2. 

2. Name: Commercial innovative policy. 

3. Type: obligatory. 
4. Level of higher education: ІІ (master). 
5. Year of study when the discipline is offered: 5. 

6. . Semester, when the discipline is studied: 9. 

7. The amount of defined ECTS credits: 4,0.; 

8. Surname, initials of lecturer/lecturers, academic degree, position: Popko О.V., cand. economic sciences, 

associate professor. 

9. Learning outcomes. After studying of discipline the student should be able to: 

• form and substantiate strategies for the development of commercial policy of the enterprise, using modern 

techniques and methods of strategic planning; • 

• determine the factors of competitiveness of a new product; •  

• carry out evaluation and selection of promising ideas for new products; •  

• calculate the effectiveness of the project create an innovative product. 

10. Forms of class organization: class, individual work, practical preparation, current modular control. 

11. Disciplines that precede the studying of mentioned discipline: 
"Marketing", "Marketing researches", "Marketing of industrial enterprises", "Logistics", "Marketing pricing". 

Disciplines which are studied simultaneously with the specified discipline (if it is required): 
 «Strategic marketingг», «Advertising management». 

12. Course content: Assessment of the commercial prospects of an innovative product. Planning and organization 

of creating a new product. Modern methods and means of generating ideas for innovative products. Functional-

cost  analysis (FCA) of innovative product. The design of the product. Evaluation of the effectiveness of commodity 

innovative policy. 

13. Recommended textbooks:  
1.Vereshchagin G. V. Strategic management of innovative development of the enterprise / H V. Vereshchagin. .:. 

KNUE, 2009. – 115 p.  

2. Grinyova V. M. Evaluation of efficiency of innovative activity of the enterprise / V. M. Grinyova, D. S. 

Butenko.:. KNUE, 2013. – 227 p. 

3. Koyuda A. P. Innovative activity of the enterprises and estimation of its efficiency / A. P. Koyuda, L. A. 

Lysenko. – H. : publishing house INZHEK, 2010. – 223 p.  

4. Marketing and logistics processes in the economy: theory and practice: Monograph/ V. M. Mal’chyk, N.. 

Gontarenko, A. V. R., Of.. Molchanova, A. V. Martynyuk, S. I. Smith, T. D. Miller; edited by d. econ. s., professor 

M. V. Mal’chyk – Rivne: NUWMEE, 2015. – 192 p. 

5. Yastremsky E. M. Strategic management of innovative development of the enterprise / A. M. Yastremsky, G. V. 

Vereshchagin, K. V. Toneva. – H. : Publishing house INZHEK, 2010. – 388 p. 

 14. . Planned learning activities and teaching methods: 
22 hours. of lectures,  20 hours. of laboratory work , 78 hours of independent work. Together – 120 hours.  

Teaching methods: interactive lectures, elements of problematic lectures, individual assignments, implementation 

of business and role games, case methods, individual and group research tasks, the usage of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written test at the end of the 9
th
 semester. 

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of department                                                                      M.V. Mal’chyk, d.е.s., prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


