Навчальна дисципліна: «Товарна інноваційна політика»
Статус: нормативна
Курс: 5
Семестр: 9
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни - «Маркетинг»,
«Маркетингова товарна політика»
Опис дисципліни
Мета: надання знань про головні напрямки маркетингу в стратегічному
плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних
товарів.
Завдання: вивчення засад маркетингу продуктових інновацій, методів
ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення
конкурентоспроможних товарів, набуття навичок використання сучасних
методів в прийомів генерування ідей, функціонально-економічного
обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.
Предмет: методи і процеси формування товарної інноваційної політики.
Змістові модулі:
Модуль 1. Економічний зміст товарної інноваційної політики.
Модуль 2. Організація інноваційної політики
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, case-study, тестування,
реферати.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
іспит – 9 семестр,
Іспит: 60 % – модульний контроль (2),
40 % – підсумковий контроль: екзаменаційна робота в письмовій
формі (3 ак. години)
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі.
Мова викладання: українська, російська.
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