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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна обов язкова дисципліна

Семестр

Кількість кредитів

Загальна кількість годин

Кількість модулів

Лекції годин

Практичні семінарські годин

Лабораторні годин

Самостійна робота годин

Тижневих годин для денної форми навчання

аудиторних

самостійної роботи студента

Вид контролю екзамен

Мета та завдання дисципліни 

Мета оволодіння та засвоєння теоретичних знань і практичних навичок
щодо стратегічного аналізу умов конкуренції оцінки перспектив конкурентного
ринку методології і методики обґрунтування і вибору оптимально ефективних
глобальних і функціональних стратегій маркетингу спрямованих на досягнення
стратегічних маркетингових цілей підприємства з урахуванням ринкових вимог і
його можливостей

Завдання забезпечення теоретичної підготовки з маркетингу майбутніх
фахівців економічних спеціальностей оволодіння основними поняттями
системами алгоритмами стратегічного маркетингу засвоєння методичних та
інформаційних засад стратегічного маркетингу оволодіння методами стратегічного
маркетингового аналізу вивчення методичних аспектів впровадження
маркетингових стратегій адаптація діяльності підприємства до ринкових умов з
використанням інструментарію стратегічного маркетингу



Структура дисципліни

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль

Змістовий модуль Методологічні основи стратегічного маркетингу

Тема Сутність роль і завдання
стратегічного маркетингу
Тема Стратегії сегментування і вибору
цільового сегменту
Тема Маркетингові стратегії
диференціації і позиціонування
Тема Споживча цінність товару як
ключовий фактор стратегічного
маркетингу
Тема Методологічний інструментарій
маркетингового аналізу стратегічних
позицій підприємства
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Стратегії маркетингу підприємства та механізм їх реалізації

Тема Конкурентні маркетингові
стратегії

Тема Маркетингові товарні стратегії

Тема Маркетингові цінові стратегії

Тема Маркетингові збутові стратегії

Тема Маркетингові стратегії
комунікацій
Тема Формування реалізація та
оцінка ефективності маркетингових
стратегій
Разом за змістовим модулем

Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години

Семінар запитань і відповідей
Сутність роль і завдання стратегічного маркетингу
Семінар запитань і відповідей
Стратегії сегментування і вибору цільового сегменту
Семінар розгорнута бесіда
Маркетингові стратегії диференціації і позиціонування
Семінар дискусія
Споживча цінність товару як ключовий фактор стратегічного
маркетингу
Семінар дискусія
Методологічний інструментарій маркетингового аналізу
стратегічних позицій підприємства
Семінар запитань і відповідей
Конкурентні маркетингові стратегії
Семінар запитань і відповідей
Маркетингові товарні стратегії
Семінар запитань і відповідей
Маркетингові цінові стратегії



Семінар запитань і відповідей
Маркетингові збутові стратегії
Семінар розгорнута бесіда
Маркетингові стратегії комунікацій
Семінар запитань і відповідей
Формування реалізація та оцінка ефективності маркетингових
стратегій

Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей за обраною темою
Розробка маркетингової стратегії віртуального підприємства
Формування портфелю конкурентних маркетингових стратегій підприємств
Стратегічна оцінка договірної політики підприємства
Формування конкурентної маркетингової стратегії підприємства



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Методологічні основи стратегічного маркетингу

Семінар запитань і
відповідей

Сутність роль і
завдання

стратегічного
маркетингу

Законспектувати із джерел спеціальних та масових
періодичних видань інформацію щодо
класифікації маркетингових стратегій підприємств

Дослідити процес здійснення маркетингового
планування на трьох рівнях стратегічного управління
підприємством корпоративному рівні бізнес рівні
функціональному рівні

Здійснити порівняльну характеристику стратегічного
і операційного маркетингу Підготувати доповідь та
презентацію

Фронтальне та
індивідуальне

опитування перевірка
конспектів

заслуховування
доповідей

Семінар запитань і
відповідей
Стратегії

сегментування і
вибору цільового

сегменту

Здійснити сегментацію українського ринку за
конкретною ознакою

Законспектувати критерії ефективного
сегментування
Джерела

Навести приклади використання українськими
підприємствами стратегії диференційованого
маркетингу Підготувати повідомлення

Опитування перевірка
конспектів

заслуховування
повідомлень

Семінар
розгорнута бесіда

Маркетингові
стратегії

диференціації і
позиціонування

Навести помилки при використанні стратегії
позиціонування підприємств на території України
Підготувати реферат

Розробити карту позиціонування торговельної точки
в Україні

Виявити та законспектувати особливості стратегій
диференціації і позиціонування торговельних
підприємств
Джерела

Перевірка конспектів та
зібраних даних
фронтальне та
індивідуальне
опитування

заслуховування
рефератів

Семінар дискусія
Споживча цінність

товару як
ключовий фактор

стратегічного
маркетингу

Виявити особливості визначення споживчої цінності
товару на основі моделі Н Кано

Обґрунтувати практичну значущість матриці Симона
Визначити споживчу цінність товару конкретного

торговельного підприємства на території України
Підготувати доповідь

Перевірка конспектів та
зібраних даних
фронтальне та
індивідуальне
опитування

заслуховування
доповідей

Семінар дискусія
Методологічний
інструментарій
маркетингового

аналізу
стратегічних

позицій
підприємства

Здійснити оцінку стратегічного ядра українського
торговельного підприємства на основі матриці
Хінтерхубера конкурентоспроможність значення
виробництва Підготувати повідомлення та
презентацію

Дослідити проаналізувати та законспектувати процес
вибору стратегічних альтернатив диверсифікованого
українського підприємства
Джерела

Опитування перевірка
конспектів тестування

заслуховування та
обговорення
повідомлень

Змістовий модуль Стратегії маркетингу підприємства та механізм їх реалізації

Семінар запитань і
відповідей

Конкурентні
маркетингові

стратегії

Обговорення повідомлень перевірка конспектів
фронтальне та індивідуальне опитування

Обговорення
повідомлень перевірка
конспектів фронтальне

та індивідуальне
опитування

Дослідити особливості товарної політики
українського підприємства Виявити загрози та ризики Перевірка конспектів



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингові
товарні стратегії

Підготувати доповідь
Здійснити аналіз товарного асортименту обраного

підприємства за допомогою маркетингового
диверсифікаційного АВС аналізу

Сформулювати стратегічні рішення щодо оптимізації
товарного асортименту обраного підприємства

фронтальне та
індивідуальне

опитування тестування
заслуховування та

обговорення доповідей

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингові
цінові стратегії

Законспектувати типові стратегії ціноутворення
стратегія преміального ціноутворення зняття
вершків стратегія нейтрального ціноутворення
стратегія цінового прориву знижених цін
Джерела

Виявити умови реалізації стратегії цінового прориву
що лежать на стороні покупців витрат і конкурентів

Навести приклади українських підприємств що
використовують нейтральну стратегію ціноутворення
Підготувати повідомлення

Перевірка конспектів
фронтальне та
індивідуальне

опитування тестування
заслуховування та

обговорення
повідомлень

Семінар запитань і
відповідей

Маркетингові
збутові стратегії

Визначити особливості вибору структури каналу
збуту на прикладі українського підприємства

Законспектувати збутові стратегії охоплення ринку
Джерела

Розробити перелік рекомендацій щодо реалізації
змішаної комунікаційної стратегії у каналі збуту на
прикладі українського підприємства Підготувати
повідомлення

Перевірка конспектів
заслуховування та

обговорення
повідомлень

тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування

Семінар
розгорнута бесіда

Маркетингові
стратегії

комунікацій

Законспектувати особливості стратегій просування
продукції на ринок
Джерела

Дослідити маркетингову діяльність підприємства у
певній галузі та здійснити діагностику його портфелю
рекламних стратегій залежно від напрямів рекламної
діяльності

Розробити стратегію для українського
підприємства залежно від позиції його іміджу
Підготувати доповідь та презентацію

Перевірка конспектів
обговорення доповідей

тестування

Семінар запитань і
відповідей

Формування
реалізація та

оцінка
ефективності

маркетингових
стратегій

Дослідити особливості формування конкурентних
маркетингових стратегій українських підприємств у

році з використанням Інтернет ресурсів
Здійснити аналіз процедури стратегічного

планування на прикладі конкретного підприємства
За результатами проведення діагностики діяльності

українського підприємства визначити його поточну
маркетингову стратегію та навести рекомендації щодо
вибору маркетингової стратегії у довгостроковій
перспективі

Розробити перелік заходів щодо реалізації обраної
маркетингової стратегії підприємства Підготувати
доповідь та презентацію

Перевірка конспектів
фронтальне та
індивідуальне
опитування

заслуховування та
обговорення доповідей

Результати навчання

Звання порядку уточнення місії підприємства і визначення маркетингових цілей

Знання методики оцінки ефективності маркетингових стратегій

Знання методології вибору з можливих альтернатив оптимальної стратегії

Уміння здійснювати систематичний аналіз потреб і вимог ключових груп споживачів з
метою обґрунтування маркетингових стратегій вибору цільового ринку і стратегій
позиціонування товарів

Уміння розробляти конкурентні маркетингові стратегії



Уміння інтегрувати діяльність усіх структурних підрозділів і служб підприємства в області
ефективного управління його конкурентоспроможністю у довгостроковій перспективі
Здатність проводити оцінку споживчої цінності товару як ключового фактору стратегічного
маркетингу
Знання методології та інструментарію маркетингового аналізу стратегічних позицій
підприємства

Здатність формувати збалансовану структуру товарного портфелю підприємства

Здатність до інтеграції знань умінь і навичок набутих на дисципліні Стратегічний
маркетинг та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації підприємств
Здатність моделювати прогнозувати та планувати результати маркетингової діяльності
підприємства
Здатність інтерпретувати зміст маркетингових концепцій та впроваджувати найбільш
релевантні для діяльності підприємств
Здатність презентувати маркетингові програми щодо підвищення рівня прибутковості
підприємства у довгостроковій перспективі
Здатність ефективно організовували контролювати та регулювати маркетингову діяльність
діяльністю підприємств
Здатність забезпечувати безпечні умови функціонування підприємства на ринку в умовах
економічних трансформацій
Здатність розробляти концепції ефективних товарів і послуг що дозволять підприємству
обслуговувати обрані групи споживачів краще ніж конкуренти і забезпечувати
підприємству стійкі конкурентні переваги
Здатність приймати стратегічні рішення щодо товарної збутової цінової і комунікативної
політики підприємства

Форми навчання

Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка презентацій
рефератів самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання

Екзамен



Розподіл балів які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену на протязі семестру балів та при проведені підсумкового контролю
екзамену балів

Оцінювання протягом семестру

Вид роботи бали

№ теми
практичного

заняття

Тестові
завдання

Задачі
завдання

кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль Методологічні основи стратегічного маркетингу

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль Стратегії маркетингу підприємства та механізм їх реалізації

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються Сума

складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань
Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на

основі інформації яку надає комп ютер за результатами тестування кількість
правильних відповідей Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове
завдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп ютерної програми

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів
балів теоретична частина тестування
балів практична частина розрахункове завдання
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються

Сума складає загальну кількість балів отриманих за екзамен
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання тестових завдань

Оцінювання тестових завдань тестових завдань по балу проводиться на
основі підрахунку кількості правильних тестів Правильна відповідь на одне тестове
завдання оцінюється в один бал

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під
биття підсумку або сумування балів які набрали студенти під час тестування

Оцінювання результатів виконання практичної частини розрахункове за
вдання на балів здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

Завдання виконано у повному обсязі відповідь обґрунтована висновки і
пропозиції аргументовані розрахунки правильні оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі але допущено незначні неточності в
розрахунках або оформленні прийняті рішення недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на при правильному оформлені або не
менше ніж на якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні
Завдання виконано менше ніж на допущені помилки в розрахунках чи
оформленні прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій

Методичні вказівки з вивчення дисципліни

Комплекти індивідуальних завдань

Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Балабанова Л В Стратегічний маркетинг Текст підруч для студ вищ
навч закл Л В Балабанова В В Холод І В Балабанова Донец нац ун т
економіки і торгівлі ім М Туган Барановського Ін т економіки і упр Каф
маркетинг менедж Донецьк ДонНУЕТ Школа маркетингового
менеджменту Т с
Басій Н Ф Стратегічний маркетинг Текст навч посіб для студентів спец
Готельна і ресторанна справа Басій Н Ф Укоопспілка Львів комерц

акад Львів Вид во Львів комерц акад с
Востряков О В Стратегічний процес на підприємстві Текст навч
посібник О В Востряков О М Гребешкова Державний вищий
навчальний заклад Київський національний економічний ун т ім Вадима
Гетьмана К КНЕУ с
Ковтун О І Конкурентоспроможність підприємства стратегічний контекст
Текст монографія О І Ковтун Укоопспілка Львівська комерційна

академія Л Видавництво Львівської комерційної академії с
Крикавський Є В Стратегічний маркетинг Текст навч посіб В Є
Крикавський Л І Третьякова Н С Косар Нац ун т Львів політехніка

е вид Л Вид во Львів політехніки с
Куденко Н В Стратегічний маркетинг Текст підручник Н В Куденко
Держ вищ навч закл Київ нац екон ун т ім Вадима Гетьмана К
КНЕУ с
Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності підприємства
стратегічний підхід та системні рішення Текст монографія Кендюхов О
В та ін за заг ред О В Кендюхова Донец нац техн ун т Каф
стратег упр екон розвитком Донецьк Східний видавничий дім

с
Могилова А Ю Стратегічний маркетинг Текст навч посіб для студ вищ
навч закл А Ю Могилова Д Маковецький Ю В с
Отенко В І Стратегічний вибір підприємства та його реалізація Текст
монографія В І Отенко Східноукр нац ун т ім В Даля Х ІНЖЕК

с
Практикум з навчальної дисципліни Стратегічний маркетинг для студентів
спеціальності Логістика денної форми навчання Текст Харк нац екон
ун т уклад Огієнко С О Письмак В О Х Вид ХНЕУ с
Стратегічний маркетинг Текст навч метод посіб для ВНЗ Л І
Антошкіна та ін Бердян ун т менеджменту і бізнесу Донецьк Юго
Восток с
Стратегічний маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
Північноприазовського регіону Текст монографія Л І Антошкіна та ін

Донецьк Юго Восток с
Сударкіна С П Стратегічний маркетинг і товарно інноваційна політика
Текст текст лекцій для студ екон ф ту ден і заоч форм навчання С П

Сударкіна Нац техн ун т Харк політехн ін т Х НТУ ХПІ
с

Сумець О М Стратегічний маркетинг Текст навч посіб О М Сумець
Є М Ігнатова Х Міська друкарня
Тесленок І М Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі
управління промисловим підприємством Текст монографія І М
Тесленок Л О Кримська Запоріз нац техн ун т Запоріжжя ЗНТУ

с
Тоцька О Л Стратегічний аналіз Текст практикум навч посіб для студ
вищ навч закл О Л Тоцька Волин нац ун т ім Лесі Українки Екон ф
т Луцьк Волин нац ун т ім Лесі Українки с



Допоміжна

Ільчук П Г Проблеми формування та оцінювання маркетингових стратегій
інтернаціоналізації українських підприємств Текст монографія П Г
Ільчук Львів Новий Світ с
Ковальчук Т М Стратегічний аналіз Текст навч посіб Т М Ковальчук
Чернів нац ун т ім Юрія Федьковича Чернівці Рута с
Маркетинговий менеджмент Текст навч посіб Штефанич Д А та ін
за ред Штефанича Д А Терноп нац екон ун т Тернопіль ТНЕУ

с
Рогоза М Є Стратегічний інноваційний розвиток підприємств моделі та
механізми Текст монографія М Є Рогоза К Ю Вергал ВНЗ
Укоопспілки Полтав ун т економіки і торгівлі Полтава РВВ ПУЕТ

с
Романова Л В Маркетингове управління як стратегічний напрямок розвитку
підприємств машинобудування Текст монографія Л В Романова О Ю
Могилевська Київ міжнар ун т К КиМУ с
Сагайдак М П Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств
сфери послуг Текст монографія М П Сагайдак Держ ВНЗ Криворіз
нац ун т Київ Кривий Ріг СІК Груп Україна с
Сладкевич В П Стратегічний менеджмент організацій Текст підруч для
студ вищ навч закл В П Сладкевич Міжрегіональна академія
управління персоналом МАУП К Персонал с
Стратегічний аналіз Текст навч посіб Г М Давидов та ін К
Знання с
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу Текст монографія А А
Мазаракі та ін за заг ред д ра екон наук проф А А Мазаракі Київ нац
торг екон ун т К Київ нац торг екон ун т с

Інформаційні ресурси

Апчел Ю С Сучасні моделі маркетингових комунікацій Електронний
ресурс Ю С Апчел Ефективна економіка № Режим доступу
до статті
Бойко М Стратегічний маркетинг базові принципи та пріоритети розвитку
Електронний ресурс М Бойко О Зубко Вісник Київського

національного торговельно економічного університету № С
Режим доступу

Гуржій Н Г Моделювання стратегічного управління збутовою діяльністю
підприємств Електронний ресурс Н Г Гуржій Науковий вісник
Полтавського університету економіки і торгівлі Сер Економічні науки

№ С Режим доступу

Коваль З О Маркетингові конкурентні стратегії підприємств переваги та
недоліки застосування Електронний ресурс З О Коваль Режим доступу

Кулічевський В Маркетингова конкурентна стратегія підприємства
Електронний ресурс В Кулічевський Режим доступу

Маслов Н В Принципы выведения новых товаров на рынок Електронний
ресурс Н В Маслов Режим доступу



Нечипорук С В Зміст та сутнісні характеристики стратегічного маркетингу
Електронний ресурс С В Нечипорук Економіка і управління

№ С Режим доступу
Стратегічний маркетинг Електронний ресурс методичні вказівки до
виконання практичних занять з навчальної дисципліни Стратегічний
маркетинг для студентів спеціальностей Маркетинг

Бізнес адміністрування всіх форм навчання уклад В В
Гончар Маріуполь ПДТУ с Режим доступу

Шубіна С В Стратегічний аналіз Електронний ресурс дистанц курс С
В Шубіна О Ю Мірошник Ун т банк справи Нац банку України м
Київ Електрон дан К УБС НБУ електрон оптич диск

Систем требования


