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Дисципліна Стратегічний маркетинг  

Викладач К.е.н., доц., Вишнівська Богдана Вікторівна   

Консультації: 

Очні 

консультації 

Он-лайн 

консультації  

 

 

Вівторок 14:00-15:00 

 

П’ятниця 14:00-15:00 

Контактний 

телефон 

+380679123250 / +380990016989 Viber 

E-mail  bogdanavyshnivska@ieu.edu.ua  

Форма 

підсумкового 

контролю  

Екзамен  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Стратегічний маркетинг» передбачена для 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

освітньо-професійної програми Маркетинг, галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 075 

«Маркетинг»  за освітньою програмою «Маркетинг». 

Стратегічний маркетинг – важливий інструмент прогнозування 

майбутніх параметрів функціонування і розвитку підприємств, 

ринків чи цілих країн. Результатом прогнозування мають бути 

нормативи конкурентоспроможності: майбутніх товарів, які буде 

випускати підприємство; технологій, методів організації 

виробництва та менеджменту. Це прогнозування має 

здійснюватися з використанням наукових підходів, методів 

системного аналізу, стратегічної сегментації ринку. Тому в 

умовах жорсткої конкурентної боротьби за покупця, за місце на 

ринку важливим є підвищення якості стратегічного маркетингу і 

формування в майбутніх спеціалістів з маркетингу системи знань 

саме з цього предмету. 

Передумова 

вивчення 

дисципліни 

Базові знання з дисциплін: «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)», «Економічна теорія», «Менеджмент», 

«Маркетинг». 

Мета та цілі Метою вивчення дисципліни «Стратегічний маркетинг» є 
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дисципліни  формування системи теоретичних знань з розробки 

маркетингових стратегій та практичних навичок управління 

стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства.  

Цілі курсу відображаються у основних результатах навчання та 

здатності студентів розробляти бізнес-плани, маркетингові 

стратегії, перспективні та поточні плани маркетингової 

діяльності, розробляти стратегічні маркетингові заходи для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, в тому 

числі, і глобальному вимірі. 

Результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» 

забезпечує формування та розвиток у студентів 

компетентностей, як загальних так і фахових: 

• приймати обґрунтовані рішення; 

• генерувати нові ідеї (креативність); 

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

• здатність до пошуку ,обробки та аналізу інформації з різних 

джерел; 

• розробляти проекти та управляти ними; 

• проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх 

результатів у сфері маркетингу; 

• діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, 

здійснення маркетингового аналізу та прогнозування; 

• обирати і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації із врахуванням 

міжфункціональних зв’язків; 

•  розробляти та аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків; 

• формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та 

оцінювати результативність та ефективність її функціонування. 

Кредити 

ECTS 

Дисципліна включає 4 кредити, 2 змістових модулі та екзамен 

після вивчення навчальної дисципліни. Загальна кількість годин 

– 120 (56 аудиторних і 64 годин самостійної роботи студента).  

Структура 

дисципліни 

Найменування тем Лекції Семінарські 
заняття 
/практичні / 
лабораторні 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1. 
Теоретичні основи 
стратегічного маркетингу 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Тема 1. Сутність і сфера 
стратегічного маркетингу 

2 2 

Тема 2. Маркетингове 
стратегічне планування 

2 2 6 

Тема 3. Аналіз 
маркетингового середовища 

4 3 7 

Тема 4. Маркетингова 
стратегічна сегментація 

4 3 7 

Тема 5. Маркетингові 
стратегії росту 

4 2 6 

Змістовий модуль 2. 
Системи аналізу та 
застосування 
маркетингової інформації 

Тема 6. Маркетингові цінові 
стратегії 

 

 

 

4 

 

 

 
2 
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Тема 7. Маркетингові 
комунікаційні стратегії 

4 2 6 

Тема 8.  Маркетингові 
стратегії управління 
портфелем бізнесу 
підприємства 

2 3 7 

Тема 9. Маркетингові 
конкурентні стратегії 

2 3 7 

Тема 10. Оцінка 

ефективності вибору 

стратегії 

4 2 6 

 

Перелік 

обов’язкових 

завдань  

1. Сутність, цілі та завдання стратегічного маркетингу. 

2. Характеристика стратегічних господарських підрозділів як 

основних елементів побудови стратегічного плану 

маркетингу. 

3. Оцінювання стратегічної позиції компаній (аналітичні 

інструменти). 

4. Вивчення стратегій конкурентної боротьби на ринку. 

5. Стратегічний аналіз витрат i ланцюжок цінностей. 

6. Визначення завдань фірми у процесі стратегічного 

планування. 

7. Вибір стратегії для досягнення конкурентоспроможності 

компанії за витратами. 

8. Встановлення цілей i ситуаційний аналіз у процесі 

стратегічного планування. 

9. Визначення поточної стратегії компанії. 

10. Характеристика загальних стратегій конкуренції. 



11. Сутність стратегічного маркетингу диверсифікованих 

компаній. 

12. Стратегії глобального маркетингу: сутність i проблем и. 

13. Конкурентні стратегії низьких i оптимальних витрат. 

14. Оцінювання диверсифікованого портфеля з використанням 

матричного аналізу. 

15. Характеристика складових маркетингової глобальної стратегії 

фірми. 

16. Конкурентні стратегії диференціації. 

17. Загальна характеристика й оцінювання підходів до 

планування стратегії маркетингу. 

18. Умови ефективного застосування маркетингової глобальної 

стратегії фірми. 

19.  Сфокусовані стратегії низьких витрат i диверсифікація. 

20.  Підхід до планування стратегії маркетингу; матриця 

можливостей за товарами/ринками. 

Перелік 

вибіркових 

завдань 

1. Етапи розробки маркетингової стратегії фірми. 

2. Досягнення конкурентної переваги з використанням 

наступальних стратегій. 

3. Підхід до планування стратегії маркетингу: програма впливу 

ринкової стратегії на прибуток. Напрями реалізації 

маркетингових стратегій. Конкуренти а перевага як реалізація 

стратегії вертикальної інтеграції. 

4. Підхід до планування стратегії маркетингу: загальна 

стратегічна модель Портера. 

5. Сутність та види стратегій інтеграції. 

6. Фактори, що характеризують стан галузі й умови конкуренції 

в ній. 

7. Підходи до оцінювання привабливості галузей. Види 

стратегій розподілу. 

8. Фактори, що характеризують конкурентні можливості фірми i 

ïi ринкову позицію. 

9. Методи оцінювання конкурентної позицій стратегічних 

господарських підрозділів у галузі. Вибір стратегії 

позиціонування товару. Стратегії для конкуренції в нових 

галузях. 

10. Аналіз відповідності стратегічного господарського 

підрозділу стратегії компанії. 

11. Вибір стратегії позиціонування фірми. 



12. Стратегії для конкуренції в галузях, що перебувають на 

стадії зрілості. 

13. Сутність ранжування стратегічних господарських підрозділів 

за інвестиційними пріоритетами.  

14. Методика розробки маркетингових стратегій. Стратегії для 

конкуренції на міжнародних ринках. Підходи до розробки 

корпоративної стратегії. Залежність маркетингової стратегії 

від стану зовнішнього середовища підприємства. 

15. Стратегії для конкуренції в роздроблених галузях. Розподіл 

ресурсів при розробці стратегії компаній. Етапи пошуку 

конкурентних переваг фірми. Види міжнародних стратегій i ïx 

характеристика. Реалізація стратегії маркетингу: узгодження 

бюджету зі стратегією. 

16. Порівняльна характеристика багатонаціональної та 

глобальної стратегій. 

17. Реалізація стратегії маркетингу: створення підтримуючих 

політик i процедур. 

18. Етапи розробки стратегії фірми. 

19. Конкурентні стратегії лідерів галузі. 

20. Сутність i різновиди маркетингової стратегії диференціації. 

21. Види конкурентних переваг фірми. 

22. Стратегії фірм, що відіграють друг i ролі. 

23. Маркетингові стратегії диференціації продукту (послуг). 

24. Оцінювання конкурентної позиції фірми. 

25. Стратегії для "слабкого" бізнесу. 

26. Стратегії позиціонування: сутність i різновиди. 

27. Стратегія розробки нових товарів. 

28. Стратегія відновлення для кризових ситуацій. 

29. Сутність стратегії планування продукції. 

30. Маркетингові стратегії нішерів. 

31. Варіанти стратегії корпорації. 

32. Визначення базової маркетингової стратегії: конструювання 

продукту i упакування, розробка марки, оцінювання 

положення продукту на ринку. 

33. Види цінових стратегій підприємства. 

34. Характеристика корпоративних стратегій диверсифікації. 

35. Види та умови застосування рекламних стратегій. 

36. Стратегії входження в нові сфери діяльності. 

37. Цінові стратегії, засновані на витратах, попиті й конкуренції. 



38.  Використання конкурентних переваг для досягнення цілей 

на ринку. 

39. Стратегії диверсифікації у споріднені та неспоріднені галузі. 

40. Варіанти стратегії маркетингу щодо показників ціни i якості 

товару. 

41. Вибір стратегії ефективного позиціонування фірми та ïï 

товарів. 

42. Стратегії згортання i ліквідації. 

43. Дослідження інтенсивності конкуренції та чинники, що на 

неї впливають. 

44. Стратегії реструктурування, відновлення й економії 

45. Сутність стратегії фірми у виборі й розвитку каналів 

розподілу i збуту товарів. 

46. Етапи визначення конкурентних переваг фірми. 

47. Стратегії багатонаціональної диверсифікації. 

48. Комунікаційна стратегія маркетингу. 

49. Види товарних стратегій фірми. 

50. Умови доцільності використання товарних стратегій 

диференціації та стандартизації. 

Ознаки 

дисципліни 
Термін 
викладання 

Семестр Міжнародна 
дисциплінарна 
інтеграція 

Курс рік 
(навчання) 

Цикли: 

загальної 

підготовки/ 

професійної 

підготовки/ 

вільного 

вибору 

1 семестр 1 семестр так 1 курс Цикл 

загальної 

підготовки 

 

 

Технічне й 

програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Доступ до мережі Інтернет, ноутбук, планшет, смартфон або ПК. 

Система 

оцінювання 

та вимоги 

Загальна 

система 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль знань студентів. 

Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до 

сумарного рейтингу студента - Положення про організацію та 

проведення поточного i підсумкового контролю, i процедуру його 



оцінювання 

дисципліни 

оскарження Міжнародного європейського університету  

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf  

За результатами поточного контролю протягом семестру 

студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль- 

на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з  

дисципліни – 60 балів. 

Поточна успішність за участь у практичних заняттях і самостійна 

робота студентів за модуль 1 і 

модуль 2 — 40 балів. Модуль 1 (теми 1-5) – модульна 

контрольна робота — 30 балів. Модуль 2 

(теми 6-10) – модульна контрольна робота — 30 балів. Залік 

(теми 1-10) – теоретичні питання, 

тести, практичні завдання — 100 балів. 

Співвідношення між національними 

та ECTS оцінками і рейтингом студента: 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, 

які відвідали усі передбачені навчальною програмою з 

дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну 

– 30 балів. Загальна сума балів становить 100. Сумарна оцінка за 

вивчення дисципліни виставляться за національною та 

європейською шкалою. 

Екзамен відбувається у формі тестових та ситуаційних завдань. 

Тестові запитання складено відповідно до програми курсу. 

Екзамен проводиться згідно розкладу. 

 https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf  

 

Політика 

дисципліни 

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів 

при вивченні дисципліни здійснюються актуальні лекції та 

семінару у вигляді презентацій, кейси, робота в групах, семінари-

дискусії.  

Для студента: 

✓ поважно ставитися до викладачів, співробітників та 

студентів університету; 

✓ відвідувати заняття згідно з розкладом;  

✓ приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без 

дозволу викладача; 

✓ виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені 

терміни. 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf


Для викладача: 

✓ постійно підвищувати свій професійний рівень, 

педагогічну 

✓ майстерність, загальну культуру; 

✓ забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних 

програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та 

обсягу освіти, сприяти розвитку 

✓ виховувати повагу у молоді до батьків, жінок, старших за 

віком.  

Політика 

щодо 

пропусків 

занять 

Студент, який з поважних причин, підтверджених 

документально, не підлягав поточному контролю мас право 

пройти поточний контроль у двотижневий термін після 

повернення до навчання.  

Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не 

брав участі у заходах поточного контролю, не ліквідував 

академічну заборгованість, не допускається до підсумкового 

семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в день 

складання екзамену в екзаменаційній відомості науково-

педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». 

Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за 

умови виконання всіх видів навчальної, самостійної 

(індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною 

програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвердженим 

директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 

Положення про організацію та проведення поточного i 

підсумкового контролю, i процедуру його оскарження 

Міжнародного європейського університету 

https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

Учасники освітнього процесу керуються принципами 

академічної доброчесності - https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia  

Рекомендован

і джерела 

інформації 

Основна література: 

1.  Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. – Вильямс. – 
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Додаткова література 
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2. Котлер Ф. Маркетинг від А до Я. 80 концепцій, який має знати 

кожен менеджер. -  Альпіна Паблішер Україна. - 2021. -  252 с. 

3.  Інформаційні ресурси: 

1. http://www.autosystems.com.ua  – інформаційно-пошукова 

система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють 

на ринку України (Маркетинг термінал-2000); 

2. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/  – розділ маркетинг і 

реклама: теорія, практичні поради; 

3. http://www.customs.gov.ua  (Державна митна служба 

України); 

4. http://www.dssu.gov.ua  (Державний комітет України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики); 

5. http://www.obriy-marketing.kiev.ua  – маркетинг для 

ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-

маркетинг); 

6. http://www.mr.com.ua  – «Маркетинг і реклама» – 

український професіональний журнал; 

7. http://udc.com.ua/  – проект про бізнес-технології, головні 

теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і 

Internet, дисконтна програма; 

8. http://www.i2.com.ua  – Бібліотека інтелектуальні системи 

прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, 

менеджмент, цінні папери, біржі; 

Поради з 

успішного 

навчання на 

курсі 

1. Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то: 

2. - визначте свою мету 

3. - складіть собі чіткий графік 

4. - наполегливо працюйте 

5. - будьте впевненим і свідомим 

6. - будьте креативним і активним 

 

 

Тому я бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І 

тоді успіх прийде сам! До зустрічі! 
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