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1 Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і розширені 

теоретичних знань зі стратегічного маркетингу, формування 

компетентностей щодо управління стратегічним маркетингом та 

розробленням маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей 

організації з урахуванням ринкових вимог та можливостей підприємств.  

2 Завдання: дисципліни полягають у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері визначення стратегій підприємства в 

конкурентному середовищі; формуванні вмінь та навичок визначення 

особливостей оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища, аналізу 

маркетингових стратегій сегментування при вибору цільового ринку, 

дослідження маркетингових стратегій диференціації та позиціювання, 

визначення товарних стратегій підприємства, управління маркетинговими 

стратегіями бізнес-портфеля підприємства, аналізу маркетингових стратегій 

зростання підприємства, дослідження маркетингових конкурентних 

стратегій, оцінювання маркетингових рішень в умовах глобалізації бізнесу. 

 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування 

дисципліни дозволяє забезпечити  формування: 

загальних програмних компетентностей: 
здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність приймати обгрунтовані рішення; 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

здатність працювати в команді; 

здатність розробляти проєкти та управляти ними; 

фахових програмних компетентностей: 
здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпритації їх 

результатів у сфері маркетингу; 

здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового 

субєкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування; 

здатність обирати і аналізувати маркетингову стратегію ринкового 

субєкта та визначати шляхи її реалізації із врахуванням міжфункціональних 

звязків; 



здатність формувати систему маркетингу ринкового субєкта та 

оцінювати результативність та ефективність її функціонування; 

вміти проводити стратегічний моніторинг результатів діяльності 

організації та ідентифікувати проблеми, що пов’язані з кризовим станом, в 

тому числі сфери маркетингової діяльності; 

здатність аналізувати та оцінювати рівень конкурентоспроможності  

товарів та послуг, здатність виявляти механізм впливу споживчої  лояльності 

на прибутковість бізнесу, вміти управляти рівнем  конкурентоспроможності 

товарів та послуг;  

здатність обирати і застосовувати інструменти стратегічного маркетингу 

для розробки стратегічного маркетингового плану, вміти  визначати 

показники та критерії їх оцінювання для досягнення бізнес цілей 

підприємств; 

досягнення програмних результатів навчання: 

планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 

аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах невизначеності; 

вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з 

урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації; 

розуміти сутність та особливості застосування маркетингових 

інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; 

використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та 

інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта; 

здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління  

маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і  

програм; 

керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його  

підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання; 

вміти проводити стратегічний моніторинг результатів діяльності 

організації та ідентифікувати проблеми, що пов’язані з кризовим станом, в 

тому числі сфери маркетингової діяльності, діагностувати кризу та 

обґрунтовувати шляхи виходу з кризи, за допомогою інструментів 

стратегічного маркетингу; 

вміти аналізувати та оцінювати рівень конкурентоспроможності 

товарів та послуг, в тому числі на засадах стратегічного маркетингу , 

виявляти механізм впливу споживчої лояльності на прибутковість бізнесу, 

застосовувати основні положення теорії споживчої цінності для аналізу та 

управління рівнем конкурентоспроможності товарів та послуг; 

вміти використовувати інструменти стратегічного маркетингу при 

проведенні діагностування та стратегічного управління підприємства, 

розробляти ефективний стратегічний план маркетингу, визначати показники 

та критерії їх оцінювання для досягнення бізнес-цілей підприємства. 
  

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  



 

Тема 1. Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному 

середовищі. 

Тема 2.  Сутність стратегічного  маркетингового аналізу. 

Тема 3. Аналіз маркетингового середовища. 

Тема 4. Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку.  

Тема 5. Маркетингові стратегії диференціації та позиціювання. 

Тема 6. Визначення товарних стратегій підприємства.  

Тема 7. Маркетингові стратегії бізнес-портфеля підприємства.  

Тема 8. Маркетингові стратегії зростання .  

Тема 9. Маркетингові конкурентні стратегії. 

Тема 10. Маркетингові рішення в умовах глобалізації бізнесу. 

 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Барабанова В.В.  

  

 


