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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 150 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

100 138 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - є система та процес стратегічного 

управління та маркетингової діяльності підприємством. 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань 

та навичок щодо питань стратегічного управління підприємством, інструментарієм, 

методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і 

навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту та маркетингу в 

діяльності підприємств. 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою 

вивчення дисципліни є: «Менеджмент»,  «Маркетинг», «Психологія»,  «Економіка 

підприємств». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Стратегічний менеджмент та маркетинг»  

тісно пов’язана  з такими предметами як: «Управління проектами та ризиками», 

«Економіка і організація  інноваційно- інвестиційного розвитку підприємств», 

«Економічне управління діяльністю суб’єктів» тощо. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

Шифр  

компе

тентно

сті 

 

Компетентності 

Шифр  

програ

мних 

результ

атів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.    Здатність  проведення 

досліджень  на відповідному 

рівні 

ПРН 1.  

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ПРН 3. Проектувати ефективні системи 

управління організаціями 

ЗК 2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

ПРН 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети; 

 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення 

організації (підрозділу) 

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

ПРН 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ЗК6.    Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПРН 6.  

 

 

Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 1.  Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів 

ПРН 1 

 

 

 

 

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

 

ПРН 6.  

 

 

Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 



СК 4.  Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 4 

 

 

Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

СК 5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

ПРН 3. 

 

 

Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

ПРН 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

СК 9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН 6 Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

СК 10. Здатність до управління 

організацією та її розвитком. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

СК 11. Здатність організовувати та 

адмініструвати діяльність 

суб’єктів господарювання у 

відповідності до стратегічної 

мети та обраної стратегії 

розвитку в умовах 

невизначеності.  

ПРН 14 Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації; 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.    ПРН 1 ПРН 3.   

ЗК 2.      ПРН 7  

ЗК 4  ПРН 4  
ПРН 13 

ЗК 5.   ПРН 7  

ЗК 6.    ПРН 6  

СК 1. ПРН 1   ПРН 6 

СК 4.   ПРН 4   

СК 5.  ПРН 3 ПРН 7  

СК 9. ПРН 1. ПРН 13 ПРН 6  



СК 10  ПРН 13   

СК 11    ПРН 14 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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С
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н

а 

р
о
б

о
та

 

1 Концептуальні засади 

теорії стратегічного 

управління 

4 2 2    6 2 2     8 

2 Механізм формування 

стратегії розвитку 

підприємства  

4 2 2    6 2 2     8 

3 Зовнішнє та внутрішнє 

середовище 

підприємства  

4 2 2    6 2 2     8 

4 Стратегії та 

стратегічний набір 

підприємства  

6 2 2    6       8 

5 Стратегічне 

планування на 

підприємстві  

4 2 2    6       8 

6 Матричні методи у 

формуванні 

корпоративної 

стратегії підприємства  

4 2 2    6 2  2    8 

7 Сутність і сфера 

стратегічного 

маркетингу 

4 2 2    6 2  2    8 

8 Маркетингова 

стратегічна 

сегментація 

4 2 2    6 2  2    8 

9 Маркетингові стратегії 

зростання 
4 2 2    6       8 

10 Маркетингові стратегії 

диверсифікації 
4 2 2    6       8 

11 Маркетингові стратегії 

диференціації та 

позиціонування 

4 2 2    6       8 

12 Маркетингові 

конкурентні стратегії 

4 2 2    6       8 

 Проведення 

консультацій 

2    2          

Проміжний контроль       2       2 



Підготовка  ІНДЗ 

 

      26       40 

Разом: 50 24 24  2  100 12 6 6    138 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління  

Сутність стратегічного менеджменту та передумови його виникнення. Предмет та 

об’єкт стратегічного менеджменту. Місце стратегічного менеджменту в системі 

управління організацією. Задачі стратегічного управління. Основні поняття в 

стратегічному менеджменті: місія, мета, ціль, стратегія, стратегічні рішення, конкурентні 

переваги, стратегічний потенціал організації, стратегічна одиниця бізнесу, портфель 

стратегій підприємства. Еволюція розвитку теорії та практики стратегічного управління: 

бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічний 

менеджмент. Передумови розвитку стратегічного управління на українських 

підприємствах. 

 

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства  

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні 

стратегічних рішень. Основні етапи стратегічного менеджменту: стратегічний аналіз 

середовища; обґрунтування цілей розвитку підприємства; оцінка та вибір альтернатив 

розвитку підприємства; формування портфеля стратегій підприємства; процес реалізації 

стратегії (формування системи відповідальності, оцінка та контроль впровадження). Типи 

стратегічного управління: характерні особливості, умови застосування.  

 

Тема 3. Середовище діяльності організації та його стратегічний аналіз.  
Поняття організації як «відкритої систем». Поняття маркетингове середовище 

організації: особливості (невизначеність, складність, динамізм), структура. Складові 

елементи зовнішнього середовища (макросередовище): економічні, політичні, правові, 

соціально-культурні, природні, географічні, технологічні. Поняття проміжного 

середовища організації. Модель галузевої конкуренції за М. Портером. Інструментарій 

аналізу середовища діяльності організації: матриця SWOT, матриця можливостей, 

матриця загроз, матриця профілю середовища, PEST-аналіз.  

Поняття внутрішнього середовища організації. Алгоритм стратегічного аналізу 

внутрішнього середовища організації (мікросередовище): напрямів розвитку бізнесу, 

функціональних підсистем, основних структурних підрозділів, бізнеспроцесів організації. 

SNW-підхід до аналізу внутрішніх ресурсів організації. Аналіз досягнутого рівня і 

перспектив розвитку колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Фінансово-

економічний аналіз в системі стратегічного аналізу підприємства. Сценарне планування: 

процес та ефективність.  

 

Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства. 

Сутність стратегії. Модель системи стратегічного менеджменту.  Складові 

підсистеми: цільова, ресурсозабезпечення, управлінська, та, якою управляють. Зовнішнє 

середовище системи.  



Стратегічний  набір підприємства. П’ять  основних задач системи (за Томпсоном та 

Стріклендом); визначення  стратегічних установок; постановка стратегічних цілей і задач. 

Стратегічна прогалина. 

 Реалізація стратегічного плану, контроль та оцінка результатів.  

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві. 

Сутність стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. Методи 

стратегічного планування. Система стратегічних, поточних та оперативних планів 

організації.  

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування 

діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до 

організації стратегічного планування у підприємстві.  

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії 

та правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний 

розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які 

впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей 

підприємства. 

 

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. 

Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи. 

Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) «зростання-частина ринку». 

Багатофакторна портфельна матриця «Мак-Кінсі», «привабливість-

конкурентоспроможність», матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла), інші матричні методи 

формування корпоративної стратегії підприємства  

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією 

підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності ринку.  

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та 

внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання «БКГ», «МакКінзі», «Shell»-DPM, моделі 

ADL та інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення 

стратегічно перспективних для нього напрямів розвитку / дій на ринку. 

 

Тема 7. Сутність і сфера стратегічного маркетингу 

Стан і стратегічні тенденції розвитку світової економіки. Ланцюг: потреби, запити, 

товари, ринки, споживачі. Мета стратегічного маркетингу. Стратегічний маркетинг як 

перша стадія життєвого циклу об’єктів та перша функція управління. Класифікація 

об’єктів стратегічного маркетингу. Структура системи стратегічного маркетингу. 

 

Тема 8. Маркетингова стратегічна сегментація 

Фактори сегментації. Сегментація ринку, сегментація споживачів. Формування і 

вибір цільових сегментів підприємства. Позиціонування. SТР- маркетинг. 

Концентрований маркетинг. 

 

Тема 9. Маркетингові стратегії зростання 

Стратегія виживання. Стратегія стабілізації. Стратегії росту: інтенсивного росту, 

інтегративного росту, диференціації. Методика вибору стратегії. 

 

Тема 10. Маркетингові стратегії диверсифікації 

Диверсифікаційний ріст. Концентрична (вертикальна) диверсифікація. 

Горизонтальна диверсифікація. Конгломеративна диверсифікація. 

 

Тема 11. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування 
Різновиди маркетингових стратегій диференціації. Товарна диференціація. 

Сервісна диференціація. Диференціація персоналу. Іміджева диференціація. Сутність 



позиціонування. Позиційна схема та етапи її побудови. Різновиди стратегій 

позиціонування. Надмірне позиціонування. Недостатнє позиціонування. Змішане 

позиціонування. Сумнівне позиціонування. Значення і місце позиціонування в 

маркетинговій діяльності.  
Тема 12. Маркетингові конкурентні стратегії 

Аналіз конкурентних переваг підприємства. Дослідження конкурентоспроможності 

продукції. Маркетингові конкурентні стратегії. Ринкові лідери. Челенджери. 

Послідовники. Нішери. Маркетингові стратегії ринкового лідера, челенджерів, 

послідовників, нішерів. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління.  

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства. 

Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. 

Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства. 

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві. 

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. 

Тема 7. Сутність і сфера стратегічного маркетингу 

Тема 8. Маркетингова стратегічна сегментація 

Тема 9. Маркетингові стратегії зростання 

Тема 10. Маркетингові стратегії диверсифікації 

Тема 11. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування 

Тема 12. Маркетингові конкурентні стратегії 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу 

у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. 

Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до 

«5» і фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, 

ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу 

дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з 

метою підвищення свого професійного рівня та особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Стратегічний менеджмент та маркетинг» 

становить 100 год для денної форми навчання та 138 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Стратегічний менеджмент та маркетинг»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 розв’язання задач; 

 пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 

заліку. 

 

 

 



Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 20 год./ 20 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 год./20 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4 год./4 год. 

4.  Опрацювання питань  винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та розв’язання задач 

20 год./34 год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 10 год./20 год. 

6. Підготовка ІНДЗ 26 год./ 40 год. 

Разом 100/138 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на денній 

та заочній формі подано у силабусі дисципліни/ 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання, також окрім завдання 

визначених до кожної теми воно передбачає написання реферату на одну із 

запропонованих тем. Разом з тим   здобувач освіти може запропонувати свою тему у 

відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. 

Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для 

підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів  у відповідності до теми навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання реферату 

на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати свою 

тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 



7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  

Нооутбук, проектор. 
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