
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Стратегічний менеджмент та маркетинг 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   обов’язкова   Форма навчання:   денна  

Освітній ступінь:   магістр         

Галузь знань:   07 Управління та адміністрування      

Спеціальність:   073 Менеджмент        

Освітня програма:  Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання 

Рік навчання:   1   Семестр:    1   

Кількість кредитів (годин):  5  (150 год.: 24- лекції; 24- семінарські; консультація 2; 100  - 

самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Захарченко Віталій Іванович          

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: zakharchenko11@ukr.net  

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Стратегічний менеджмент та маркетинг» є обов’язковим компонентом 

підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент 

освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів 

господарювання» та спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей у відповідності до державного стандарту підготовки магістра зі 

спеціальності 073 Менеджмент та освітньо-професійної програми «Менеджмент: 

адміністрування діяльності суб’єктів господарювання».  

Необхідність вивчення  дисципліни обґрунтовується появою  нових вимого до 

ефективності управління діяльністю різних суб’єктів господарювання  в умовах 

трансформації економіки нашої держави та глобалізаційних процесів, що відбуваються у 

світовій економіці. Слід зазначити, що структурним елементом будь-якої національної 

економіки є суб’єкти господарської діяльності різних організаційно-правових форм, які 

мають різні цілі діяльності. Але разом з тим кожний суб’єкт господарської діяльності має 

сформувати систему управління та організувати процес управління таким чином, щоб 

забезпечити досягнення стратегічних цілей та створити умови для подальшого розвитку в 

нестабільному середовищі функціонування сучасних організацій. Виконання такого завдання 

може бути підпилу лише управлінцю обізнаному у питаннях стратегічного управління 

підприємством, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та 
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набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного 

менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств. 

Особливість дисципліни «Стратегічний менеджмент та маркетинг» полягає у 

поєднанні теоретичних засад менеджменту та маркетингу організації, а саме  поняття 

стратегічного менеджменту та маркетингу їх ролі у розвитку підприємства (теми 1,2,7), 

здійснювати оцінку внутрішнього та зовнішнього оточення підприємства (теми 3,4-6), 

визначати конкурентоспроможність підприємства, його товарів / послуг, місткість ринку та 

проводити стратегічне планування діяльності на ринку, також  (теми 5, 7-12). 

Отже, опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям у галузі управління 

отримати знання в предметній сфері менеджменту та маркетингу організації (закони, 

принципи, методи інструменти управління, кон’юнктура ринку, маркетингові дослідження,  

конкурентні стратегії), набути та розвинути здатності використання концепцій, методів і 

інструментарію менеджменту у відповідності до цілей діяльності організації, визначати, 

аналізувати та структурувати проблеми організації, розробляти заходи щодо підвищення 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання, обирати та приймати управлінські 

рішення, які забезпечать сталий  розвиток організації і відповідний рівень 

конкурентоспроможності в умовах невизначеності та ризику. 

«Стратегічний менеджмент та маркетинг»  тісно пов’язане  з такими предметами як: 

«Управління проектами та ризиками», «Економіка і організація  інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств», «Економічне управління діяльністю суб’єктів». 

 

4. 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», державного 

стандарту підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент та Національної рамки 

кваліфікації. 

 

1. Знання про: 

- історію виникнення та переваги стратегічного управління;  

- сфери використання і відмінності концепцій стратегічного менеджменту та 

маркетингу;  

- основні методологічні підходи до стратегічного менеджменту та маркетингу;  

- особливості аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств;  

- сутність і особливості основних стратегій, що використовуються підприємствами;  

- основні підходи до формування та реалізації стратегій підприємствами;  

- рівні управління маркетингом на підприємстві;  

- стратегічні цілі і маркетингові стратегії підприємства;  

- сутність стратегічного маркетингу;  

- особливості та методи стратегічного маркетингу;  

- принципи стратегічного маркетингу;  

- особливості різних теоретичних підходів до розроблення загальної стратегічної 

доктрини різних суб’єктів підприємництва відповідно до специфіки цільових ринків 

підприємства, а також складу необхідних для її реалізації функціональних стратегій 

маркетинг-менеджменту;  

- розрахунку ринкової частки, застосування матричних методів вибору стратегій, 

розробки їх у певній стратегічній ситуації, проводити сегментування ринку, будувати 

позиційну схему, обґрунтовувати конкурентні переваги підприємства на ринку. 

 



2. Уміння: 

 визначати місію, мету і стратегію підприємств;  

 складати стратегічні плани розвитку підприємств;  

 здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього оточення, визначати стратегічні 

цілі, розробки стратегії, формування стратегічного плану, організації стратегічного 

планування, оцінки діючої стратегії, її контролю при впровадженні;  

 здійснювати аналіз маркетингового середовища підприємств;  

 орієнтуватися на ринку серед конкурентів;  

 здійснювати аналіз ринкових параметрів, структури потреб і місткості цільових 

ринків, сегментування цільових аудиторій споживачів, позиціювання товарних брендів щодо 

конкурентів; прогнозування рівнів потенційного й платоспроможного попиту, проведення 

польових і кабінетних маркетингових досліджень;  

 творчо підходити до розроблення комплексу стратегій підприємства із просування 

їх товарних брендів, а також розробляти стратегічні плани щодо їх реалізації;  

 використовувати отримані знання на практиці у сфері управління ринковими 

процесами, їх регулювання та дослідження;  

 визначати стратегічні цілі управління діяльністю організації з урахуванням 

основного виду її економічної діяльності;  

 здійснювати стратегічну діагностику в процесі прийняття стратегічних рішень;  

 будувати конкурентну карту ринку, виділяти ключові фактори успіху та розвивати 

конкурентні переваги підприємства;  

 визначати конкурентоспроможність підприємства, його товарів / послуг, місткість 

ринку та проводити стратегічне планування діяльності на ринку;  

 застосовувати різні методи та інструментарій стратегічного менеджменту для 

прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень;  

 ідентифікувати агентів стратегічних змін в організації та визначати шляхи 

подолання опору змінам; 

 проводити аналіз та розробляти заходи щодо удосконалення організаційної 

структури і культури в процесі стратегічного менеджменту організацією;  

 оцінювати ризики реалізації альтернативних стратегічних рішень;  

 здійснювати ефективний стратегічний контроль та налагоджувати якісний 

зворотний зв'язок у процесі стратегічного менеджменту організації 

 

3. Комунікація:  

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

 вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) 

 використання державної мови у професійній діяльності; 

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці.  

 

4. Автономність та відповідальність:  

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування;  

 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до подальшого навчання. 



 

5. Структура дисципліни 

 

Тема № 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління.    

   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність і значення стратегічного 

менеджменту та передумови його 

виникнення. 

2. Місце стратегічного менеджменту в 

системі управління підприємством. 

3. Категорії стратегічного 

менеджменту. 

4. Еволюція розвитку теорії та практики 

стратегічного управління. 

5. Передумови розвитку стратегічного 

менеджменту на українських підприємствах. 

 

 

1. «Менеджмент організацій»: 

навчальний посібник для студентів-магістрів 

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і 

бізнес-адміністрування» / Укладачі: Л.Є. 

Довгань, І.П Малик, Г.А.Мохонько, М.В. 

Шкробот. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2017. 271 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22243/1/

%D0%9C%D0%9E_2017.pdf  

2. Менеджмент організацій і 

адміністрування: навчальний посібник для 

підготовки до державного іспиту на ступінь 

магістра зі спеціальності „Менеджмент 

організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) / під ред. С.К. 

Харічкова, Г.А., Дорошук. Одеса, , 2015. 400 

с. https://economics.opu.ua/files/scientific-

base/study-materials/doroshuk2.pdf  

3. Шевченко Л. С., Гриценко О. 

А.,Макуха С. М. та ін. Менеджмент : навч. 

посіб. /  за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. 

С. Шевченко. Харків : Право, 2013. 216 с. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBN

IKI_2013/Menedgment_2013.pdf. 

4. Яковенко О.І. Методичні 

підходи до оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

Теоретико-методичні аспекти підвищення 

конкурентоспроможності прикордонного 

регіону : кол. моногр. / за ред в.І. Захарченко 

та М.М. Меркулова. ‒ Одеса: Атлант, 2018. 

С.194-204. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Предмет та об’єкт стратегічного 

менеджменту. 

2. Основні поняття в стратегічному 

менеджменті: місія, мета, ціль, стратегія, 

стратегічні рішення, конкурентні переваги, 

стратегічний потенціал організації, 

1. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка 

М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  

376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stra

tehichnyi_menedzhment.pdf (дата звернення: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22243/1/%D0%9C%D0%9E_2017.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22243/1/%D0%9C%D0%9E_2017.pdf
https://economics.opu.ua/files/scientific-base/study-materials/doroshuk2.pdf
https://economics.opu.ua/files/scientific-base/study-materials/doroshuk2.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2013/Menedgment_2013.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2013/Menedgment_2013.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


стратегічна одиниця бізнесу, портфель 

стратегій підприємства. 

3.  Еволюція розвитку теорії та практики 

стратегічного управління: бюджетування, 

довгострокове планування, стратегічне 

планування, стратегічний менеджмент 

4. Передумови розвитку стратегічного 

управління на українських підприємствах 

Розв’язання задачі  

Задача 1 

 Проаналізуйте ситуацію та побудуйте дерево 

управлінських рішень, що забезпечать 

досягнення стратегічних цілей ПРАТ ПЗП 

«Світанок».  

ПРАТ Полтавський завод продтоварів 

«Світанок» спеціалізується на виробництві 

безалкогольних напоїв, мінеральної води, 

озонованої питної води, безалкогольних 

напоїв, що містять сік, квас. За останні три 

роки темпи зростання становили 30 % 

відносно попереднього періоду. За цей період 

потужність збільшилась удвічі завдяки 

впровадженню в експлуатацію поточної 

механізованої лінії продуктивністю 2,5 тис. 

пляшок – ПЕТ 1,5 л/год. Упроваджено 

виробництво питної води на основі найбільш 

сучасного технологічного методу – методу 

озонування. Наприкінці 2002 р. упроваджено 

новий вид безалкогольного напою «Персик із 

вітаміном А, С, Е» на основі натурального 

соку. Вся продукція виробляється на основі 

питної води, добутої з артезіанської шпари 

глибиною близько 700 м, що проходить цикл 

очищення із застосуванням 

високоефективної американської технології. 

Для виробництва солодких напоїв 

використовується сировина німецької фірми 

«Делер». Мінеральна й озонована вода 

«Полтавські джерела» нагороджена золотими 

медалями «За високу якість й 

конкурентоспроможність» і «Краща торгова 

марка України».  

Підприємство прагне до мінімальних 

витрат на виробництво і розподіл продукції, а 

також приділяє особливу увагу розробці 

нових продуктів.  

Контрольні питання:  
1. Визначте сутність та роль стратегії 

24.08.2020). 

2. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне 

управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 

6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016.  152 с 

3. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

5. Яковенко О.І. Дослідження деяких 

аспектів дефініції «стратегія» та 

особливостей їх застосування вітчизняними 

підприємствами в умовах глобалізації. Вчені 

записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Серія 

«Економіка і управління».Т.30(69) №5,Ч.2. 

2019. С.91—96.  URL: 

http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archiv

e?layout=edit&id=32 

 

 

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive?layout=edit&id=32
http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive?layout=edit&id=32


підприємства  

2. Охарактеризуйте еволюцію 

стратегічного управління  

3. Розгляньте особливості стратегічного 

менеджменту  

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Скласти таблицю щодо еволюції 

розвитку теорії та практики стратегічного 

управління. 

2. Підготувати презентацію до теми. 

 

1) Господарський кодекс України. URL: 

http: // www.rada.kiev.gov.ua. 

2) Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка 

М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  

376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stra

tehichnyi_menedzhment.pdf (дата звернення: 

24.08.2020). 

3) Пєтухова О. М., Ставицький О. В.  

Еволюція теорії  стратегічного управління.  

4) Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

 

 

Тема № 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства   

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Передумови та механізм прийняття 

стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. 

2. Основні етапи стратегічного 

менеджменту 

Функції вищого керівництва 

підприємства при розробці стратегії 

3. Типи стратегічного управління: 

характерні особливості, умови застосування. 

 

  

1) Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

2) Бутко М.П., Дітковська М.Ю, Задоржна 

С.М та ін. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016.  376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stra

tehichnyi_menedzhment.pdf (дата звернення: 

24.08.2020). 

3) Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне 

управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 

6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016.  152 с. 

http://www.rada.kiev.gov.ua/
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


Семінарське заняття (2 год.): 

1.Передумови для прийняття 

стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. 

2. Основні етапи стратегічного 

менеджменту 

3. Типи стратегічного управління: 

характерні особливості, умови застосування. 

 

1. Осовська Г. В. Менеджмент 

організацій: підручник.  К.: Кондор. 

Видавництво, 2014. 366 с. 

2. Павлова В. А. Стратегічне управління 

ресурсним потенціалом: концепція, 

механізм, стратегія : монографія. 

Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля.  

Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т ім. 

Альфреда Нобеля, 2014.             150 с. 

3. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Представити схему основних етапів 

стратегічного менеджменту 

2.Підготувати презентацію до теми. 

 

1. Нємцов В. Д., Довгань Л.Є 

Стратегічний менеджмент. К.: КПІ.  2001.  

557 с. 

2. Сумець О. М. Стратегія розвитку 

підприємства. Теорія, ситуації, приклади: 

Навчальний посібник. К.: ВД «Професіонал», 

2005.  320 с. 

3. Сорока Л.М., Балахонова О.В. 

Колективна монографія. Україна на шляху у 

пост-ринкову економіку. Актуальні 

проблеми економіки і менеджменту: теорія, 

інновації та сучасна практика: колективна 

монографія. / За ред. Кузнецова Е.А. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 340 с. (С. 238-254). 

 

Тема № 3. Середовище діяльності організації та його стратегічний аналіз.  

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття маркетингове середовище 

організації: особливості (невизначеність, 

складність, динамізм), структура  

2. Інструментарій аналізу середовища 

діяльності організації: матриця SWOT, 

матриця можливостей, матриця загроз, 

матриця профілю середовища, PEST-аналіз. 

3. Зовнішнє середовища підприємства 

побічного (непрямого) впливу.  

 

1) Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка 

М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  

376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stra

tehichnyi_menedzhment.pdf (дата звернення: 

24.08.2020). 

2) Гевко О.Б., Шведа Н.М. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


4. Оцінювання зовнішнього середовища 

прямого впливу. 

Стратегічне управління: Навчальний 

посібник. Для студентів усіх форм навчання 

напряму 6.030601 «Менеджмент» Тернопіль 

ФОП Паляниця В. А., 2016.  152 с 

3) Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

4) Івашків І.Р. Стратегічний 

маркетинг та маркетингова стратегія: 

сутність та взаємозв’язок. Наука й 

економіка. 2014. №. 2. С. 75–80.  

1.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття маркетингове середовище 

організації: особливості (невизначеність, 

складність, динамізм), структура  

2. Інструментарій аналізу середовища 

діяльності організації: матриця SWOT, 

матриця можливостей, матриця загроз, 

матриця профілю середовища, PEST-аналіз. 

3. Зовнішнє середовища підприємства 

побічного (непрямого) впливу.  

4. Оцінювання зовнішнього середовища 

прямого впливу 

6.  Вагнер І.М. SWOT-аналіз як інструмент 

стратегічного аналізу. Вісник Криворізького 

економічного інституту КНЕУ. 2009. С. 81–

84.  

7. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник.  

7-е видання.  К. : Лібра, 2010.  720 с. 

8. Дикань В. Л. Стратегічне управління: 

навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 

2013. 272 с.  

9. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с.  

10. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

11. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., 

Гриненко В. В.  Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

Х.: ХНАМГ, 2010. 279 с. URL:  

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_

п_35Н_2010.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Провести аналіз зовнішнього середовища  

підприємства (на вибір) за допомогою 

інструментів: матриця SWOT, матриця 

можливостей, матриця загроз, матриця 

профілю середовища, PEST-аналіз. 

1. Мармаза О. І.  Стратегічний 

менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2015. 103 с. 

2. Назарчук Т. В. Менеджмент 

організацій: навчальний посібник. К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. 560 с. 

URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh

ment_org.pdf  

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_п_35Н_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_п_35Н_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf


3. Петрицька О.С. Економічний аналіз: 

перспективи розвитку. Проблеми і 

перспективи економіки та управління. 2015. 

№. 3. С. 67–71.  

4. Пленкина В. В., Чистякова Г. А., 

Ленкова О. В. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. 

196 с. URL: http://elib.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/10/12SM.pdf 

 

 

Тема № 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства. 

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність стратегії. 

2. Модель системи стратегічного 

менеджменту.   

3. Стратегічний  набір підприємства. 

4. Стратегічна прогалина. 

5. Реалізація стратегічного плану, контроль 

та оцінка результатів  

1.  Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

2. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, 

М.Ю. Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

3. Аванесова Н. Е. Стратегічне 

управління підприємством та сучасним 

містом : теоретико-методичні засади : 

монографія. Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури.  Харків : Щедра садиба плюс, 

2015.  195 с 

4. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Сутність стратегії. 

2. Модель системи стратегічного 

менеджменту.   

3. Стратегічний  набір підприємства. 

4. Стратегічна прогалина. 

5. Реалізація стратегічного плану, 

контроль та оцінка результатів 

 

Ситуаційне завдання 

1. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

2. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, 

М.Ю. Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

3. Аванесова Н. Е. Стратегічне 

управління підприємством та сучасним 

містом : теоретико-методичні засади : 

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/10/12SM.pdf
http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/10/12SM.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


Перспективи просування на ринку 

компанії «Фокстрот». 

Компанія «Фокстрот» була заснована 

у 1993 р. і нині є лідером на українському 

ринку гуртових і роздрібних продажів аудіо-, 

відео-, побутової техніки та електроніки у 

мережевому сегменті. В компанії працює 

понад 1000 працівників, які у доповнення до 

базової освіти пройшли цільове навчання за 

спеціальними програмами підприємств-

виробників в Україні та за кордоном, що 

підтверджено іменними сертифікатами. 

На кінець 2005 р. мережа магазинів 

«Фокстрот» охоплювала 123 торговельних 

об'єкти, що розташовані у 62 обласних і 

районних центрах України. Сукупна 

торговельна площа магазинів мережі 

«Фокстрот» складає понад 73 тис. кв. м. 

Компанія «Фокстрот» завоювала довіру 

понад 60 компаній-виробників і є офіційним 

дилером таких провідних компаній, як LG, 

Daewoo, Samsung Electronics, Sony, Rhilips, 

Braun, Pioneer, JVC, ARDO, Canon, Thomas, 

Ariston, Indesit, Electrolux, Zanussi, Gorenie, 

Panasonic, Ufesa, Sharp, Hitachi, Candy, Bosch. 

Магазини мережі «Фокстрот» 

прагнуть відрізнятися широким 

асортиментом товарів, продуманою ціновою 

політикою, персональним підходом до 

кожного покупця. Дисконтні картки 

«Фокстрот», що діють у цій мережі, 

дозволяють оптимізувати витрати на купівлю 

побутової техніки і електроніки, а постійно 

діюча система скидок і спеціальних 

пропозицій спрямована на сприйняття 

покупцем вигідності придбання. 

Компанія «Фокстрот» здійснює 

продаж товарів у кредит, безкоштовну 

доставку техніки покупцям, гарантійне та 

післягарантійне обслуговування. Компанія 

має власний парк автомобілів, які 

доставляють товари на склади і в магазини, а 

також покупцям – до місця експлуатації. 

Своїми особливими рисами компанія 

«Фокстрот» вважає максимальну увагу до 

потреб клієнтів і постійну увагу до покупців. 

З метою підвищення якості обслуговування і 

забезпечення постійного зв'язку зі 

споживачами компанією створено 

монографія. Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури.  Харків : Щедра садиба плюс, 

2015.  195 с. 

4.Забродська Г. І., Забродська Л. Д., Пічугіна 

Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


інформаційний центр «Фокстрот», який 

надає інформацію про розташування 

найближчих торговельних точок цієї мережі, 

проведення поточних акцій, консультування 

з питань експлуатації побутової техніки та 

електроніки тощо. 

Стрімке зростання користувачів 

Інтернету в Україні дає можливість 

використовувати потужний комунікаційний 

засіб - web-сайт, який надає інформацію про 

новини компанії, наявні вакансії, електронні 

адреси фахівців компанії, адреси магазинів 

компанії «Фокстрот» тощо. 

Фахівці компанії вважають, що 

розроблена рекламна стратегія дозволяє 

інформувати покупців про унікальні переваги 

мережі магазинів «Фокстрот» і спеціальні 

пропозиції провідних фірм-виробників у цих 

магазинах. Використовуючи для рекламних 

кампаній усі можливі засоби масової 

інформації - телебачення, радіо, рекламу на 

транспорті, друковану рекламу, Інтернет - 

компанія «Фокстрот» вважається одним з 

найбільших українських рекламодавців. 

Захопивши сьогодні понад 25% 

українського ринку аудіо-, відео-, побутової 

техніки і електроніки у мережевому сегменті, 

компанія «Фокстрот» планує подальше 

збільшення обсягу продажів, активне 

регіональне розширення і подальше 

підвищення якості обслуговування клієнтів. 

ЗАПИТАННЯ 

1. Як змінюється ринок аудіо-, відео-, 

побутової техніки та електроніки в Україні та 

які його рушійні сили необхідно враховувати 

при формуванні стратегії діяльності? 

2. Чи можна вважати ринок аудіо-, 

відео-, побутової техніки та електроніки 

достатньо прогнозованим? Як можна оцінити 

стабільність тенденцій ринку? Яку 

інформацію для цього необхідно отримати і 

якими інформаційними джерелами 

скористатися? 

3. Які конкурентні переваги покладено 

в основу стратегії розвитку компанії 

«Фокстрот»? Чи є вони достатньо 

стабільними і оригінальними? 

4. Чи може компанія «Фокстрот» 

співпрацювати зі своїми конкурентами 



у певних сферах діяльності? Якщо так, 

то наведіть приклади. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект за питаннями (має бути 

представлений на семінарському занятті): 

1. Сутність стратегії. 

2. Модель системи стратегічного 

менеджменту.   

3. Стратегічний  набір підприємства. 

4. Стратегічна прогалина. 

5. Реалізація стратегічного плану, 

контроль та оцінка результатів 

 

1. Євдокимова Н. М., Батенко Л. П., 

Верба В. А. та ін. Економічне управління 

підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. Н. 

М. Євдокимової. Київ : КНЕУ, 2011. 327 с. 

URL: 

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryj

emstv/ekupidpr/. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

3. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, 

М.Ю. Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

4. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом: 

теоретико-методичні засади: монографія. 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури.  

Харків: Щедра садиба плюс, 2015.  195 с. 

 

 

Тема № 5. Стратегічне планування на підприємстві. 

        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Сутність стратегічного управління. Етапи 

стратегічного управління.  

2. Методи стратегічного управління.  

3. Система стратегічних, поточних та 

оперативних планів підприємства.  

4. Принципи стратегічного управління.  

5. Значення стратегічного управління 

діяльності підприємства в умовах 

нестабільності зовнішнього оточення.  

6. Підходи до організації стратегічного 

планування на підприємстві 

1. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, 

М.Ю. Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

2. Аванесова Н. Е. Стратегічне 

управління підприємством та сучасним 

містом : теоретико-методичні засади : 

монографія. Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури.  Харків : Щедра садиба плюс, 

2015.  195 с 

3. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv/ekupidpr/
https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv/ekupidpr/
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
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Семінарське заняття (4 год.): 

1. Сутність та етапи стратегічного 

управління.  

2. Методи стратегічного управління.  

3. Система стратегічних, поточних та 

оперативних планів підприємства.  

4. Принципи стратегічного управління.  

5. Значення стратегічного управління 

діяльності підприємства.  

6. Підходи до організації стратегічного 

планування на підприємстві 

 

  

1. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / 

За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, М.Ю. 

Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

2. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом : 

теоретико-методичні засади : монографія. 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури.  

Харків : Щедра садиба плюс, 2015.  195 с 

Забродська Г. І., Забродська Л. Д., Пічугіна 

Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_810455

97.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект у якому відобразити:  

 Методи стратегічного управління.  

 Система стратегічних, поточних та 

оперативних планів підприємства.  

 Принципи стратегічного управління.  

 Значення стратегічного управління 

діяльності підприємства в умовах  

 

1. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / 

За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, М.Ю. 

Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

2. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом : 

теоретико-методичні засади : монографія. 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури.  

Харків : Щедра садиба плюс, 2015.  195 с 

3. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

 

Тема № 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії 

підприємства. 

     

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1.Поняття про матричні методи в проведенні 

портфельного аналізу та його етапи.  

2. Матриця Бостонської консультаційної 

групи (БКГ) «зростання-частина ринку».  

 

1. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, 

М.Ю. Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


3. Багатофакторна портфельна матриця 

«Мак-Кінсі», «привабливість- 

конкурентоспроможність», матриця АДЛ 

(фірми Артура Д.Літла), інші матричні 

методи формування корпоративної стратегії 

підприємства  

4. Стратегічна сегментація ринку в процесі 

управління стратегічною позицією 

підприємства.  

5. Визначення реальної та потенційної 

ємності ринку  

  

 

2. Аванесова Н. Е. Стратегічне 

управління підприємством та сучасним 

містом : теоретико-методичні засади : 

монографія. Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури.  Харків : Щедра садиба плюс, 

2015.  195 с 

3. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

Семінарське заняття (4 год.): 

1.Поняття про матричні методи в проведенні 

портфельного аналізу та його етапи.  

2. Матриця Бостонської консультаційної 

групи (БКГ) «зростання-частина ринку».  

3. Багатофакторна портфельна матриця 

«Мак-Кінсі», «привабливість- 

конкурентоспроможність», матриця АДЛ 

(фірми Артура Д.Літла), інші матричні 

методи формування корпоративної стратегії 

підприємства  

4. Стратегічна сегментація ринку в процесі 

управління стратегічною позицією 

підприємства.  

5. Визначення реальної та потенційної 

ємності ринку  

Завдання: 

1.Дайте порівняльний аналіз методам 

стратегічного аналізу (бенчмаркінгу, SWOT-

аналізу,  SNV-аналізу, GAP-аналізу, PEST-

аналізу, LOTS-аналізу, матриця BCG, 

матриця МакКенсі та інші) обов’язкові 

позиції: сутність та особливості 

застосування, переваги, недоліки, доцільність 

використання в певних умовах. Результати 

подати у вигляді таблиці. 

 

 

1. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: 

Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип.  Львів: 

«Новий Світ – 2000», 2006. 388 с. 

2. Застосування інструментарію GAP-

аналізу у формуванні стратегії розвитку 

фінансового потенціалу туристичного 

підприємства. URL: 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/04/171.pdf. 

3. Особливості застосування бенчмаркінгу 

в Україні. URL:  

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/

74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Pr

oblems.pdf. 

4. SWOT-аналіз як основний інструмент 

стратегічного управління, його переваги і 

недоліки. URL: 

http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Econo

mics/58123.doc.htm 

5. Вагнер І.М. SWOT-аналіз як інструмент 

стратегічного аналізу. Вісник Криворізького 

економічного інституту КНЕУ. 2009. С. 81–

84.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти конспект за питаннями (має 

бути представлений на семінарському 

занятті); 

2.Оберіть будь-яке підприємство 

1. Яковенко О.І., Величко І.І. Практичні 

аспекти застосування SWOT-аналізу у 

процесі формування стратегії розвитку 

закладу вищої освіти. Приазовський 

економічний вісник: електронний науковий 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/171.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/171.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Problems.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Problems.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Problems.pdf
http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm
http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm


(організацію) та здійсніть оцінку його 

конкурентоспроможності з використанням 

одного з методів стратегічного аналізу.    

 

журнал. Випуск 1(18)2020. URL: 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-18 

2. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. 

/ За заг. ред. Бутка М.П., [М.П. Бутко, М.Ю. 

Дітковська, С.М. Задоржна та ін.]  К. : 

«Центр учбової літератури», 2016.  376 с.  

3. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління 

підприємством та сучасним містом : 

теоретико-методичні засади : монографія. 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури.  

Харків : Щедра садиба плюс, 2015.  195 с 

4. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування системи стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020 

 

Тема № 7. Сутність і сфера стратегічного маркетингу 

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Стан і стратегічні тенденції розвитку 

світової економіки. Ланцюг: потреби, запити, 

товари, ринки, споживачі.  

2. Мета стратегічного маркетингу. 

3. Стратегічний маркетинг як перша 

стадія життєвого циклу об’єктів та перша 

функція управління.  

4. Класифікація об’єктів стратегічного 

маркетингу.  

5. Структура системи стратегічного 

маркетингу. 

 

 

1. Гаркавенко С. С. Маркетинг: 

підручник.  7-е видання.  К. : Лібра, 2010.  

720 с. 

2. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

3. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-18
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Розкрийте послідовність процесу 

стратегічного маркетингу на 

підприємстві. Його складові. 

2. Стратегічне бачення підприємства: 

сутність та характерні риси. Спільні 

риси місії і стратегічного бачення. 

3. Розкрийте значення місії в 

стратегічному маркетингу 

Завдання 1 Складіть порівняльну 

таблицю стратегічних концепцій управління 

підприємством 

Завдання 2 Розробіть місію підприємства 

(організації) у будь-якій сфері діяльності 

1. Сумець О.М., Ігнатова М. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. Харьків: Міська 

друкарня, 2012. 140 с. 

2. Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А. 

Конкурентна стратегія підприємства: 

сутність та формування на основі оцінки 

рівня. Економіка: реалії часу. Науковий 

журнал.  2014.  № 2 (12). С. 6-13. URL: 

http://www.economics.opu.ua/files/archive/201

4/n2.html 

3. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. 

посібник. 2-ге вид., стереотип.  Львів: 

«Новий Світ – 2000», 2006. 388 с. 

4. Фатхутдінов Р. А., Осовська Г.В.  

Управління конкурентоздатністю 

організації: підручник.  Київ: Кондор, 2009. 

468 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання1 

Основними видами діяльності ЗАТ 

«Хмельницька кондитерська фабрика 

«КОНДФІЛ» є виробництво кондитерських 

виробів, оптова і роздрібна торгівля. 

Підприємство в своїй діяльності орієнтується 

на забезпечення високої ефективності 

виробництва, збільшення випуску 

високоякісної екологічно чистої, 

конкурентоспроможної продукції, оновлення 

технічної бази виробництва, наскільки 

можливе повне забезпечення потреб 

працівників підприємства. У підприємстві 

розробляється комплексний перспективний 

п’ятирічний план, у якому намічені основні 

напрями і темпи економічного, технічного і 

соціального розвитку підприємства. 

Відповідно до змін споживчого ринку, появи 

нових технологій, обладнання, пакувальних 

матеріалів план уточнюється і коригується. 

(Стратегії (а також процес стратегічного 

управління) можуть бути життєво важливими 

для організацій як своєю наявністю, так і 

своєю відсутністю. Мінцберг, 1987). 

Задоволення потреб споживачів декларовано 

пріоритетним напрямом діяльності фабрики. 

Так, аналіз кількості постійних споживачів 

виявив збільшення відсотка споживачів, що 

працюють з підприємством більше ніж один 

рік. Понад 50% споживачів – постійні 

1. Сумець О.М., Ігнатова М. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. Харьків: Міська 

друкарня, 2012. 140 с. 

2. Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А. 

Конкурентна стратегія підприємства: 

сутність та формування на основі оцінки 

рівня. Економіка: реалії часу. Науковий 

журнал.  2014.  № 2 (12). С. 6-13. URL: 

http://www.economics.opu.ua/files/archive/201

4/n2.html 

3. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: 

Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип.  Львів: 

«Новий Світ – 2000», 2006. 388 с. 

4. Фатхутдінов Р. А., Осовська Г.В.  

Управління конкурентоздатністю 

організації: підручник.  Київ: Кондор, 2009. 

468 с. 

 

http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html
http://www.economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html


клієнти підприємства, деяких загальна 

робота з підприємством об’єднує вже понад 7 

років. Уся діяльність ЗАТ «Хмельницька 

кондитерська фабрика «КОНДФІЛ» націлена 

на те, щоб кінцевим результатом її стало 

підвищення конкурентоспроможності 

продукції підприємства, зміцнення його 

позицій на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, освоєння нових ринків збуту, 

зростання добробуту працівників. 

 Завдання: 1) чи застосовує 

кондитерська фабрика стратегічний 

маркетинг у своїй діяльності? Якщо так, то 

яку стратегічну мету ставить перед собою 

підприємство і які стратегії застосовує?  

2) які інструменти стратегічного 

маркетингу можна запропонувати 

керівництву фабрики для ефективнішого 

управління підприємством і досягнення 

поставленої мети цілей?  

4. ЗАТ «Хмельницька макаронна 

фабрика» як лідер ринку визначило місію, 

бачення, систему цінностей і політику в 

сфері якості. Місія – об'єктивне 

передбачення розвитку ринку і максимальне 

задоволення потреб споживачів 

високоякісними макаронними виробами за 

доступними цінами. Бачення – ЗАТ 

«Хмельницька макаронна фабрика» – лідер у 

виробництві макаронних виробів в Україні. 

Якість товарів відповідає зарубіжним 

аналогам. Ці твердження щорічно 

аналізуються і переглядаються в рамках 

процесу планування 

Завдання:  

1) проаналізуйте місію ЗАТ 

«Хмельницька макаронна фабрика». Чи 

коректно вона сформульована?  

2) навіщо підприємство визначає не 

тільки місію, а й бачення  свого 

майбутнього? Чи не суперечать вони один 

одному?  

3) чи потрібно щорічно переглядати 

місію і бачення підприємства? 

 

 

 

 

 



Тема № 8. Маркетингова стратегічна сегментація 

        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Виникнення, сутність і зміст STP-

маркетингу. Етапи процесу сегментації 

ринку. 

2. Фактори та критерії сегментації. Принципи 

ефективної сегментації. 

3. Стратегії недиференційованого (масового), 

диференційованого та концентрованого 

маркетингу. 

4. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових 

ринків. 

  

 

1. Сумець О.М., Ігнатова М. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. Харьків: Міська 

друкарня. 2012. 140 с. 

2. Череп А.В.  Стратегічне планування і 

управління: навч. посібник. К.: Кондор, 2011.  

334 с.  

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Виникнення, сутність і зміст STP-

маркетингу. Етапи процесу сегментації 

ринку. 

2. Фактори та критерії сегментації. Принципи 

ефективної сегментації. 

3. Стратегії недиференційованого (масового), 

диференційованого та концентрованого 

маркетингу. 

4. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових 

ринків. 

Завдання 1  

Протягом останніх років за обсягами 

виробництва і збуту ВАТ «Вінниця-м’ясо» 

посідає перше місце серед 105 підприємств 

асоціації «Укрм’ясо». Підприємство розвиває 

зовнішньоекономічну співпрацю з 

іноземними партнерами з експорту-імпорту 

продукції, створення спільних підприємств, 

здійснення зустрічної торгівлі. Продукція 

підприємства реалізується в Росії, Німеччині, 

Італії, Польщі, Латвії. За допомогою широкої 

мережі магазинів фірмової та виїзної торгівлі 

постійно вивчається споживчий попит на 

продукцію підприємства, що дає можливість 

вносити оперативні зміни до асортименту для 

повнішого задоволення попиту різних 

проверстків населення Основні конкурентні 

переваги підприємства – це 

багатопрофільність виробництва, безвідходні 

1. Сумець О.М., Ігнатова М. 

Стратегічний маркетинг: навч. посіб. 

Харьків: Міська друкарня. 2012. 140 с. 

2. Череп А.В.  Стратегічне планування і 

управління: навч. посібник. К.: Кондор, 2011.  

334 с.  

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 



технології, висока якість продукції та 

широкий її асортимент, порядність та 

обов’язковість у 16 виконанні вимог 

замовника за системою «точно в термін», 

готовність до виконання свого призначення 

щодо збереження здоров’я нації. (Більшість 

компаній взагалі не мають стратегії. Вони 

просто говорять про неї, як звикли говорити 

про погоду. Хенедерсон, BCG, 1990 ) На 

підприємстві особлива увага надається 

розробленню політики якості продукції, 

екологічної, якості управління персоналом, 

якості при закупівлі. Продукція підприємства 

користується підвищеним попитом у 

споживача, про що свідчить розширення зони 

її реалізації в регіонах країни. Співпраця з 

фірмою «Макдональдс» розширює географію 

на всі об’єкти «Макдональдсу», відкриті в 

Україні. Внаслідок впровадження 

стратегічного підходу у ВАТ 

«Вінницям’ясо»: - обсяги виробництва 

зросли на 52%; - прибуток – на 101%; - 

продуктивність праці – на 60%; - середня 

заробітна плата – на 30%; - рекламацій на 

продукцію підприємства немає. 

 Завдання: 

1) на які ціннісні орієнтири спрямовує 

свою діяльність підприємство?  

2) визначте стратегічні напрями 

роботи підприємства, які допомагають йому 

досягти перелічених вище результатів.  

3) використання якої стратегії в майбутньому 

може стати гарантом перспективного розвитку 

підприємства 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти конспект за питаннями (має 

бути представлений на семінарському 

занятті) 

2. Написати реферат  до теми (на вибір) 

та підготуватись до його захисту 

 

 

1. Сумець О.М., Ігнатова М. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. Харьків: Міська 

друкарня. 2012. 140 с. 

2. Череп А.В.  Стратегічне планування і 

управління: навч. посібник. К.: Кондор, 

2011.  334 с.  

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

 



Тема № 9. Маркетингові стратегії зростання 

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

 

1. Стратегія виживання.  

2. Стратегія стабілізації.  

3. Стратегії росту: інтенсивного росту, 

інтегративного росту, диференціації.  

4. Методика вибору стратегії. 

 

 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Стратегія виживання.  

2. Стратегія стабілізації.  

3. Стратегії росту: інтенсивного росту, 

інтегративного росту, диференціації.  

4. Методика вибору стратегії. 

Завдання: 

1. Наведіть приклади застосування стратегії 

товарної диференціації в практичній 

діяльності відомих Вам фірм. 

2. Наведіть приклади практичного 

використання стратегії диференціації 

персоналу. 

3. Побудуйте позиційну схему (з 

урахуванням лише головних відомих Вам 

конкурентів) щодо таких різновидів ринків 

України: 

• ринок легкових автомобілів, 

• ринок вищих закладів освіти з економіки, 

• ринок комп'ютерів. 

Які стратегічні висновки можна зробити на 

основі побудованих позиційних схем? 

4. Наведіть приклади практичного 

застосування стратегій позиціонування на 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 



ринку України. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Наведіть приклади практичного 

застосування усіх різновидів маркетингової 

стратегії інтенсивного росту щодо фірми, яка 

виробляє смартфони. 

2. Наведіть приклади практичного 

застосування всіх існуючих різновидів 

стратегії диверсифікації щодо фірми, яка 

працює в такому 

бізнесі: 

• пошив одягу, 

• кондитерська, 

• супермаркети. 

 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

 

Тема № 10. Маркетингові стратегії диверсифікації 

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Диверсифікаційний ріст.  

2. Концентрична (вертикальна) 

диверсифікація.  

3. Горизонтальна диверсифікація.  

4. Конгломеративна диверсифікація. 

 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг 

та маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 2. 

С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Маркетингові стратегії 

диверсифікації. Стратегія концентричної 

диверсифікації.  

2. Стратегія горизонтальної 

диверсифікації.  

3. Стратегія конгломеративної 

диверсифікації.  

4. Переваги та недоліки стратегій 

диверсифікації. 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 2. 

С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: 

підручник.  К.: Каравела, 2019.  464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 



5. Наведіть приклади практичного 

застосування стратегії концентрації в 

діяльності відомих Вам фірм. 

Завдання 

До складу портфеля бізнесу фірми ―Х‖ 

входять три стратегічних господарські 

підрозділи – А, В, С. За даними, які наведені 

в таблиці, побудуйте матрицю Бостонської 

консультативної групи. Охарактеризуйте 

ринкові позиції СГП А,В,С та фірми ―Х‖ у 

цілому. Сформулюйте маркетингові стратегії 

фірми ―Х‖. 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Скласти конспект за питаннями (має 

бути представлений на семінарському 

занятті) 

 

 

 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

Тема №11  Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування 

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Різновиди маркетингових стратегій 

диференціації.  

2. Сутність позиціонування. Позиційна 

схема та етапи її побудови.  

3. Різновиди стратегій позиціонування.  

4. Значення і місце позиціонування в 

маркетинговій діяльності.  

1. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2015. 344 с.  

2. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Різновиди маркетингових стратегій 

диференціації. (Товарна диференціація. 

Сервісна диференціація. Диференціація 

персоналу. Іміджева диференціація.) 

2. Сутність позиціонування.  

3. Позиційна схема та етапи її побудови.  

4. Різновиди стратегій позиціонування 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 2. 

С. 75–80.  

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: 

підручник.  К.: Каравела, 2019.  464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 



(Надмірне позиціонування. Недостатнє 

позиціонування. Змішане позиціонування. 

Сумнівне позиціонування).  

5. Значення і місце позиціонування в 

маркетинговій діяльності. 

2015. 344 с.  

4. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти конспект за питаннями (має 

бути представлений на семінарському 

занятті) 

 

 

1. Аванесова Н. Е. Стратегічне 

управління підприємством та сучасним 

містом. Теоретико-методичні засади: 

монографія. Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури.  Харків : Щедра садиба плюс, 

2015.  195 с. 

2. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

3. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

Тема № 12. Маркетингові конкурентні стратегії  

       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Аналіз конкурентних переваг 

підприємства.  

2. Дослідження 

конкурентоспроможності продукції.  

3. Маркетингові конкурентні стратегії 

(Ринкові лідери. Челенджери. Послідовники. 

Нішери).  

4. Маркетингові стратегії ринкового 

лідера, челенджерів, послідовників, нішерів. 

 

1. Балабанова, Стратегічний маркетинг: 

підручник / за ред. Л. В. Балабанова. Київ : 

Центр учбової літератури, 2012. 631 с. 

2. Портер М. Конкурентная стратегия. 

Методика анализа отраслей и конкурентов , 

М.: Альпина Паблише, 2014. 589 с. 

3. Сумець О.М., Ігнатова М. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. Харьків: Міська 

друкарня, 2012. 140 с. 

4. Череп А.В.  Стратегічне планування і 

управління: навч. посібник. К.: Кондор, 2011.  

334 с.  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Алгоритм формування конкурентної 

переваги. Характерні риси конкурентної 

переваги підприємства.  

2. Життєвий цикл конкурентної переваги 

підприємства.  

3. Маркетингова конкурентна стратегія 

цінового лідерства, : сутність і логіка.  

4. Маркетингова конкурентна стратегія 

диференціації: сутність, переваги, недоліки.  

5. Маркетингова конкурентна стратегія 

ринкової ніші: переваги, недоліки, умови 

практичного застосування. 

1. Портер М. Конкурентная стратегия. 

Методика анализа отраслей и конкурентов , 

М.: Альпина Паблише, 2014. 589 с. 

2. Сумець О.М., Ігнатова М. 

Стратегічний маркетинг: навч. посіб. 

Харьків: Міська друкарня, 2012. 140 с. 

3. Череп А.В.  Стратегічне планування і 

управління: навч. посібник. К.: Кондор, 

2011.  334 с.  

4. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с.  

 



6. Маркетингові конкурентні стратегії за 

стадіями життєвого циклу товару. 

7. Маркетингові конкурентні стратегії 

за агресивністю ринкових дій підприємства. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти конспект за питаннями (має 

бути представлений на семінарському 

занятті) 

2. Керівники багатьох малих підприємств 

України не визнають необхідності 

використання в своїй діяльності 

стратегічного маркетингу.  

Завдання: наведіть аргументи на користь 

стратегічного маркетингу. Як можна ввести 

стратегічний маркетинг у малій фірмі, що 

має обмежені кадрові та фінансові ресурси?  

 

 

1. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с.  

2. Крикавський Є.В. Стратегічний 

маркетинг: навч. посіб. / за ред. Є. В. 

Крикавський. Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 255 с. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

Варіант 1 
1. Технологія формування бюджету прямих матеріальних витрат.  

2. Управління інвестиційним портфелем підприємства.  



Задача 1 

Визначити вивільнену суму нормованих оборотних засобів, якщо в результаті 

впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилася на 10 

днів. За планом завод має реалізувати продукції на 20 млн грн. при середньорічному залишку 

нормативних оборотних засобів 5 млн грн. Дайте оцінку щодо ефективності впровадження 

заходів підвищення ефективності діяльності організації 

Задача 2 
Підприємство "Ольвія" для одержання кредиту подало баланс із такими даними                   

(табл. 1). 

Таблиця 1 

 

Показник На 01.01 На 01.04 

Виробничі запаси 22 523 33 792 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі 92 432 

Малоцінні і швидкозношувані предмети 241 458 

Незавершено виробництво —  

Витрати майбутніх періодів — 39 

Готова продукція 4 517 33 431 

Товари 6 61.2 6 582 

Товари відвантажені і не оплачені в строк 14 312 36 406 

Розрахунки з дебіторами 2 343 16 056 

Короткострокові фінансові вкладення 3 000 2 000 

Каса 14 6 

Розрахунковий рахунок 956 1 388 

Інші грошові кошти 16 21 

Довгострокові кредити банку — — 

Розрахунки з кредиторами 34 024 107 746 

 

Визначити коефіцієнт загальної і абсолютної ліквідності та зробити висновки про 

кредитоспроможність підприємства; дайте рекомендації щодо укладання кредитного 

договору 

Форма підсумкового контроля: екзамен. 

Екзамен проводиться у тестовій формі на платформі Moodle.  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

Приклад тестових завдань: 

 

1. Стратегія маркетингу – це: 

 а) устав підприємства;  

б) план і програма маркетингової діяльності; 

 в) комплекс довгострокових базових маркетингових рішень та принципів; 

 г) маркетинговий розділ бізнес-плану.  

2. Метою стратегічного маркетингу є:  



а) відстеження еволюції заданого ринку, виявлення існуючих чи потенційних ринків або 

їх сегменту на основі аналізу потреб, які потрібно задовольняти;  

б) уточнення місії, визначення цілей розвитку, розробка стратегії розвитку компанії та 

ін.; в) виявлення потреб, які компанія буде задовольняти; 

 г) формування іміджу фірми.  

3. Публічна мета діяльності компанії – це: 

 а) підвищення суспільного блага;  

б) місія фірми;  

в) стратегія фірми;  

г) головна мета діяльності компанії.  

4. Розподілення за кроками процесу стратегічного планування в маркетингу:  

а) розробка загальної стратегії;  

б) визначення механізму контролю;  

в) проведення маркетингового дослідження; 

 г) визначення цілей компанії.  

5. Переваги компанії перед конкурентами, які засновані на відмінних якостях товарів, 

що утворюють цінність для покупця – це: 

 а) зовнішні; 

 б) внутрішні;  

в) короткострокові;  

г) відмінні.  

6. Процес, який здійснюється фірмою з ринковою орієнтацією з метою досягнення 

показників, які перевищують середньоринкові шляхом систематичного проведення політики 

створення товарів та послуг і забезпечують споживачів товарами більш високої споживчої 

цінності, ніж у конкурентів: 

 а) товарна політика;  

б) стратегічний маркетинг; 

 в) оперативний маркетинг;  

г) конкурентна боротьба.  

7. Цілі за обсягами продажу не можуть виражатися в:  

а) грошових одиницях;  

б) відсотках до оборотного капіталу; 

 в) натуральних показниках; 

 г) грошових одиницях та натуральних показниках.  

8. Активний комерційний процес з короткостроковим горизонтом планування, 

спрямований на вже існуючі ринки та має за мету отримати заданий обсяг продажів шляхом 

використання тактичних заходів, які відносяться до товару, збуту, ціни та комунікацій: 

 а) маркетингова стратегія;  

б) товарний маркетинг;  

в) операційний маркетинг;  

г) оперативний маркетинг.  

9. Одним з видів базової стратегії є:  

а) стратегія лідера; 

 б) стратегія, наступна за лідером;  

в) стратегія диференціації;  

г) стратегія зростання.  

10. На внутрішніх конкурентних перевагах заснована стратегія: 

 а) економії на витратах;  

б) диференціації;  



в) лідера; 

 г) ні однієї з названих.  

11. До плюсів стратегії лідерства за рахунок економії на витратах відносяться:  

а) інфляція витрат знижує здатність фірми підтримувати різницю в цінах;  

б) захист проти сильних покупців;  

в) здатність протистояти конкурентам в ході цінової війни;  

г) дозволяє досягти високої частки ринку в цільовому сегменті, але завжди веде до 

малої частки ринку в цілому.  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та 

підсумкового контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-

zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться 

у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,4 

10 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

50 балів 

(підсумковий  

контроль) 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

26 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна 

та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання роботи з Internet джерелами є здатність студента збирати 

джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання 

поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела.  



 

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

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. 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 і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

 

Тематика рефератів: 

1. Сутність та зміст понять «стратегія», «стратегічний менеджмент».  

2. Передумови необхідності стратегічного менеджменту.  

3. Піраміда стратегій (за А. Томпсоном та Дж. Стріклендом).  

4. Методологічні основи стратегічного менеджменту.  

5. Цільова підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

6. Забезпечуюча підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

7. Керуюча підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

8. Керована підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

9. Прямі та зворотні зв'язки у системі стратегічного менеджменту.  

10. Задачі стратегічного менеджменту (по М. Портеру) 

11. Кон'юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії у період уповільнення росту 

ринку.  

12. Кон'юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії у період застою на ринку.  

13. П'ять сил конкуренції (за М. Портером).  

14.  Конкурентоспроможність та її ієрархія.  

15.  Конкурентоздатність продукції.  

16.  Багатокутник та радар конкурентоспроможності.  

17.  Показники рівня конкурентоспроможності.  

18.  Конкурентний потенціал фірми.  

19.  Національний ромб конкурентоспроможності країни.  

20.  Конкурентні переваги. Передумови виявлення конкурентних переваг.  

21.  Класичний ромб конкурентних переваг (за М Портером).  

22.  Джерела зародження та фактори утримання конкурентних переваг.  

23. Система маркетингу в управлінні фірмою. 

24. Створення нового товару і маркетингова діяльність. 

25. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність. 

26. Конкурентоспроможність товару і маркетинг. 

27. Комплексне дослідження ринку як початкова функція системи маркетингу. 

28. Інформаційне забезпечення комплексного дослідження ринку. 

29. Методи виявлення первинних джерел інформації. 

30. Мотиваційний аналіз поведінки покупців. 

31. Сегментація ринку. 

 

 



              


