
1. Назва модуля: Стратегічний маркетинг 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.01_2 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5); 

аудиторні години – 50 (лекцій – 24, практичних занять – 26) 
6. Лектор: Стрілець Валентина Михайлівна – старший викладач 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: сутність та основні категорії стратегічного маркетингу, класифікацію 

маркетингових стратегій, рівні стратегічного маркетингового планування, фактори 
та критерії сегментації, чинники формування конкурентних переваг; методологічні 
та теоретико-методичні основи стратегічної маркетингової діяльності 
підприємства; наукові основи  її формування та обґрунтування; 

уміти: розраховувати ринкову частку, здійснювати аналіз маркетингового 
середовища, застосовувати матричні методи вибору стратегій, розробляти їх у 
певній стратегічній ситуації проводити сегментування ринку, побудову позиційної 
схеми, обґрунтування конкурентних переваг підприємства на ринку. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: стратегічний маркетинг;  
кореквізити: аналіз маркетингової діяльності підприємства. 
10. Зміст модуля:  

Сутність і сфера стратегічного маркетингу. Аналіз маркетингового середовища. 
Маркетингова стратегічна сегментація. Формування і вибір цільових сегментів 
підприємства.  Маркетингові стратегії зростання. Маркетингові стратегії 
диверсифікації. Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу 
підприємства. Визначення конкурентних переваг фірми. Маркетингові стратегії 
диференціації та позиціювання. Маркетингові конкурентні стратегії. 

10. Рекомендована література: 
1. Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг. [текст]: підручн./ 

Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В.. – К.: Центр учбової літератури, 
2012. – 612 с.  

2. Василенко В.А. Стратегічне управління: навч. посібник / В.А. 
Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: Знання, 2003. – 110 с. 

3. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. 
Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: ЦУЛ, 2009. 

4. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Н.В. Куденко. 
Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ 2006. –152 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 


