
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Код:  

 

Тип: варіативна 

 

Рівень: третій (PhD) 

 

Семестр, в якому викладається: 4-й 

 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

Лектор (викладач): Плотницька С.І. 

 

Результати навчання: здатність аналізувати та структурувати проблеми підприємства, 

формувати управлінські рішення, управляти підприємством через функції планування та 

контролювання шляхом впровадження сучасних концепцій, методів та інструментів; здатність 

планувати стратегічний аналіз та обґрунтовувати маркетингові стратегії за напрямами такого 

аналізу. 

 

Дисципліни, на які спирається: Менеджмент і адміністрування, Управління розвитком 

соціально-економічних систем, Фінансовий менеджмент. 

 

Зміст: ЗМ 1. Маркетинговий аналіз. ЗМ 2. Маркетингові стратегії. 

 

Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни 

вивчаються в процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні самостійної роботи з 

навчальною літературою та на практичних заняттях. Серед методів навчання 

використовуються: cловесні, наочні, практичні, аналітичні, синтетичні, пояснювально-

ілюстративні, дослідницькі методи та методи проблемного викладу навчального матеріалу.  

 

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

Type and title: STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT 

 

Code: 

 

Type: elective 

 

Level: the third level (PhD) 

 

Semester when the discipline is delivered: 4th 

 

Number of ECTS credits allocated: 5 

 

Name of lecturer(s): S. Plotnytska  

 

Learning outcomes: Ability to analyze and structuring enterprise problems, to formulate managerial 

decisions, manage the enterprise through planning and control functions implementing the modern 

concepts, methods and tools. The ability to plan a strategic analysis and elaborate marketing strategies 

based on the analysis. 

 

Disciplines are based on: Management and Administration, Management of Social and Economic 

Systems Development, Financial Management, Corporate Governance. 

 

Contents: Content Module 1: Marketing Analysis. Content module 2: Marketing Strategies. 

 

Teaching forms and methods: Theoretical and practical principles of the discipline are studied at 

the lecture course and during the independent work with literature and on practice. Methods of study 

are verbal, visual, practical, analytical, synthetic, explanatory and illustrative, research methods and 

others. 

 

Language of instruction: Ukrainian 

  



Информационная справка 

 

Тип и название: Учебная дисциплина СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Код: 

 

Тип: Вариативная  

 

Уровень: третий (PhD) 

 

Семестр, в котором преподаётся: 4-й 

 

Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

Лектор (преподаватель): Плотницкая С.И. 

 

Результаты обучения: способность анализировать и структурировать проблемы 

предприятия, формировать управленческие решения, управлять предприятием посредством 

функций планирования и контроля, а также внедрения современных концепций, методов и 

инструментов; способность планировать стратегический анализ и обосновывать 

маркетинговые стратегии по направлениям такого анализа. 

 

Дисциплины, на которые опирается: Менеджмент и администрирование, Управление 

развитием социально-экономических систем, Финансовый менеджмент. 

 

Содержание: СМ 1. Маркетинговый анализ. СМ 2. Маркетинговые стратегии. 

 

Формы и методы обучения: Теоретические, расчетные и практические положения 

дисциплины изучаются студентами в процессе работы над лекционным курсом, при 

выполнении самостоятельной работы с учебной литературой. Среди методов обучения 

используются: cловесные, наглядные, практические, аналитические, синтетические, 

объяснительно-иллюстративные, исследовательские методы и методы проблемного 

изложения учебного материала. 

 

Язык обучения: украинский 
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