
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
 

 

 

Кафедра маркетингу,  

підприємництва і торгівлі 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

до виконання курсової роботи з  дисципліни  

 

„СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ” 

 

для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» 

СВО Магістр 

денної та заочної форми навчання 

 

 

 

 
 

 

Затверджено  

Радою зі спеціальності 075 «Маркетинг»,  

076 «Підприємництво, торгівля і  

біржова діяльність»  галузі знань  

07 «Управління та адміністрування» 

протокол № 6 від 29.06. 2020 рік 

 

 

 

Одеса ОНАХТ 2020 



 2 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Стратегіч-

ний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» СВО Магістр денної 

та заочної форми навчання/Укл. О.О. Голубьонкова, Г.М. Лозовська, М.Г. Брайко, 

А.В. Лазуткіна. – Одеса, ОНАХТ, 2020. – 20 с. 

 

 

 

 

Укладачі: О.О. Голубьонкова, к.е.н., доц. 

Г.М. Лозовська, к.е.н., доц. 

М.Г. Брайко, ст. викл. 

А.В. Лазуткіна, к.е.н., ст. викл. 

 

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедри маркетингу, підприємництва і 

торгівлі В.В. Лагодієнко, д-р. екон. наук, проф.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Вступ 

Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та стра-

тегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає в розробленні маркетин-

гової стратегії для досягнення маркетингових цілей фірми з урахуванням ринкових 

вимог та можливостей фірми. 

Курсова робота з дисципліни «Стратегічний маркетинг» виконується з метою 

практичного закріплення теоретичних знань, отриманих протягом вивчення даного 

курсу. 

Під час її виконання студент має продемонструвати теоретичні знання та 

практичні навички з даної дисципліни та дисциплін, які її забезпечують, а саме: 

маркетинг, маркетингові дослідження, товарна політика, маркетингові комунікації.  

Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегі-

чний маркетинг» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентно-

сті та програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі 

спеціальності 075 Маркетинг та освітньо-професійній програмі «Маркетинг» під-

готовки магістрів. 

Загальні компетентності: 
ЗК1 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК7 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК8 Здатність розробляти проекти та управляти ними 

ЗК9* Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних міркувань 

і принципів академічної доброчесності 

ЗК10* Навички тайм-менеджменту, календарного планування 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК3 Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів 

у сфері маркетингу. 

СК5 Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здій-

снення маркетингового аналізу та прогнозування. 

СК6 Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою 

діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі. 

СК7 Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта 

та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків. 

СК8 Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати ре-

зультативність і ефективність її функціонування. 

СК11* Здатність впроваджувати маркетингові технології в діяльність ринкових 

суб’єктів на основі людиноцентрічного підходу та міжнародних соціальних тен-

денцій, національних та регіональних програм розвитку 

 

Програмні результати навчання: 
ПРН 3 Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/075m-m2020.pdf
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результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умо-

вах невизначеності. 
ПРН 4 Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням 

крос-функціонального характеру її реалізації. 
ПРН 
11 

Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати 

його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта. 
ПРН 
12 

Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом 

задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. 
ПРН 
17* 

Формувати та удосконалювати маркетингові технології діяльності харчових та пе-

реробних підприємств, рекреаційних закладів на основі людиноцентричного підхо-

ду з врахуванням міжнародних соціальних тенденцій, національних та регіональних 

програм розвитку 

 

Задача даних методичних вказівок – надати студенту допомогу щодо струк-

тури, змісту та оформлення курсової роботи, а також допомогти грамотно органі-

зувати працю над нею. 

Основні цілі курсової роботи:  

1. Систематизувати, розширити та закріпити у студентів теоретичні знання 

та практичні навички з дисципліни, застосувати їх при рішенні конкретних еконо-

мічних, технічних та виробничих задач.  

2. Розвинути навички ведення самостійної роботи та опанувати методику 

стратегічних маркетингових досліджень та прийняття маркетингових рішень при 

вирішенні проблем та питань, що підлягають розробці в курсовій роботі.  

3. Виявити підготовленість студентів для самостійної роботи в умовах су-

часного ринку. 

Основними завданнями курсової роботи є:  

а) розробка загальної та ділової (конкурентної) стратегії підприємства;  

б) визначення перспективних для розвитку СЗГ та розробка для них системи 

маркетингових стратегій;  

в) презентація результатів аналізу та досліджень.  

 
I. Вимоги до курсової роботи 

1. Курсова робота – це форма індивідуальної роботи студентів над конкрет-

ною проблемою діючих вітчизняних підприємств в ході виконання якої студентом 

мають бути застосовані сучасні теоретико-методологічні положення маркетингової 

теорії.  

2. Процес виконання курсової роботи включає декілька етапів, а саме:  

- вибір теми;  

- складання плану та графіку;  

- аналіз теоретичного матеріалу;  

- аналітико-дослідницька робота;  

- оформлення роботи;  

- підготовка презентації отриманих результатів;  

- захист  курсової роботи.  
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3. Тема курсової роботи: Розробка системи маркетингових стратегій підпри-

ємства___ (на прикладі ___(назва продукції або ТМ)). Тема курсової роботи обира-

ється таким чином, щоб потім стати основою для написання курсових робіт по 

споріднених дисциплінах, які в сукупності мають утворити основу кваліфікаційної 

роботи студента.  

4. Робота виконується на прикладі конкретного підприємства (фірми), що 

працює на певному товарному ринку чи ринках, один з яких обирається для дослі-

дження.  

5. Обсяг роботи (її основної частини) може коливатися від 35 до 45 сторінок 

комп`ютерного тексту.  

6. Курсова робота повинна носити комплексний характер, тобто, при її вико-

нанні повинні розглядатися економічні, організаційно-правові, техніко-

технологічні та соціальні сторони функціонування об`єкту дослідження (підприєм-

ства).  

7. Курсова робота повинна базуватись на реальних фактах та носити творчий 

характер. Студент, працюючи над роботою, повинен продемонструвати своє вмін-

ня самостійно вирішувати достатньо складні маркетингові управлінські проблеми.  

8. Пропозиції та висновки роботи повинні мати високий рівень обґрунтуван-

ня, що забезпечується використанням статистичної інформації, коректним вибором 

методологічного апарату.  

9. Текст повинен бути відредагованим, стилістично витриманим.  

До структури і змісту курсових робіт ставляться вимоги як до наукової праці 

(ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення). 

 

II. Об`єкт, суб’єкт та предмет курсової роботи 

Об`єктом дослідження є ринок, на якому підприємство веде господарську ді-

яльність, саме підприємство та товар.  

Суб’єктами дослідження є активні суб’єкти маркетингового середовища під-

приємства (споживачі, конкуренти тощо).  

Предметом дослідження є маркетингова діяльність підприємства на обрано-

му ринку та теоретико-методологічні засади прийняття стратегічних маркетинго-

вих рішень. 

 

IІІ. Тематика курсових робіт 

Тема курсової роботи обирається таким чином, щоб не було повторів. Якщо 

робота виконується по одному підприємству, то різними мають бути продукти, то-

ргові марки або стратегічні зони господарювання (СЗГ).      

Товаром, що обирається, може бути товари підприємств України, а також 

можуть бути розробки технологічних кафедр Одеської національної академії хар-

чових технологій”, технопарків, інноваційних центрів тощо.  

 

ІV. Зміст і структура курсової роботи 

Курсова робота повинна складатися з наступних пунктів:  

- Титульний аркуш (додаток А).  
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- Лист завдання (додаток Б).  

- Зміст.  

- Вступ.  

- Перелік основних позначень.  

- Основна частина (розділи) курсової роботи.  

- Висновки та рекомендації.  

- Перелік використаних джерел.  

- Додатки.  

 

V. Вимоги до структурних елементів курсової роботи 

5.1 Вступ 

Коротко розкривається сутність і сучасний стан ринку та підприємства, об-

ґрунтовується актуальність (доцільність) виконання теми, надається стисла харак-

теристика майбутньому об'єкту дослідження, наводяться мета та завдання дослі-

дження. Обсяг вступу до 3-х аркушів тексту. Вступ розташовують на окремій сто-

рінці. 

 

5.2 Основна частина (розділи) курсової роботи 

Суть основної частина курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на 

розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. Кожний 

пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. 

Кожний пункт має починатися зі стислого теоретичного матеріалу (методики, 

методичних підходів тощо, які використовуються у роботі) – обсягом 1-2 сторінки, 

з обов’язковим посиланням на літературне джерело. 

Зразок плану основної частини курсової роботи (може бути деталізований, 

змінений у послідовності, уточнений по окремих позиціях за умов погодження з 

керівником) 

1. Стратегічний аналіз маркетингового середовища підприємства  

1.1. Аналіз мікро та макросередовища 12-15 стор. 

1.2. Аналіз конкурентного середовища 10-12 стор. 

2. Портфельний аналіз та функціональні стратегії  

2.1. Портфельний аналіз СЗГ 13-17 стор. 

2.2. Розробка системи маркетингових стратегій 12-14 стор. 

 

Розділ 1. Стратегічний аналіз маркетингового середовища підприємства.  

При написанні першого розділу курсової роботи студент повинен буде отри-

мати наступну інформацію, що стосується об’єкта дослідження: 

– статут та історична довідка про підприємство; 

–  стислий опис галузі, до якої належить підприємство, що розглядається; 

–  фінансова звітність підприємства: форма № 1 «Баланс» і форма №2 «Звіт 

про фінансові результати» за три роки, форма № 5 «Примітки до фінансо-

вої звітності»; 

–  організаційна структура підприємства; 

–  дані про чисельність працівників підприємства за останні три роки; 

–  дані про основних конкурентів підприємства; 
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– дані про постачальників підприємства. 

Починати роботу слід з загальної характеристики підприємства (перелік пи-

тань узгоджується з керівником курсового проекту): 

1. Історія підприємства, дата створення, місце знаходження. 

2. Організаційно-правова форма підприємства (ПАТ, ПрАТ, ТОВ тощо). 

3. Форма власності підприємства (колективна, державна, приватна і т. ін.) 

4. Організаційна структура підприємства з переліком функцій підрозділів, 

опис чисельності робітників підприємства. 

5. Характеристика галузі, до якої належить підприємство. 

6. Інформація про продукцію (послуги), яку виробляє підприємство. 

7. Основні групи споживачів (клієнтів) продукції підприємства. 

8. Опис основних конкурентів підприємства. Частка ринку (сегмент або стра-

тегічна зона господарювання), яку займає підприємство та частка ринку, яку зай-

мають основні конкуренти підприємства (при наявності інформації). 

9. Опис основних постачальників стратегічних ресурсів підприємства (матері-

альні, фінансові, трудові, інформаційні, технологічні та ін.). 

Аналіз макросередовища доцільно виковувати за допомогою певних методик, 

наприклад PESTEL (STEP) аналізу з оцінкою впливу факторів у балах. 

Результатом аналізу мікро та макросередовища підприємства є висновок про 

загальний стан ринку та підприємства, на підставі якого визначається найбільш 

доцільна загальна стратегія розвитку підприємства в цілому: зростання, стабіліза-

ції або виживання. 

 Аналіз конкурентного середовища проводять зазвичай за допомогою моделі 

п’яти конкурентних сил М.Портера, оцінюючі ступінь впливу кожної з конкурент-

них сил у балах. Допоміжним інструментом для даного аналізу є розрахунок індек-

су Херфіндела-Хіршмана. 

Для визначення оптимальної конкурентної (ділової) стратегії підприємства, 

необхідно вивчити запити та очікування споживачів стосовно даного товару (що 

важливіше споживачеві: вартість, якість, асортимент або індивідуальний підхід 

тощо); визначити амбіції керівництва підприємства та його наявний потенціал. Ре-

зультатом буде обрана за допомогою матриці М. Портера конкурентна (ділова) 

стратегія підприємства. 

Розділ 2. Портфельний аналіз та функціональні стратегії. Після визначення 

характеру конкурентної поведінки підприємства на ринку, необхідно виокремити 

його стратегічні зони господарювання (СЗГ), визначити найбільш перспективні 

для розвитку и сфокусувати на них маркетингові зусилля. 

Перспективність розвитку СЗГ доцільно визначати за допомогою певних ме-

тодів портфельного аналізу: матриці БКГ, МакКінсі тощо. 

За умов неможливості побудови матриць, доцільно побудувати карти страте-

гічних груп або інші інструменти аналізу перспективних напрямків розвитку. 

Визначивши одну або дві перспективних СЗГ, на наступному етапі студент 

розробляє комплекс функціональних маркетингових стратегій: товарну, цінову, 

каналів розподілу та комунікаційну. 

Товарну стратегію доцільно розробляти за допомогою матриці І.Ансоффа 

«Товар-ринок». 
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Всі стратегії мають бути обґрунтованими. Структурно-логічна схема курсової ро-

боти надана у Додатку Д. 

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених пи-

тань, а також конкретні пропозиції практичного характеру. Також необхідно ви-

значити та аргументувати запропоновану систему стратегій. Рекомендації повинні 

бути розроблені студентом самостійно на підставі аналітичного і практичного дос-

віду, отриманого в результаті проведення дослідження. 

При складанні плану конкретної курсової роботи треба враховувати, що наве-

дені позиції принципового плану сформульовані стосовно їх смислу.  В конкретній 

курсовій роботі вони переформулюються згідно тематики дослідження і його пре-

дмети, зберігаючи при цьому смисл і призначення. 

У додаток виносяться аналітичні дані, що були використані в ході роботи, але 

їх наявність в тексті безпосередньо не наближує до вирішення задач.  

5. 3 Список використаних джерел 

До списку літературних джерел включають усі використані джерела (15-20 

найменувань), зокрема обов’язковими є декілька джерел англійською мовою.  

Перелік джерел, на які є посилання в курсовій роботі, наводять у кінці тексту 

роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути по-

силання. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: 

у порядку посилань у тексті, у алфавітному порядку прізвищ перших авторів, у 

хронологічному порядку. 

Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 8302:2015  Інформація та документація. 

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання). 

5. 4 Додатки 

За необхідності до додатків може бути включений допоміжний матеріал, не-

обхідний для повноти сприйняття роботи: 

- додаткові ілюстрації або таблиці; 

- матеріали, які через великий обсяг не можуть бути внесені до основної час-

тини. 

Додатки повинні бути тісно пов'язані з основною частиною курсової роботи 

та доповнювати її. На додатки обов’язково робляться посилання в основному текс-

ті. 

VI. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

 

6.1 Загальні вимоги 

Курсова робота має бути виконана рукописним або комп'ютерним способом. 

Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали із 

розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (з висотою знаків не менше 1,8 мм). 

Розміри поля: верхнє та нижнє 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм., 14 шрифтом 

Тimes New Roman, відступ тексту 1,25 см. 

Обсяг основного тексту орієнтовно має складати 35-45 сторінок рукописного 

або 25-30 сторінок машинописного тексту, з них більше за 80% мають припадати 

на аналітичну частину. 
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Окремі слова та формули, які вписуються до надрукованого тексту, мають 

бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густину, власні імена 

наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні – обов'язково). 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі 

написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фар-

бою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмен-

ту малюнка) машинописним способом або від руки. Допускається наявність не бі-

льше двох виправлень на одній сторінці. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та 

підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИ-

СНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують ве-

ликими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують малень-

кими літерами зокрема першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці заго-

ловка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розді-

ляють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 1,5 інтервали. 

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

До загального обсягу роботи входять додатки, список використаних джерел, 

таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.  

6.2 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, і 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без 

крапки в кінці. 

Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки, список викорис-

таних джерел не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати: "1. 

ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ".  

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не став-

лять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у 

межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядко-

вого номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу не 

повинна стояти крапка, наприклад "2.3" (третій підрозділ другого розділу). Потім у 

тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту складаєть-

ся з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В 

кінці номера не повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2" (другий пункт третього 

підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 
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Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно пода-

вати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Рисунки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включа-

ють до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри 

якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповід-

них місцях після згадування в тексті і або у додатках. 

Рисунок позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, 

за виняткам рисунків, поданих у додатках. Номер рисунка повинен складатися з 

номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка. На-

приклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер рисунка, його назва і 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під рисунком. Якщо в роботі пода-

но один рисунок, то його нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в 

межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2. –" (друга 

таблиця першого розділу). 

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер 

формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, 

між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на 

рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула тре-

тього розділу). 

6.3 Рисунки 

Кожен рисунок має відповідати тексту, а текст – рисунку. Назви рисунків ро-

зміщують після їхніх номерів. При необхідності рисунки доповнюють пояснюва-

льними даними. В тексті повинна бути посилання на рисунок.  

Приклад оформлення рисунка: За результатами проведеного стратегічного 

аналізу, ми побудували матрицю Бостонської консультативної групи для трьох 

стратегічних зон господарювання (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 – Матриця БКГ ділового портфелю ТОВ «Солодка мрія» 
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6.4 Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують си-

метрично до тексту. Назва і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не 

підкреслюють. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чи-

ном, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з по-

воротом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна 

переносити на інший аркуш. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна заміняти лапками. Якщо з двох або більше слів, то при першому по-

вторенні його замінюють словами "Те ж саме", а далі лапками. Ставити лапки за-

мість цифр, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. 

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому 

ставлять прочерк. 

 

Приклад оформлення таблиці: 

Склад маркетингових стратегій, що пропонують фахівці, надано у табл.2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Маркетингові стратегії згідно з матрицею Бостонської консуль-

тативної групи [14] 
Стратегія Сутність Обсяг необхід-

них 

інвестицій 

Застосовується для: 

Інтенсифікація зу-

силь 

(росту) 

 

Вкладання коштів у ма-

ркетингову діяльність з 

метою підвищення рин-

кової частки СЗГ 

Найбільший Перспективних «знаків пи-

тання» 

Перспективних «собак» 

 

Якщо таблиця переноситься на другий аркуш: 

Продовження табл. 2.2 
Стратегія Сутність Обсяг необхід-

них 

інвестицій 

Застосовується для: 

Підтримання 

конкурентних пе-

реваг 

 

Вкладання коштів у ма-

ркетингову діяльність з 

метою збереження рин-

кової частки СЗГ 

Великий «Зірок» 

Сильних «дійних корів» 

Збір урожаю 

 

 

Зменшення маркетинго-

вих зусиль 

Незначний Слабких «дійних корів» 

Неперспективних «знаків 

питання» 

«Собак» 

Елімінація 

 

 

Виключення СЗГ зі 

складу портфеля бізнесу 

Нульовий Неперспективних «знаків 

питання» 

«Собак» 
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6.5 Формули 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-

орфографічних правил. 

Формули розміщують на окремих рядках. Пояснення значень символів і чис-

лових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовнос-

ті, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієн-

та треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова 

"де" без двокрапки. 

Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дуж-

ках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера.  

 

6.6 Загальні правила цитування та посилання на використані  

джерела 

При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріа-

ли або окремі результати з яких наводяться в роботі. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.  

Приклад:  

Так, Ф. Котлер визначає послуги як «будь-який захід або вигоду, що одна 

сторона може запропонувати іншій і, які, в основному, невловимі і не призводять 

до оволодіння будь-чим. Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов'яза-

не з товаром у його матеріальному вигляді» [2]. 

 

6.7 Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних показників повністю без пропусків будь-

яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних 

перевірок, вставок пропущених відомостей. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку посилань у 

тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні робо-

ти), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологіч-

ному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел наведені в 

додатку Д. 

 

6.8 Додатки 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, ро-

змішую їх у порядку появи посилань у тексті роботи. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заго-
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ловком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток   " і велика 

літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Г,Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один 

додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А. 2 – другий 

розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.  

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка 

Д; формула (А. 1) – перша формула додатка А. 

 

VII. ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

Виконана курсова робота у встановлений термін, передбачений календарним 

графіком виконання курсових робіт, подається на кафедру маркетингу, підприєм-

ництва та торгівлі. Не допускається порушення графіка здачі курсової роботи на 

кафедру. 

За один-два тижня до захисту роботи переглядає керівник роботи. Якщо при 

перегляді роботи виявлені грубі помилки, студент має їх усунути у встановлений 

час без переносу терміну захисту. Керівник курсової роботи визначає оцінку за її 

зміст, своєчасність, оформлення. 

Захист курсової роботи відбувається за графіком захисту робіт, затвердже-

ним кафедрою. Захист курсової роботи за межами графіка без поважних причин 

знижує загальну оцінку курсової роботи. 

Захист курсових робіт відбувається усно, в призначені строки, перед комісі-

єю в складі трьох викладачів (один із яких - керівник роботи, а два інші - ведучі 

викладачі кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі). Під час захисту сту-

дент має зробити доповідь з використанням мультимедійних засобів презентації. 

Орієнтовний час доповіді – 5-7 хвилин.  

Захист роботи є складовою частиною формуванню загальної оцінки якості 

виконання курсової роботи.  

За підсумками захисту (доповідь і відповіді на питання за темою роботи) ко-

місія оцінює роботу. Позитивна оцінка заноситься в залікову відомість і залікову 

книжку студента. Структура формування оцінки за курсову роботу наведена у 

табл. 7.1 

Таблиця 7.1 – Структура оцінки за виконання та захист курсової роботи 

Параметр мінімум максимум 

своєчасність 0 10 

оформлення 10 15 

якість аналітичної частини 20 25 

самостійність 10 20 

захист 20 30 

Разом 60 100 
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Додаток А 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з _____СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ________ 

(назва дисципліни) 

на тему:____Розробка _ системи маркетингових стратегій підприємства___ 

 (на прикладі ___(назва продукції або ТМ))_ ___ 

 

 

 

 

Студента 1 року навчання СВО Магістр 

групи _ЕМ-583_________ 

Спеціальності 075 «Маркетинг» 

________________________________  

(прізвище, ініціали та підпис студента) 
№ зал.книжки __________________ 

Керівник______________________ 

_______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали та підпис)    

 

Національна шкала _______________     

Кількість балів: __________________ 

Оцінка:  ECTS ___________________  

                                                                        Члени комісії           

                 ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                        ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

м. Одеса – 20__ рік 
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Додаток Б 

Міністерство освіти і науки України 

 

                                                                                                                                          
(назва навчального закладу) 

 

Факультет                                                                                         

Кафедра                                                                                          

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ  

 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема курсової роботи _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________  

3. Необхідні дані для виконання роботи 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають роз-

робці) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (блок-схеми, графіки, креслення, малюнки)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Дата видачі завдання ________________________________________________ 

 

Керівник _______________________________________________________ 

 

Завдання прийняв до виконання ____________________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

Студент _______________________________________________________ 

Керівник роботи  _______________________________________________ 

№ 

 

Назва етапів курсової роботи 

 

 

Термін 

виконання 

 

Примітка 
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Додаток В 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наво-

диться у наукових роботах. 
Джерело  Приклад оформлення 

КНИГИ 

Опис книг 1-3 ав-

торів 

Віват Г.І. Наукова поезія ХХ століття: монографія. Одеса: ВМВ, 2013. 240 

с.  

Каламан О.Б., Харківський Д.Ф. Гроші. Фінанси. Кредит: навч. посіб. Оде-

са: Фенікс, 2013. 281 с.  

Мардар М.Р., Камінський А.Я., Дубровін Ф.Є. Товарознавство. Товари тва-

ринного походження: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 2016. 295 с.  

Автор і перекладач Иваненко А.В. Технологични линии и пътища за повишаване на ефектив-

ността на оцедително-пресовите съоръжения при производство на бели 

трапезни вина / Иваненко А.В.; пер. от руски М. Славовски. Пловдив, 1974. 

33 с. (болг. яз.). 

Книг чотирьох і 

більше авторів 

Контроль якості та безпеки продукції зернопереробної галузі (комбікормо-

ва галузь): підучник / Єгоров Б.В. та ін. Київ: ЦУЛ, 2013. 326 с. Примітки: 

за потреби у заголовку бібліографічного запису позатекстового посилання 

можна зазначити більше ніж три імені авторів. 

ОПИС СЕРІАЛЬ-

НИХ РЕСУРСІВ 

Баканурський Г.Л. Библейские догмы и политические спекуляции. Киев: 

Знание, 1985. 49 с. (Науч.-атеист. сер. Вып. 6).  

Ангелов Г.В. Нравственно-этические основы менеджмента: учеб. пособие. 

Киев; Одесса: НПО ППА, 1996. 195 с. (Соц. проблемы упр.). 

Опис документа, 

що немає авторів, 

створеного уклада-

чами та ін.  

Александр Карпович Гладушняк: библиогр. указ. / сост. Белявская Н.П., 

Кузяк Л.Л., Мазепа Т.Е. Одесса: Букаев В.В., 2013. 114 с.  

 

За редакцією Передаточные механизмы: сб. ст. / под ред. В.Ф. Мальцева; Одес. технол. 

ин-т им. М.В. Ломоносова. М., 1966. 335 с.  

Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика / за ред. 

О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2016. 172 с. Оценка резервов роста про-

изводительности труда в промышленности / под ред. О.А. Турецкого. Ки-

ев: Техніка, 1984. 112 с. 

ОПИС ЗБІРНИКІВ 

НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ І МА-

ТЕРІАЛІВ КОН-

ФЕРЕНЦІЙ (коле-

ктивний автор) 

Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Одес. 

нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2016. 408 с.  
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Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / Вер-

ховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17 с. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 - Структурно-логічний план курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» 

№п/п Назва етапу Зміст, основна методика Результат Примітка 

 ВСТУП    

 Розділ 1. Стратегічний аналіз маркетингового середовища підприємства 

1.1 Аналіз мікро та ма-

кросередовища 

Аналіз ситуації на підприємстві (динаміка об-

сягів продажу). 

Аналіз макросередовища (PESTEL-аналіз з 

оцінкою впливу факторів у балах) 

Загальна стратегія підприємства 

(зростання, стабілізація, виживан-

ня) на основі висновку про загаль-

ний стан ринку та підприємства 

 

1.2 Аналіз конкурент-

ного середовища 

Аналіз п’яти конкурентних сил (з оцінкою у 

балах). 

Матриця М.Портера на основі аналізу ціннос-

тей споживача, конкуренції на ринку та амбіцій 

підприємства. 

Розрахунок індексу ІХХ (за умови наявності 

необхідних даних) 

Стратегія конкуренції (лідирування 

за витратами, диференціація, фоку-

сування) 

 

 Розділ 2. Портфельний аналіз та функціональні стратегії 

2.1 Портфельний аналіз 

СЗГ 

Визначення наявних СЗГ. 

Проведення портфельного аналізу (Матриці 

БКГ, МакКінсі)/Побудова карти стратегічних 

груп/ SWOT-аналіз 

Перспективні для розвитку СЗГ 

Ключові стратегічні рішення сто-

совно даної СЗГ 

 

2.2 Розробка системи 

маркетингових 

стратегій 

Визначення товарної стратегії (з використан-

ням матриці І. Ансоффа «товар-ринок») 

Визначення цінової стратегії. 

Визначення стратегії розподілу 

Визначення комунікаційної стратегії. 

Функціональні маркетингові стра-

тегії 

 

 Висновки та пропо-

зиції 

Стисле викладення результатів: стан ринку, за-

гальна, конкурентна стратегія, перспективна 

СЗГ, комплекс маркетингових стратегій.  

  

 


