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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Призначення навчальної дисципліни рекомендується визначати конкретно і коротко. Визначити її місце
в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців.

“Стратегічне управління” викладається у 8 семестрі (ґрунтується на знаннях, здобутих
студентами у ході вивчення більшості дисциплін, що належать як до обов’язкової, та і до
вибіркової компонент ОП). Курс узагальнює знання інших дисциплін та забезпечує їх
реалізацію на основі формування у студентів стратегічного економічного мислення та
набуття навиків застосування методів стратегічного управління для забезпечення
ефективності діяльності організації.
2. Мета навчальної дисципліни: (мусить бути короткий та чітко сформований запис про
досягнення головного результату при вивченні курсу).
Мета навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент” - формування у
студентів стратегічного мислення, що дозволяє розв'язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми розвитку організації, які характеризуються комплексністю і
невизначеністю умов зовнішнього середовища.
Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих
переваг, які надає вивчення вибіркової дисципліни.

3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має
вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу.
“Менеджмент”, “Економіка підприємства”, “Фінанси підприємства”, “Маркетинг”,
“Облік і аудит”, “Економічний аналіз”, “Державне та регіональне управління”, “Управління
персоналом”.
4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку загальних та
фахових компетентностей (досягти…., аналізувати…). визначених відповідною освітньо-професійною
програмою, із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для вирішення певних завдань
професійної діяльності)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

знати:
сутність концепції стратегічного управління, його ключові гіпотези, моделі, вигоди від
застосування;
характерні риси стратегій підприємства, їх типологію за рівнями стратегічних рішень;
основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз;
стратегічний вибір; реалізація стратегії;
принципи стратегічного планування;
методи та моделі для проведення стратегічної діагностики середовища підприємства;
методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства;
технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства;
види стратегічного управління;
особливості використання матриць «Бостонської консультаційної групи», «МакКінзі»,
«Shell»-DPM, моделі ADL та інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства
визначення стратегічно перспективних для нього напрямів розвитку/дій на ринку;
критерії вибору стратегічних альтернатив;
методи оцінювання обраних підприємством стратегій.
вміти:
проводити стратегічні дослідження на науково обґрунтованому рівні;
вести пошук способів адаптації організації до зміни умов внутрішнього та зовнішнього
середовища та діяти в новій ситуації;
генерувати нові ідеї та втілювати їх у стратегіях подальшого розвитку;
визначати та описувати характеристики організації, зокрема, сильні та слабкі сторони,
можливості та загрози;
аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу
зовнішнього та внутрішнього середовища;

•
•
•
•
•
•

визначати перспективи розвитку організації;
обирати та використовувати сучасний інструментарій стратегічного менеджменту;
аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення;
виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для
обґрунтування управлінських рішень.
демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень;
застосовувати методи стратегічного управління для забезпечення ефективності
діяльності організації
5. Опис навчальної дисципліни
5.1. Загальна інформація
Назва навчальної дисципліни________________________________
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

1
Теми лекційних
занять
Тема 1.
Концептуальні
засади теорії
стратегічного
управління
Тема 2. Рівні
стратегічних
рішень та
типологія
стратегій
підприємства
Тема 3. Етапи
стратегічного
управління та
особливості
формування
стратегії
підприємства
Тема 4.
Стратегічне
планування

Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд
с.р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
Змістовий модуль 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК
НОВА УПРАВЛІНСЬКА ФІЛОСОФІЯ
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10
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10

2

12

2

2

2

8

11

1

10

8

11

1

10

8

11

1

10

Тема 5.
Стратегічний
аналіз
зовнішнього
середовища
підприємства
Тема 6.
Стратегічний
потенціал
підприємства та
формування його
конкурентних
переваг
Разом за ЗМ1
Теми лекційних
занять

14

4

2

8

11

1

10

12

2

2

8

9

1

8

Тема 7. Види
стратегічного
управління
Тема 8.
Портфельні
стратегії та
управління
стратегічною
позицією
підприємства
Тема 9.
Генерування
стратегій та
умови їх
реалізації
Тема 10.
Стратегічний
контроль в
процесі
стратегічних
перетворень на
підприємстві
Разом за ЗМ 2
Усього годин

9

2

1

6

16

1

15

13

4

2

7

17

2

15

13

4

2

7

12

2

10

13

4

2

7

12

2

10

48
120

14 7
30 15

27
75

56
120

6
10

50
110

72
16 8
48
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6
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Змістовий модуль 2. ВИДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА

№
1

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи
Назва теми
Завдання полягає у проведенні стратегічного аналізу (SWOT-,
PEST-, SNW-) господарської діяльності підприємства, на якому
студенти проходили виробничу практику
Захист виконаного завдання з його презентацією

2
...
* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням
кафедри (викладача).
6. Система контролю та оцінювання
Види та форми контролю
Навчальний матеріал розподілено за 2-ма модулями. Максимальна оцінка за кожний
модуль складає 30 балів. Ще 40 балів студент може отримати на іспиті.
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, фіксований
виступ, творча робота, наукова публікація за проблем стратегічного управління) відповідь
студента, звіт та презентація матеріалів зі стратегічного аналізу підприємства чи організації,
на прикладі яких виконується бакалаврська робота.
Формою підсумкового контролю є іспит.
Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути:
- модульні контрольні роботи;
- тести трьох рівнів складності;
- аналітичні звіти (SWOT-, PEST-, SNW – аналіз господарської діяльності
підприємства, організації, установи);
- фіксовані виступи;
- есе;
- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- індивідуальне та групове виконання ситуаційних завдань;
- інші види індивідуальних та групових завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни
(Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання
навчальної дисципліни.
Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і
трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової)
шкали).
Оцінювання знань студента під час практичних занять та виконання індивідуальних
завдань проводиться за такими критеріями:
• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології стратегічного управління для
розв’язання проблем, що розглядаються;
• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни “Стратегічне
управління”;
• ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з
питань, що розглядаються;

•
•
•
•
•
•

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, проведенні
стратегічного аналізу, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання
індивідуальних завдань;
застосування аналітичних підходів;
здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань,
бачити слабкі й сильні сторони організації, обґрунтовувати можливості і загрози, що
існують у зовнішньому середовищі організації;
вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, позиції на
певне проблемне питання;
якість і чіткість викладення міркувань;
обґрунтованість висновків щодо розробки стратегії розвитку досліджуваного
підприємства (організації).

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни
здійснюється на підставі проведення іспиту, завданням якого є перевірка розуміння
студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими
розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє
ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.
Оцінка
5 (відмінно)
А (90 – 100)

4(дуже добре)
В (80-89)
4 (добре)
С (70-79)

Знання
Має всебічні і глибокі знання навчального
матеріалу за програмою дисципліни.
Засвоїв теоретичні засади та принципи
стратегічного управління.
Творчо та науково обґрунтовано виконав
ІНДЗ.
Глибоко розуміє основну літературу та
сучасні публікації з проблем стратегічного
управління.

Показав повні і достатні знання
навчального матеріалу за програмою
курсу, здатний до їхнього поповнення та
оновлення в процесі подальшого навчання
і практичної діяльності.
Опрацював основну літературу,
рекомендовану програмою, а також
додаткову літературу.
Засвоїв основні завдання і методи
економічної теорії.
3 (задовільно) Має знання лише основного програмного
D (60-69)
матеріалу в обсязі, необхідному для
3 (задовільно) подальшого навчання і наступної роботи
Е (50-59)
за спеціальністю.
Ознайомився з основною літературою,
рекомендованою програмою.
Недосконало дає відповіді на теоретичні
питання дисципліни і розв’язує практичні
завдання з помилками, але володіє
необхідними знаннями для виправлення
помилок під керівництвом викладача.
2
Не володіє системою знань навчального
(незадовільно) матеріалу дисципліни.
з можливістю Допускає грубі помилки у відповідях.
перескласти
FX (35-49)
Має недостатній рівень знань для
2
самостійного оволодіння програмним
(незадовільно) матеріалом без додаткової підготовки.
з
обов’язковим
повторним
курсом
F (1-34)

Вміння
Вміє вільно виконувати
практичні завдання,
передбачені програмою.
Вміє використовувати
додаткову літературу, словники
і довідники, грамотно
викладати програмний
матеріал.
Дає вичерпні, повні, грамотні
відповіді на програмні
запитання.
Демонструє навички творчого
мислення.
Успішно виконав передбачені
програмою практичні завдання
без істотних зауважень.
Вміє використовувати на
практиці програмні настанови,
розв’язувати тестові завдання.

Виконує практичні завдання в
межах програмних вимог.
Допускає неточності, помилки
при розв’язання тестів,
відповідях на питання.
Не може пов’язати
теоретичний матеріал з
практичними завданнями.

Не вміє вирішувати
передбачені програмою
практичні завдання або
допускає принципові помилки
у їх виконанні.
Показує невміння
орієнтуватися в основній
літературі і нормативних
матеріалах.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)

Кількість
балів
(екзамен)

Сумар
на
к-ть
балів

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
5
5
5
5
5
5
6
9
9
6
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.
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100
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Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. с англ. К.: Основи, 1998. 390 с.
Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента /
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Національної академії наук України. URL: http://www.idss.org.ua
Офіційний сайт Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук
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Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: http://www.imf.org/external/
Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
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Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL:
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Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. URL:
http://www.nbuv.gov.ua
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