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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни)  

 

“Стратегічний менеджмент” викладається у 10 семестрі (ґрунтується на 

знаннях, здобутих студентами у ході вивчення більшості дисциплін, що 

належать як до обов’язкової, та і до вибіркової компонент ОП бакалавра і 

магістра за спеціальністю). 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 “Стратегічний менеджмент” - формування у 

студентів стратегічного мислення, яке дозволяє здійснювати аналітичні 

дослідження для прийняття науково-обґрунтованих рішень у різних сферах 

економічної діяльності, що забезпечує формування професійних і 

загальноособистістних компетенцій сучасного фахівця з економіки.  

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  Згідно з освітньо-професійною програмою 

Економіка («Інформаційні технології та моделювання в економіці») вивчення 

дисципліни «Стратегічний. менеджмент» забезпечує такі компетентності та 

результати навчання: 

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково- 

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання. 

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем. 

ПРН 4. Розробляти соціально- економічні проєкти та систему комплексних дій 



щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних 

наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички 

та уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально- економічні наслідки 

управлінських рішень. 

ПРН 15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних 

проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, 

фінансового та кадрового забезпечення. 
 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК 

НОВА УПРАВЛІНСЬКА ФІЛОСОФІЯ 

Тема 1. 

Концептуальні 

засади теорії 

стратегічного 

управління 

10 2    8 11 1    10 

Тема 2. Рівні 

стратегічних 

рішень та 

типологія 

стратегій 

підприємства 

11 1 2   8 11 1    10 



Тема 3. Етапи 

стратегічного 

управління та 

особливості 

формування 

стратегії 

підприємства 

9 1    8 11 1    10 

Тема 4. 

Стратегічне 

планування 

12 2 2   8 11 1    10 

Тема 5. 

Стратегічний 

аналіз 

зовнішнього 

середовища 

підприємства 

11 1 2   8 11 1    10 

Тема 6. 

Стратегічний 

потенціал 

підприємства та 

формування його 

конкурентних 

переваг 

11 1 2   8 9 1    8 

Разом за  ЗМ1 64 8 8   48 64 6    60 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. ВИДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

  ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 7. Види 

стратегічного 

управління 

9 2 1   6 16 1    15 

Тема 8. 

Портфельні 

стратегії та 

управління 

стратегічною 

позицією 

підприємства 

16 2 2   12 17 2    15 

Тема 9. 

Генерування 

стратегій та 

умови їх 

реалізації 

16 2 2   12 12 2    10 

Тема 10. 

Стратегічний 

контроль в 

процесі 

стратегічних 

перетворень на 

підприємстві 

15 1 2   12 12 2    10 

Разом за ЗМ 2 56 7 7   52 56 6    50 

Усього годин  120 15 15   90 120 10    110 

 



 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

1 Завдання полягає у проведенні стратегічного аналізу (SWOT-,  

PEST-,  SNW-) господарської діяльності підприємства, на якому 

студенти проходили виробничу практику 

2 Захист виконаного завдання з його презентацією  

...   

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Методи навчання: 

МН1 – словесні методи (лекція, дискусія, бесіда, консультація тощо). 

МН2 – практичні методи (практичні або лабораторні роботи). 

МН3 – бізнес-кейси (індивідуальні або командні) . 

МН4 – наочні методи (презентації результатів виконаних завдань, 

ілюстрації, відеоматеріали, тощо). 

МН7 – самостійна робота над індивідуальним завданням або за 

програмою навчальної дисципліни. 

7. 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 та методами оцінювання є: 

МО2 – тести, опитування, самостійні роботи за індивідуальними 

завданнями. 

МО4 – аналітичні звіти, реферати, тези доповідей, статті. 

МО5 – презентації результатів виконання завдань. зі стратегічного аналізу 

підприємства чи організації, на прикладі яких виконується магістерська 

робота.   

МО7 – підсумковий контроль – іспит. 

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 

“Стратегічний менеджмент”;  

• 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; 

• обґрунтованість висновків щодо розробки стратегії розвитку 

досліджуваного підприємства (організації).  
 



Критерії оцінювання знань студентів 
 

 

 

 

 

Оцінка Знання Вміння 

5 (відмінно) 

А (90 – 100) 

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. 

  

Вміє вільно виконувати 

практичні завдання, 

передбачені програмою. 

Вміє використовувати 

додаткову літературу, 

словники і довідники, 

грамотно викладати 

програмний матеріал. 

Дає вичерпні, повні відповіді 

на програмні запитання. 

Демонструє навички творчого 

мислення. 

4(дуже добре) 

В (80-89) 

4 (добре) 

С (70-79) 

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. 

Успішно виконав передбачені 

програмою практичні завдання 

без істотних зауважень.  

Вміє використовувати на 

практиці програмні настанови, 

розв’язувати тестові завдання. 

3 (задовільно) 

D (60-69) 

3 (задовільно) 

Е (50-59) 

Має знання лише основного програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і наступної роботи 

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. 

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. 

 

2 

(незадовільно) 

з можливістю 

перескласти  

FX (35-49) 

2 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

F (1-34) 

Не володіє системою знань навчального 

матеріалу дисципліни.  

Допускає грубі помилки у відповідях. 

 

Має недостатній рівень знань для 

самостійного оволодіння програмним 

матеріалом без додаткової підготовки. 

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 40 100 

5 5 5 5 5 5 6 9 9 6 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 
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