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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 

Стратегічне управління підприємством є важливою сферою діяльності суспільства та 

держави. Від його ефективності залежить успішність держави, благополуччя суспільства та гідне 

життя кожної людини. Стратегічне управління підприємством України протягом її новітньої 

історії зазнала кардинальних змін.  

Сучасне українське стратегічне управління підприємством формується та реалізується в 

надзвичайно складних внутрішніх і зовнішніх економічних та соціально-політичних умовах. Але 

при цьому відбувається інтенсивний процес становлення нової європейської моделі українського 

управління підприємством, що сприятиме побудові сучасної європейської країни. Для вирішення 

цих умов потрібно володіти базовими поняттями та інструментами стратегічного управління, 

методичними підходами щодо формування стратегій розвитку підприємства на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях і основними перевагами стратегічного планування та 

застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності. 

На даному етапі Україна поступово інтегрується в європейський економічний простір, 

відбувається розширення вертикальних та горизонтальних господарських зв’язків, що призводить 

до самостійності суб’єктів господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна 

інформація, що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси. Перехід на міжнародні 

стандарти також обумовлений тим, що застарілі стратегії управління підприємством вже не 

відповідають вимогам сьогодення, тому що не відображають реального стану підприємства, 

простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються 

міжнародним бізнесом. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни є система принципів стратегічного управління підприємством в 

умовах невизначеності зовнішнього середовища та постійних змін . 

Мета навчальної дисципліни 

Головною метою викладання дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами 

стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі 

управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку. 

Основні завдання 

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є: 

 теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного 

управління підприємством; 

 здійснити критичний аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій підприємства та 

стратегічного управління ним, дати характеристику переваг та обмежень їх застосування в 

практиці підприємств України, довести необхідність формування стратегічного мислення в 

українських спеціалістів; 

  обґрунтувати необхідність розробки стратегічних планів, проектів та програм як 

інструментів реалізації стратегій, забезпечення безперервності цього процесу; 
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 взаємозв'язку стратегії і тактики управління; обґрунтувати основні вимоги до побудови 

системи стратегічного управління підприємством, що функціонують у перехідних 

економіках;  

 проаналізувати особливості функціонування окремих підсистем підприємства у 

стратегічному режимі;  

 запропонувати підходи до перебудови організаційно-економічного механізму 

функціонування підприємств, включаючи організаційне, фінансово-економічне, соціально-

психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення виконання стратегічних планів, 

проектів та програм формування єдиної, ефективно функціонуючої системи стратегічного 

управління. 

Змістом дисципліни «Стратегічне управління підприємством» є пояснення таких питань: 

- що являє собою стратегічне управління підприємством; 

- характеристика та види стратегічного управління підприємством; 

- як здійснюється делегування повноважень; 

- будова організаційної структури управління та її видів; 

- стратегії розвитку організації та критерії її вибору; 

- формування організаційної культури організації; 

- генерування стратегій та умови їх реалізації; 

- як здійснюється стратегічний контроль у процесі реалізації стратегії; 

- що являє собою стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 

переваг; 

- як здійснюється стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Після вивчення – [Економічна діагностика, Системи технологій, Теорія організацій, 

Адміністративний менеджмент, Управління персоналом, ЗЕД підприємства, Економіка і фінанси 

підприємства]; передує вивченню – [Виробнича практика]. 
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Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

- ціль стратегічного управління підприємством; 

- види діючих стратегій; 

- порядок здійснення аналізу середовища діяльності підприємства; 

- комплексний аналіз стану підприємства; 

- мотиви до зміни діючої стратегії; 

- ресурсне та організаційне забезпечення стратегії; 

- роль керівників (менеджерів) у розробці ефективної стратегії; 

- вимоги та порядок розробки ефективності стратегії; 

-  порядок здійснення контролю за реалізацією стратегії та 

оцінка її ефективності. 

б) уміти 

- сформулювати мету (місію) стратегічного управління підприємством; 

-  здійснювати аналіз середовища діяльності підприємства; 

- здійснювати внутрішній аналіз підприємства; 

- сформулювати мотиви до зміни діючої стратегії; 

-  забезпечувати реалізацію вибраної стратегії; 

- ефективно діяти у ролі керівника (менеджера) при розробці та виконанні вибраної стратегії; 

- розробити ефективну стратегію; 

- проводити моніторинг за реалізацією стратегії та оцінювати її ефективність. 

 

 Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня  

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – поточний контроль,  екзамен.
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

0306 «Менеджмент і адміністрування» 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки  

Код та назва спеціальності:  

6.030601  «Менеджмент» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс: ІV; 

Семестр: VІІІ;. 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання),  робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт,  

складання схем, таблиць тощо. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

СЗ 

 

ЗМ 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна робота 

студента 

(ІР) 

3 90 36 18 16 2 30 24 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових модулів 

(тем) 
Вид контролю 

3 

 
10  

екзамен 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

Номер теми Назва теми 

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. 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. 

Тема 6. 
Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг. 

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. 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

 
Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління. 

Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція стратегічного 

управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством. Поняття «стратегія 

підприємства». Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. 

Ключові гіпотези стратегічного управління: випадковості; залежності від зовнішнього 

середовища; відповідності; стратегії, здібності та діяльності; багатоелементності; збалансованості. 

Задачі стратегічного управління. Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими 

науковими підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного управління. 

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній діяльності 

підприємств. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств у 

ринкових умовах господарювання. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного 

управління в процесі розвитку українських підприємств в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. 

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством. 

Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних рішень. 

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнями 

стратегічних рішень. 

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємства та стратегії 

його організаційного розвитку. 

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та ресурсозбереження) 

та особливості їх вибору. 

Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація за: розвитком виробництва, 

використанням виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо. Маркетингова 

стратегія підприємства та її субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, просування, збуту). 

Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та розробок. 

Стратегії підприємств на іноземних ринках. 

 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії підприємства. 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз; 

стратегічний вибір; реалізація стратегії. 

Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного управління 

підприємством. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. 

Класифікація стратегічних цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення факторів, що 
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впливають на вибір стратегічних цілей. Формування системи стратегічних цілей і завдань. 

Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії підприємства. Сутність 

та принципи планування стратегій. Структура стратегічного плану та моделі стратегічного 

планування. 

Тема 4. Стратегічне планування. 

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності 

підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації 

стратегічного планування у підприємстві. 

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та 

правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. 

Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір 

стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства. 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. 

Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень. 

Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього середовища підпри-

ємства. Типи зовнішнього середовища підприємства: змінне або нестабільне; вороже; 

різноманітне; технічно складне. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища. 

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та невиробничої 

сфер діяльності. Методи та моделі для проведення стратегічної діагностики середовища 

підприємства. 

Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності зовнішнього середовища. Ризики 

ринкового середовища та їх роль у стратегічному управлінні підприємством. Методи та 

показники оцінювання ризиків ринкового середовища підприємства. 

Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. Особливості галузевого 

розвитку у часі. Модель життєвого циклу галузі. Визначення ключових факторів успіху (КФУ) 

підприємства залежно від специфіки галузевого середовиіца. 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та  

формування його конкурентних переваг. 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного потенціалу 

підприємства та фактори впливу на його формування і розвиток. 

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Розриви між 

стратегічними цілями та потенціалом підприємства. Особливості управління стратегічним 

потенціалом підприємств різних сфер економічної діяльності. 

Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг підприємства. 
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Ресурси та компетенції, як носії конкурентних переваг підприємства. Характеристика ключових 

компетенцій підприємства та методи їх ідентифікації. Основні способи (механізми) 

реконфігурації компетенцій підприємства. 

Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій підприємства. 

Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи трансформації. 

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. Концепція 

ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у стратегічному потенціалі підприємства 

на розвиток та зміцнення його конкурентних переваг на ринку. 

Тема 7. Види стратегічного управління. 

Девіантний та превентивний характер системи управління. Системи управління в умовах 

стабільного, динамічного зовнішнього оточення та в умовах кризової ситуації. Поняття «сильних» 

і «слабких» сигналів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління підприємством. 

Ранжування управлінських завдань за ступенем терміновості рішення. Інформаційні 

компоненти системи стратегічного управління. 

Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін. Управління на засадах 

гнучких екстрених рішень: управління шляхом реструктурування стратегічних завдань; 

управління за слабкими сигналами; управління в умовах стратегічних несподіванок. 

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України та інших країн 

світу в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства. 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки. 

Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від галузевої привабливості 

та організаційної сили підприємства. 

Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання (СЗГ)-: поняття та 

характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ. 

Ключові фактори успіху СЗГ: види та характеристика. 

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією підприємства. 

Визначення реальної та потенційної ємності ринку. 

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та внутрішня) та синергізм 

СЗГ. Використання матриць «Бостонської консультаційної групи», «Мак Кінзі» та інших для 

оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення стратегічно перспективних для нього 

напрямів розвитку/ дій на ринку. 
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Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації. 

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних моделей (І. Ансоффа, 

М. Портера та ін.) у процесі генерування стратегій підприємства. 

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття стратегічної 

прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини. 

Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, організаційною 

культурою та персоналом підприємства. Створення корпоративної культури для підтримки 

стратегії підприємства. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. 

Тема 10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві. 

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства в ринкових 

умовах господарювання. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. Критерії та 

показники ефективності стратегій. 

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі 

реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що триває; 

рутинні стратегічні зміни; обмежені зміни; радикальні стратегічні перетворення; зміна напрямку 

руху. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби 

стратегічних перетворень та особливості їх здійснення. 

Агенти змін, їх навички та основні завдання. Налагодження, зворотного зв’язку в процесі 

стратегічного управління. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання 

стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін. 
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Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри економіки та менеджменту, 

факультет управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

▪ Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪  Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Державний комітет України з питань  регуляторної політики та 

підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

▪ Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  

http://www.niss.gov.ua  

▪ Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

▪ Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

▪ Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної 

служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

▪ Портал Центру політико-правових реформ 

http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Портал Інституту соціології Національної академії наук України 

http://i-soc.com.ua/institute/  

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-

lit.narod.ru/links.htm 

▪ Навчальна програма з навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та методичні рекомендації 

до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 
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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ ТА  ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми  

Назва розділу, теми. 

 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл 

аудиторних годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

З
а

л
ік

 п
о
 

м
о

д
у

л
я

х
 

СРС/ 

ІНДЗ 

а
у

д
и

т
о

р
н

і 

Тема 1 
Концептуальні засади теорії стратегічного 

управління 
10     3/3 4 2 2  

Тема 2 
Рівні стратегічних рішень та типологія 

стратегій підприємства 
10     3/3 4 2 2  

Тема 3 

Етапи стратегічного управління та 

особливості формування стратегії 

підприємства 

9 3/2 4 2 2  

Тема 4 Стратегічне планування 9 3/2 4 2 2  

Тема 5 
Стратегічний аналіз зовнішнього 

середовища підприємства 
9 3/2 4 2 2  

Тема 6 
Стратегічний потенціал підприємства та 

формування його конкурентних переваг 
9 3/2 4 2 2  

Тема 7 Види стратегічного управління 9 3/2 4 2 2  

Тема 8 
Портфельні стратегії та управління 

стратегічною позицією підприємства 
9 3/2 4 2 2  

Тема 9 
Генерування стратегій та умови їх 

реалізації 
7     3/3 1 1 -  

Тема 10 
Стратегічний контроль в процесі 

стратегічних перетворень на підприємстві 
9 3/3 3 1 -  

 Заліковий модуль      2 

     24 30-/24 - - -  

Разом годин 

 
90 30/24 36 18 16 2 

 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

занят

тя 

Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1 2 3 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 2 

1 

1. Передумови розвитку теорії стратегічного управління. 

2. Моделі стратегічного управління. 

3. Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній 

діяльності підприємств. 

2 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 2 

2 

1. Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. 

2. Характерні риси стратегій підприємства. 

3. Стратегії підприємств на іноземних ринках. 

2 
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Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

підприємства 
2 

3 

1. Основні етапи стратегічного управління. 

2. Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного 

управління підприємством. 

3. Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії 

підприємства. 

2 

Тема 4. Стратегічне планування 2 

4 

1. Принципи стратегічного планування. 

2. Процес стратегічного планування. 

3. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства. 2 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 2 

5 

1. Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних 

рішень. 

2. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та 

невиробничої сфер діяльності. 

3. Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. 

2 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 

переваг 
2 

6 

1. Поняття «стратегічний потенціал підприємства». 

2. Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг підпри-

ємства. 

3. Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. 

2 

Тема 7. Види стратегічного управління 2 

7 

1. Девіантний та превентивний характер системи управління. 

2.  Системи управління в умовах стабільного, динамічного зовнішнього 

оточення та в умовах кризової ситуації.  

3. Поняття «сильних» і «слабких» сигналів зовнішнього середовища в процесі 

стратегічного управління підприємством. 

2 

Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства        2 

8 

1. Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його 

розробки.  

2. Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від 

галузевої привабливості та організаційної сили підприємства. 

3. Ключові фактори успіху СЗГ: види та характеристика. 

2 

Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації 1 

9 

1. Критерії вибору стратегічних альтернатив. 

2. Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. 

3. Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, 

організаційною культурою та персоналом підприємства. 

1 

 
Тема 10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві 
1 

10 

1. Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства 

в ринкових умовах господарювання. 

2. Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в 

процесі реалізації стратегії. 

3. Агенти змін, їх навички та основні завдання. 

1 

Разом годин 18 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 
  

№
 з

а
н

я
т
т
я

 

Тема  

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
  

 Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 2 

1 Семінарське заняття №1 2 

 Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 2 

2 Семінарське заняття №2 2 

 
Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування 

стратегії підприємства 
2 

3 Семінарське заняття №3 2 

 Тема 4. Стратегічне планування 2 

4 Семінарське заняття №4 2 

 Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 2 

5 Семінарське заняття №5 2 

 
Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та  

формування його конкурентних переваг 
2 

6 Семінарське заняття №6 2 

 
Тема 7. Види стратегічного управління. 2 

 

7 Семінарське заняття №7 
2 

 
Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства 
2 

8 Семінарське заняття №8 2 

  2 

9 
Семінарське заняття №9  

2 
Заліковий модуль 

Разом годин 18 

 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1.  Консультація по підготовці до практичних занять та опрацюванню рекомендованої літератури 2 

2.  Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів 1 

3. Консультація по виконанню ІР 1 

4. Передекзаменаційна консультація  3 

Разом годин 7 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Стратегічний підхід до управління, його переваги. 

2. Складові частини системи стратегічного управління. 

3. Прогнозування майбутнього розвитку організації, основні методи та вимоги. 

4. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу на розвиток організації. 

5. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу на розвиток організації. 

6. Оцінка конкурентного середовища, впливу споживачів, партнерів та постачальників 

організації. 

7. Основи діагностики організації, методи та засоби діагностики. 

8. Аналіз фінансової діяльності організації. 

9. Діагностика маркетингової діяльності організації. 

10. Діагностика збутової діяльності організації. 

11. Діагностика використання трудових ресурсів організації. 

12. Основи SWOT-аналізу, його завдання і методика виконання. 

13. Місце та значення SWOT-аналізу у формуванні стратегії організації. 

14. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення. 

15. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності організації. 

16. Розробка стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу. 

17. Сутність портфельного аналізу у розробці стратегій організацій. 

18. Класифікація стратегії організації. 

19. Розробка координованої стратегії для диверсифікованої компанії. 

20. Функціональні і оперативні стратегії та їх зв’язок із стратегіями вищого рівня. 

21. Види конкурентних стратегій та шляхи досягнення конкурентних переваг. 

22.  Передумови, роль та вигоди стратегічного управління. 

23. Система стратегічного управління. 

24. Конкуренція, базові конкурентні стратегії. 

25.  Стадії процесу розробки стратегії. 

26.  Корпоративна, ділова, функціональна, виробничі стратегії. 

27.  Лінія та метод діяльності підприємства. 

28.  Стратегічні цілі та завдання. 

29.  Вимоги до формування цілей та завдань стратегічного управління підприємством. 

30. Аналіз зовнішнього оточення підприємства та його мета (PEST – аналіз). 

31.  Аналіз ближнього оточення фірми. 

32. Оцінка ефективності існуючої стратегії підприємства. 

33.  Аналіз стану підприємства. 

34. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства, загроз та можливостей. 

35.  Оцінка стратегії за допомогою SPACE – матриці. 

36.  Альтернативні варіанти розвитку підприємства. 

37.  Розгляд і вибір базових конкурентних стратегій, види конкурентів та переваг. 

38.  Зміст продуктово -маркетингової стратегії. 

39.  Вибір стратегічного рішення за допомогою матриці БКГ. 

40.  Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі GEJMe Kinsey. 

41. Обґрунтування вибору стратегії за допомогою моделі ADLLC матриці. 

42. Розробка виробничої стратегії. 

43.  Розробка стратегії управління персоналом. 

44. Розробка фінансової стратегії. 
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45. Розробка корпоративної стратегії. 

46. Види стратегій (типові) українських підприємств. 

47. Призначення і склад стратегічного плану підприємства. 

48. Технологія розробки стратегічних планів. 

49.  Планування дій і оцінка стратегічного плану. 

50. Управління реалізацією стратегій. 

51. Суть і завдання проведення стратегічних змін. 

52.  Делегування повноважень, розробка тактики і політики на підприємстві. 

53. Розробка правил і процедур управління дій, управління виконання стратегій. 

54. Види контролю діяльності підприємства та оцінка ефективності діяльності підприємства. 

55. Проблеми стратегічного управління. 

56. Стратегічна рефлексія й ефективність. 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

 Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно -рейтинговою системою і включає 

поточний і підсумковий контроль.  

Підсумковий (семестровий) контроль є інтегрованою оцінкою засвоєння знань студентів у 

вигляді семестрового екзамену.  

При викладанні дисципліни «Стратегічне управління підприємством» використовуються 

підсумковий метод контролю.  

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної роботи 

(лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в освоєнні 

програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських заняттях, дискусії, 

самостійна робота студентів, написання ІНДЗ, обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  навчальної діяльності 

студентів 
Поточний та модульний 

контроль 

Індивідуальна робота 

студента (ІНДЗ), СРС 
ЕКЗАМЕН 

РАЗОМ – 

100 балів 
50 балів 50 балів 

 
 

Підсумкова оцінка з поточного контролю (загальна оцінка знань студента за роботу на 

аудиторних заняттях впродовж семестру) оцінюється за розрахунком: 

10
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 
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9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді 

(захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання практичних робіт/семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив 

меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому 

контролі. 

 

 

 

 

 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами 
0 - 5 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь.  

1 бал 
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2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
2 бали 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування  

відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з 

яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, 

графіками, таблицями.  

2 бали 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та аргументовано її  

викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі 

використані сучасні методи аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені 

на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню 

участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

5 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

4 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

3 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

2 

Незадовільно («до 1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не виконано.  
1 

5.  Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні питання, що мають 

по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання 

студент одержує 1 бал (максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з відповіддю. Завдання з  відповіддю вважається 

виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, і коментарі. За 

кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 6  3,0 = 18,0 

балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – практичні завдання з повними розв’язками і поясненням 

одержаних відповідей. В цих завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні та 

логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці вимірювання одержаних показників і зробити належні 

висновки. У разі необхідності розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які необхідно 

оформляти відповідно до встановлених вимог. Оцінювання завдань третього рівня на  п’ять з 

половиною балів(максимально 4  5,5 = 22, балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка одержана на екзамені є 

остаточною. 

До 50 балів 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

A 90 – 100 5 відмінно 

B 81 – 89 4 
дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 3 
задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 незадовільно  

(без права перездачі) 
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ програма навчальної дисципліни; 

▪ робоча програма; 

▪ плани семінарських /практичних занять та методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 

▪ індивідуальні науково-дослідні завдання;  

▪ завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни. 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

    Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми 

обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід зарубіжних навчальних 

закладів. Студентам під час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з 

питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного 

розмірковування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб 

висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, 

створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до 

власних поглядів. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій тощо. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо. 
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Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни 

за допомогою наочності та аналізу, вивчення: 

 законодавчих матеріалів; 

 навчально-методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Офісний менеджмент»; 

 періодичних видань: 

“Відомості Верховної Ради України” 

“Економіка України” 

“Статистика України” 

 “Актуальні проблеми економіки”. 

ТЕМА 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного 

управління в процесі розвитку українських підприємств в 

ринкових умовах господарювання. 

2. Причини зростання значущості стратегічного управління для 

підприємств у ринкових умовах господарювання. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх 

прийняття. 

- Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими 

науковими підходами до управління підприємствами. 

2. Презентація ІНДР 

ТЕМА 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Стратегії наукових досліджень та розробок. 

2. Стратегії підприємств на іноземних ринках. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Характерні риси стратегій підприємства. 

- Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація 

2. Презентація ІНДР 

ТЕМА 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища. 

2. Ризики ринкового середовища та їх роль у стратегічному 

управлінні підприємством. 

 

Робота в малих групах 

- Методи та моделі для проведення стратегічної діагностики 

середовища підприємства. 

- - Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності 

зовнішнього середовища. 

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

- Визначення ключових факторів успіху (КФУ) підприємства 

залежно від специфіки галузевого середовища.- Особливості 

стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та 

невиробничої сфер діяльності. 

2. Презентація ІНДР 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри економіки та 

менеджменту, 

факультет управління фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/  

▪ Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪  Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

▪ Державний комітет України з питань  регуляторної політики та 

підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index 

▪ Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

▪ Національний інститут стратегічних досліджень  

http://www.niss.gov.ua  

▪ Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

▪ Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

▪ Сайт Львівської обласної ради. http://www.kmu.gov.ua/control 

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

▪ Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

▪ Портал Інституту соціології Національної академії наук України 

http://i-soc.com.ua/institute/  

▪ Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

▪ Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

▪ Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-

lit.narod.ru/links.htm 

▪ Навчальна програма з навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення в робочій програмі 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


