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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння слухачем навчального матеріалу 

в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі науково-педагогічного 

працівника. 

Основними засобами навчання є: 

 Опрацювання конспектів лекцій. Вивчення основних категорій і понять. 

 Вивчення наукової літератури, підручників, навчально-методичних 

посібників, монографій, наукових статей, рекомендованих до 

відповідної теми самостійної роботи.  

 Вивчення додаткової літератури, наведеної в методичних рекомендаціях 

до курсу. 

 Опрацювання і аналіз матеріалів періодичної преси з проблем 

стратегічного управління підприємством і відповідної теми самостійної 

роботи.  

 Вивчення нормативно-правових актів щодо управління підприємством. 

 Активне користування засобами Інтернету, джерелами веб-сайтів 

відповідних міністерств і відомств з питань регулювання державної 

політики, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, сайтів 

провідних аналітичних соціальних центрів і інших соціальних, 

політичних і економічних  інституцій. 

 Опрацювання офіційної статистичної інформації щодо показників 

економічного розвитку підприємств в Україні і регіонах. 

 

Мета самостійної роботи – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення для подальшого 

практичного застосування вмінь і знань та розвиток навичок самостійної роботи 

щодо генерування нових знань. 

 

Самостійна робота передбачає перевірку якості знань шляхом проведення 

поточного і підсумкового контролю знань слухача викладачем за переліком тем 

самостійної роботи на практичних, семінарських та індивідуальних заняттях зі 

слухачем, а також аналіз результатів самостійної роботи кожного слухача. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 Графік самостійної роботи доводиться до відома студентів на початку поточного 

семестру. При організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, 

комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) 

передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку 

фахівця. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносять 

на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти 

опрацьовували при проведенні навчальних занять. Самостійну роботу студентів 

організовує викладач через систему домашніх завдань, виконання яких має 

оцінювати викладач, і ця оцінка має входити до семінарської оцінки студента.  

 

№ 

розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін виконання СРС 

1 
Концептуальні засади теорії стратегічного 

управління 
3 

СЗ, 

семінарське 

заняття, 

екзамен. 

Протягом семестру 

2 
Рівні стратегічних рішень та типологія 

стратегій підприємства 
3 Протягом семестру 

3 
Етапи стратегічного управління та 

особливості формування стратегії 

підприємства 
3 Протягом семестру 

4 Стратегічне планування 3 Протягом семестру 

5 
Стратегічний аналіз зовнішнього 

середовища підприємства 
3 Протягом семестру 

6 
Стратегічний потенціал підприємства та 

формування його конкурентних переваг 
3 Протягом семестру 

7 Види стратегічного управління 3  Протягом семестру 

8 
Портфельні стратегії та управління 

стратегічною позицією підприємства 
3 Протягом семестру 

9 
Генерування стратегій та умови їх реалізації 

3 
Протягом семестру 

 

10 
Стратегічний контроль в процесі 

стратегічних перетворень на підприємстві 3 
Протягом семестру 

 

Разом годин 30   
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначають навчальна 

програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача. Самостійна робота 

студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 

конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, практикум, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо. Методичні матеріали 

для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з 

боку студента. Для самостійної роботи студенту також пропонується відповідну наукову та 

фахову монографічну і періодичну літературу. Самостійну роботу над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого навчального 

закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Метою самостійної роботи студентів є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття 

навичок з предмету «Стратегічне управління підприємством» для подальшого їх використання на 

практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» самостійна 

робота здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні самостійних завдань, зміст 

яких подається окремо. 

Позааудиторна робота передбачає етапи: 

 теоретичний, який передбачає конспектування відповідного матеріалу, самостійне 

опрацювання текстів лекцій та рекомендованої літератури; 

 підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів семінарів; 

 підготовка до тестування по винесених на самостійну роботу питаннях. 

 

ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота № 1 

Тема: Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній діяльності 

підприємств.  

2. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств у ринкових 

умовах господарювання.  

3. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного управління в процесі розвитку 

українських підприємств в ринкових умовах господарювання. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема: Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація за: розвитком виробництва, 

використанням виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо.  

2. Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, 

просування, збуту).  

3. Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових досліджень та розробок. 

4. Стратегії підприємств на іноземних ринках. 
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Самостійна робота № 3 

Тема: Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 

підприємства 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Складові стратегії організації. 

2. Формулювання місії організації. 

3. Формулювання цілей організації 

4. Основні вимоги до формулювання цілей організації. 

Самостійна робота № 4 

Тема: Стратегічне планування 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Способи розроблення стратегій для різних організацій. 

2. Розроблення цілі і стратегії в системі ієрархічних зв’язків. 

3. Три основних підходи до вироблення стратегії на ринку за М.Портером. 

Самостійна робота № 5 

Тема: Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Оцінювання стану конкуренції галузі. 

2. Карта стратегічних груп. 

3. Аналіз поведінки фірм-конкурентів. 

Самостійна робота № 6 

Тема: Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства.  

2. Концепція ланцюга формування вартості (цінностей).  

3. Вплив змін у стратегічному потенціалі підприємства на розвиток та зміцнення його 

конкурентних переваг на ринку.  

 

Самостійна робота № 7 

Тема: Види стратегічного управління 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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

2. Управління на засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом реструктурування 

стратегічних завдань; управління за слабкими сигналами; управління в умовах стратегічних 

несподіванок. 

3. Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України та інших країн 

світу в ринкових умовах господарювання. 

Самостійна робота № 8 

Тема: Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Матриця Бостонської консультаційної групи. 

2. Аналіз майбутнього портфеля бізнесу за допомогою матриці Бостонської консультаційної 

групи. 

3. Матриці інших фірм. 

Самостійна робота № 9 

Тема: Генерування стратегій та умови їх реалізації 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

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

культурою та персоналом підприємства.  

2. Створення корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства.  

3. Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. 
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Самостійна робота № 10 

Тема: Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі 

реалізації стратегії.  

2. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що триває; рутинні 

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

руху.  

3. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби 

стратегічних перетворень та особливості їх здійснення. 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою 

оцінювання. Якщо самостійна робота не буде виконана, то відповідь  на семінарському  занятті 

буде не повністю відкрита і тому бали відповідатимуть шкалі, яка приведена в підрозділі  9.2 

Робочої програми навчальної дисципліни. 

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. Самостійна робота 

студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного 

та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку 

до аудиторних занять: опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; 

вивчення обов’язкової та додаткової літератури; підготовку до поточного тестування; виконання 

домашніх завдань, в тому числі розв’язання практичних задач; систематику вивченого матеріалу 

курсу перед написанням модулів та іспитом.  

В залежності від особливостей дисципліни, характеру самостійної роботи викладач може 

встановити такі форми контролю: 

 поточний контроль засвоєння матеріалу на семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

на основі відповідей на питання, повідомлень, доповіді, дискусій тощо; 

 тестовий чи інший контроль тем (змістових модулів), винесених викладачем на самостійне 

опрацювання студентів; 

 усна доповідь та/або письмовий звіт про розв’язання ситуаційних завдань тощо; 

 індивідуальний чи колективний проект (робота), передбачений навчальною програмою з 

дисципліни, що потребує формування практичних навичок і умінь студентів тощо.  

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. Формами контролю за самостійною роботою може 

бути усне опитування на семінарі, колоквіум, перевірка письмових робіт (здійснених 

самостійно дослідних, індивідуальних, творчих завдань, есе, рефератів), опитування на іспиті 

(якщо питання чи теми для самостійної роботи не входили до розглянутих на семінарі).  

Критерії оцінювання: 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за 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 самостійної роботи 

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

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 
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глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. Правильно і вчасно захистив СРС по темі. 

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. Виконав правильно СРС по темі семінару.   

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. Невчасно подав СРС по темі семінару. 

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. СРС виконана не по темі семінару. 

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. СРС по темі семінару  не виконана. 
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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 

 

 

Укладач:  Комарницька Г.О., к.е.н., в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту.   


