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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Корені реформування управління економікою держави вимагають змін у всіх аспектах
господарського механізму. Необхідний відповідний до сучасних вимог перехід до моделі
управління господарством, заснованої на реальних економічних інтересах, що визначає серйозні
зміни змісту, спрямованості, методів і організації здійснення всіх функцій виробничогосподарської і управлінської діяльності. Для того, щоб зорієнтуватися в умовах глобальної
економіки, необхідно змінити сам початковий принцип у складанні загально корпоративних
планів – йти від майбутнього до теперішнього часу, а не від минулого до майбутнього. Саме тому
вироблення і реалізація корпоративних стратегій стали такими важливими в сучасних умовах
глобалізації та жорсткої конкуренції.
У сучасних умовах процес обґрунтування рішень щодо стратегії подальшого розвитку,
оцінка ринкових та податкових наслідків господарської діяльності, а також удосконалення
системи управління суб’єктами господарювання залежно від специфіки їх фінансової діяльності
на стратегічній основі потребують особливого розгляду та є дуже актуальними. Тому навчальна
дисципліна «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є
важливою для підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування».
Навчальну дисципліну віднесено до групи професійно-орієнтованих нормативних
дисциплін. Вона є невід'ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних
управлінській ланці та працівникам економічних підрозділів підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Робочу
програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої
освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки магістра. Враховано рекомендації
положень щодо організації навчального процесу в Львівському національному університеті імені
Івана Франка та на факультеті управління фінансами та бізнесу.
Предмет навчальної дисципліни:
теоретичні концепції та методологія формування стратегічного управління, підходи і
критерії визначення та обґрунтування вибору альтернативних стратегій за умов мінливого
зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Мета навчальної дисципліни:
надання студентам магістрам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і
практичних навичок щодо принципів побудови системи розробки і реалізації фінансової стратегії
підприємства, банку, страхової компанії, інших установ та фінансових посередників,
особливостей стратегічного аналізу зовнішнього середовища, визначення загальної і
конкурентної стратегії.
Основні завдання:
−
вивчення основ теорії управління на рівні знань, необхідних для засвоєння системи
взаємозалежних профілюючих навчальних дисциплін;
−
ознайомлення з основами теорії стратегічного управління та концепції розробки
стратегії на рівні уявлень, що розширюють професійний кругозір фахівця;
−
здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій організації та
процесу розробки й реалізації стратегічних планів різного рівня з урахуванням специфіки їх
застосування на практиці підприємств, установ, організацій України, з акцентом на фінансову
складову;
−
виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу середовища
суб’єкта господарювання, методів визначення його конкурентоспроможності, ознайомлення з
методами стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього
середовища;
−
визначення методичних принципів формулювання цілей та місії суб’єкта
господарювання, ознайомлення з моделями і методами розробки стратегічного набору;
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−
обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів, проектів та
програм як інструментів реалізації стратегій, визначення основних напрямів стратегічних змін і
контроль за їх виконанням.
1.1.
Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі:
Попередні дисципліни
Наступні дисципліни
Економіка підприємства

Фінансова безпека

Менеджмент

Конкурентний моніторинг бізнесу

Фінанси підприємств

Ринок фінансових послуг

Маркетинг

Лідерство та самоменеджмент
1.2 Компетентності та результати навчання за дисципліною:

Компетентності
Здатність продемонструвати
розуміння контекстів застосування
стратегічного управління для
прийняття рішень у сфері фінансів.

Результати навчання
Знати сутність та передумови стратегічного
управління фінансами. Володіти принципами і
елементами розробки і реалізації стратегії.
Аналізувати поточне планування та бюджетування,
довгострокове та стратегічне планування.
Здатність дослідити та визначити
Знати загальну характеристику стратегії підприємства,
потребу формування стратегії, а
класифікацію стратегій залежно від фази життєвого
також ідентифікувати обмеження, що циклу
підприємства.
Опанувати
стратегії
впливають на її вибір.
інтенсивного, інтегрованого та диверсифікованого
зростання. Аналізувати переваги та недоліки стратегій
зростання.
Здатність продемонструвати
Знати сутність портфельного аналізу та матричні
розуміння відповідних інструментів інструменти аналізу стратегії підприємства.
аналізу стратегій.
Опанувати Матрицю Бостонської консалтингової
групи (БКГ). Матрицю «продукт-ринок». Матрицю
McKencey-General Electric., SWOT-аналіз, GAP. Трьох
вимірну матрицю Абеля, техніку аналізу PEST або
STEP.
Здатність продемонструвати знання Знати процес вибору стратегії розвитку підприємства.
характеристик специфічних стратегій Опанувати
концепції
інкременталізму
та
та показників їх ефективності.
еквіфінальності. Аналізувати показники ефективності
діючої стратегії.
Здатність працювати з
Знати дерево цілей підприємства та декомпозицію
невизначеністю при створенні
стратегії, технології управління змінами на
стратегії підприємства.
підприємстві.
Опанувати
сучасні
прийоми
декомпонування та переформатування стратегії. Вміти
обирати альтернативи конкурентним стратегіям.
Здатність розуміти і враховувати
Знати сутність фінансової стратегії та її місце в
соціальні, екологічні, етичні,
стратегічному менеджменті підприємства.
економічні та комерційні міркування, Опанувати принципи та методи формування
що впливають на реалізацію
фінансової стратегії. Аналізувати ефективність різних
стратегічних фінансових рішень.
методів реалізації фінансової стратегії.
Здатність продемонструвати знання і Знати
сутність
банківського
стратегічного
розуміння принципів і методів,
менеджменту.
Опанувати процес стратегічного
менеджменту в банку, стратегічні методи управління
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необхідних для створення фінансової кредитним ризиком. Вміти оцінювати достатність
стратегії банківської установи.
банківського капіталу. Обирати стратегії управління
ліквідністю банку.
Здатність розробляти плани і проекти Знати сутність, функції та склад фінансової стратегії
для забезпечення досягнення
страхової компанії. Оцінювати фінансові ресурси
поставленої фінансової мети з
страхової компанії, їх джерела і форми руху.
урахуванням специфіки страхової
Аналізувати страхові операції, фактори управління
діяльності
ризиком і фінансовими результатами.
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням»
Характеристика навчальної дисципліни
галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Цикл дисциплін за навчальним планом:
нормативна дисципліна циклу професійної та
практичної підготовки

Освітній ступінь:
магістр
спеціальність:
Методи навчання:
072 «Фінанси, банківська справа та
лекції, семінарські заняття, самостійна
страхування»
робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в
бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та
творчих завдань тощо
Заліки
Індиві
Самості
по
дуальСемінари,
йна
Кількість
Кількість
модулях
на
Кількість
практичні,
робота
кредитів
аудиторЛекції
(контро
робота
годин
лаборатор
студенECTS
них годин
льні
студен
ні
та
роботи)
та
(СРС)
(ІР)
4

120

48

32

16

Кількість
тижневих годин

Кількість змістових
модулів (тем)

3

16

-

Кількість заліків по
модулях/контрольни
х робіт
-

48

Вид контролю
екзамен

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням”
Номер теми
Тема № 1
Тема №2
Тема № 3
Тема № 4
Тема № 5
Тема № 6
Тема № 7
Тема №8
Тема №9

Назва теми
Зміст стратегічного управління
Сутність стратегії організації та підходи до її визначення
Визначення місії та цілей підприємства
Стратегічний контекст підприємства
Оцінювання зовнішнього середовища
Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Стратегії бізнесу
Стратегії диверсифікації діяльності підприємства
Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
5
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Тема №10
Тема №11
Тема №12
Тема №13
Тема №14
Тема №15
Тема №16

Корпоративна стратегія підприємства
Матричні методи формування корпоративної стратегії
Альтернативність у стратегічному виборі
Декомпонування корпоративної стратегії
Фінансова стратегія, її особливості та методи реалізації
Специфіка банківського стратегічного менеджменту
Розвиток страхових стратегій на ринку фінансових послуг

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням ”
Тема 1. Зміст стратегічного управління
Сутність стратегічного управління. Передумови формування системи стратегічного
управління. Принципи і елементи розробки і реалізації стратегії. Концепція стратегічного
управління. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств. Поточне планування
та бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування. Особливості
стратегічного планування, його відмінність від довгострокового планування.
Тема 2. Сутність стратегії організації та підходи до її визначення
Класифікація стратегій підприємства. Аналіз умов застосування різних видів стратегій.
Принципи стратегічного планування.
Тема 3. Визначення місії та цілей підприємства
Формулювання місії і цілей підприємства. Вибір місії та правила її формування. Значення
місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. Місії
некомерційних і малих підприємств.
Стратегічне бачення, місія і її зміст, цілі підприємства. Типи цілей підприємства. Вимоги
щодо формулювання цілей. Критерії якості поставлених цілей. Характеристика етапу
цілеутворення. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних
цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства.
Тема 4. Стратегічний контекст підприємства
Особливості розвитку підприємства. Процес розвитку підприємства, його основні фази.
Взаємозв'язок основних понять стратегічного управління (стратегія, стратегічний потенціал,
конкуренті переваги, конкурентний статус підприємства). Сутність конкурентоспроможності
товару та підприємства.
Конкурентоспроможність та конкурентні переваги підприємства.
Тема 5. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства
Мікросередовище і макросередовище підприємства. Ієрархічні та неієрархічні моделі
зовнішнього середовища. Підходи до аналізу зовнішнього середовища.
Модель п'яти сил конкуренції М. Портера. Загроза появи нових конкурентів. Загроза появи
товарів-субститутів. Здатність покупців диктувати свої умови. Здатність постачальників
диктувати свої умови. Поняття нестабільності та невизначеності зовнішнього оточення.
Характеристика нестабільності зовнішнього оточення; ступінь звичайності подій, темп зміни
подій, можливість прогнозування розвитку подій. Оцінка ступеня невизначеності і
нестабільності зовнішнього оточення.
Тема 6. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Внутрішній стан підприємства. Взаємозв'язок внутрішніх факторів. Аналіз внутрішнього
середовища підприємства.
Поняття стратегічного потенціалу підприємства. Елементи стратегічного потенціалу.
Особливості управління стратегічним потенціалом. Фактори, які впливають на вибір стратегії
управління потенціалом підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу.
Взаємозв'язок конкурентоспроможності потенціалу та конкурентоспроможності
підприємства. Конкурентні переваги та конкурентний статус підприємства. Методи оцінки
стратегічного потенціалу підприємства. Синергізм та планування потенціалу і стратегії
підприємства.
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Тема 7. Стратегії бізнесу
Моделі і методи прийняття рішень щодо ведення конкурентної боротьби. Механізм
прийняття управлінських рішень.
Класифікація стратегій бізнесу на основі конкурентної переваги. П'ять загальних стратегій
конкуренції (низьких витрат, диференціації, оптимальних витрат, сфокусовані стратегії низьких
витрат і диференціації).
Використання наступальних стратегій для збереження конкурентної переваги.
Використання оборонних стратегій для захисту конкурентної переваги. Зв'язок економічної
стратегії і маркетингової діяльності. Основні етапи маркетингового управління підприємством.
Стратегії конкуренції: у нових галузях; у галузях, що знаходяться в стадії зрілості,
стагнації або спаду; у роздрібнених галузях; на міжнародних ринках.
Тема 8. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства
Поняття диверсифікації діяльності підприємства. Мотиви та цілі диверсифікації.
Стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. Процес стратегічної
сегментації ринку. Параметри стратегічної сегментації. Параметри, які характеризують СЗГ.
Ключові фактори успіху в СЗГ: види та характеристика. Поняття зони стратегічних ресурсів.
Поняття стратегічних центрів господарювання.
Привабливість СЗГ. Послідовність оцінки привабливості СЗГ. Особливості управління
стратегічним набором СЗГ. Особливості стратегічного управління диверсифікованим
підприємством.
Тема 9. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства
Умови та причини здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Напрями реалізації
стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Фактори, що впливають на стратегії виходу на
зовнішні ринки. Етапи еволюції підприємства і його міжнародної стратегії залежно від ступеня
орієнтації підприємства на міжнародні ринки.
Глобальна стратегія, її сутність та умови доцільності використання. Мотиви розробки
глобальної стратегії. Особливості Багатонаціональної стратегії підприємства. Переваги та
недоліки глобальної і багатонаціональної стратегій.
Тема 10. Корпоративна стратегія підприємства
Загальна характеристика корпоративної стратегії підприємства. Корпоративні та
специфічні стратегії: їх види та характеристика. Класифікація стратегій залежно від фази
життєвого циклу підприємства. Школи формування стратегій. Види інтегрованих структур
бізнесу: сутність, переваги, недоліки
Стратегії інтенсивного зростання. Стратегії інтегрованого зростання. Стратегії
диверсифікованого зростання. Переваги та недоліки стратегій зростання. Стратегії стабілізації та
відступу.
Тема 11. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства
Вибір позиції підприємства в конкуренції. Сутність портфельного аналізу.
Матричні інструменти аналізу стратегії підприємства. Матриця Бостонської
консалтингової групи (БКГ). Матриця «продукт-ринок». Матриця McKencey-General Electric.
Модель АDL. Матриця Санкт-Петербурзького ДТУ. Методи аналізу конкурентоспроможності
підприємства: за Ж.-Ж. Лам-беном, SWOT-аналізом, GAP, LOTS, PIMS. Матриця Хофера.
Трьохмірна матриця Абеля. Прогнозування змін (техніка аналізу ПЕСТ або СТЕП).
Вибір корпоративної стратегії підприємства на основі застосування матричного підходу.
Переваги та недоліки матричних методів обґрунтування стратегії підприємства.
Тема 12. Альтернативність у стратегічному виборі
Процес вибору стратегії розвитку підприємства. Концепції інкременталізму та
еквіфінальності.
Поняття оптимальної стратегії. Перелік факторів, які впливають на вибір стратегії, та їх
оцінка. Критерії ефективності стратегій. Зовнішня та внутрішня ефективність стратегій
підприємства.
Показники ефективності діючої стратегії. Особливості вибору стратегії для малих та
середніх підприємств.
Тема 13. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства
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Основні підходи до формулюванню стратегій. Мета та принципи стратегічного
планування. Зміст і структура стратегічного плану. Характеристика розділів стратегічного плану.
Завдання стратегічного контролю в процесі реалізації стратегій. Вибір систем управління
залежно від рівня нестабільності зовнішнього оточення. Системі управління в умовах
стабільного зовнішнього оточення. Системи управління в умовах динамічного зовнішнього
оточення. Системи управління в умовах кризової ситуації.
Організаційне забезпечення стратегічного управління і внесення змін до організаційних
структур управління (ОСУ). Формування ОСУ стратегічного типу. Інформаційно-аналітичне
забезпечення стратегічного управління. Фінансово-економічні та соціально-психологічні
аспекти процесів стратегічного управління.
Тема 13. Фінансова стратегія, її особливості та методи реалізації
Перехід від програмно-цільового планування до стратегічного управління. Ознаки
недостатньо обґрунтованої стратегії підприємства. Аналіз портфелю стратегій.
Моделювання процесів реалізації стратегії. Бізнес-план – сутність та необхідність
розробки в умовах ринкового хазяйнування. Стратегічний аудит у корпорації. Система
стратегічного управління. Вплив структури та культури організації на ефективне
функціонування системи стратегічного управління. Технології управління змінами на
підприємстві. Сучасні тенденції розвитку бізнесу. Альтернативи конкурентним стратегіям.
Тема №15
Специфіка банківського стратегічного менеджменту
Сутність банківського стратегічного менеджменту. Процес стратегічного менеджменту в
банку. Методи оцінювання та визначення достатності банківського капіталу. Методи
стратегічного управління капіталом банку. Стратегії управління кредитними операціями банку.
Стратегії формування портфеля цінних паперів.
Стратегічні методи управління кредитним ризиком. Хеджування відсоткових та валютних
ризиків банку. Стратегії управління ліквідністю банку.
Тема №16
Розвиток страхових стратегій на ринку фінансових послуг
Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової компанії. Оцінювання
фінансових ресурсів страхової компанії, їх джерел і форм руху. Статутний капітал. Страхові
резерви і страхові активи. Нормативні співвідношення між страховими активами і страховими
зобов’язаннями.
Аналіз страхових операцій, факторів управління ризиком і фінансовими результатами.
Планування фінансової діяльності страхової компанії. Управління платоспроможністю
страховика. Управління формуванням та використанням прибутку страховика.
Сутність та особливості інвестиційної діяльності страховика. Стратегічне управління
інвестиційним портфелем: розміщення страхових резервів, власних коштів та інвестицій.
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Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
11.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
12.
Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр» . [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.ukurier.gov.ua/.
13.
Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

Зміст стратегічного
управління
Сутність стратегії
організації та підходи до її
визначення
Визначення місії та цілей
підприємства
Стратегічний контекст
підприємства
Оцінювання зовнішнього
середовища
Аналіз стратегічного
потенціалу підприємства
Стратегії бізнесу
Стратегії диверсифікації
діяльності підприємства
Стратегії зовнішнього
розвитку підприємства
Корпоративна стратегія
підприємства
Матричні методи
формування
корпоративної стратегії
Альтернативність у
стратегічному виборі
Декомпонування
корпоративної стратегії
Фінансова стратегія, її
особливості та методи
реалізації
Специфіка банківського
стратегічного
менеджменту
Розвиток страхових
стратегій на ринку
фінансових послуг
ІНДЗ
Разом годин

у тому числі

Семінари,
практичні,
лабораторн
і
заліки по
модулях,
(контрольн
і роботи)

Назва розділу, теми
(змістового модуля)

Розподіл аудиторних
годин

аудиторн
і

СРС/
ІР

лекції

1

Кількість годин за ОПП

всього

№
розділу,
теми
(змістов
і
модулі)

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

48

-/24
48/24

32

16

24
120

11

-

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
7. 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
№ п/п

Тема та короткий зміст заняття

Кількість
годин
2

1.

Зміст стратегічного управління

2.

Сутність стратегії організації та підходи до її визначення

2

3.

Визначення місії та цілей підприємства

2

4

Стратегічний контекст підприємства

2

5.

Оцінювання зовнішнього середовища

2

6.

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

2

7.

Стратегії бізнесу

2

8.

Стратегії диверсифікації діяльності підприємства

2

9.

Стратегії зовнішнього розвитку підприємства

2

10.

Корпоративна стратегія підприємства

2

11.

Матричні методи формування корпоративної стратегії

2

12.

Альтернативність у стратегічному виборі

2

13.

Декомпонування корпоративної стратегії

2

14.

Фінансова стратегія, її особливості та методи реалізації

2

15.

Специфіка банківського стратегічного менеджменту

2

16.

Розвиток страхових стратегій на ринку фінансових послуг

2

Разом годин

32

Тема

Кількість
годин

№
заняття

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

1.

Семінарське заняття з тем №1-2

2

2.

Практичне заняття з тем № 3-4

2

3.

Семінарське заняття з тем № 5-6

2

4.

Практичне заняття з теми № 7-8

2

5.

Практичне заняття з теми № 9-10

2

6.

Семінарське заняття з тем №11-12

2

7.

Практичне заняття з теми № 13-14

2

8.

Практичне заняття з теми № 15-16
Разом практичних (семінарських) занять

2
16

12

Назва розділу, зміст консультації

Кільк
ість
годин

№ п/п

7.3. ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ

1.

Консультація по підготовці до семінарських занять

2

2.

Консультація по опрацюванню рекомендованої літератури

1

3.

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи студентів

2

4.

Передекзаменаційна консультація

2

Разом годин

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
1.
Завдання підприємства як відкритої системи у ринкових умовах.
2.
Еволюція поняття стратегії.
3.
Визначення стратегії як економічної категорії.
4.
Етапи розвитку підприємства у межах стратегічної моделі.
5.
Класифікація стратегій.
6.
Підходи до опрацювання стратегії.
7.
Можливості, які дозволяє реалізувати стратегія на рівні підприємства.
8.
Принципи формування стратегічної моделі.
9.
Особливості стратегічних управлінських рішень, що покладаються в основу
опрацювання моделі стратегії та її практичної реалізації.
10.
Сутність стратегічних перетворень на підприємстві.
11.
Альтернативи інтенсивного зростання підприємства.
12.
Інфраструктурне забезпечення опрацювання стратегічної моделі.
13.
Визначення місії підприємства.
14.
Образ, кредо, їх роль у формуванні місії підприємства.
15.
Організаційна (корпоративна) культура, чинники, що на неї впливають.
16.
Значення місії для підприємства.
17.
Основні аспекти, що мають відображення у місії підприємства.
18.
Визначення цілей підприємства.
19.
Класифікація цілей підприємства.
20.
Чинники, що враховуються при формуванні цілей.
21.
Характеристичні риси цілей підприємства.
22.
Групи цілей, передбачені місією (фінансові та стратегічні).
23.
Вимоги до цілей.
24.
Особливості відносин між цілями.
25.
Можливості розв’язання конфліктів цілей.
26.
Функції цілей.
27.
Етапи процесу визначення цілей.
28.
Ідентифікація та адаптація у ціле утворенні.
29.
«Дерево цілей», вимоги до його побудови.
30.
Носії інтересів, що мають вплив на формування цілей підприємства.
31.
Прояви можливостей стратегії.
32.
Ознаки недостатнього обґрунтованої стратегії.
33.
Ключові характеристики стратегії.
34.
Індикатори стратегічних досягнень.
35.
Напрями аналізу внутрішнього середовища економічної системи.
36.
Характерні можливі зміни економічної системи, що можуть бути закладеними у
стратегічну модель.
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37.
Чинники, що впливають на зміну організаційної структури підприємства.
38.
Проблеми формування організаційної культури підприємства.
39.
Завдання управління реалізацією стратегії.
40.
Навчання персоналу, його ключові моменти.
41.
Поняття зовнішнього середовища.
42.
Чинники, що визначають складність зовнішнього середовища.
43.
Характеристика чинників мікросередовища.
44.
Характеристика чинників макросередовища.
45.
Найбільш поширені моделі зовнішнього середовища економічної системи.
46.
Етапи проведення аналізу зовнішнього середовища.
47.
Схема аналізу зовнішнього середовища.
48.
Характеристика економічного механізму виникнення кризового стану.
49.
Сканування, його основні напрямки та інструментарій.
50.
Методичні матеріали для здійснення сканування.
51.
Моніторинг зовнішнього середовища.
52.
Прогнозування зовнішнього середовища.
53.
SWOT – аналіз.
54.
Гарвардська модель аналізу стратегічного потенціалу підприємства.
55.
Класифікація внутрішньовиробничих резервів підприємства.
56.
Принципи діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі.
57.
Алгоритм діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі.
58.
Оцінка маркетингової позиції підприємства.
59.
Схема оцінки конкурентних позицій підприємства.
60.
Класифікація ресурсів підприємства.
61.
Характеристика ресурсів підприємства як сукупності можливостей досягнення цілей
економічної системи.
62.
Відмінності тактичного і стратегічного планування.
63.
Кроки, які необхідно здійснити при плануванні з метою досягнення стратегічних цілей
підприємства.
64.
Поняття і сутність корпоративної стратегії.
65.
Основні елементи, що формують корпоративну стратегію.
66.
Критерії механізму створення корпоративної стратегії.
67.
Агресивність стратегії.
68.
Основні завдання, що вирішуються у процесі опрацювання моделі корпоративної
стратегії.
69.
Етапи опрацювання моделі корпоративної стратегії.
70.
Джерела інформації для опрацювання моделі корпоративної стратегії.
71.
Різновиди корпоративної стратегії.
72.
Дії, що застосовуються при опрацюванні корпоративної стратегії диверсифікованого
підприємства.
73.
Критерії вибору стратегічних рішень.
74.
Етапи вибору стратегії.
75.
Характеристика окремих матричних методів.
76.
Чинники привабливості ринку та стратегічного стану бізнесу.
77.
Характеристика стратегії підприємства на стадії впровадження та зростання життєвого
циклу товару.
78.
Основні стратегії підприємства для стадії зростання і зрілості товару.
79.
Стратегії підприємства на стадії насичення ринку певним товаром.
80.
Стратегії для стадії спаду попиту на товар.
81.
Поняття терміну “диверсифікації”.
82.
Форми диверсифікації.
83.
Диверсифікація як інструмент використання переваг підприємства.
84.
Диверсифікація як організаційно-економічний чинник зростання ефективності
виробництва.
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85.
Збуджувальні мотиви здійснення диверсифікації.
86.
Мотиви для обґрунтування необхідності диверсифікації.
87.
Наукові гіпотези диверсифікації.
88.
Джерела диверсифікацій них процесів.
89.
Сутність стратегії диверсифікації.
90.
Основні чинники, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації.
91.
Різновиди стратегії диверсифікації.
92.
Завдання створення стратегічної бази підприємства.
93.
Поняття стратегії бізнесу .
94.
Чинники, що впливають на опрацювання стратегії бізнесу.
95.
Правила вибору стратегії за умов ризику .
96.
Характеристика найбільш розповсюджених стратегій бізнесу.
97.
Загальні поняття функціональних стратегій.
98.
Маркетингова стратегія підприємства.
99.
Суть виробничої стратегії підприємства.
100. Функціональна стратегія персоналу.
101. Суть фінансової функціональної стратегії підприємства.
102. Суть функціональної стратегії наукових досліджень і науково-конструкторських робіт на
підприємстві.
103. Коротка характеристика організаційної, екологічної, соціальної та інформаційної
функціональної стратегій підприємства.
104. Концепція управління, її сутність.
105. Стратегічне управління.
106. Характерні риси концепції стратегічного управління.
107. Основні чинники, що впливають на формування характерних рис системи стратегічного
управління.
108. Мета стратегічного управління.
109. Цільовий підхід та цільове управління.
110. Провідна ідея концепції стратегічного управління у ХХІ ст.
111. Чинники, що зумовлюють новий зміст концепції стратегічного управління.
112. Основні сучасні напрями стратегічного управління.
113. Основні принципи сучасного стратегічного управління.
114. Проблеми стратегічного управління.
115. Переваги стратегічного управління.
116. Функції вищого керівництва при опрацюванні моделі стратегічної поведінки
підприємства на ринку.
117. Роль прогнозування у стратегічному управлінні, його найважливіші функції.
9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих
компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень
студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із
змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за
100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).
Відповідно до Положення система оцінювання сформованих компетентностей у
студентів враховує такі види занять як лекційні, семінарські/практичні заняття, виконання
самостійної роботи і індивідуальної роботи, а також екзамен.
●
поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає суму
оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу (максимальна
кількість балів – 50).
●
підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає екзамен
(максимальна кількість балів– 50).
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.
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9.1 Таблиця оцінювання знань та компетенцій студентів
Поточний контроль

Семінари/практичні, бали

40

Самостійна
робота,
бали
5

Індивідуальна
робота,
бали
5

РАЗОМ
бали

50

Екзамен,
бали

РАЗОМ,
бали

50

100

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за даний вид
роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу).
Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин
(наприклад, довідка про стан здоров’я).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт та
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати
коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять
курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування,
індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в онлайн формі. Студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт,
передбачених курсом.
Уся література, яка викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її передачі
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел,
яких немає серед рекомендованих.

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Бали
рейтингу

№
з/п

Максимальн
а кількість
балів

9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях
Критерії оцінювання
- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або)
відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими, студент
демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення
практики і сучасних наукових досліджень, робити аналітичні висновки з
проблем дисципліни.
- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю та (або)
відповіді на питання в процесі обговорення є обґрунтованими.
- зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з
незначними недоліками та (або) в процесі обговорення студент допускає
неточності.
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5 балів

5

4
3

- зміст питання семінарського заняття розкритий частково, але правильно
або зміст питання семінарського заняття розкритий повністю, але з
суттєвими недоліками; відповіді на питання в процесі обговорення є
малообґрунтованими.
- зміст питання семінарського заняття розкритий частково із суттєвими
недоліками та студент не приймав участі в процесі обговорення.

2

0-1

2. Самостійна робота студентів (СРС)
Критерії оцінювання
Робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному обсязі,
без помилок, студент демонструє вміння на підставі аналізу літератури, а
також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити
аналітичні висновки з проблем дисципліни
Робота виконана у повному обсязі, без помилок
Робота виконана у повному обсязі, але містить незначні помилки
Робота виконана у неповному обсязі, але правильно або у повному обсязі,
при наявності значних помилок
Робота не виконана або виконана не правильно
3. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)
Критерії оцінювання
Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати
досліджень і власну позицію автора
Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати
досліджень, проте містить певні неточності
Робота частково розкриває суть проблеми, і не повністю відображає
результати досліджень
Робота має компілятивний характер, не розкриває суть проблеми
Робота не виконана
4. Екзамен
Критерії оцінювання
Екзаменаційний білет містить 25 завдань: завдання із вибором відповіді,
що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною, або
завдання з декількома варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане
завдання студенту виставляється 2 бали (максимально 25  2 = 50 балів).
Оцінювання на екзамені відбувається з використанням функціоналу
програми Teams або навчального середовища Moodle.

Оцінка за
шкалою
ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

5 балів
5
4
3
2
0-1
5 балів
5
4
3
2
0
50 балів

0-50

9.3 Шкала оцінювання успішності студентів
за результатами підсумкового контролю
Оцінка за національною шкалою
Оцінка в
Екзамен,
балах
диференційований
Залік
залік
90 – 100
5
відмінно
81 – 89
дуже добре
4
зараховано
71 – 80
добре
61 – 70
задовільно
3
51 – 60
достатньо
21 – 50
2
незадовільно
незараховано
незадовільно
незараховано
0 – 20
2
(без права перездачі)
17

(без права
перездачі)
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального процесу з
навчальної дисципліни включає:

державні стандарти освіти;

навчальні робочі плани;

навчальну та робочу програми дисципліни;

програму навчальної та виробничої практик;

методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи
(ІНДЗ)

завдання для проведення практичних робіт та семінарських занять;

завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети);

законодавчі та інструктивно-методичні матеріали;

підручники і навчальні посібники, фахові видання;

опорний конспект лекцій;

навчально-методичні матеріали з вивчення тем з дисципліни.
11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання – проблемних та
міні-лекцій, семінарів в активній формі, розгляд кейсів.
Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних
визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю учбового
процесу, який виявляється в: високої мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на
практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленню здатності ухвалювати самостійні
рішення; виробленню здібності до колективних рішень; виробленню здібності до соціальної
інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів.
Методи активізації процесу
навчання
Проблемні лекції спрямовані на
розвиток логічного мислення
студентів і характеризуються
виділенням головних висновків з
питань, що розглядаються. При
читанні лекцій студентам даються
питання для самостійного
розмірковування, яке відіграє
активізуючу роль, примушує
студентів сконцентруватися і почати
активно мислити в пошуках
правильної відповіді
Міні-лекції характеризуються
значною ємністю, складністю
логічних побудов, образів, доказів та
узагальнень

Практичне застосування навчальних
технологій
Проблемна лекція з питання «Особливості
управління стратегічним потенціалом
підприємства» (за темою 5)
Проблемна лекція з питання «Особливості
стратегічного управління диверсифікованим
підприємством» (за темою 7)
Проблемна лекція з питання «Матричні
інструменти аналізу стратегії підприємства» (за
темою 10)
Проблемна лекція з питання «Вплив структури та
культури організації на ефективне функціонування
системи стратегічного управління» (за темою 13)
Міні-лекція з питання «Вимоги щодо
формулювання цілей» (за темою 2)
Міні-лекція з питання «Модель п'яти сил
конкуренції М. Портера» (за темою 4)
Міні-лекція з питання «Використання
наступальних та оборонних конкурентних
стратегій» (за темою 6)
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Кейс-метод (метод аналізу
конкретних ситуацій) дає змогу
наблизити процес навчання до
реальної практичної діяльності
спеціалістів і передбачає розгляд
проблемних управлінських ситуацій

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Проблемна ситуація «Обґрунтування стратегії
управління стратегічним потенціалом
підприємства» (практичне заняття за темою 5)
Проблемна ситуація «Вибір оптимальної стратегії
підприємства» (практичне заняття за темою 11)
Проблемна ситуація «Вплив соціальнопсихологічних факторів на процес стратегічного
планування та контролю» (практичне заняття за
темою 11)

12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Ресурси мережі факультету
Ресурси мережі Інтернет
управління фінансами та бізнесу
із законодавства України
з навчальної дисципліни
Верховної
Ради
України: ▪ Силабус дисципліни
www.rada.gov.ua/
▪ Програма навчальної дисципліни
Бібліотека Ліга Інформ: www.liga.net/
▪ Робоча програма навчальної дисципліни
Нормативні акти України:
▪ Плани семінарських занять та методичні
Сайт
Державної
фіскальної
рекомендації до їх проведення
службиУкраїни: http://minrd.gov.ua/.
▪ Методичні
рекомендації
з
виконання
Вісник Державної фіскальної служби
самостійної роботи студента (СРС)
України: http://www.visnuk.com.ua/.
▪ Методичні рекомендації
до виконання
Сайт Міністерства фінансів України:
індивідуальної роботи студента
http://www.minfin.gov.ua/
▪ Засоби діагностики знань студентів з
Сайт Державної казначейської служби
навчальної дисципліни
України:
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
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