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ВСТУП 

 

 

Анотація  

Сучасна концепція управління ґрунтується на необхідності стратегічного 

управління, яке дозволить будь-якій соціально-економічній системі подолати 

обмеження і загрози нестабільного зовнішнього середовища. В дисципліні вивчаються 

підходи і концепції стратегічного управління, інструменти розробки місії, цілей і 

планів організації та способів їх реалізації для забезпечення її ефективності. 

Ключові слова: конкуренція, місія, план, ринок, стратегія, ціль. 

 

 

Abstract  

The modern concept of management is based on the need for strategic management, 

which will allow any socio-economic system to overcome the limitations and threats of an 

unstable environment. The discipline studies the approaches and concepts of strategic 

management, tools for developing the mission, goals and plans of the organization and ways 

to implement them to ensure its effectiveness. 

Key words: competition, goal, market, mission, plan, strategy. 



1. Опис навчальної дисципліни  

  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень  

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма  

навчання  

заочна 

форма 

навчання  

Кількість кредитів – 

4 

Галузь знань  

  

07 

"Управління і 

адміністрування" 

  

  

  

Обов'язкова  

Модулів – 1 Рік підготовки:  

Змістових модулів – 

2 

2-й – 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету  

  

  

Спеціальність   

073 

"Менеджмент" 

  

  

  

Освітня програма  

"Менеджмент 

організацій і 

адміністрування" 

Семестр  

3-й  –  

Лекцій  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Не передбачене 

30 год.  – 

Практичні, семінарські  

30 год.   

Загальна кількість 

годин – 120 

Лабораторні  

– – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 4 

 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Освітній рівень: 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

Самостійна робота 

(реферат, аналітичний 

огляд, есе) 

60 год. – 

Індивідуальні завдання: 

– год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

 



2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Основна мета вивчення навчальної дисципліни "Стратегічне управління" – 

формування професійної компетентності шляхом набуття здатності 

досліджувати та розв’язувати проблеми стратегічного характеру, що виникають 

в процесі управління соціально-економічними системами, його інституційного 

та організаційного забезпечення 

Завданням навчальної дисципліни "Стратегічне управління" є формування у 

здобувачів освіти відповідно до освітньо-професійної програми загальних та 

фахових компетентностей: 

• ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

• CК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

• CК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

• CК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту. 

• CК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння дисциплінами 1 

курсу: "Теорія організації", "Менеджмент", "Бізнес-лідерство" ("Управління 

командами"). 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни "Стратегічне управління" передбачає 

формування та розвиток у студентів таких результатів навчання: 

• РН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

• РН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

• РН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

Сфера реалізації компетентностей в майбутній професії: 

• створення систем стратегічного управління організаціями різних сфер 

діяльності та масштабів; 

• уміння аналізувати інформацію щодо конкурентного стану підприємства 

на ринку, ресурсів, резервів та перспектив і можливостей зростання і розвитку; 

• уміння формувати і формулювати систему цілей організації; 

• уміння розробляти та реалізовувати стратегію як комплексний план 

діяльності організації щодо досягнення встановлених цілей, аналізувати 

наслідки реалізації стратегій. 



Випускники освітньої програми "Менеджмент організацій і 

адміністрування" мають сформоване аналітичне мислення щодо 

цілепокладання та використання обмежених ресурсів організацій задля 

досягнення поставлених цілей, володіють знаннями щодо сучасних концепцій 

та інструментів стратегічного управління, вміло використовують їх для 

забезпечення ефективності діяльності організації. 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Методологічні засади стратегічного управління. 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Поняття про стратегію. Підходи до бачення стратегії. Роль стратегії в 

розвитку організації. Суб'єкти стратегії. Інтегровані корпоративні структури. 

Стратегічне мислення. Ієрархія стратегій організації. Історія розвитку 

стратегічного управління. 

Література: [1 с. 21-28, 2 с. 7-40, 3 с. 87-108, 127-152, 160-176] 

Тема 2. Стратегічні рішення та види стратегій організацій 

Стратегічне управління та ЖЦ організацій. Корпоративні стратегії. 

Функціональні стратегії. Поняття стратегічного рішення і його роль. Складнощі 

і проблеми в стратегічних рішеннях. Стратегічні зміни. 

Література: [1 с. 6-14, 2 с. 385-424, 41-58, , 3 с. 178-199, 329-340] 

Тема 3. Етапи стратегічного управління 

Стратегічне управління як процес. Етапи побудови стратегії. Етапи 

реалізації стратегії. Фактори впливу на стратегію. 

Література: [1 с. 47-55, 2 с. 64-72, 3 с. 242-272] 

Тема 4. Види стратегічного управління 

Державне, місцеве, корпоративне стратегічне управління. Функціональне 

стратегічне управління. Управління інтелектом організації як основа 

стратегічного бачення. 

Література: [1 с. с. 28-39, 2, 3 с. 608-653] 

Змістовий модуль 2. Процес реалізації концепції стратегічного 

управління. 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 

Моделі розвитку зовнішнього середовища (Портер, Ансофф, SWOT, 

PEST, GAP, ИСПб ADL-LC, 7S PIMS тощо). 

Література: [1 с. 60-63, 157-204, 2 с. 72-103, 3 с. 272-326] 

Тема 6. Стратегічний потенціал та формування конкурентних переваг 

організації 



Оцінка конкурентоспроможності як основа формування стратегії. 

Поняття потенціалу підприємства. види потенціалів та відповідних ресурсів. 

Поняття стратегічної бізнес-одиниці. 

Література: [1 с. 68-118, 2 с. 353-376] 

Тема 7. Стратегічне планування 

Рівні стратегічного планування. Особливості стратегічного планування. 

Методи формування та вибору стратегії. 

Література: [1 с. 123-153, 2 с. 94-104, 3 с. 111-121] 

Тема 8. Процес реалізації стратегії 

Реалізація стратегій. Проблеми і складнощі. Розподіл повноважень і 

організація як процес. Взаємодія ресурсів в реалізації стратегії. 

Література: [2 с. 385-425, 3 с. 355-378] 

Тема 9. Стратегічний контроль 

Моніторинг в стратегічному управлінні. Оцінювання стратегій. Аналіз 

результатів реалізації стратегії.  

Література: [2 с. 425-457, 3 с. 415-480] 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма  

усього  
у тому числі  

лек  пр  лаб  с.р.  

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади стратегічного управління. 

Тема 1. Концептуальні засади теорії 

стратегічного управління 

9 2 2 - 5 

Тема 2. Стратегічні рішення та види 

стратегій організацій 

12 4 4 - 4 

Тема 3. Етапи стратегічного управління 10 2 2 - 6 

Тема 4. Види стратегічного управління 14 4 4 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 45 12 12 - 21 

Змістовий модуль 2. Процес реалізації концепції стратегічного управління 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього 

середовища 

14 4 4 - 6 

Тема 6. Стратегічний потенціал та форму-

вання конкурентних переваг організації 

17 4 4 - 9 

Тема 7. Стратегічне планування 17 4 4 - 9 

Тема 8. Процес реалізації стратегії 12 2 2 - 8 

Тема 9. Стратегічний контроль 15 4 4 - 7 



Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма  

усього  
у тому числі  

лек  пр  лаб  с.р.  

Разом за змістовим модулем 2 75 18 18 - 39 

Разом за курсом  120 30 30 - 60 

 

Теми семінарських занять  

№  

з/п  
Назва теми 

Кількість годин  

Денна форма   Заочна форма   

1  Концептуальні засади теорії 

стратегічного управління 

2  - 

2  Стратегічні рішення та види стратегій 

організацій 

2  - 

3 Етапи стратегічного управління 2 - 

4 Види стратегічного управління 2  

5 Стратегічний потенціал та формування 

конкурентних переваг організації 

2  

6 Стратегічний контроль 2  

  Разом  12  - 

 

Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1  Стратегічні рішення та види стратегій 

організацій 

2 - 

2  Види стратегічного управління 2  

3 Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 4 - 

4 Стратегічний потенціал та формування 

конкурентних переваг організації 

2  

5 Стратегічне планування 4  

6 Процес реалізації стратегії 2  

7 Стратегічний контроль 2  

  Разом  18 - 

 

Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

здійснено за табл. 



Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин  

Денна форма   Заочна форма   

1  Підготовка до лекцій 10 - 

2  Підготовка до практичних робіт 15 - 

3  Підготовка до семінарів 10 - 

4  Написання реферату 10 - 

5  Підготовка до екзамену 15 - 

 Разом  60 - 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Не передбачено 

 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Стратегічне управління" є:  

• усні відповіді під час семінарських занять; 

• виконання практичних завдань та розгляд ситуацій на практичних 

заняттях; 

• модульна контрольна робота у вигляді стандартизованих тестів; 

• екзамен; 

• аналітичні звіти, реферати, есе; 

• презентації результатів виконаних завдань; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю   

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного іспиту. Поточні оцінки – це оцінки проміжного 

(поточного) контролю протягом семестру. 

Поточний контроль проводиться на кожному занятті. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за темою 

семінарського заняття та широти кругозору зі споріднених тем (у тому числі з 

урахуванням самостійно опрацьованого матеріалу) та набутих практичних 

навичок під час виконання завдань та розгляду ситуацій на практичних заняттях. 

На семінарському занятті поточний контроль виконується у формі виступів 

та участі у дискусіях. На практичному занятті поточний контроль виконується у 



формі перевірки виконання завдань. Поточний модульний контроль виконується 

у формі тестів під час модульних контрольних робіт. Контроль самостійної 

роботи проводиться у формі перевірки наявності та повноти змісту конспекту 

лекційного матеріалу, виступу на семінарських заняттях, розв'язування задач на 

практичних заняттях, перевірки реферату за обраною темою. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією для виставлення екзамену і враховуються викладачем при 

виставленні підсумкової оцінки (балів) з даної дисципліни. Питома вага 

поточного контролю складає до 60 балів. 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право 

здавати заключний іспит дається здобувачу вищої освіти, якій з урахуванням 

проміжних оцінок набрав протягом курсу понад 20 балів. Підсумкова оцінка 

навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту. 

Інформація щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти 

наведена в таблиці нижче. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та їх оцінювання 

Оцінка Критерії оцінювання  

Відповіді на семінарських заняттях 

3 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить ар-

гументовані висновки, припустимі несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу 

2  
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована.  

1  Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, не 

обґрунтована.  

0  Студент не дає відповіді.  

Відповіді на практичних заняттях 

3 
Завдання виконані самостійно, без помилок, відповіді містить 

аргументовані висновки. 

2  
Завдання виконані самостійно, відповіді можуть містити суттєві 

помилки та неточності. Відповідь достатньо обґрунтована.  

1  Виконані завдання містять значну кількість помилок, відповіді не 

обґрунтовані. 

0  Студент не дає відповіді. 

Підготовка реферату 

10 Зміст реферату відповідає заданій темі, частини тексту логічно 

пов'язані, він містить аналіз, систематизацію, узагальнення, 



міжпредметні зв’язки; висновки аргументовані, окреслені перспективи 

подальшого дослідження. Наявні посилання на актуальну літературу та 

інші джерела. Оформлення відповідає вимогам. Терміни здачі не 

порушені 

9 Зміст відповідає заданій темі; частини тексту логічно пов'язані, він 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення, міжпредметні зв’язки; 

висновки аргументовані, окреслені перспективи подальшого 

дослідження. Наявність посилань на використану літературу та 

відповідність оформлення роботи стандарту. Робота виконувалась не 

систематично та подана на перевірку з порушенням термінів. 

8 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані, 

містить незначний обсяг аналізу, систематизації, узагальнення, 

міжпредметних зв’язків; висновки достатньо аргументовані, 

перспективи подальшого дослідження не окреслені. Оформлення 

відповідає вимогам. Терміни здачі не порушені. 

7 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані, 

містить незначний обсяг аналізу, систематизації, узагальнення, 

міжпредметних зв’язків; висновки достатньо аргументовані, 

перспективи подальшого дослідження не окреслені. Оформлення 

відповідає вимогам. Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням термінів. 

6 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам. Терміни 

здачі не порушені 

5 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам із 

зауваженнями. Терміни здачі не порушені 

4 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам із 

зауваженнями. Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням термінів. 

3 Зміст реферату частково відповідає темі, частини тексту не мають 

логічної послідовності викладення, не містить аналізу, систематизації, 

узагальнення, міжпредметних зв’язків; висновки слабко аргументовані. 



Оформлення відповідає вимогам із зауваженнями. Терміни здачі не 

порушені 

2 Зміст реферату частково відповідає темі, частини тексту не мають 

логічної послідовності викладення, не містить аналізу, систематизації, 

узагальнення, міжпредметних зв’язків; висновки слабко аргументовані. 

Оформлення відповідає вимогам із зауваженнями. Робота виконувалась 

не систематично та подана на перевірку з порушенням термінів 

1 Зміст реферату не відповідає темі, частини тексту не мають логічного 

зв'язку, аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних зв’язків; 

висновки не аргументовані. Оформлення не відповідає вимогам. 

0 Здобувач не виконав реферат 

Питання на заліку 

10 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. 

9 Володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

8 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. При викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності. 

7 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. 

6 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  

5 Володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, без глибокого аналізу, 



обґрунтування, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки 

4 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 

неточності. 

3 Фрагментарно, поверхово викладає навчальний матеріал під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. 

2 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. 

1 Не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 Максимальна оцінка 40 балів (4 питання по 10 балів) 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних відповідей,%  100 80 60 40 20 0 

Бал  5 4 3 2 1 0 

 

Оцінювання поточного рівня навчальних успіхів здобувачів вищої освіти 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів  

Денна форма  Заочна форма  

Виконання практичних завдань  9 х 3 бали = 27 балів - 

Участь у семінарських заняттях   6 х 3 бали = 18 балів  - 

Поточний модульних контроль  1 х 5 балів= 5 балів  - 

Самостійна робота (реферат) 1 х 10 балів = 10 балів - 

Всього  60 - 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання   

  

Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

ЗМ 1 Т1  Семінарське заняття №1. 3 - - 



  

Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

Концептуальні засади теорії 

стратегічного управління 

Т2 

Семінарське заняття №2. 

Стратегічні рішення та види 

стратегій організацій 

3 

  

Т2 

Практичне заняття №1. 

Стратегічні рішення та види 

стратегій організацій 

3 

- - 

Т3 

Семінарське заняття №3. 

Етапи стратегічного 

управління 

3 

- - 

Т4 

Семінарське заняття №4. 

Види стратегічного 

управління 

3 

- - 

Т4 

Практичне заняття №2. 

Види стратегічного 

управління 

3 

- - 

ЗМ 2 

Т5 

Практичне заняття №3. 

Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища 

3 

- - 

Т5 

Практичне заняття №4. 

Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища 

3 

- - 

Т6  

Семінарське заняття №5. 

Стратегічний потенціал та 

формування конкурентних 

переваг організації 

3 

- - 

Т6 

Практичне заняття №5. 

Стратегічний потенціал та 

формування конкурентних 

переваг організації 

3 

  

Т7 
Практичне заняття №6. 

Стратегічне планування 
3 

  

Т7 
Практичне заняття №7. 

Стратегічне планування 
3 

  

Т8 
Практичне заняття №8. 

Стратегічне планування 
3 

  



  

Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

Т9 
Практичне заняття №9. 

Стратегічний контроль 
3 

  

Т9 
Семінарське заняття №6. 

Стратегічний контроль 
3 

  

СРС 
Реферат, есе, аналітичний 

звіт 
10 

  

ПМК  Тест  5     

Підсумковий 

контроль  
Екзамен  40      

Сума    100    100  

  

 

9. Засоби навчання  

У навчальному процесів використовуються ПЕОМ (ноутбук), проектор, 

інтерактивна дошка з ПЗ Smart notebook, офісне ПЗ, Інтернет-браузер. 

 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

 

Основна література  

1. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: Центр навч. 

літератури, 2018. 336 с. 

2. Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щєлкунов В.І., Подрєза В.М. Стратегічне 

управління корпораціями. Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2016, 480 с. 

3. Тертичка В. В. Стратегічне управління: підручник. Київ: «К.І.С.», 2017. 932 

с. 

 

Допоміжна література  

4. Дикань В. Л., Зубенко В. О., Маковоз О. В., Токмакова І. В., Шраменко О. 

В. Стратегічне управління : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2013. 272 с. 

5. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: 

Навч. посібник. К: ЦУЛ, 2011. 440 с. 

6. Кульчій І. О. Антикризове управління: навчальний посібник. Полтава: 

ПолтНТУ, 2016. 120 с. 

7. Стратегічне планування. Навчальний посібник/ О. Берданова, В. Вакуленко, 

В. Тертичка. Л.: ЗУКЦ, 2008. 138 с. 


