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Опис навчальної дисципліни  
 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Забезпечення комплексного підходу до вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне 

управління», який передбачає оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного 

управління, концепцією інтегрального підходу до функціонування підприємств та 

організацій різних форм власності, що дозволить вивчити їх зовнішнє оточення та 

потенціал, проводити процес формулювання стратегії відповідно до внутрішніх та 

зовнішніх можливостей їх розвитку в досягненні цілей, організовувати і стимулювати 

щодо досягнення цілей на основі забезпечення виконання розроблених стратегій  

Тривалість  2 семестр, разом 90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота  
54 год.)  

Форми та методи 

навчання  
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом  

Система поточного та 
підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота  

Підсумковий контроль: екзамен  

Базові знання   Наявність широких знань з основ менеджменту, підприємництва, фінансового 

менеджменту, ситуаційного менеджменту, управління персоналом та основ лідерства 

Мова викладання  Українська  
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 
 

Програмні результати навчання  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПР2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

ПР3. Проектувати ефективні системи управління 

організаціями 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління 

ПР4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

ПР5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПР7. Організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації всередині колективу, з представниками 

різних професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління 

ПР8. Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління 

ПР9. Демонструвати навички спілкування в 

професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ПР10. Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом 



Програмні результати навчання  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

ПР11. Мати навички забезпечення особистого 

професійного розвитку та планування власного часу 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту 

ПР12. Мати навички делегування повноважень та 

керівництва організацією (підрозділом) 

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість  

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком 

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу) 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом  

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПР17. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в 

сфері менеджменту, описувати, аналізувати та 

оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, 

обирати оптимальні методи їх дослідження 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

СК 13. Управляти компанією в міжнародному контексті шляхом 

планування і контролю, ґрунтуючись на принципах етики і 

соціальної відповідальності і застосовуючи адекватні концепції, 

методи та інструменти 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем  

 Модуль 1. Стратегія управління, основні етапи її розробки 

Тема 1. Стратегічне управління: 

сутність та особливості 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 2. Стратегії організації Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 3. Визначення місії та цілей 

організації 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 4. Стратегічне планування 

в організації 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  



Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем  

Тема 5. Стратегічне управління 

на корпоративному рівні 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичне завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 6. Генерація та аналіз 

стратегічних альтернатив на 

бізнес-рівні 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування;  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 7. Системи стратегічного 

вимірювання результативності 

бізнесу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

 Модуль 2. Організаційне забезпечення стратегічного управління 

Тема 8. Організаційне 

забезпечення стратегічного 

управління і внесення змін до 

організаційних структур 

управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 9. Фінансово-економічний 

механізм забезпечення 

стратегічного управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 10. Соціально-психологічне 

забезпечення стратегічного 

управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 11. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

стратегічного управління 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 12. Управління реалізацією 

стратегії 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Виконати практичні завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

додаткові матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   
 

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування:  
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.  
• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

  
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)  
30  

Модуль 2 (теми 7-13): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (3 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)  
30  

Екзамен 40 

Разом  100  
 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  Оцінка за національною шкалою  

90-100  А  Відмінно   
82-89  В  Дуже добре   
74-81  С  Добре  
64-73  D  Задовільно  
60-63  Е  Задовільно достатньо  
35-59  FX  Незадовільно з можливістю повторного складання  

0-34  F  
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни  

  


