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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

14 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни - є система та процес стратегічного 

управління підприємством . 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань 

та навичок щодо питань стратегічного управління підприємством, інструментарієм, 

методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і 

навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності 

підприємств. 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою 

вивчення дисципліни є: «Менеджмент»,  «Стратегія підприємства», «Психологія»,  

«Економіка підприємства». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Стратегічний менеджмент»  тісно 

пов’язана  з такими предметами як: «Управління проектами та ризиками», «Економіка і 

організація  інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств», «Стратегічний 

маркетинг» тощо. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання». 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компе

тентно

сті 

 

Компетентності 

Шифр  

програ

мних 

результ

атів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.    Здатність  проведення 

досліджень  на відповідному 

рівні 

ПРН 1.  

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ПРН 3. 

 

 

Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

ЗК 2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ПРН 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ПРН 12 Здатність аналізувати результати 

діяльності суб’єкта господарювання, 

визначати необхідні організаційні 

зміни та управляти їх впровадженням 

в недетермінованих умовах 

функціонування. 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети. 

ПРН 4 Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

ПРН 12 Здатність аналізувати результати 

діяльності суб’єкта господарювання, 

визначати необхідні організаційні 

зміни та управляти їх впровадженням 

в недетермінованих умовах 

функціонування. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

ЗК 5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ЗК6.    Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПРН 6.  

 

 

 

Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 



 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 1.  Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів; 

 

ПРН 1 

 

 

 

 

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

 

ПРН 6. Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

СК 4.  Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 4 

 

 

 

 

 

Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

СК 5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

ПРН 3. 

 

 

Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

ПРН 7. 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

СК 9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ПРН 6. Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

СК 10. Здатність до управління 

організацією та її розвитком. 

ПРН 12 Здатність аналізувати результати 

діяльності суб’єкта господарювання, 

визначати необхідні організаційні 

зміни та управляти їх впровадженням 

в недетермінованих умовах 

функціонування. 

СК 11. Здатність організовувати та 

адмініструвати діяльність 

суб’єктів господарювання у 

ПРН 14 

 

Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 



відповідності до стратегічної 

мети та обраної стратегії 

розвитку в умовах 

невизначеності.  

 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації; 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.    ПРН 1 ПРН 3.   

ЗК 2.      ПРН 7, ПРН 12  

ЗК 4.     ПРН 4, ПРН 13 ПРН 12  

ЗК 5.   ПРН 7  

ЗК 6.  ПРН 13  ПРН 6 

СК 1. ПРН 1   ПРН 6 

СК 4.   ПРН 4   

СК 5. 
 ПРН 3 

ПРН 7. 

 
 

СК 9. ПРН 1 ПРН 13  ПРН 6 

СК 10   ПРН 12  

СК 11    ПРН 14 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Тема 1. Концептуальні 

засади теорії 

стратегічного 

управління 

4 2 2 - - - 7 - - - - - - 10 

2 Тема 2. Механізм 

формування стратегії 

розвитку підприємства  

4 2 2 - - - 7 - - - - - - 10 

3 Тема 3. Зовнішнє та 

внутрішнє середовище 

підприємства  

4 2 2 - - - 7 4 2 2 - - - 10 

4 Тема 4. Стратегії та 

стратегічний набір 

підприємства  

6 2 2 - - - 7 4 2 2 - - - 10 

5 Тема 5. Стратегічне 

планування на 

підприємстві  

4 2 2 - - - 7 - - - - - - 10 

6 Тема 6. Матричні 

методи у формуванні 

корпоративної 

 2 2    7       10 



стратегії підприємства  

7 Тема 7. Стратегічний 

потенціал 

підприємства та 

формування його 

конкурентних переваг 

 2 2    7       10 

8 Тема 8. Стратегічний 

контроль та оцінка 

реалізації стратегій  

 2     7       10 

 Проведення 

консультацій 

2 - - - 2 - - - - - - - - - 

Проміжний контроль - - - - - - 2 - - - - - - 2 

Підготовка  ІНДЗ 

 

- - - - - - 30 - - - - - - 30 

Разом: 32 16 14 - 2 - 88 8 4 4 - - - 112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління  

Сутність стратегічного менеджменту та передумови його виникнення. Предмет та 

об’єкт стратегічного менеджменту. Місце стратегічного менеджменту в системі 

управління організацією. Задачі стратегічного управління. Основні поняття в 

стратегічному менеджменті: місія, мета, ціль, стратегія, стратегічні рішення, конкурентні 

переваги, стратегічний потенціал організації, стратегічна одиниця бізнесу, портфель 

стратегій підприємства. Еволюція розвитку теорії та практики стратегічного управління: 

бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічний 

менеджмент. Передумови розвитку стратегічного управління на українських 

підприємствах. 

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства  

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні 

стратегічних рішень. Основні етапи стратегічного менеджменту: стратегічний аналіз 

середовища; обґрунтування цілей розвитку підприємства; оцінка та вибір альтернатив 

розвитку підприємства; формування портфеля стратегій підприємства; процес реалізації 

стратегії (формування системи відповідальності, оцінка та контроль впровадження). Типи 

стратегічного управління: характерні особливості, умови застосування.  

Тема 3. Середовище діяльності організації та його стратегічний аналіз.  

Поняття організації як «відкритої систем». Поняття середовища організації: 

особливості (невизначеність, складність, динамізм), структура. Складові елементи 

зовнішнього середовища: економічні, політичні, правові, соціально-культурні, природні, 

географічні, технологічні. Поняття проміжного середовища організації. Модель галузевої 

конкуренції за М.Портером. Інструментарій аналізу середовища діяльності організації: 

матриця SWOT, матриця можливостей, матриця загроз, матриця профілю середовища, 

PEST- аналіз. Поняття внутрішнього середовища організації. Алгоритм стратегічного 



аналізу внутрішнього середовища організації: напрямів розвитку бізнесу, функціональних 

підсистем, основних структурних підрозділів, бізнеспроцесів організації. SNW-підхід до 

аналізу внутрішніх ресурсів організації. Аналіз досягнутого рівня і перспектив розвитку 

колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Фінансово-економічний аналіз в системі 

стратегічного аналізу підприємства. Сценарне планування: процес та ефективність.  

Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства. 

Модель системи стратегічного менеджменту.  Складові підсистеми: цільова, 

ресурсозабезпечення, управлінська, та, якою управляють. Зовнішнє середовище системи.  

П’ять  основних задач системи (за Томпсоном та Стріклендом); визначення  

стратегічних установок; постановка стратегічних цілей і задач.  

Формулювання обраної стратегії. Реалізація стратегічного плану, контроль та оцінка 

результатів.  

 

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві. 

Сутність стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. Методи 

стратегічного планування. Система стратегічних, поточних та оперативних планів 

організації.  

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування 

діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до 

організації стратегічного планування у підприємстві.  

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії 

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

розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які 

впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей 

підприємства. 

 

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. 

Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи. 

Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) «зростання-частина ринку». 

Багатофакторна портфельна матриця «Мак-Кінсі», «привабливість-

конкурентоспроможність», матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла), інші матричні методи 

формування корпоративної стратегії підприємства  

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією 

підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності ринку.  

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та 

внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання «БКГ», «МакКінзі», «Shell»-DPM, моделі 

ADL та інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення 

стратегічно перспективних для нього напрямів розвитку / дій на ринку. 

Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг. 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного 

потенціалу підприємства та фактори впливу на його формування і розвиток. Методи та 

показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Розриви між 

стратегічними цілями та потенціалом підприємства. Особливості управління стратегічним 

потенціалом підприємств різних сфер економічної діяльності.  

Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг 

підприємства. Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг підприємства. 

Характеристика ключових компетенцій підприємства та методи їх ідентифікації. Основні 



способи (механізми) реконфігурації компетенцій підприємства. Організаційні здатності як 

необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій підприємства. Рутини, їх місце в 

організаційних процесах та способи трансформації.  

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. Концепція 

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

підприємства на розвиток та зміцнення його конкурентних переваг на ринку. 

Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій. 

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства в 

ринкових умовах господарювання. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. 

Критерії та показники ефективності стратегій. Оцінювання доцільності впровадження 

стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стратегії.  

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

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

напрямку руху. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. 

Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх здійснення.  

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

процесі стратегічного управління. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи 

подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних 

змін. 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління.  

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства. 

Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. 

Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства. 

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві. 

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. 

Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг. 

Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу 

у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. 

Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до 

«5» і фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, 

ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу 

дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з 

метою підвищення свого професійного рівня та особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Стратегічний менеджмент» становить 88 год для 

денної форми навчання і 112 год  для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Стратегічний менеджмент»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 розв’язання задач; 



 пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 

заліку. 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 8 год./ 4 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 год./4 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

5 год./4 год. 

4.  Опрацювання питань  винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та розв’язання задач 

20 год./50 год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 год./20 год. 

6. Підготовка ІНДЗ 30 год./ 30 год. 

Разом 88/112 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів Кількість 

годин 

Форми 

звітності 

Тема 1. 

Концептуальні 

засади теорії 

стратегічного 

управління 

Перелік питань: 

1. Сутність і значення стратегічного менеджменту 

та передумови його виникнення. 

2. Місце стратегічного менеджменту в системі 

управління підприємством. 

3. Категорії стратегічного менеджменту. 

4. Еволюція розвитку теорії та практики 

стратегічного управління. 

5. Передумови розвитку стратегічного 

менеджменту на українських 

підприємствах. 

Розв’язання задачі  

Задача 1 

 Проаналізуйте ситуацію та побудуйте дерево 

управлінських рішень, що забезпечать досягнення 

стратегічних цілей ПРАТ ПЗП «Світанок».  

ПРАТ Полтавський завод продтоварів «Світанок» 

спеціалізується на виробництві безалкогольних 

напоїв, мінеральної води, озонованої питної води, 

безалкогольних напоїв, що містять сік, квас. За 

останні три роки темпи зростання становили 30 % 

відносно попереднього періоду. За цей період 

потужність збільшилась удвічі завдяки 

7 (10) Конспект, 

опитуван

ня, 

розв’язан

ня   задачі 



впровадженню в експлуатацію поточної 

механізованої лінії продуктивністю 2,5 тис. 

пляшок – ПЕТ 1,5 л/год. Упроваджено 

виробництво питної води на основі найбільш 

сучасного технологічного методу – методу 

озонування. Наприкінці 2002 р. упроваджено 

новий вид безалкогольного напою «Персик із 

вітаміном А, С, Е» на основі натурального соку. 

Вся продукція виробляється на основі питної 

води, добутої з артезіанської шпари глибиною 

близько 700 м, що проходить цикл очищення із 

застосуванням високоефективної американської 

технології. Для виробництва солодких напоїв 

використовується сировина німецької фірми 

«Делер». Мінеральна й озонована вода 

«Полтавські джерела» нагороджена золотими 

медалями «За високу якість й 

конкурентоспроможність» і «Краща торгова 

марка України».  

Підприємство прагне до мінімальних витрат на 

виробництво і розподіл продукції, а також 

приділяє особливу увагу розробці нових 

продуктів.  

Контрольні питання:  
1. Визначте сутність та роль стратегії 

підприємства  

2. Охарактеризуйте еволюцію стратегічного 

управління  

3. Розгляньте особливості стратегічного 

менеджменту  

 

Тема 2. 

Механізм 

формування 

стратегії 

розвитку 

підприємства  

Перелік питань: 

1.Передумови для прийняття стратегічних рішень 

у процесі управління 

підприємством. 

2. Основні етапи стратегічного менеджменту 

3. Типи стратегічного управління: характерні 

особливості, умови застосування. 

 

7(10) Конспект, 

опитуван

ня 

Тема 3. 

Зовнішнє та 

внутрішнє 

середовище 

підприємства 

Перелік питань: 

1.Поняття підприємства як «відкритої системи». 

2. Поняття середовища організації. 

3. Складові елементи зовнішнього середовища. 

4. Поняття внутрішнього середовища організації. 

5. Інструментарій аналізу середовища діяльності 

організації.  

Розв’язання задачі  
Ситуаційне завдання №6 

Перспективи просування на ринку компанії 

«Фокстрот». 

Компанія «Фокстрот» була заснована у 1993 р. 

і нині є лідером на українському ринку гуртових і 

7(10) Конспект, 

опитуван

ня,   

розв’язан

ня   задачі 



роздрібних продажів аудіо-, відео-, побутової техніки 

та електроніки у мережевому сегменті. В компанії 

працює понад 1000 працівників, які у доповнення до 

базової освіти пройшли цільове навчання за 

спеціальними програмами підприємств-виробників в 

Україні та за кордоном, що підтверджено іменними 

сертифікатами. 

На кінець 2005 р. мережа магазинів 

«Фокстрот» охоплювала 123 торговельних об'єкти, що 

розташовані у 62 обласних і районних центрах 

України. Сукупна торговельна площа магазинів 

мережі «Фокстрот» складає понад 73 тис. кв. м. 

Компанія «Фокстрот» завоювала довіру понад 60 

компаній-виробників і є офіційним дилером таких 

провідних компаній, як LG, Daewoo, Samsung 

Electronics, Sony, Rhilips, Braun, Pioneer, JVC, ARDO, 

Canon, Thomas, Ariston, Indesit, Electrolux, Zanussi, 

Gorenie, Panasonic, Ufesa, Sharp, Hitachi, Candy, Bosch. 

Магазини мережі «Фокстрот» прагнуть 

відрізнятися широким асортиментом товарів, 

продуманою ціновою політикою, персональним 

підходом до кожного покупця. Дисконтні картки 

«Фокстрот», що діють у цій мережі, дозволяють 

оптимізувати витрати на купівлю побутової техніки і 

електроніки, а постійно діюча система скидок і 

спеціальних пропозицій спрямована на сприйняття 

покупцем вигідності придбання. 

Компанія «Фокстрот» здійснює продаж 

товарів у кредит, безкоштовну доставку техніки 

покупцям, гарантійне та післягарантійне 

обслуговування. Компанія має власний парк 

автомобілів, які доставляють товари на склади і в 

магазини, а також покупцям – до місця експлуатації. 

Своїми особливими рисами компанія 

«Фокстрот» вважає максимальну увагу до потреб 

клієнтів і постійну увагу до покупців. З метою 

підвищення якості обслуговування і забезпечення 

постійного зв'язку зі споживачами компанією 

створено інформаційний центр «Фокстрот», який 

надає інформацію про розташування найближчих 

торговельних точок цієї мережі, проведення поточних 

акцій, консультування з питань експлуатації побутової 

техніки та електроніки тощо. 

Стрімке зростання користувачів Інтернету в 

Україні дає можливість використовувати потужний 

комунікаційний засіб - web-сайт, який надає 

інформацію про новини компанії, наявні вакансії, 

електронні адреси фахівців компанії, адреси магазинів 

компанії «Фокстрот» тощо. 

Фахівці компанії вважають, що розроблена 



рекламна стратегія дозволяє інформувати покупців 

про унікальні переваги мережі магазинів «Фокстрот» і 

спеціальні пропозиції провідних фірм-виробників у 

цих магазинах. Використовуючи для рекламних 

кампаній усі можливі засоби масової інформації - 

телебачення, радіо, рекламу на транспорті, друковану 

рекламу, Інтернет - компанія «Фокстрот» вважається 

одним з найбільших українських рекламодавців. 

Захопивши сьогодні понад 25% українського 

ринку аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки у 

мережевому сегменті, компанія «Фокстрот» планує 

подальше збільшення обсягу продажів, активне 

регіональне розширення і подальше підвищення 

якості обслуговування клієнтів. 

ЗАПИТАННЯ 

1. Як змінюється ринок аудіо-, відео-, побутової 

техніки та електроніки в Україні та які його рушійні 

сили необхідно враховувати при формуванні стратегії 

діяльності? 

2. Чи можна вважати ринок аудіо-, відео-, побутової 

техніки та електроніки достатньо прогнозованим? Як 

можна оцінити стабільність тенденцій ринку? Яку 

інформацію для цього необхідно отримати і якими 

інформаційними джерелами скористатися? 

3. Які конкурентні переваги покладено в основу 

стратегії розвитку компанії «Фокстрот»? Чи є вони 

достатньо стабільними і оригінальними? 

4. Чи може компанія «Фокстрот» співпрацювати зі 

своїми конкурентами 

у певних сферах діяльності? Якщо так, то наведіть 

приклади. 

 

Тема 4. 

Стратегії та 

стратегічний 

набір 

підприємства 

Перелік питань: 

 

1. Модель системи стратегічного менеджменту.  

2. Складові підсистеми: цільова, 

ресурсозабезпечення, управлінська, та, якою 

управляють.  

3. Зовнішнє середовище системи.  

4. 5 основних задач системи (за Томпсоном та 

Стріклендом); визначення стратегічних 

установок; постановка стратегічних цілей і задач.  

5. Формулювання обраної стратегії; реалізація 

стратегічного плану, контроль та оцінка 

результатів.  

Контрольні питання:  
1. Визначте сутність та основні елементи стратегії  

2. Розкрийте особливості «Стратегічного набору» 

як системи стратегій підприємства  

3. Охарактеризуйте види стратегій та їх 

7 (10) Конспект, 

опитуван

ня 



класифікацію 

 

Тема 5. 

Стратегічне 

планування на 

підприємстві 

Перелік питань: 

1. Сутність стратегічного управління. Етапи 

стратегічного управління.  

2. Методи стратегічного управління.  

3. Система стратегічних, поточних та 

оперативних планів підприємства.  

4. Принципи стратегічного управління.  

5. Значення стратегічного управління діяльності 

підприємства в умовах нестабільності 

зовнішнього оточення.  

6. Підходи до організації стратегічного 

планування на підприємстві 

Контрольні питання:  
1. Визначте сутність стратегічного планування.  

2. Розгляньте етапи стратегічного планування.  

3. Дослідіть методи стратегічного планування  

4. Охарактеризуйте систему стратегічних, 

поточних та оперативних планів організації  
 

7(10) Конспект, 

опитуван

ня 

Тема 6. 

Матричні 

методи у 

формуванні 

корпоративної 

стратегії 

підприємства 

Перелік питань: 

1.Поняття про матричні методи в проведенні 

портфельного аналізу та його етапи.  

2. Матриця Бостонської консультаційної групи 

(БКГ) «зростання-частина ринку».  

3. Багатофакторна портфельна матриця «Мак-

Кінсі», «привабливість- 

конкурентоспроможність», матриця АДЛ (фірми 

Артура Д.Літла), інші матричні методи 

формування корпоративної стратегії 

підприємства  

4. Стратегічна сегментація ринку в процесі 

управління стратегічною позицією підприємства.  

5. Визначення реальної та потенційної ємності 

ринку  

Контрольні питання:  
1. Розкрийте поняття матричних методів в 

проведенні портфельного аналізу та його етапи  

2. Надайте характеристику матриці Бостонської 

консультаційної групи (БКГ) «зростання-частина 

ринку»  

3. Розгляньте багатофакторну портфельну 

матрицю «Мак-Кінсі» «привабливість-

конкурентоспроможність»  

4. Охарактеризуйте матрицю АДЛ (фірми Артура 

Д.Літла)  

5. Деталізуйте інші матричні методи формування 

корпоративної стратегії підприємства 

 

7 (10) Конспект, 

опитуван

ня 



 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може 

запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та 

погодити її з викладачем. 

 

Орієнтовна тематика рефератів: 

1. Сутність та зміст понять «стратегія», «стратегічний менеджмент».  

2. Передумови необхідності стратегічного менеджменту.  

3. Піраміда стратегій (за А. Томпсоном та Дж. Стріклендом).  

4. Методологічні основи стратегічного менеджменту.  

5. Системний підхід у стратегічному менеджменті.  

6. Маркетинговий підхід у стратегічному менеджменті.  

7. Функціональний підхід у стратегічному менеджменті.  

8. Відтворювальний підхід у стратегічному менеджменті.  

9. Нормативний підхід у стратегічному менеджменті.  

10. Комплексний підхід у стратегічному менеджменті.  

11. Інтеграційний підхід у стратегічному менеджменті.  

12. Динамічний підхід у стратегічному менеджменті.  

Тема 7. 

Стратегічний 

потенціал 

підприємства 

та формування 

його 

конкурентних 

переваг 

Перелік питань: 

 

1. Загальна оцінка стратегічного потенціалу 

підприємств.  

2. Характеристика основних конкурентних 

стратегій.  

3. Способи аналізу конкурентних переваг.  

4. Сутність і основні складові економічної 

стратегії фірми.  

 

7 (10) Конспект, 

опитуван

ня 

Тема 8. 

Стратегічний 

контроль та 

оцінка 

реалізації 

стратегій  

Перелік питань: 

1. Реалізація стратегії.  

2. Приведення організаційної структури у 

відповідність із стратегією.  

3. Створення корпоративної культури, що 

підтримує стратегію компанії.  

4. Розробка систем матеріального заохочування.  

5. Стратегічний контроль.  

Контрольні питання:  
1. Визначте мету та завдання стратегічного 

контролю в управлінні діяльністю підприємства.  

2. Розгляньте заходи оцінки доцільності 

впровадження стратегічних змін на підприємстві 
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опитуван

ня 

 Підготовка до проміжного модульного контролю 2(2)  

 Підготовка ІНДЗ 30(30)  

Разом:  88(112)  



13. Процесний підхід у стратегічному менеджменті.  

14. Оптимізаційний підхід у стратегічному менеджменті.  

15. Директивний підхід у стратегічному менеджменті.  

16. Поведінковий підхід у стратегічному менеджменті.  

17. Ситуаційний підхід у стратегічному менеджменті.  

18. Цільова підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

19. Забезпечуюча підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

20. Керуюча підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

21. Керована підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.  

22. Прямі та зворотні зв'язки у системі стратегічного менеджменту.  

23. Задачі стратегічного менеджменту (по М. Портеру) 

24.Кон'юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії у період уповільнення росту 

ринку.  

25. Кон'юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії у період застою на ринку.  

26. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації - аутсайдера ринку.  

27. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації - лідера ринку.  

28. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації з сильною конкурентною 

позицєю.  

29. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації з слабкою конкурентною 

позицєю.  

30. Стратегія фірм-патієнтів.  

31. Стратегія фірм-комутантів.  

32. Стратегія фірм-експлерентів.  

33. Стратегія фірм-віолентів.  

34. П'ять сил конкуренції (за М. Портером).  

35. Види конкуренції та їх особливості - чиста та досконала конкуренції.  

36. Види конкуренції та їх особливості - монополістична та олігополістична конкуренції.  

37. Конкурентоспроможність та її ієрархія.  

38. Конкурентоздатність продукції.  

39. Багатокутник та радар конкурентоспроможності.  

40. Показники рівня конкурентоспроможності.  

41. Конкурентний потенціал фірми.  

42. Національний ромб конкурентоспроможності країни.  

43. Конкурентні переваги. Передумови виявлення конкурентних переваг.  

44. Класичний ромб конкурентних переваг (за М. Портером).  

45. Джерела зародження та фактори утримання конкурентних переваг.  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, тестування, перевірка виконання 

завдань самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Питання до іспиту: 

1. Аналіз конкуренції та конкурентної позиції підприємства 

2. Аналіз та оцінка загального стану підприємства 

3. Аналіз факторів внутрішнього середовища 



4. Аналіз факторів зовнішнього середовища 

5. Бар'єри стратегічного планування 

6. Види стратегій 

7. Визначення конкурентоспроможності підприємства 

8. Використання матриці БКГ в стратегічному плануванні 

9. Виробнича стратегія 

10. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій 

11. Головні відмінності стратегічного управління від стратегічного 

планування 

12. Головні чинники, що визначають СЗГ 

13. ''Дерево цілей '' підприємства 

14. Діагностика ''портфеля'' підприємства 

15. Діловий комплексний аналіз (вплив ринкової стратегії на прибуток) 

16. Етапи розвитку корпоративного планування 

17. Завдання керівництва в процесі реалізації стратегії 

18. Загальна характеристика сильних і слабких сторін підприємства, що 

використовуються в SWOT-аналізі 

19. Загальні зовнішні можливості та загрози, що використовуються в SWOT- 

аналізі 

20. Загальні конкурентні стратегії (лідирування на основі зниження витрат; диференціація; 

фокусування) 

21. Комбіновані стратегії 

22. Контроль за реалізацією стратегії 

23. Концепція підприємства як ''відкритої системи'' 

24. Маркетингова стратегія 

25. Матриця «Життєвого циклу» підприємства 

26. Матриця ―привабливість –конкурентоспроможність‖ (McKincey-General 

Electric) 

27. Матриця Ансоффа 

28. Мета та принципи стратегічного планування 

29. Місія, генеральна мета підприємства 

30. Модель галузевої конкуренції М.Портера 

31. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів 

32. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному 

плануванні (екстраполяції, експертні методи, методи моделювання) 

33. Основні підходи до розуміння середовища організації 

34. Основні фактори, що формують стратегічний рівень підприємства 

35. Оцінка конкурентоспроможності товару 

36. Передумови розвитку стратегічного управління на українських 

підприємствах 

37. Порівняльна характеристика етапів корпоративного планування 

38. Порівняльна характеристика ''закритого'' і ''відкритого'' типу організації 

39. ''Портфель'' підприємства 

40. Послідовність формування стратегій підприємства 

41. Прогнозування в системі стратегічного управління 

42. Продуктово-товарні стратегії 

43. Проміжне середовище (прямого впливу) 

44. Ресурсні стратегії 

45. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій 

46. Розробка стратегічного набору 

47. Роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління 

48. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT -аналізу 



49. Специфіка стратегічного менеджменту 

50. Стратегічне лідерство і подолання опору змінам 

51. Стратегічний аналіз виробничого потенціалу 

52. Стратегічний аналіз постачальників 

53. Стратегічний аналіз середовища 

54. Стратегічний аналіз споживачів 

55. Стратегічний аналіз товарів-замінників 

56. Стратегія диверсифікації 

57. Стратегія концентрації 

58. Стратегія неспорідненої та конгломеративної диверсифікації 

59. Стратегія переорієнтації 

60. Стратегія управління персоналом 

61. Стратегія фінансування 

62. Сутність стратегії 

63. Суть бюджетування 

64. Суть довгострокового планування 

65. Суть стратегічного менеджменту 

66. Суть стратегічного планування 

67. Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії підприємства 

68. Фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегічного 

набору 

69. Функціональні стратегії 

70. Особливості стратегічних рішень 

 

Приклади тестових завдань: 

 

1.  Стратегічне управління - це: 

а) процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. 

б) втілення системного підходу до управління; 

в) система принципів, завдань і методів для досягнення поставленої мети; 

г) комплекс рішень, необхідних для здійснення місії підприємства. 

2.  Термін «стратегічне управління» введено: 

а) 50-і роки XVIII cт. 

б) кінець 50-х років IXX cт. 

в) на межі 60-70 років XX cт. 

г) початок 70 років XX cт. 

   3.  Детальний, всебічний, комплексний план, набій дій і рішень, які керівництво 

розробляє та приймає для досягнення цілей фірми: 

а) місія; 

б) стратегія; 

в) політика; 

г) тактика. 

   4.  Стратегію підприємства здебільшого розробляє:  

а) найвище керівництво; 

б) керівники всіх рівнів управління; 

в) керівники функціональних служб; 

г) всі бажаючі. 

   5.  Прагненням до поліпшення якості товарів без серйозного врахування потреб, смаків, 

бажань покупців характеризується: 



а) товарна орієнтація ринку; 

б) збутова орієнтація; 

в) ринкова орієнтація діяльності фірм; 

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм. 

6.  Забезпеченням максимізації збуту за допомогою реклами та інших методів впливу на 

покупця з метою примусити його здійснити покупку характеризується: 

а) товарна орієнтація ринку; 

б) збутова орієнтація; 

в) ринкова орієнтація діяльності фірм; 

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм. 

   7.  Диверсифікація, це: 

а) це набір дій, підходів, зусиль, спрямованих лише на забезпечення успішної 

діяльності підприємства в одній специфічній сфері бізнесу; 

б) одна з форм концентрації капіталу в умовах науково-технічної революції 

шляхом проникнення в нові галузі і сфери, розширення асортименту ви-

роблених товарів; 

в) це процес створення нових видів продукції, що мають схожі характеристики з 

продукцією, яка вже випускається; 

г) поділ, розподіл цілого на якісно відмінні характеристики. 

8.  Диференціація, це: 

а) це набір дій, підходів, зусиль, спрямованих лише на забезпечення успішної 

діяльності підприємства в одній специфічній сфері бізнесу; 

б) одна з форм концентрації капіталу в умовах науково-технічної революції 

шляхом проникнення в нові галузі і сфери, розширення асортименту ви-

роблених товарів; 

в) це процес створення нових видів продукції, що мають схожі характеристики з 

продукцією, яка вже випу¬скається; 

г) поділ, розподіл цілого на якісно відмінні характеристики. 

    

Приклади варіантів модульної контрольної роботи 

 

Варіант 1 

 

1. Аналіз факторів зовнішнього середовища. 

2. Передумови розвитку стратегічного управління на українських 

підприємствах 

 

3. Тестові завдання 

1.  Процес, який допомагає розпізнати можливості та загрози для досягнення цілей 

організації:  

а) аналіз зовнішнього середовища; 

б) аналіз внутрішнього середовища; 

в) прогнозування; 

г) реалізація стратегії. 

   2.  В процесі аналізу зовнішнього середовища спеціалісти повинні:  

а) виявити внутрішні слабкі сторони організації; 



б) розкрити внутрішні можливості і той потенціал, на якій може розраховувати 

фірма у конкурентній боротьбі; 

в) вирішити у якому стані знаходить організація, чого вона має досягти і що для 

цього треба зробити; 

г) всі відповіді правильні. 

   3.  Аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації:  

а) своєчасно дати прогноз появи загроз і можливостей; 

б) розробити ситуаційні плани на випадок виникнення непередбачуваних 

обставин; 

в) розробити стратегію, яка дозволить організації досягнути цілей і перетворити 

потенційні загрози на вигідні можливості; 

г) всі відповіді правильні. 

   4.   До економічних чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища 

належать: 

а) митна, кредитна політика місцевої влади; 

б) рівень зайнятості, платіжний баланс країни, середньорічний темп інфляції, 

стабільність валюти; 

в) зміна демографічних умов, рівень конкуренції; 

г) оцінка поточних стратегій конкурентів, аналіз майбутніх цілей конкурентів. 

   5.  До політичних чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища 

належать: 

а) середньорічний темп інфляції, рівень розвитку фінансової системи держави; 

б) показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності країни, 

дефіцит бюджету країни; 

в) угоди щодо тарифів і торгівлі між країнами, нормативні акти місцевих органів 

влади й уряду; 

г) життєві цикли різних товарів і послуг, рівень доходів населення. 

6.  До ринкових чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища 

належать:  

а) легкість виходу на ринок, рівень конкуренції, життєві цикли різних товарів і 

послуг; 

б) кредитна політика місцевих органів влади, дефіцит бюджету; 

в) середньорічний темп інфляції, платіжний баланс країни; 

г) оцінка поточних стратегій конкурентів, аналіз майбутніх цілей конкурентів. 

   7.  Чинники зовнішнього середовища, які містять багато характеристик, що впливають 

безпосередньо на ефективність роботи організації, і їх аналіз дозволяє керівництву фірми 

уточнити стратегію організації та закріпити її позиції на ринку: 

а) соціальні чинники; 

б) чинники конкуренції; 

в) економічні чинники; 

г) ринкові чинники. 

   8.  Аналіз цих чинників набув важливого значення для вітчизняних організацій після 

відмови від державної монополії на зовнішню торгівлю: 

а) ринкові чинники; 

б) міжнародні чинники; 

в) чинники конкуренції; 

г) технологічні чинники. 

 



Варіант 2 

 

1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи.  

2. Місце стратегічного менеджменту в системі управління підприємством. 

3. Тестові завдання 

 

1.Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації: 

а) внутрішній аудит; 

б) аналіз зовнішнього середовища; 

в) аналіз внутрішнього середовища; 

г) PEST-аналіз. 

   2.  Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює всі процеси, пов’язані з 

реалізацією продукції: 

а) фінансова; 

б) маркетингова; 

в) виробнича; 

г) організаційна. 

   3.  Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює технологію виготовлення 

продукції. постачання і ведення складського господарства, здійснення досліджень і нових 

розробок: 

а) організаційна; 

б) фінансова; 

в) виробнича; 

г) маркетингова. 

   4.  Сфера внутрішнього середовища організації, яка включає в себе процеси, пов’язані із 

забезпеченням ефективного використання і руху грошових потоків фірми: 

а) фінансова; 

б) маркетингова; 

в) організаційна; 

г) виробнича. 

   5.  Сфера внутрішнього середовища організації, яка складається з таких процесів, як 

взаємодія керівників і виконавців, наймання, навчання персоналу, оцінка результатів 

праці і стимулювання: 

а) кадрова; 

б) виробнича; 

в) організаційна; 

г) маркетингова. 

  6.  Сфера внутрішнього середовища організації, яка містить комунікаційні процеси, 

організаційну структуру, норми, правила, процедури, розподіл прав і відповідальності, 

ієрархію підпорядкування:  

а) кадрова; 

б) маркетингова; 

в) організаційна; 

г) виробнича. 

   7.  Метод, який дозволяє провести вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища 

організації, виявити спочатку сильні та слабкі сторони, а так же загрози і можливості, а 

далі – встановити зв’язки між ними і визначити як їх можна використати під час 

формування стратегії: 



а) SWOT-аналіз; 

б) PEST-аналіз; 

в) “мозковий штурм”; 

г) матриця БКГ. 

    

8.  За рівнем управління, на якому розробляють стратегію, розрізняють: 

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію; 

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення; 

в) активну, пасивну стратегію; 

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію. 

  

  Варіант 3 

 1. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємств. 

2. Поняття внутрішнього середовища організації. 

3. Тестові завдання 

1.  За характером поведінки організації на ринку розрізняють: 

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію; 

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення; 

в) активну, пасивну стратегію; 

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію. 

   2.  Корпоративна стратегія, це: 

а) сукупність рішень, визначальний тип і структуру; колективу працівників 

підприємства, а також характер взаємодії з його акціонерами; 

б) сукупність рішень, варіанти яких визначають організаційну і управлінську 

структуру, а також установлюють механізми ухвалення рішень на підприємстві; 

в) набір дій, підходів, спрямованих на забез¬печення виконання стратегічно 

важливих конкретних оперативних за¬вдань, наприклад, купівля матеріалів, 

управління запасами, транспортування, ремонт і т. ін; 

г) це загальний план управління диверсифікованим підприємством (компанією), 

який поширюється на всі його підрозділи, охоплюючи всі напрями діяльності. 

3.  Операційна стратегія, це: 

а) сукупність рішень, визначальний тип і структуру; колективу працівників 

підприємства, а також характер взаємодії з його акціонерами; 

б) сукупність рішень, варіанти яких визначають організаційну і управлінську 

структуру, а також установлюють механізми ухвалення рішень на підприємстві; 

в) набір дій, підходів, спрямованих на забез¬печення виконання стратегічно 

важливих конкретних оперативних заавдань, наприклад, купівля матеріалів, 

управління запасами, транспортування, ремонт і т. ін; 

г) це загальний план управління диверсифікованим підприємством (компанією), 

який поширюється на всі його підрозділи, охоплюючи всі напрями діяльності. 

   4.  Рецептивна форма пасивної стратегії характеризується: 

а) постійним розширенням діяльності; 

б) використанням вже перевірених управлінських рішень і методів; 

в) намаганням утриматися серед новаторських фірм, якнайшвидше 

використовуючи нові рішення, продукцію; 

г) правильно п. а) та б). 



5.  Адаптивна форма пасивної стратегії характеризується: 

а) постійним розширенням діяльності; 

б) використанням вже перевірених управлінських рішень і методів; 

в) намаганням утриматися серед новаторських фірм, якнайшвидше 

використовуючи нові рішення, продукцію; 

г) правильно п. а) та б). 

   6.  Пасивна стратегія може набувати двох форм:  

а) рецептивної і активної стратегії; 

б) функціональної і оперативної; 

в) зростання і скорочення; 

г) стабілізації і дестабілізації. 

   7.  Основний напрям дій, слідування якому в довгостроковій перспективі має привести 

організацію до мети – це: 

а) стратегія; 

б) місія; 

в) тактика; 

г) управління. 

8.  Метод, який дозволяє провести вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища 

організації, виявити спочатку сильні та слабкі сторони, а так же загрози і можливості, а 

далі – встановити зв’язки між ними і визначити як їх можна використати під час 

формування стратегії: 

а) SWOT-аналіз; 

б) PEST-аналіз; 

в) «мозковий штурм»; 

г) матриця БКГ. 

       

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень 

студентів: 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична 

підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної 

діяльності; виконує 

завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед 

ним завдань 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична 

підготовка 

Студент 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосу-ванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком 

самостійно виконує 

практичні завдання, 

перед-бачені 

програмою; має 

стійкі навички 

виконання завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише 

елементи завдання, 

потребує постійної 

допомоги викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термі-нологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 



основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, 

що переводиться у 100-бальну шкалу з відповідним ваговим коефіцієнтом. Підрахунки 

середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після коми. Кількість 

балів за поточний контроль округлюють до цілих. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою: 

- від «0» до «10» – для дисциплін, викладання яких завершується екзаменом; 

За кожний вид роботи виставляється оцінка від 0 до 5 балів, потім викладач 

виводить середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу та помножує на 

ваговий коефіцієнт 0,1. 

Мінімальна кількість балів за модульну контрольну роботу повинна становити не 

менше 6 балів. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Тестування передбачає необхідність надання відповідей на 40 тестових завдань. 30 

тестових завдань передбачають обрання відповіді із представлених варіантів ( 1 з 4) та 10 - 

відповіді на відкриті питання. Кожне відкрите питання оцінюється у 2 бали, правильна 

відповідь на питання 1 з 4 оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів отриманих на 

екзамені становить 50 балів, мінімальна межа складання екзамену - 26 балів. 

Якщо здобувач вищої освіти отримав недостатньо балів за певний вид контролю, 

зокрема за поточний (менше 20 балів), за проміжний (менше 6 балів), то він не 

допускається до складання семестрового іспиту, а у відомості обліку успішності 

виставляється оцінка «незадовільно». 

 У разі, якщо здобувач вищої освіти за екзамен в усній чи письмовий формі отримав 

середньозважений бал менше, ніж 2,75, а в тестовій формі – менше 26 балів, то він 

вважається таким, що не склав екзамен. У графі «підсумковий контроль» виставляється 0 

балів. 



 Студенти, котрі не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, 

що одержали незадовільну оцінку. У випадку відсутності здобувача вищої освіти на 

екзамені з поважної причини, підтвердженої документально, деканат складає додатковий 

графік для підсумкового контролю. 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та 

підсумкового контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня 

навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться 

у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

50 балів 

(підсумковий  

контроль) 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

26 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 

100-
бальна 

сер. бал 
100-

бальна 
сер. бал 

100-
бальна 

сер. бал 
100-

бальна 
сер. бал 

100-
бальна 

сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основна література: 

1. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом : 

теоретико-методичні засади : монографія. Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури.  Харків 

: Щедра садиба плюс, 2015.  195 с 

2. Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (корпоративне упра вління) : 

навч. посіб. К. : Л іра - К, 2015. 448с. 

3. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП Паляниця 

В. А., 2016.  152 с 

4. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади формування системи стратегічного управління 

в організації: навч. посібник у структ.-логіч. схемах  Х.: ХДУХТ, 2017. URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

5. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: підручник.  К.: Каравела, 2019.  464 с. 

6. Мошек Г. Є., Ковальчук М. М., Поканєвич Ю. В. та ін. Менеджмент: навч. посіб. 

К.: Ліра-К, 2015. 550 с 

7. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: підручник.  К.: КондорВидавництво, 

2014. 366 с. 

8. Парсяк, В. Н., Ломоносов Д. А.  Стратегічне управління у контексті 

муніципального менеджменту.  Економіка та держава.  2012.  № 2.  С. 76 -79. 

9. Павлова В. А. Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, 

механізм, стратегія : монографія. Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля.  Дніпропетровськ 

: Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014.             150 с. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов , М.: Альпина Паблише, 2014. 589 с. 

11. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  

376 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf (дата 

звернення: 24.08.2020). 

12. Череп А.В.  Стратегічне планування і управління: навч. посібник. К.: 

Кондор, 2011.  334 с.  

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


Додаткова література: 

13. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі: навчальний посібник. К.: 

Університет економіки та права «КРОК», 2010.  152 с. 

14. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

15. Мармаза О. І.  Стратегічний менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 2015. 

103 с. 

16. Стратегічне управління: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Уклад.: , В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, І.Ю. 

Шевченко, О.А. Ященко. Х.: ХНАДУ, 2016. 252 с. 

17. Пленкина В. В., Чистякова Г. А., Ленкова О. В. Стратегический 

менеджмент: учебное пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. 196 с. URL: 

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/10/12SM.pdf 

18. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., Гриненко В. В.  Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. 279 с. URL:  

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_п_35Н_2010.pdf 

19. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 2015. 

464 с. 

20. Дикань В. Л. Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. 272 с.  

21. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. 2-ге вид., 

перероб. і доповн. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. 406 с. 

22. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XVIII 

Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 27 квітня 2017 року. 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 352 с. 

23. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навчальний посібник. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016. 560 с. URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf  

Інтернет-ресурси: 

24. Офіційний сайт наукового журналу «Економіка України». URL: 

http://www.economukraine.com.ua/index.php  (дата звернення: 03.09.2019). 

25. Офіційний сайт Інституту економіки та прогнозування Національної 

академії наук України. URL: http://ief.org.ua (дата звернення: 03.09.2019). 

26. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: 

http://www.imf.org/external/ (дата звернення: 03.09.2019).  

27. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. URL: http://www.me.gov.ua (дата звернення: 03.09.2019).  

28. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

http://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 03.09.2019).  

29. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: http://www.bank.gov.ua 

(дата звернення: 03.09.2019). 

30. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

URL: http://www.nbuv.gov.ua  (дата звернення: 03.09.2019) 

 

http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/10/12SM.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_п_35Н_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://www.economukraine.com.ua/index.php
http://www.imf.org/external/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

