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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Львівський інститут

Кафедра менеджменту, економіки та туризму

Назва дисципліни Стратегічний менеджмент

Викладач (-і) Оліховська Марта Володимирівна

Портфоліо 

викладача (-ів)

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu-

ekonomiky-ta-turyzmu/osobovyy-sklad/ken-dotsent-olikhovska-

marta-volodymyrivna/

Контактний тел. +38(098)-251-30-90

E-mail: olih.marta@gmail.com

Сторінка 

дисципліни на сайті 

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu-

ekonomiky-ta-turyzmu/metodychne-zabezpechennya-navchalnykh-

dystsyplin-opp-menedzhment-2y-mahisterskyy-riven/obovyazkovi/

strategichnyy-menedzhment/

Консультації вівторок, 2 години, 15.50-16.30, ауд.202

1. Коротка анотація до дисципліни.  Світовий досвід показав,  що стратегічний

підхід  до  керування  підприємством  має  багато  переваг.  Обрана  стратегія  дозволяє

підприємству чітко визначати свої задачі, націлює керівників на перспективне мислення,

веде до чіткої координації зусиль, що починаються персоналу, робить організацію більш

підготовленою до раптових змін і криз.

Програма  передбачає  набуття  студентами  теоретичних  та  практичних  навичок

щодо стратегічного управління організаціями різних форм власності  та різної  правової

форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

2. Мета:  «Стратегічний  менеджмент»  є  оволодіння  ттеоретичними  знаннями  з

питань  стратегічного  менеджменту  підприємства,  інструментарієм,  методикою

розроблення  стратегій  розвитку  підприємства  та  набуття  практичних  вмінь  і  навичок

щодо використання концепції стратегічного управління в діяльності підприємства.

3. Завдання: «Стратегічний  менеджмент»  є  теоретична  підготовка  студентів  з

питань:

� сутності, основних понять і категорій стратегічного управління;

� еволюції стратегічного управління;

� змісту процесів та технології стратегічного управління;

� принципів та функцій стратегічного управління;

� сутності та класифікації стратегій підприємства;

� процесу стратегічного планування;

� формування стратегічних цілей;

� генерування стратегічних альтернатив;

� визначення стратегічної позиції підприємства;

� формування стратегічного потенціалу;

� управління стратегічними змінами у підприємстві; а також

практична підготовка та уміння з питань:

� оцінки зовнішнього оточення;

� організації стратегічного планування;

� визначення стратегічних цілей;
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� розробки стратегії;

� формування стратегічного плану;

� проведення стратегічної сегментації;

� оцінки діючої стратегії;

� оцінки конкурентоспроможності потенціалу;

� визначення конкурентного статусу підприємства;

� оцінки стратегічної позиції;

� складання програми стратегічних змін.

4. Формат курсу: денний (online)

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):
Табл.1

Компетентність
Ступінь сформованості

компетентності
Оцінювання

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачають проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій за 

невизначеності умов і 

вимог.

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі 

опитування, тестування,

використання ігор та

практичних вправ

Здатність проведення 

досліджень на відповідному

рівні.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі за

допомогою виступу та

дискусій 

Здатність до спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших

галузей знань/видів 

економічної діяльності).

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі особистої

моделі навчання, а саме на

прикладі психологічних

тренінгів.

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

застосування ПК та

мультимедійних пристроїв

Здатність мотивувати 

людей та рухатися до 

спільної мети.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Рубіжне у формі

обговорення життєвих

ситуацій

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Рубіжне у формі написання

бізнес-плану

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Рубіжне у формі

конструктивних практик і

ігор-розминок

Здатність обирати та 

використовувати концепції,

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі 

у відповідності до 

визначених цілей та 

міжнародних стандартів.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне та рубіжне у формі

активного діалогу, різних

видів ігор для розвитку

практичного мислення

студентів

Здатність встановлювати Частково, разом з іншими Поточне у формі розробки
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цінності, бачення, місію, 

цілі та критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани.

освітніми компонентами

освітньої програми

стратегій розвитку,

стратегічного плану для

підприємства

Здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж життя 

та ефективного 

самоменеджменту.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

практикування ситуацій

завдяки ситуаційним

вправам

Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

проведення 

SWOT-аналізу

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління.

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі виконання

ситуаційних завдань

Здатність формувати 

лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі 

управління людьми.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

виступів, захисту проекту,

ведення лекцій

Здатність розробляти 

проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та 

підприємливість.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Рубіжне у формі

ігор-розминок

Здатність використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі виступу та

розв'язку кейс-завдань

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх

реалізацію.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

активного діалогу, дискусій 

Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком.

Частково, разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

використання  засобів

індивідуалізації, тобто

власних ідей.

Здатність розробляти та 

реалізовувати стратегії 

бізнес-організації. Повністю, співвідноситься

з метою курсу

Підсумковий модульний

рубіж (екзамен) у формі

усного опитування,

тестування, розв'язку

ситуаційних вправ

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредита ЄКТС), з них: 34 години аудиторної роботи;

86 годин – самостійної роботи.
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6. Статус дисципліни: обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

7. Пререквізити: програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної

програми підготовки спеціалістів, базується на вивченні таких нормативних дисциплін, як

"Основи  менеджменту",  "Маркетинг",  "Економіка  підприємства",  "Менеджмент

організацій".  Програма нормативної навчальної дисципліни "Стратегічний менеджмент"

пов'язана з усіма дисциплінами, які  характеризують об'єкт  управління або  окремі  його

функції - економічні, фінансові, облікові, маркетингові.

8. Технічне  й  програмне  забезпечення / обладнання –  використання  ПК  та

мультимедійного обладнання

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10. Зміст дисципліни:  Курс складається з трьох змістових модулів. Кожен модуль, у

свою чергу, складається з семінарської частини:

- Змістовий модуль 1 «Вступ до дисципліни «Стратегічний менеджмент» (лекційні 

теми 1-6, семінарські тем и 1-3);

- Змістовний модуль 2 «Організація застосування стратегії на підприємстві» (лекційні

теми 7-10, семінарські заняття 4-7);

11. Форми і методи навчання. 

Основними  видами  навчальних  аудиторних  занять  є  лекційні  та  практичні

заняття, консультації. 

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів

навчання,  як  лекцій  з  використанням  технології  кооперативного навчання

(особистісного  навчання  та  пошукової  діяльності)  завдяки  використання  на  заняттях

психологічних тренінгів, різних видів ігор, вивчення проблемних ситуацій тощо.

Лекція-візуалізація включає  візуальну  форму  подачі  лекційного  матеріалу

технічними  засобами  навчання.  Читання  такої  лекції  зводиться  до  розгорнутого  або

короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При  проведенні  семінарських  та  практичних  занять передбачено  поєднання

таких  форм  і  методів  навчання  як  робота  у групах  та  індивідуально з  використанням

технологій розвитку практичного мислення, що підвищує розумове навчання студентів.

Під час практичних занять використовуються ігри, практичні вправи, ситуаційні задачі,

дискусії,  заслуховування  науково-дослідних  виступів  та  конструкційних  проектів  та

побудови бізнес-планів підприємств тощо.

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,

моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено

такі проекти: 

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча  програма дисципліни, п.п. 7.3.). 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).
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Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента
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Відвідування лекційних занять 1 6 6 4 4

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарському та практичному занятті 10 3 30 4 40

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 69 78

Максимальна кількість балів:                                         147

147:100=1,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,47 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, п.п.7.2).

Критерії оцінювання:

- Глибока відповідь, логічне та послідовне викладання – 2 бали.

- Відповідність темі та вимогам оформлення – 1 бал.

- Вміле поєднання теоретичного дослідження з практикою господарювання – 2 бала.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

та  практичних  заняттях  у  формі: опитування,  тестування,  використання  ігор  та

практичних  вправ,  виступу  та  дискусій,  особистої  моделі  навчання,  психологічних

тренінгів, застосування ПК і мультимедійних пристроїв, обговорення життєвих ситуацій,

написання  бізнес-плану,  конструктивних  практик  і  ігор-розминок,  активного  діалогу,

різних видів ігор для розробки стратегій розвитку, стратегічного плану для підприємства,

проведення   SWOT-аналізу,  виступів,  захисту  проекту,  ведення  лекцій,  ігор-розминок,

розв'язку  кейс-завдань,  активного  діалогу,  дискусій,  ознайомлення  з  бізнес-планами

організацій, перегляду виступів успішних бізнесменів та обговорення в групі пріоритетів

фірми, зокрема у сфері співпраці з колективом тощо.

- Відповіді відповідають вимогам – 3 бала;

- Студент виявляє розуміння досліджуваної теми та аргументує її на практичному

використанні – 2 бала;

- Впевнені виступи та захисти наукових тез на публіці – 3 бали; 

- Аналіз різних точок зору та джерел використаної літератури– 2 бала; 

Максимальна кількість балів - 10 балів.

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації за
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тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу  відповідного  змістового  модуля  (5  хв.  зі

слайдами). Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Підготовлені слайди до виступу – 5 балів

- Актуальність та повнота розкриття теми – 10 балів

- Ясність та точність поданої інформації – 5 балів

- Самостійність та креативність у виконанні проекту – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: Екзамен.

Відбувається у формі виконання індивідуальної роботи до відповідної теми курсу

(див. Робоча програма дисципліни). 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  (див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59

FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю

повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):
1. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 224 с.

2. Іванов Ю. Б.,  Тищенко О. М.,  Чечетова-Терашвілі Т. М.,  Ревенко О. В.  Стратегія

підприємства : підручник. Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2009. 560 с.

3. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент : підручник. Київ : Каравела, 2008. 480 с.

4. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій : підручник. Київ : ДП “ВД

“Персонал”, 2008. 496 с.

5. Саєнко М. Г.  Стратегія  підприємства :  підручник.  Тернопіль :  Економічна думка,

2006. 390 с.

6. Стратегічний  менеджмент :  навч.  посіб.  /  Бутко  М. П.,  Дітковська  М. Ю.,

Задорожна С. М. та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. Київ : ЦУЛ, 2016. 376 с.

7. Шершньова З. Є.  Стратегічне  управління :  підручник.  Вид.  2-ге,  перероб.  і  доп.

Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Додаткова:
8. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2006. 312 с.

9. Стратегічне управління :  підручник / Тищенко О. М., Хміль Т. М., Василик С. К.,

Чечетова-Терашвілі Т. М., Ревенко О. В. Харків : ВД „ІНЖЕК”, 2009. 280 с.

10.Стратегічний менеджмент : підручник / І. М. Писаревський, О. М. Тищенко, М. М.
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Поколодна, Н. Б. Петрова ; ред.  Аляб’єв ;  Харк. нац. акад.  міськ.  госп-ва.  Харків :

ХНАМГ, 2009. 287 с.

11.Сумець О. М., Бондаренко М. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Хай-

Тек Прес, 2010. 240 с.

12.Тарнавська Н.,  Напора О.  Стратегічний  менеджмент:  практикум :  навч.  посіб.

Тернопіль : Карт-бланш, 2008. 287 с.

13.Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства :  монографія /  за заг. ред.

Ю. Б. Іванова, О. М. Тищенка. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 384 с.

14.Управління  конкурентоспроможністю  підприємства :  навч.  посіб.  /  С. М.

Клименко,  Т. В.  Омельяненко,  Д. О.  Барабан,  О. С.  Дуброва,  А. В.  Вакуленко.

Київ : КНЕУ, 2008. 520 с.

15.Шаров  Ю. П.,  Вишинська  Н. І.  Стратегічний  менеджмент :  опорний  конспект

лекцій. Дніпропетровськ : Вид-во ТОВ «Днепррост», 2007. 92 с.

16.Яцура  В. В.,  Харко  В. Ю.  Стратегічний  менеджмент:  питання  і  відповіді :  навч.

посіб. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.

Електронні ресурси:
1.  Herlant M. Building resilience and developing a post-crisis strategy to seize emerging

opportunities for a successful future.  URL : https://www.ey.com/en_be/strategy/how-to-

create-a-strategy-for-the-new-normal.

2. LEADERSHIP. Four Strategies To 'Win' In A Downturn: Never Stop Playing Offense.

URL :  https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2022/11/02/four-strategies-to-

win-in-a-downturn-never-stop-playing-offense/?sh=542888b420a0.

3.  What You Lose with Your New Strategy?  Natalia Weisz,  Roberto Vassolo.  July 13,

2022. URL : https://hbr.org/2022/07/what-you-lose-with-your-new-strategy.

4. Management.com.ua. URL : https://m.management.com.ua/strategy/.

Інформаційні ресурси:
- Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL : http://www.nbuv.gov.ua/

- Бібліотека ХНТУСГ. URL : https://library.khntusg.com.ua/

- Електронна бібліотека. URL : http://lib.meta.ua/

- Студентська електронна бібліотека. URL : http://www.lib.ua-ru.net/ 

- Нормативно-правова база України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/

- Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Разом: 120 год., з них 20 год. – лекцій,  14 год. - семінарські заняття, самостійна робота – 86 год.

Кількість балів

за семестр
147 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля «Вступ до дисципліни «Стратегічний менеджмент» (69) «Організація застосування стратегії на підприємстві» (78)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3-4 (2 бала) 5-6 (2 бала) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)

Теми лекцій

Оглядова 

вступна 

лекція

Стратегічне 

управління: 

сутність та 
особливості

Моделі 

стратегічного 

управління

Стратегічний 

аналіз діяльності

підприємства та 
вибір 

стратегічних 

позицій 

Стратегічне 

планування в 

системі 
стратегічного 

управління 

підприємством

Вибір стратегії 

та складання 

стратегічного 
плану

Управління 

стратегічним 

потенціалом 
підприємства

Організація 

стратегічного 

управління на 
підприємстві

Семінарські
практичні

заняття

1 (10 балів) 2 (10 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5 (10 балів) 6 (10 балів) 7 (10 балів)

Теми
семінарських

занять

Стратегічне управління: 

сутність та особливості

Моделі 

стратегіч-ного 

управління

Стратегічний 

аналіз діяльності

підприєм-ства та

вибір 
стратегічних 

позицій

Стратегіч-не 

плануван-ня в 

системі 

стратегічного 
управління

Вибір стратегії 

та складання 

стратегічного 

плану

Управління 

стратегічним 

потенціалом

Організація 

стратегічного 

управління на 

підприємстві

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

Виконання
ІНДЗ

30 балів

Підсумковий

контроль
Розрахунковий коефіцієнт: 1,47


