
Опис навчальної дисципліни 

1. Код:  ВВ 2; 

2. Назва: Стратегічне управління; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- визначати доцільність інвестування коштів в обрану галузь; 

– визначати рівень нестабільності обраної галузі та оцінювати можливі загрози для 

діяльності підприємства; 

– визначати показники для оцінки фінансового та маркетингового потенціалу, рівня 

техніки та технології, організації виробництва та ефективності використання 

управлінського персоналу підприємства; 

– оцінювати стратегічний потенціал підприємства на основі функції бажаності; 

– визначати конкурентноздатність продукції підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінансовий 

менеджмент», «Податковий менеджмент», «Інтелектуальний капітал».  

12. Зміст курсу: 

1. Стратегія підприємства: сутність, концепції, еволюція. 

2. Характеристика передумов застосування стратегічного управління на 

підприємствах. 

3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. 

4. Визначення конкурентоспроможності підприємства. 

5. Оцінка стратегічних можливостей підприємства. 

6. Визначення цілей в системі стратегічного управління підприємством. 

7. Вибір і формування корпоративної стратегії. 

8. Продуктово-товарні стратегії підприємства. 

9. Ресурсні та функціональні стратегії підприємства. 

10. Забезпечення реалізацій стратегії підприємства. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2008. 480 с. 

2. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник. К.: Академвидав, 2007. 

320 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри                                         Л. В. Мельник, к.е.н., професор 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Description of the discipline 

1. Code: PP 2;  

2. Title: Strategic Management;  

3. Type: selective;  

4. Level of higher education: ІІ (Master's degree);  

5. Year of study, when the discipline is proposed: 1;  

6. Semester when studying discipline: 1;  

7. Number of established ECTS credits: 3;  

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Shilo J.S., Ph.D., associate 

professor  

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able: 

- determine the feasibility of investing in the selected industry; 

- determine the level of instability of the selected industry and assess possible threats to the 

enterprise; 

- to determine indicators for assessing the financial and marketing potential, the level of 

equipment and technology, production organization and efficiency of management of the 

enterprise; 

- assess the strategic potential of the enterprise on the basis of the desirability function; 

- to determine the competitiveness of enterprise products. 

10. Forms of organization of classes: training classes, independent work.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Financial Management", "Tax 

Management", "Intellectual Capital". 

12. Content of the course: 

1. Enterprise strategy: essence, concepts, evolution. 

2. Characteristics of the prerequisites for the application of strategic management in enterprises. 

3. Analysis of the external environment of the enterprise. 

4. Determining the competitiveness of the enterprise. 

5. Assessment of strategic capabilities of the enterprise. 

6. Defining goals in the system of strategic management of the enterprise. 

7. Selection and formation of corporate strategy. 

8. Product and product strategies of the enterprise. 

9. Resource and functional strategies of the enterprise. 

10. Ensuring the implementation of enterprise strategy. 

13. Recommended editions:  

1. Ignatieva IA. Strategic management: a textbook. K .: Karavela, 2008. 480 р. 

2. Klivets P.G. Enterprise strategy: a textbook. K .: Akademvidav, 2007. 320 р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 hours lectures, 14 hours. 

practical classes 60 hours. independent work. Total - 90 hours. Methods of teaching: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-methods, using 

multimedia tools.  

15. Form and assessment criteria:  

The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Current control (100 points): testing, survey, performance of independent work.  

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


