
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП18. 

2. Назва: Стратегічне управління бізнесом.  

3. Тип: обов’язковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Безтелесна Л.І., 

д.е.н., професор кафедри  менеджменту.  

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

 • формувати цілісний обрис бізнес-системи з врахуванням трендів розвитку бізнесу;  

• проектувати стратегічні цілі та стратегії бізнесу; 

• будувати механізм реалізації стратегії бізнесу; 

• визначати ключового клієнта бізнесу; 

• формувати ключовий продукт і маркетингову стратегію бізнесу; 

• оцінювати ефективність залучення та використання технічних,  технологічних,  

фінансових і людських ресурсів бізнесу;  

• використовувати інструменти корпоративної культури в стратегічному управлінні 

бізнесом. 

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

підготовка, контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
конкурентоспроможність бізнесу. 

12. Зміст курсу: Стратегічне управління бізнесом: сутність та передумови виникнення. 

Формування цілісного обрису бізнес-системи з врахуванням трендів розвитку бізнесу. 

Стратегічні цілі та стратегії бізнесу. Механізм реалізації стратегії бізнесу. Ключовий 

клієнт бізнесу. Ключовий продукт бізнесу. Формування маркетингової стратегії бізнесу. 

Технічні та технологічні ресурси бізнесу. Фінансові ресурси бізнесу. Людські ресурси та 

їх ефективний розподіл та використання в бізнесі. Корпоративна культура в бізнесі.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: 
Підручник.2-ге вид., перероб. І доп. К.:КНЕН. 2004.699с. 2. Майкл Е. Портер. Стратегія 
конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. К.: Основи. 1998. 390с. 3.  
Король Б.О., Мороз Е.Г. Стратегічний менеджмент. Навч. посіб.Рівне.:НУВГП.2015.263с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 22 год. лекцій, 20 

год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Методи: інтерактивні 

лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен у кінці 8 семестру. Поточний контроль (60 

балів): тестування, опитування.  

16. Мова викладання: українська.  

 

 

Завідувач кафедри менеджменту, 

 д.т.н., професор                                                                                                  Л.Ф. Кожушко  

Розробник професор,  

д.е.н., професор                                                                                                    Л.І. Безтелесна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

 

1. Code:  PP18. 

2. Title: Strategic business management. 

3. Type: obligatory. 
4. Higher education level:  bachelor's. 

5. Year of study, when the discipline is offered:  4.  

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: L. Beztelesna, 

Doctor of Economic Sciences (Ph.D.), professor.  

9. Results of studies:  

• to form a holistic outline of the business system taking into account business development 

trends; 

• design strategic goals and business strategies; 

• build a mechanism for implementing business strategy; 

• identify a key customer of the business; 

• form a key product and business marketing strategy; 

• evaluate the effectiveness of attracting and using technical, technological, financial and human 

resources of the business; 

• use the tools of corporate culture in strategic business management. 

10. Forms of organizing classes: training session, independent work, practical training, control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: business competitiveness. 

12. Course contents: Strategic business management: the essence and prerequisites. Formation 

of a holistic outline of the business system taking into account business development trends. 

Strategic goals and business strategies. Mechanism for implementing business strategy. Key 

customer of the business. A key business product. Formation of business marketing strategy. 

Technical and technological resources of the business. Financial resources of business. Human 

resources and their efficient allocation and use in business. Corporate culture in business. 

13. Recommended educational editions: 

1. Shershneva Z.E. Strategic Management: Textbook 2nd ed., Revised. And extra. K.: KNEN. 

2004. 699p. 

 2. Michael E. Porter. Competition strategy. Methods of analysis of industries and activities of 

competitors. K .: Basics. 1998. 390p.  

3. Korol B.O., Moroz E.G. Strategic management. Teaching aid. Rivne .: NUVGP. 2015. 263p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours lectures, 20 hours 

practical work, 78 hours independent work. Together - 120 hours. Methods: interactive lectures, 

elements of problem lectures, individual tasks, implementation of business and role-playing 

games, case methods, individual research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: the evaluation is carried out on a 100-point scale. Final 

control (40 points): exam at the end of the 8th semester. Current control (60 points): testing, 

polls. 

16. Language of teaching:  ukrainian. 
 

      Head of the Management Department , 

      Doctor of  technical sciences, professor                    L.F.Kozhushko  
 

   Prepared by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Doctor of Economic Sciences (Ph.D.), professor                L. I. Beztelesna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


