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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Менеджмент 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Рік навчання, семестр Денна: 3-й рік навчання, 6-й семестр 
Заочна: 5-й рік навчання, 9-й семестр 

Кількість кредитів 4 

Лекції: Денна – 22 год., заочна – 6 год. 

Практичні заняття: Денна – 20 год., заочна – 6 год. 

Самостійна робота: Денна – 78 год., заочна – 108 год. 

Курсова робота: ні 

Форма навчання Денна, заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

 

Король Богдан Олегович, к.е.н, доцент, доцент кафедри 
менеджменту 

Вікіситет https://cutt.us/KJLiz 

ORCID 0000-0002-2290-9376 

Як комунікувати b.o.korol@nuwm.edu.ua 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т. ч. мета та цілі 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння 
теоретичними знаннями у сфері стратегічного управління 
підприємством, інструментарієм, методикою розроблення 
стратегій розвитку підприємства та набуття практичних 
вмінь і навичок щодо використання концепції 
стратегічного менеджменту в діяльності підприємств. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є 
ознайомлення з методиками оцінювання середовища 
функціонування організації, вивчення методик 
оцінювання потенціалу конкурентоспроможності 
організації, формування у студентів наукового світогляду 
і знань із технологій розробки стратегій розвитку 
організації. 

Методи навчання: лекції у формі діалогу, проблемні 
лекції, дослідницький метод, навчальна дискусія, аналіз 
конкретних ситуацій (case study), індивідуальні завдання 
для вирішення практичних вправ та задач, тестові 
завдання, проєктне навчання, демонстрації, рольові та 
ділові ігри. 

Технології навчання: навчальні посібники, 
монографії, наукові статті, мультимедійні презентації, 

https://cutt.us/KJLiz
https://orcid.org/0000-0002-2290-9376
mailto:b.o.korol@nuwm.edu.ua
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лекції, друкований роздатковий матеріал, проєктна 
технологія, інструкції, вебінари, онлайн курси. 

Компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми, які характеризуються 
комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів соціальних та 
поведінкових наук. 
ЗК. 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 
синтезу. 
ЗК. 4. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях 
ЗК. 5. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями 
ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності 
організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього 
та внутрішнього середовища. 
ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку 
організації 
ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами 
через реалізацію функцій менеджменту 
ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, формувати обґрунтовані рішення. 

Програмні результати 
навчання 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 
менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та 
обґрунтування управлінських рішень. 
ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 
організації. 
ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 
інформації, розрахунку показників для обґрунтування 
управлінських рішень. 
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для 
забезпечення ефективності діяльності організації. 
ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та 
здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації. 
ПРН16. Демонструвати навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 
ПРН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в 
групі під керівництвом лідера. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 

1. Аналітичні навички. 
2. Взаємодія з людьми, комунікаційні якості. 
3. Вміння працювати в команді. 
4. Навички переконання та аргументації. 
5. Самопрезентація та навички публічних виступів. 
6. Системне, креативне та логічне мислення. 
7. Уміння бачити і вирішувати проблеми. 
8. Готовність виконувати рутинну роботу.  
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9. Уміння сформувати команду. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

Система оцінювання знань студентів проводиться 
відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Для оцінювання знань студентів передбачається 
проведення поточного та підсумкового контролю знань за 
ЄКТС.  

Розподіл обов’язкових балів, що присвоюються 
студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

100 
5 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 5 5 5 

Т1, Т2….. Т8 – теми змістових модулів 
За вчасне та якісне виконання завдань поточної 

діяльності та підсумкових контролів здобувач отримує 
обов’язкові бали: 
- до 40 балів – модульний контроль, який складається з 
двох модулів (МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів). 

Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів 
зараховуються як підсумковий контроль. Перескладати 
модульний контроль не дозволяється. Якщо здобувач із 
можливих 60 балів поточної складової оцінювання та 40 
балів модульної або підсумкової складової оцінювання 
впродовж семестру набрав певну кількість балів (не 
менше 60) і такий результат його задовольняє, то 
набрана сума балів і є підсумковим результатом 
успішного складання екзамену. Якщо здобувача не 
задовольняє набрана кількість балів, то він повинен 
скласти підсумковий контроль під час екзаменаційної сесії 
(у межах 40 балів), при цьому усі набрані впродовж 
семестру бали модульних контролів анульовуються, 
тобто результати складання підсумкового контролю знань 
додаватимуться до раніше набраних балів поточної 
складової оцінювання (у межах 60). Здобувач вищої 
освіти має право взагалі не складати модульні контрольні 
тести впродовж семестру, а відразу планувати складати 
підсумковий контроль під час екзаменаційної сесії. 

Студенти мають можливість отримати додаткові 
бали (бонуси) за участь у конференціях, конкурсах, 
проєктах – до 10 балів.  

Усі модульні контролі проходитимуть у формі 
тестування на навчальній платформі Moodle. Для 
забезпечення права на об’єктивне оцінювання студентам 
надається право подавати в письмовій формі апеляційну 
скаргу про незгоду з отриманими балами. 

Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
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вищої освіти 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Теоретичною і методологічною базою вивчення 
дисципліни «Стратегічний менеджмент» є дисципліни 
гуманітарного та загальноекономічного циклів. Матеріал 
дисципліни базується на знаннях, які студенти отримали 
при вивченні таких навчальних дисциплін, як «Управління 
бізнес-процесами», «Прийняття управлінських рішень», 
«Екологічний менеджмент». 

Знання та навички з навчальної дисципліни 
«Стратегічний менеджмент» допоможуть при виконанні 
кваліфікаційної роботи.  

Поєднання навчання 
та досліджень 

Створюються умови для поєднання навчальної та 
позанавчальної діяльності шляхом залучення студентів 
до наукового гуртка «Науково-практичні засади 
застосування інструментів діагностики елементів системи 
менеджменту українських організацій», участі у 
студенстьких проєктах. 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, а також можуть бути долучені  
до написання та опублікування тез і наукових статей з 
тематики курсу.  

Інформаційні ресурси Основна література 
 

1. Шершньова З. Є. – Підручник. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с. 

2. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: 
Навч. посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с. 

3. Король Б.О., Мороз Е.Г. Стратегічний менеджмент. 
Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2015. – 263 с. 

4. Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. Стратегічний 
менеджмент: Підручник. – Київ: Каравела, 2006. – 320 
с. 

5. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент: 
практикум: Навч. посібник. – Тернопіль, Київ: "Карт-
бланш", Кондор, 2008. – 287 с. 

 
Додаткова література 

 
6. Ансофф И. Стратегический менеджмент. 

Классическое издание. – 1-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 
– 344 с. 

7. Виссема X. Стратегический менеджмент и 
предпринимательство: возможности для будущего 
процветания. – М.: Финпресс, 2000. – 272 с. 

8. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. – СПб: 
Наука, 2006. 

9. Маркова В. Д., Кузнецова С.Н. Стратегический 
менеджмент: курс лекций: Москва – Новосибирск, 
1994. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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10. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы 
стратегии / Пер. с англ. под ред. Ю.М. Каптуревского. 
– СПб.: Питер, 2000. – 336 с. 

11. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа 
отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 
2007. – 464 с. 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 

Дедлайни та 
перескладання 

Завдання навчальної дисципліни повинні бути 
виконані продовж 14 днів від дня проведення лекційного 
чи практичного заняття. У разі відсутності на занятті 
через хворобу або мобільність, студент зобов’язаний 
самостійно виконати завдання відповідно до методичних 
рекомендацій, розміщених на навчальній платформі 
Moodle. 

Допускається у порядку, встановленому НУВГП, 
вільне відвідування студентами навчальних занять 
відповідно до Порядку про вільне відвідування 
студентами навчальних занять в НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

Інформація щодо перездачі модулів розміщена в 
розділі Оголошення на навчальній платформі НУВГП 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf 

Правила академічної 
доброчесності 

Студенти повинні дотримуватися принципів та 
правил академічної доброчесності, сумлінно та 
самостійно (крім випадків, що санкціоновано 
передбачають групову роботу) виконувати навчальні та 
дослідницькі завдання, посилатися на джерела, з яких 
береться інформація. 

Якщо у виконаному практичному завданні виявлено 
запозичення з інших джерел без належного посилання, 
оцінювання такого завдання знижується у відповідності 
до виявлених порушень. 

У випадку виявлення списування під час проведення 
поточного та підсумкового контролю, результати 
оцінювання такого студента скасовуються. 

Неприйнятним є порушення норм моралі, зокрема 
негідне поводження у громадських місцях, на території 
університету, вживання ненормативної лексики; 
завдавання шкоди матеріально-технічній базі 
університету. 

Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в Національному університеті 
водного господарства та природокористування 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Кодекс честі студента 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Академічна доброчесність. Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
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%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%
b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

Якість освіти. НУВГП  https://nuwm.edu.ua/sp 

Вимоги до 
відвідування 

Пропущенні заняття з навчальної дисципліни 
відпрацьовуються шляхом самостійного виконання 
завдань відповідно до методичних рекомендацій. 
Завдання розміщені на навчальній платформі Moodle. 
Студент може звернутись безпосередньо до викладача з 
приводу отримання індивідуальних завдань або з 
використанням зазначених засобів комунікації. 

Мобільні телефони та ноутбуки можуть вільно 
використовуватись студентами на заняттях для 
виконання практичних та ситуаційних завдань, роботи із 
статистичними даними.   

Неформальна та 
інформальна освіта 

В межах вивчення дисципліни наявна можливість 
визнання (перезарахування) результатів навчання, 
набутих у неформальній та інформальній освіті. 
Положення про неформальну та інформальну освіту в 
НУВГП 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-
neformaljnoji-osviti/dokumenti 

Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/ 
(Комунікаційні інструменти для побудови репутації. 
Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності. 
Публічні закупівлі. Публічні закупівлі для бізнесу. Сучасне 
керівництво проектами - мистецтво порушення правил).  

EdEra — студія онлайн-освіти. URL: https://www.ed-
era.com/  (Ефективні комунікації для освітніх управлінців. 

Онлайн-курс про те, як розвивати готельно-ресторанний 
бізнес у посткарантинні часи. Публічні консультації.)  

Happy Monday. URL:  
https://happymonday.ua/education (Основи цифрового 
маркетингу) 

Державна служба зайнятості. URL: 
https://skills.dcz.gov.ua/all-courses/ (Майстерність 
спілкування з різними клієнтами. Покрокові дії щодо 
добору працівників.) 

Освітній ХАБ міста Києва. URL: https://eduhub.in.ua/    
(Продажі і комунікації. Маркетинг. Організація івентів.) 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну 

Для отримання зворотного зв’язку використовується 
анкетування здобувачів освіти з метою оцінювання якості 
навчання та викладання, анкетування випускників. 

З результатами анкетування можна ознайомитись 
на сайті НУВГП в розділі Моніторинг якості 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-
dokumentiv 

Оновлення Оновлення навчальної дисципліни 
здійснюватиметься щорічно за результатами опитування 
студентів, з ініціативи гаранта освітньої програми, 
випускників, роботодавців. 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://nuwm.edu.ua/sp
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti
https://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
https://happymonday.ua/education
https://skills.dcz.gov.ua/all-courses/
https://eduhub.in.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
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Навчання осіб з 
інвалідністю 

Навчання осіб з інвалідністю здійснюється із 
застосуванням особистісно-орієнтованих методів 
навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної їх діяльності таких осіб 
відповідно до затверджених документів, протоколів та 
рішень https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

Інтернаціоналізація Market Infrastructure and Payment Systems. URL: 
https://www.banque-france.fr/en/page-sommaire/market-
infrastructure-and-payment-systems 
Market infrastructures. URL: https://eba.europa.eu/regulation-
and-policy/market-infrastructures 
European Free Trade Association. URL: https://www.efta.int/  
Ukrainian Business & Trade Association – UBTA. URL: 
https://ubta.com.ua/en/about 
 World Federation of Exchanges. URL: https://www.world-
exchanges.org/ 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекції: 
денна – 22 год.; 
заочна – 2 год. 

Практичні: 
денна – 20 год.; 
заочна – 8 год. 

Самостійна робота: 
денна – 78 год.; 

заочна – 110 год. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 3 
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: стратегічна установка - місія організації. Ключові цілі і 
задачі організації. Природа стратегічних рішень. Прийняття 
стратегічних рішень. Складові стратегічного управління. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: розуміння зовнішнього і внутрішнього середовищ 
організації. Аналіз факторів середовища. Аналіз 
організаційної невизначеності середовища. Менеджмент в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
https://www.banque-france.fr/en/page-sommaire/market-infrastructure-and-payment-systems
https://www.banque-france.fr/en/page-sommaire/market-infrastructure-and-payment-systems
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-infrastructures
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-infrastructures
https://www.efta.int/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kbOan57tAhWE-ioKHegQDYMQFjARegQIKRAC&url=https%3A%2F%2Fubta.com.ua%2Fen%2Fabout&usg=AOvVaw1FbONyoJyZvRkzM1Ax8Z50
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kbOan57tAhWE-ioKHegQDYMQFjARegQIKRAC&url=https%3A%2F%2Fubta.com.ua%2Fen%2Fabout&usg=AOvVaw1FbONyoJyZvRkzM1Ax8Z50
https://ubta.com.ua/en/about
https://www.world-exchanges.org/
https://www.world-exchanges.org/
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН5 
Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: компоненти внутрішнього аналізу. Стратегічна 
значущість ключових елементів організації. Етапи процесу 
оцінки переваг і недоліків. Використання ресурсів. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: структурний аналіз конкурентного оточення 
організації. Влада покупців і постачальників. Аналіз витрат 
конкурентів. Стратегічний груповий аналіз. Загальні 
конкурентні стратегії. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН7 
Виявляти навички організаційного проектування 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: компоненти внутрішнього аналізу. Стратегічна 
значущість ключових елементів організації. Етапи процесу 
оцінки переваг і недоліків. Використання ресурсів. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН8 
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: можливі напрямки зростання. Вибір стратегічних 
альтернатив. Зростання за рахунок внутрішніх коштів. Типи 
стратегій внутрішнього зростання. Зростання за рахунок 
внутрішніх коштів. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
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лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 9 
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: Стейкхолдери або групи впливу. Управління 
стейкхолдерами та співпраця з ними. Стратегічне 
партнерство. Вплив стейкхолдерів на стратегічний процес. 
Сутність і джерела влади в стратегічному процесі. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: причини вибору міжнародних стратегій. Напрями 
міжнародного стратегічного розвитку. Міжнародні стратегії і 
фінансове планування. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН14 
Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: можливі напрямки зростання. Вибір стратегічних 
альтернатив. Зростання за рахунок внутрішніх коштів. Типи 
стратегій внутрішнього зростання. Зростання за рахунок 
внутрішніх коштів. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН16 
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
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до нових знань, бути критичним і самокритичним 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: сутність оцінки стратегії. Критерії оцінки. Оцінка 
стратегічної логіки варіантів. Аналіз віддачі від стратегії. 
Методи вибору відповідної стратегії. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН17 
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні виконати) 

Знати: подолання опору змінам. Стратегії здійснення змін. 
Стратегічний континуум. Вибір стратегії. Ситуаційні фактори. 
Вигоди для менеджерів. 

Методи та 
технології навчання 

Міждисциплінарне навчання, проблемна лекція, тестові 
завдання, міні-лекція, демонстрація, робота в команді, 
лекція у формі діалогу, рольові ігри, обговорення, міні-
лекція, ділові ігри. 

Засоби навчання Навчальні посібники, підручники, наукові статті, друкований 
роздатковий матеріал, монографії, дидактичні матеріали, 
графічні засоби, моделі, таблиці, ілюстративні матеріали, 
відео-записи, презентації. 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 
модуль 2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

Тема 1. Стратегічний менеджмент: сутність та особливості 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН5, 
ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  

лекції - 2, 
практ. - 0 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 

6, 7 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Взаємозв’язок основних елементів стратегічного управління. Методологічні 
та методичні підходи в стратегічному управлінні. Характеристика етапів 
процесу стратегічного управління. Досвід та проблеми використання 
системи стратегічного управління підприємствами України. 

Тема 2. Оцінювання конкурентоспроможності галузі регіону 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:  

Література: 
1; 2; 3; 5; 6, 

Додаткові ресурси: 
 

https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
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ПРН3, 
ПРН6, 
ПРН11 

лекції - 0, 
практ. - 2 

8 Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Визначення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузі 
регіону. Метод ранжування галузей економіки регіону. Розрахунок 
комплексного показника конкурентоспроможності галузей. 

Тема 3. Генезис інноваційних концепцій досягнення лідерства на ринку 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції - 2, 
практ. - 0 

Література: 
1; 6; 7; 8; 9; 

11 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Теорія конкурентних переваг М. Портера. Концепція боротьби за майбутнє 
Гамела і Прагалада. Дисципліни ринкового домінування Трейсі і Вірсеми. 
Екосистема Мура. Застосування теорії ігор в економіці Бранденбургера і 
Нейлбаффа. 

Тема 4. Стратегічне планування в організації 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції - 2, 
практ. - 0 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 

10; 11 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Характеристика та види систем управління в умовах мінливого 
середовища. Ранжування управлінських задач у стратегічному управлінні. 
Девіантний та превентивний характер системи управління підприємством. 
Управління на базі контролю. Управління на базі екстраполяції. Управління 
на базі передбачення змін. Управління на базі гнучких екстрених рішень. 
Управління шляхом реструктурування стратегічних задач. Управління за 
слабкими сигналами. Управління в умовах стратегічних несподіванок. 

Тема 5. Методика визначення конкурентної позиції фірми на ринку 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН6, 
ПРН8, 
ПРН11 

Кількість 
годин:  
лекції – 0 
практ. -2 

Література: 
3; 5; 7 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 

https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
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Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Ранжування підприємств за споживчими характеристиками товарів. 
Визначення конкурентоспроможності товарів. Визначення 
конкурентоспроможності фірми. Визначення конкурентної позиції фірми на 
ринку. Побудова матриці ДАЛПУ «Частка місткості ринку – 
конкурентоспроможність». 

Тема 6. Стратегічний аналіз діяльності підприємства та вибір стратегічних позицій 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН4, 
ПРН5, 
ПРН6, 
ПРН8, 
ПРН11 

Кількість 
годин:  
лекції - 2, 
практ. - 2 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 

10; 11 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Поняття «сильних» та «слабких» сигналів зовнішнього середовища. Моделі 
та методи аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього середовища в 
системі стратегічного аналізу діяльності підприємства. Особливості 
методичного інструментарію в стратегічному аналізі. Стратегічна 
інформація: види та джерела. Обстеження сильних та слабких сторін 
підприємства. Стратегічний аналіз як основа визначення стратегічної 
позиції підприємства. Процес виявлення домінантних конкурентних переваг 
підприємства, його позиції на ринку. Стратегічні зони господарювання 
(СЗГ): поняття та характеристика. Процес стратегічної сегментації ринку. 
Параметри стратегічної сегментації. Види та характеристика ключових 
факторів успіху в СЗГ. Поняття зони стратегічних ресурсів. Моделі та 
методи оцінки стратегічного стану підприємства та вибору стратегічних 
позицій. Привабливість СЗГ. Процес оцінки привабливості СЗГ. 
Особливості управління стратегічним набором СЗГ. Поняття стратегічних 
центрів господарювання. Оцінка стратегічної гнучкості (зовнішньої та 
внутрішньої) та синергізму. 

Тема 7. Визначення місії та цілей організації 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН6, 

ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції - 2, 
практ. - 4 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 

10; 11 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Особливості стратегічного планування, його специфіка, відмінність від 
довгострокового планування. Принципи стратегічного планування. 
Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умовах 
мінливого зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного 
планування у підприємстві. Процес стратегічного планування. 
Характеристика етапу цілеутворення. Визначення місії, принципи та 

https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
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правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на 
стратегічний розвиток. Класифікація стратегічних орієнтирів. Фактори, які 
впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних 
цілей підприємства. Моніторинг в системі стратегічного планування. 
Система стратегічних планів підприємства. Сфери стратегічного 
планування. 

Тема 8. Врахування ризику при виборі інвестиційних рішень 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН6, 
ПРН8, 

ПРН11, 
ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції – 0 
практ. - 4 

Література: 
1; 3; 9 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Чиста теперішня вартість проекту. Індекс доходності інвестицій. Період 
окупності інвестицій. Дерево рішень вибору ефективного проекту. Очікувані 
чиста теперішня вартість проекту. Середньоквадратичне відхилення і 
коефіцієнт варіації як мірила ризику проекту. 

Тема 9. Вибір стратегії та складання стратегічного плану 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН6, 

ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. - 0 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 

10; 11 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Стратегія за формою та змістом. Стратегія як набір правил для 
прийняття рішень. Відмітні риси стратегії. Рівні стратегії в системі 
стратегічного управління. 

Класифікація стратегій. Підходи до формування стратегій. Школи 
стратегій. Поняття та визначення стратегічних потреб підприємства. 
Генерування стратегічних альтернатив. Процес вибору стратегії 
підприємства. Поняття оптимальної стратегії. Оцінювання факторів, які 
впливають на вибір стратегії. Оцінка обраної стратегії. Методи та моделі 
оцінювання правильності вибору стратегії. Особливості вибору стратегій 
для малих та середніх підприємств. Процес визначення стратегічних 
альтернатив розвитку підприємства. Аналіз стратегічних альтернатив. 
Використання базових стратегічних підходів для обґрунтування 
стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Формування портфеля 
стратегій підприємства. Структура стратегічного плану. Характеристика 
розділів стратегічного плану. Стратегічний контроль в процесі реалізації 
стратегії: сутність, характеристика, різновиди. Процес стратегічного 
контролю. Оцінка ефективності діючих стратегій. Критерії ефективності 
стратегій. Зовнішня та внутрішня ефективність стратегій підприємства. 
Показники ефективності стратегії. 

Тема 10. Методи портфельного аналізу напрямків діяльності організації 

https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
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Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН4, 
ПРН5, 
ПРН6, 
ПРН8, 
ПРН11 

Кількість 
годин:  
лекції – 4 
практ. - 4 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Аналіз портфеля продукції фірми за методом БКГ. Аналіз портфеля 
продукції фірми за методом «Дженерал Електрік – МакКінсі». Побудова 
цільових матриць за методами БКГ і «Дженерал Електрік – МакКінсі». 

Тема 11. Управління стратегічним потенціалом підприємства 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН5, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції – 2 
практ. - 0 

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 

10; 11 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Поняття стратегічного потенціалу підприємства. Елементи стратегічного 
потенціалу: система менеджменту, кількісний та якісний склад ресурсів, 
проекти організації, цільові орієнтири. Особливості управління стратегічним 
потенціалом. Фактори, які впливають на вибір стратегії управління 
потенціалом підприємства. Конкурентоздатність та конкурентоспроможність 
потенціалу. Конкурентні переваги та конкурентний статус підприємства. 
Підходи до формування стратегічного потенціалу. Методи оцінювання 
конкурентоздатності потенціалу підприємства. 

Тема 12. Вплив теорії корисності на прийняття стратегічних рішень 

Результати 
навчання 

ПРН3, 
ПРН6, 
ПРН8, 

ПРН11, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції – 4 
практ. - 2 

Література: 
1; 3; 9 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Корисність за Нейманом – Моргенштерном. Гранична корисність 
отриманого доходу. Визначення премій (надбавок) за ризик та 
детермінованих еквівалентів для простих лотерей. Графічна залежність 
прибутковості «портфеля» від його ризику. Функції корисності і байдужості 
індивіда, схильного до ризику. 

Тема 13. Організація стратегічного управління на підприємстві 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:  

Література: 
1; 2; 3; 4; 5; 

Додаткові ресурси: 
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https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_menedzhment
https://buklib.net/
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
https://westudents.com.ua/predmet/19-menedzhment.html
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ПРН3, 
ПРН8, 

ПРН16, 
ПРН17 

лекції – 0 
практ. - 0 

6; 7; 8; 9; 
10; 11 

Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Особливості управлінської діяльності в системі стратегічного управління. 
Об’єктивізація стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації 
стратегії. Відповідність організаційної структури підприємства обраній 
стратегії розвитку. Сфери структурних змін відповідно до обраної стратегії. 
Корпоративна культура в системі підтримки стратегії підприємства. 
Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. Формування 
стратегічної поведінки і команди підтримки стратегічних змін на 
підприємстві. Керівництво процесами стратегічних змін. 

Служба (відділ) стратегічного розвитку підприємства: мета, завдання, 
призначення. 

Тема 14. Науково-методичні засади застосування портфельної теорії 

Результати 
навчання 

ПРН6, 
ПРН8, 

ПРН11, 
ПРН16, 
ПРН17 

Кількість 
годин:  
лекції – 0 
практ. - 0 

Література: 
1; 3 

Додаткові ресурси: 
 
Стратегічний менеджмент - Навчальні матеріали 
онлайн. URL: 
https://pidru4niki.com/80524/ekonomika/strategichniy_
menedzhment 
Студентська бібліотека Букліб. https://buklib.net/ 
Підручники для студентів Westudents. URL: 
https://westudents.com.ua/predmet/19-
menedzhment.html. 

Опис теми Обчислення коефіцієнтів Бета фінансових активів фірми. Визначення 
частки системного ризику в загальному ризику цінного папера. Вибір 
найефективнішого активу на основі критеріїв Трейнора, Шарпа, Дженсена. 

 

 

 

Лектор     Король Б.О., к.е.н., доцент 
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