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1.  Коротка анотація до курсу  

 

Навчальна дисципліна «Стратегічний менеджмент» надає можливість здобувачам освіти оволодіти навичками 

стратегічного управління суб’єктами господарювання у сфері послуг з урахуванням особливостей ринкового конкурентного 

середовища та конкурентних переваг компанії.  

 

Вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» сприяє набуттю таких компетентностей: здатність 

приймати обґрунтовані рішення, здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах та професійний розвиток здобувачів освіти і підлеглих, здатність впроваджувати інноваційні 

управлінські технології в сфері обслуговування, здатність аналізувати ефективність управлінських рішень у сфері 

обслуговування. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 

  

Мета дисципліни:  оволодіння здобувачами сучасними теоретичними основами стратегічного менеджменту та 

практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком організації на ринку. 

 

Завдання навчальної дисципліни: здобуття теоретичних знань щодо стратегічного менеджменту суб'єктами 

господарювання, практична підготовка здобувачів та формування професійних компетенцій. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни   

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти; 

 

4.  Результати навчання  

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 



ПРН 07. Аналізувати та 

оцінювати ризики, 

проблеми у професійній 

діяльності й обирати 

ефективні шляхи їх 

вирішення 

ПР 07.01 Здатність аналізувати та оцінювати наслідки проблемних ситуацій у професійній 

сфері 

ПР 07.02 Навички передбачення погроз та можливостей зовнішнього середовища для 

діяльності у професійній сфері 

ПР 07.03 Здатність розуміти сутність конкурентних переваг підприємств у сфері 

обслуговування 

ПРН 23. Розуміти 

соціально-економічні 

процеси, що відбуваються 

в Україні та світі, мати 

навички ефективного 

господарювання. 

ПР 23.01 Здатність реалізовувати системний підхід в управління підприємством у сфері 

обслуговування 

ПР 23.02 Розуміння потенційного впливу соціально-економічних процесів, що відбуваються 

в Україні та світі, на функціонування суб’єкту господарювання  

ПР 23.03 Демонструвати навички ефективного управління підприємством сфери 

обслуговування на конкурентному ринку 

ПРН 30. Вміти обирати 

ефективні рішення в 

процесі управління 

підприємствами сфери 

обслуговування. 

ПР 30.01 Розуміння обмежень, які впливають на управлінські рішення 

ПР 30.02 Вміння генерувати стратегічні альтернативи розвитку підприємства сфери 

обслуговування 

ПР 30.03 Вміння прогнозувати наслідки стратегічних рішень для розвитку та 

функціонування підприємства сфери обслуговування 

ПР 30.04 Навички делегування повноважень у підсистемі стратегічного менеджменту 

суб’єкту господарювання, дотримання субординації 



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 20  письмове тестування (5-7 хвилин), експрес-опитування. 

Практичні заняття 24 Експрес-опитування, аудиторна письмова контрольна робота, публічний 

виступ на практичному занятті, презентація результатів виконання 

індивідуальних завдань, презентація есе 

Самостійна робота 46 Комп’ютерне тестування та виконання завдань у системі дистанційного 

навчання, есе відповідно до індивідуально визначеної теми 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: залік  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальн

ий рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна/ 

вибіркова 

2021/2022 2 4 (весна) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)  

освітньо-професійна програма 

«Управління підприємствами сфери послуг» 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – з метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни здобувачі освіти повинні опанувати 

знання та навички, отримані в процесі вивчення таких дисциплін, як ««Основи менеджменту і адміністрування», 

«Теорія організації», «Економічна теорія». 

8. Постреквізити – знання з дисципліни «Стратегічний менеджмент» забезпечують успішне засвоєння таких навчальних 

дисциплін, як «Менеджмент», «Управління інноваціями на підприємствах сфери послуг». 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, 

які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 



10. Політики курсу  

Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема)навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу Кількість 

годин 

Змістовий модуль № 1  

1 

Лекція 1 Концептуальні засади теорії стратегічного управління 2 

Практичне 

заняття 1 

Концептуальні засади теорії стратегічного управління 2 

Самостійна 

робота 1 

Доповнити конспект лекцій. Підготовка до практичних занять. 4 

2 

Лекція 2 Рівні стратегічних рішень організації сфери обслуговування. Типологія стратегій 

організації сфери обслуговування 

2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювати матеріал, який розглядався на лекції. Доповнити конспект лекцій. 

Підготовка до практичних занять  

4 

Практичне 

заняття 2 

Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій організації Дискусія. Робота в малих 

групах. Аудиторна контрольна робота «Основні моделі організації». 

2 

3 

Лекція 3 Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії організації 2 

Лекція 4 Стратегічне планування 2 

Практичне 

заняття 3 

Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії організації 2 

Самостійна 

робота 3 

Підготуватись до практичного заняття. Опрацювати матеріал, який розглядався на 

лекції. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

5 

Практичне 

заняття 4 

Стратегічне планування. Індивідуальне виконання завдань. 2 

4 

Лекція 5 Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації.  2 

Практичне 

заняття 5 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації сфери обслуговування. 

Розв’язання завдань. Індивідуальна робота 

2 

Самостійна 

робота 4 

Опрацювати лекційний матеріал. Робота в системі дистанційного навчання. Підготовка 

до практичних занять 

5 



Практичне 

заняття 6 

Використання методів стратегічного аналізу зовнішнього середовища. Дискусія 

«Переваги та недоліки методів стратегічного аналізу» 

2 

Самостійна 

робота 5 

Опрацювати лекційний матеріал. Доповнити конспект лекцій. Робота в системі 

дистанційного навчання. 

5 

Всього за змістовий модуль 1 – 45 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 12 год., СР – 23 год.)  

Змістовий модуль № 2.  

5 

Лекція 6 Стратегічний потенціал організації та формування Ії конкурентних переваг 2 

Практичне 

заняття 7 

Стратегічний потенціал організації та формування Ії конкурентних переваг. Робота в 

малих групах. Дискусія 

2 

Практичне 

заняття 8 

Стратегічний потенціал організації та формування Ії конкурентних переваг 

Індивідуальна робота.  

2 

Самостійна 

робота 6 

Опрацювати лекційний матеріал. Підготовка до практичного заняття. Виконання 

завдань в системі дистанційного навчання. 

5 

6 

Лекція 7 Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації (частина перша) 2 

Лекція 8  Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації (частина друга) 2 

Самостійна 

робота 7 

Огляд наукових статей за тематикою стратегічного менеджменту. Підготовка тез 

доповідей за результатами огляду наукових джерел. 

6 

Практичне 

заняття 9 

Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації. Використання 

портфельних матриць. Індивідуальна робота 

2 

Практичне 

заняття 10 

Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією організації. Використання 

портфельних матриць для аналізу конкурентної позиції. Робота в малих групах. 

Презентація результатів 

2 

7 

Лекція 9 Генерування стратегій  2 

Практичне 

заняття 11 

Генерування стратегій та умови їх реалізації Індивідуальна робота. Презентація 

результатів. 

2 

Самостійна 

робота 8 

Опрацювання теоретичного матеріалу. Підготовка до практичних занять. Виконання 

завдань в системі дистанційного навчання.  

6 

Практичне 

заняття 12 

Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень в організації Робота в малих 

групах 

2 

8 Лекція 10 Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень в організації  2 



Самостійна 

робота 9 

Доповнити конспект лекцій. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

Комп’ютерне тестування в системі дистанційного навчання. Повторення теоретичного 

матеріалу. Підготовка до іспиту. 

6 

Всього за змістовий модуль 2 – 60 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 12 год., СР – 23 год.)  

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. (лекцій – 20 год., ПЗ – 24 год.,  СР – 46 год.) 900 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Бали 

1 Виконання практичних завдань та робота на практичних заняттях 0-38 

2 Самостійна робота в системі дистанційного навчання  

 Тестування до тем 1-3 0-4 

 Тестування до тем 4-5 0-4 

 Тестування до тем 6-8 0-4 

 Виконання індивідуальних завдань 0-10 

3 Модульне завдання № 1. 0-15 

4 Модульне завдання № 2. 0-15 

5 Складання тлумачного словника на англійській мові 0-10 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   зараховано 



82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять. 

2) Оцінка за тлумачний словник не менше, ніж 1 балів з 10 можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру у системі дистанційного навчання оцінено не менше, ніж на 5 балів. 

4) Відпрацювання аудиторної контрольної роботи. 

13. Питання до підсумкового контролю 

 

1. Стратегічні рішення в організації. Особливості стратегічних рішень. Наведіть приклади стратегічних рішень.  

2. Сутність поняття «стратегія організації». Філософська та організаційна-управлінська концепції стратегії. 

3. Аналіз впливу споживачів на організації галузі. Наведіть приклади. 

4. Аналіз впливу появи нових конкурентів на організації галузі. Наведіть приклади. 

5. Аналіз впливу постачальників на підприємства галузі. Наведіть приклади. 

6. Аналіз впливу товарів-замінників на підприємства галузі. Наведіть приклади. 

7. Ключові гіпотези стратегічного менеджменту. 

8. Модель життєвого циклу галузі. Ключові фактори успіху в галузі. Наведіть приклади з практичної діяльності.  

9. Стратегії підприємств різних галузей. Особливості стратегій підприємств інноваційних, зрілих, спадкових 

галузей. Наведіть приклади. 



10. Поняття та складові стратегічного потенціалу підприємства. Підходи до визначення виробничого потенціалу 

підприємства: ресурсний, структурний, цільовий. 

11. Еталонні стратегії розвитку підприємства. Стратегії інтенсивного зростання. 

12. Поняття конкурентної переваги підприємства. Рівні конкурентних переваг за М.Портером. Класифікація 

конкурентних переваг. Наведіть приклади конкурентних переваг. 

13. Стратегії інтегрованого зростання. Наведіть приклади з практики бізнесу. 

14. Поняття компетенцій організації. Рівні компетенцій. Наведіть приклади. 

15. Стратегії диверсифікованого зростання. Наведіть приклади з практики бізнесу. 

16. Поняття організаційних здатностей. Динамічні здатності підприємства. Організаційні рутини. Наведіть приклади. 

17. Стратегії скорочення. Наведіть приклади з практики бізнесу. 

18. Сутність та особливості ресурсних стратегій. Зона стратегічних ресурсів підприємства. Наведіть приклади.  

19. Поняття портфелю організації. Портфельна стратегія. Наведіть приклади. 

20. Стратегічна зона господарювання. Показники розвитку стратегічної зони господарювання. Наведіть приклади.  

21. Оцінювання стратегічної позиції підприємства за допомогою матриці БКГ. 

22. Оцінювання стратегічної позиції підприємства за допомогою матриці «Дженерал Електрик»-«МакКінсі». 

23. Місія підприємства. Правила формування місії. Філософія підприємства. Девіз та кредо підприємства. Наведіть 

приклади. 

24. Мета в стратегічному менеджменті. Класифікація стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей 

підприємства. Наведіть приклади стратегічних цілей. 

25. Оцінювання стратегічної позиції підприємства за допомогою матриці ADL. 

26. «Дерево цілей». Методи побудови «дерева цілей»: метод дезагрегації, метод забезпечення необхідних умов. 

27. Використання матричної моделі І.Ансоффа для генерування стратегій підприємства. Наведіть приклади. 

28. Метод SWOT та його використання для аналізу середовища підприємства. Наведіть приклади. 

29. Використання моделі М.Портера для генерування стратегій підприємства. 

30. Стратегічний аналіз галузевого середовища. Наведіть приклади факторів галузевого середовища. 

31. Характеристика, умови реалізації та ризики стратегії лідирування у зниженні витрат (цін). 

32. Характеристика, умови реалізації та ризики стратегії диференціації. 

33. Характеристика, умови реалізації та ризики стратегії фокусування. 

34. Характеристика загальних конкурентних стратегій за Ф.Котлером. Наведіть приклади. 

35. Сутність стратегічного планування. Принципи стратегічного планування. 



36. Поняття «стратегічного набору» підприємства. Вимоги до «стратегічного набору». Складові «стратегічного 

набору». Поняття «стратегічної прогалини». Наведіть приклади стратегій зі «стратегічного набору» 

37. Структура середовища підприємства. Типи зовнішнього середовища. Наведіть приклади елементів, з яких 

складається зовнішнє середовище підприємства. 

38. Стратегічні зміни на підприємстві. Типи стратегічних змін. Потенціал змін підприємства. 

39. Основні етапи стратегічного менеджменту. 

40. Сутність та етапи стратегічного контролю. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна (базова) література 

 

1. Дикань В.Л. Стратегічне управління : навч. посіб. / В.Л.Дикань, В.О.Зубенко, О.В.Маковоз, І.В.Токмакова, 

О.В.Шраменко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 272 с. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : Підручник / І.А.Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2019. – 464 с. 

3. Скібицький О.М. Стратегічне управління корпораціями : Навчальний посібник / О.М.Скібицький, В.В.Матвєєв, 

В.І.Щелкунов, С.М.Подрєза. – К: ЦУЛ, 2016. – 480 с. 

4. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2016. – 376 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

 

1. Ансофф И. Новая  корпоративная  стратегия :  учеб. пос./ И. Ансофф. - СПб.: Питер, 1999. - 697 с. 

2. Ансофф И. Стратегическое управление : учеб. / И. Ансофф ; сокр. пер. с англ. – М. : Экономика, 1989. – 519 с. 

3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2007. – 464 с. 

4. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов/ 

А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 

 

Інформаційні ресурси 



 

1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни  www.cdo.uipa.kharkov.ua 

2. Адаптивне управління. Серія «Економіка». Електронний науковий фаховий журнал категорії Б https://amtp.org.ua/ 

3. Сервер Верховної Ради України  www.rada.gov.ua 

4. Ліга Бізнес-Інформ  www.liga.net 

5. Українське право www.ukrpravo.com 

6. Міністерство освіти та науки України  www.mon.gov.ua 

7. Best articles on strategy – Access mode: http://www.1000ventures.com/bec_bestsites_strategy.html 
 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри _____________ В.В.Прохорова 
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