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1. Опис навчальної дисципліни 

   

Найменування показників  Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")/ вибіркова 

дисципліна 

Обов’язкова дисципліна 

(спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 

«Готельно-ресторанна справа») 
 

Семестр (осінній / весняний)  осінній 

Кількість кредитів  5 

Загальна кількість годин  150 

Кількість змістових модулів  2 

Лекції, годин  28 

Практичні/ семінарські, годин  28 

Лабораторні, годин   

Самостійна робота, годин  94 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних  4 

самостійної роботи студента  6,71 

Вид контролю  залік 
 

 

2. Програма навчальної  дисципліни  

Ціль - формування у студентів стратегічного типу мислення, системного 

уявлення про парадигмальні положення та методичні засади стратегічного 

менеджменту з урахування їх складності й еклектичності, а також поглиблення 

знань та розвиток практичних навичок щодо формування стратегії й управління 

процесом її реалізації в умовах динамічного середовища функціонування. 
 

Завдання - забезпечення теоретичної підготовки майбутніх фахівців; 

засвоєння ними методичних засад стратегічного менеджменту; оволодіння 

базовими стратегічними підходами для виявлення конкурентних переваг 

підприємства; вивчення методології матричного аналізу стратегічних позицій 

підприємства; навчання методиці розроблення стратегічного набору 

підприємства; оволодіння прийомами управління підприємствами в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища; створення умов для активної діяльності 

студентів при вивченні дисципліни, зацікавленості студентів у навчальній та 

науково-дослідній роботі. 
 

Предмет: процеси обґрунтування, прийняття та реалізації управлінських 

рішень в сфері стратегічного управління.  

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту. 

Тема 2. Конкурентні переваги як основа стратегії. 



Тема 3. Процес стратегічного управління. 

Тема 4. Основні моделі та методи прийняття стратегічних рішень. 

Тема 5. Аналіз конкурентного середовища. 

Тема 6. Стратегічний потенціал. 

Тема 7. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. 

Тема 8. Портфельні інвестиції та управління стратегічною позицією 

підприємства. 

Тема 9. Функціональні аспекти стратегічної діяльності. 

Тема 10. Реалізація стратегії. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми; 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

фахових програмних компетентностей: 

здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур; 

здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в 

сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; 

здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських 

рішень у професійній діяльності; 

здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в 

підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності; 

здатність відстежувати стан і визначати перспективи розвитку всіх видів 

своєї діяльності з метою одержання сукупного ефективного результату 

підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності. 

           2) досягнення програмних результатів навчання: 

вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 

виникають в професійній діяльності; 

 визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; 

 вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 

виконуваних робіт і визначати їх ефективність; 

 визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; 

розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної 

та/або біржової діяльності; 

 вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності 

підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності 

та ризиків; 



 вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних 

методів і технологій; 

 розробляти  сукупності управлінських заходів щодо розв'язання 

потенційної проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності ще до її фактичного настання. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

 парадигмальних положень стратегічного менеджменту;  

еволюції теорії стратегічного менеджменту;  

методологічних засад стратегічного менеджменту; 

 актуальних ключових завдань стратегічного менеджменту на 

підприємствах різних сфер бізнесу та способів їх вирішення;  

методичних підходів до реалізації пулу стратегій. 

 уміння/навички: 

аналізувати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища; 

розробляти та обгрунтовувати стратегічний набір організації; 

здійснювати матричний аналіз стратегічних позицій організації; 

оцінки ефективності стратегічних заходів; 

приймати та аналізувати стратегічні рішення; 

використовувати базові стратегічні підходи для виявлення конкурентних 

переваг організації; 

застосовувати організаційні інструменти щодо ефективного впровадження 

стратегічного підходу до управління організацією; 

перувати прийомами управління організацією в умовах невизначеності 

середовища діяльності. 

 комунікація: 

визначати коло стейкхолдрерів та вибудовувати ефективні взаємовигідні 

відносини з ними;  

доносити знання та проблемні питання в сфері стратегічного  менеджменту 

до усіх зацікавлених осіб; 

аргументувати стратегічні управлінські рішення; 

публічно виступати перед аудиторією з питань стратегічного менеджменту; 

переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації. 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися законодавства в певній сфері бізнесу; 

мати ініціативність, автономно приймати рішення та відповідати за 

результати своєї діяльності в процесі стратегічного управління. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 Кількість годин   

усього  У тому числi  

 л п/с лаб срс 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади стратегічного менеджменту 

Тема 1. Загальна характеристика 

стратегічного менеджменту 
14 2 2  10 

Тема 2. Конкурентні переваги як 

основа стратегії 
18 4 4  10 

Тема 3. Процес стратегічного 

управління 
18 4 4  10 

Тема 4. Основні моделі та методи 

прийняття стратегічних рішень 
18 4 4  10 

Разом за змістовим модулем 1 68 14 14  40 

Змістовий модуль 2. Методологічні засади стратегічного менеджменту 

Тема 5. Аналіз конкурентного 

середовища 
18 4 4  10 

Тема 6. Стратегічний потенціал 18 4 4  10 

Тема 7. Рівні стратегічних рішень та 

типологія стратегій підприємства 
14 2 2  10 

Тема 8. Портфельні інвестиції та 

управління стратегічною позицією 

підприємства 

14 2 2  10 

Тема 9. Функціональні аспекти 

стратегічної діяльності 
18 2 2  14 

Разом за змістовим модулем 2 82 14 14  54 

Усього годин 150 28 28  - 94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ з/п Вид та тема заняття Години 

1 
Семінар – розгорнута бесіда 
Загальна характеристика стратегічного менеджменту 2 

2 
Семінар з розв'язанням практичних завдань 
Конкурентні переваги як основа стратегії 2 

3 
Семінар з розв'язанням практичних завдань 
Ключові компетенції та їх формування 2 

4 
Семінар запитань та відповідей 

  Процес стратегічного управління.  2 

5 
Семінар запитань та відповідей 
  Функціональне забезпечення процесів стратегічного управління 2 

6 
Семінар з розв'язанням практичних завдань 
Основні моделі прийняття стратегічних рішень 2 

7 
Семінар з розв'язанням практичних завдань 
Основні методи прийняття стратегічних рішень 2 

8 
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Аналіз конкурентного середовища. 2 

9 
Семінар -дискусія 
Захист групових проектів. 2 



10 
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Стратегічний потенціал 2 

11 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Розвиток стратегічного потенціалу підприємства 2 

12 
Семінар запитань і відповідей 
Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 2 

13 

Семінар з розвязанням практичних завдань 

Портфельні інвестиції та управління стратегічною позицією 

підприємства.  2 

14 
Семінар – розгорнута бесіда 

Функціональні аспекти стратегічної діяльності 2 

 Всього 28 
 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

заліку: відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у 100 балів. 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ семінарського 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання, 

письмові 

опитування 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК / 

Захист 

групових 

проектів 

Завдання 

для 

самості-

йного 

виконан-

ня 

Сума балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 2 2 4   1 9 

Тема 2 3 2      5 

Тема 3 2 2 5   1 10 

Тема 4 3 2      5 

Тема 5  3 2    1  6 

Тема 6 3 2    5 

Тема 7 3 2   1 6 

    10  10 

Разом змістовий 

модуль1 
19 14 9 10 4 56 

Змістовий модуль 2 

Тема 8 2 1  1    1 5 

Тема 9   6    6 

Тема 10 2 2       4 

Тема 11 2 2 1   1 6 

Тема 12 2 2 1  1 6 

Тема 13 2 1 1   4 



Тема 14 2 1    3 

    10  10 

Разом змістовий 

модуль 2 
12 9 10 10 3 44 

Разом 39 23 11 20 7 100 
 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума в балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

40 40 20 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни   
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 
 

 


