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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньої програми «Менеджмент невиробничої сфери»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

знання з дисциплін «Менеджмент», «Економіка і фінанси підприємства»
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування знань щодо здатності досліджувати та розв’язувати складні проблеми
стратегічного управління, його інституційного та організаційного забезпечення в системі
управління та адміністрування.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Концептуальні засади теорії стратегічного управління
Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підриємства
Етапи стратегічного управління та особливості формування
стратегії підприємства
Стратегічне планування діяльності організації

Модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства
Стратегічний потенціал підприємства та формування його
конкурентних переваг
Види стратегічного управління
Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією
підприємства

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації;
вміння демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;
вміння оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації;
навички застосовування сучасних методів, прийомів, інтенсивних технологій
діагностики та експертизи у сфері менеджменту, методологію моделювання і аналізу
процесів упраління підприємством.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
- Екзамен – 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – Москва, 1989. –
519с.
2. Балан В.Г. Моделі теорії прийняття управлінських рішень // Навчальний
посібник – К. : Нічлава – 2011. – 100 с.
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4. Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. : рекоменд. М-вом
освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. ─ 2-ге вид. ─ К.: Центр
учб. л-ри, 2011 . ─ 440 с.
5. Мироненко Є. В. Стратегічне управління підприємством: навч. посіб. / Є.
В. Мироненко, А. В. Остафійчук, І. П. Фоміченко ; МОНМС України, Донбас.
держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2011. — 228 с.
6. Виханский О.С. Стратегическое управление : Учебник для студ.
обучающихся по спец. и направлению "Менеджмент" / О.С. Виханский;
Ред. И.К. Безумнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экономист,
2013. – 296с.

Англомовні
видання:

1. Carroll A B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct /
A. B. Carroll // Business and Society. – 1999. – Vol. 38 (3). – P. 268-295.
2. Mitchell R. Toward a Theory / R. Mitchell, B. Agle, D. Wood. –
Academy of Stakeholder Identification and Salience, 1997. – С. 853–886.

Інтернет джерела

1. Офіційне представництво Президента України www.president.gov.ua
2. Урядовий портал www.kmu.gov.ua
3. Верховна Рада України www.rada.gov.ua
4. Радник. Український юридичний портал http://radnuk.info
5. Державне управління справами http://www.dus.gov.ua
6. Журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток
http://www.dy.nayka.com.ua
7. Стратегічне планування в регіонах Європейського союзу
http://www.cor.eu.int/home.htm

