
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС 

Стратегічне управління підприємствами, 5 кредитів ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладача 

Головкова Л.С., д.е.н., професор, професор кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(066) 965 44 73. g.liudmila22@gmail.com 

Курс та семестр, у 
якому можливе 

(планується) вивчення 
дисципліни 

2 семестр 

Факультети, студентам 
яких пропонується 

вивчити дисципліну 

Для магістрів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа 
та страхування» та ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» 

Перелік 
компетентностей та 

відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності.  
ФК1. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
ФК2. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
ФК3. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
ФК 4. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації. 
ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
менеджменту. 
ФК 6. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 
рішення. 
ФК 7. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 
ФК 8. Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління 
безпекою організацією 
ФК 9 Здатність застосовувати методи економічного і фінансового аналізу рівня безпеки, 
планування та контролю системи безпеки 
ФК 10. Здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища економічних 
суб’єктів, використовувати сучасні механізми забезпечення їх фінансової безпеки. 
ФК 11. Здатність визначити та описувати корпоративну безпеку підприємства, ідентифікувати 
інтереси груп впливу на фінансово-економічну безпеку, встановлювати зв’язок між 
корпоративною безпекою та впливами внутрішнього та зовнішнього середовищ. 
Результати навчання.  
ПРН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
ПРН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового 
менеджменту для прийняття рішень. 
ПРН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 
законодавчих та етичних аспектів. 
ПРН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 
результатів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 

необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
Економіка підприємства , Основи менеджменту., Менеджмент організацій, 

Основні теми 
дисципліни 

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1. Місце і роль стратегічного управління в загальному 
менеджменті організацій , Тема 2. Середовище господарської організації, Тема 3. Види 
конкурентних стратегій, Тема 4. Конкурентоспроможність організації, методи оцінки,. Тема 5. 
Оцінювання конкурентоспроможності організації, Тема 6. Методи аналізу і прогнозування 
розвитку середовища організації, Тема 7. Організаційне забезпечення стратегічного управління 
Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління. 
Основні теми практичних занять: 
Практичне заняття 1. Ситуаційне завдання ПАТ «Кременчуцький колісний завод» 
Практичне заняття 2. Середовище господарської організації 
Практичне заняття 3. Фінансова оцінка обраної стратегії 
Практичне заняття 4. Реалізація стратегії 
. Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
робота в лабораторії 

Мова викладання українська 



Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

1.ГевкоО.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для  студентів усіх 
форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП 
Паляниця В. А., 2016. – 152 с. 
2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. 
дисц./ За ред. М.В. Кужельного. К.: КНЕУ, 2002. 198с. 
3 Менеджмент: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с. 
4. Міщенко А.П. Стратегічне управління: навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.П. Міщенко. – 
2-ге вид. – Дн-к: Вид-во ДУЕП, 2007. – 332 с. – Режим доступу: http://libfree.com/123307881- 
marketingstrategichne_upravlinnya mischenko_ap.html. 
5. Москалюк В.Є. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / В.Є. Москалюк. – К.: 
КНЕУ, 2005. – 384 с. 
6. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н.Ю. Подольчак. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 400 с 
7. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучаний стан та напрямки розвитку: 
Монографія. К.: КНЕУ, 2001. 227с. 
8. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. К., 2004. 560с. 
9. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: 
Монографія, К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. 302с. 
10. Піддубний І.О., Піддубка А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. І.О.Піддубного. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. 
264с. 
11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 
реализации стратегии. / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: "Банки и 
биржи", 1998. – 579 с. 
12. Методика проведення SWOT-аналізу - http://www.swot-analysis.ru/ 
13. Національний інститут стратегічних досліджень - http://www.niss.gov.ua 
14.Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI) -  Режим 
доступу: http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html 
15.Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) - Режим 
доступу: http://www.ufpaa.org/ 
16.Головкова Л.С.. Дистанційний курс. Стратегічне управління 
підприємств http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1118 

 

http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html
http://www.ufpaa.org/
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1118

