
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент  
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Стратегічне управління  
                                                                                                   
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 5 150  24  24      102  
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Управлінський аналіз діяльності підприємств 

3. Економіка підприємства 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Бізнес-адміністрування 

2. Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні 

3. Інтернет-маркетинг 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Ієрархію рівнів управління та адміністрування для оцінки діяльності 

підприємства чи організації 

1. Надавати оцінити діяльність підприємства чи організації на різних 

рівнях управління та адміністрування. 

2. Управлінські процеси на підприємстві та сучасні інформаційні 

ресурси та технології, що реалізують інформаційно-аналітичне 

забезпечення цих процесів. 
 

2. Організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій. 
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3. Процес управлінської діяльності та методи оцінки цілей та завдань. 

3. Здатність поставити цілі та завдання на підприємстві, проаналізувати 

проблеми та обрати спосіб оцінки якості управлінської діяльності 

 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Загальну характеристику та основні етапи процесу стратегічного 

управління 

1. Визначати місію та цілі підприємства, розробляти стратегічне 

планування та здійснювати стратегічне управління на всіх етапи цього 

процесу  

2. Методи аналізу зовнішнього середовища та оцінки потенціалу 

підприємства 

2. Здійснювати стратегічний аналіз зовнішнього середовища в процесі 

прийняття стратегічних рішень та формувати стратегічний потенціал 

підприємства 

2. Стратегії бізнесу та зовнішнього розвитку підприємства в сучасних 

умовах 

 

3. Оцінювати умови застосування різних видів корпоративних стратегій 

підприємства. Визначати альтернативні варіанти стратегії інтенсивного 

зростання, їх переваги та недоліки. Формувати, розробляти та  

реалізовувати стратегічне управління.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Застосовувати навички щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності підприємства. 

2. Використовувати інструменти управління та адміністрування.. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Теоретичні та 

методологічні 

основи 

стратегічного 

управління 
 

Лекція 1 

Тема 1. Стратегічне 

управління: еволюція 

концепції, сутність та  

особливості 

1. Загальна характеристика 

стратегічного управління та 

етапів його еволюції. 

2. Специфіка стратегічних 

рішень. 

3. Основні етапи процесу 

стратегічного управління. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2. Визначення місії та 

цілей підприємства 

1. Формулювання місії і цілей 

підприємства. 

2. Поняття та види стратегічних 

цілей. 

3. Побудова "дерева цілей" 

підприємства. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3 

Тема 3. Стратегічне 

планування 

1. Поняття стратегічного 

планування  

2. 2. Стратегічне планування як 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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наука 

3. 3. Стратегічне планування як 

функція управління 

Лекція 4 

Тема 4. Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища  

підприємства 

1. Визначення та характеристика 

зовнішнього середовища 

підприємства. 

2. Макросередовище та 

мікросередовище 

підприємства. 

3. Основні підходи до 

стратегічного аналізу 

зовнішнього середовища. 

4. Сутність та об’єкти 

стратегічного аналізу в 

процесі прийняття 

стратегічних рішень.  

   

Лекція 5 

Тема 5. Аналіз стратегічного 

потенціалу підприємства 

 

1. Сутність поняття "потенціал" 

та класифікація його видів. 

2. Стратегічний потенціал 

підприємства та основні 

підходи до його оцінки. 

3. Синергізм та планування 

потенціалу і стратегії 

підприємства. 

   

Лекція 6 

Тема  6. Рівні стратегічних 

рішень за типологією 

стратегій підприємства 

1. Поняття стратегії організації 

та стратегічного рішення 

2. Передумови для прийняття 

стратегічних рішень у процесі 

управління підприємством. 

3. Рівні стратегічних рішень  

   

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Стратегічне 

управління: еволюція 

концепції, сутність та  

особливості  

1. Охарактеризувати 

стратегічне управління та 

етапи його процесу. 

2. Визначати типи 

стратегічних рішень. 

3. Класифікувати стратегій 

підприємства. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Визначення місії та 

цілей підприємства 

  

 

1. Сформулювати місії і цілей 

підприємства. 

2. Означити види стратегічних 

цілей. 

3. Побудувати "дерева цілей" 

підприємства. 

  

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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4. Формулювати та 

взаємоузгоджувати 

стратегічні цілі 

підприємства. 

Практичне 

заняття 3 

Тема 3. Стратегічне 

планування 

  

1. Створювати стратегічне 

планування для 

підприємства  

2. Використовувати 

стратегічне планування як 

функцію управління 

3. Розробляти стратегічного 

планування різних типів 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 4 

Тема 4. Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища  

підприємства 

  

1. Здійснювати 

характеристику  

зовнішнього середовища 

підприємства. 

2. Визначати 

макросередовище та 

мікросередовище 

підприємства. 

3. Здійснювати стратегічний 

аналіз зовнішнього 

середовища в процесі 

прийняття стратегічних 

рішень.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема 5. Аналіз стратегічного 

потенціалу підприємства 

 
 

1. Оцінювати стратегічний 

потенціал підприємства 

2. Планувати потенціал 

відповідно до мети та 

завдань стратегії 

підприємства. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 6 

Тема  6. Рівні стратегічних 

рішень за типологією 

стратегій підприємства 

 

1. Розробляти стратегії 

організації та формулювати 

стратегічне рішення 

2. Розробляти стратегічні 

рішення у процесі 

управління підприємством. 

3. Оцінювати стратегічний 

набір організації 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Стратегічне 

управління: еволюція 

концепції, сутність та 

особливості 

1. Основні концепції стратегії, їх 

сутність та особливості. 

2. Особливості розробки 

комплексних стратегій 

1. Розробляти комплексні 

стратегій підприємства, 

враховуючи їх особливості. 

2. Оцінювати зміни стратегії 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Тема 2. Визначення місії та 

цілей підприємства 

Тема 3. Стратегічне 

планування 

Тема 4. Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища  

підприємства 

Тема 5. Аналіз стратегічного 

потенціалу підприємства 

Тема  6. Рівні стратегічних 

рішень за типологією 

стратегій підприємства 

  

підприємства. 

3. Зміна стратегії підприємства 

залежно від позицій 

підприємства в галузі 

4. Процес визначення напрямку 

руху підприємства: сутність та 

етапи. 

5. Зв'язок філософії існування, 

бачення та місії підприємства. 

6. Методи подолання 

стратегічної прогалини  

7. Підходи до класифікації 

конкурентних переваг 

підприємства. 

8. Зв'язок конкурентних переваг 

підприємства та ключових 

факторів успіху (КФУ) 

9. Підходи вітчизняних та 

зарубіжних вчених до 

структуризації чинників 

зовнішнього середовища 

підприємства. 

10. Оцінка невизначеності та 

нестабільності зовнішнього 

середовища. 

11. Вплив державних органів 

управління 

12. на діяльність вітчизняних 

підприємств 

13. Аналітичні підходи до оцінки 

внутрішнього середовища 

підприємства. 

14. Управлінський потенціал 

підприємства, його значення 

підприємства залежно від 

позицій підприємства в 

галузі 

3. Визначати напрямку руху 

підприємства за етапами. 

4. Визначати місії 

підприємства. 

5. Застосовувати методи 

подолання стратегічної 

прогалини  

6. Класифікувати конкурентні 

переваги підприємства. 

7. Визначати зв'язок 

конкурентних переваг 

підприємства та ключових 

факторів успіху (КФУ) 

8. Застосовувати сучасні 

підходи вітчизняних та 

зарубіжних вчених до 

структуризації чинників 

зовнішнього середовища 

підприємства. 

9. Оцінювати невизначеності 

та нестабільності 

зовнішнього середовища. 

10. Надавати характеристику 

впливу державних органів 

управління на діяльність 

вітчизняних підприємств 

11. Аналізувати внутрішнє 

середовище підприємства. 

12. Оцінювати управлінський 

потенціал підприємства, 

його значення 

Розділ 2 

Стратегії 

управління: 

аналіз, 

діагностика, 

формування, 

розвиток 

Лекція 7 

Тема 7. Стратегії бізнесу  1. Загальна характеристика 

процесу розвитку 

підприємства. 

2. Конкурентоспроможність та 

конкурентні переваги 

підприємства. 

3. Взаємозв'язок основних 

понять стратегічного 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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управління. 

4. Методи оцінки 

конкурентоспроможності 

підприємства. 

Лекція 8 

Тема 8. Стратегія зовнішнього 

розвитку підприємства.  

 

1. Фактори, що впливають на 

стратегії виходу на зовнішні 

ринки. 

2. Глобальна стратегія, її 

сутність та умови доцільності 

використання. 

3. Багатонаціональна стратегія 

підприємства, її переваги та 

недоліки. 

4. Поняття диверсифікації 

діяльності підприємства. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 9 

Тема 9. Корпоративна 

стратегія підприємства 

1. Загальна характеристика 

корпоративної стратегії. 

2. Стратегія інтенсивного 

зростання 

3. Стратегія диверсифікованого 

зростання 

4. Стратегії стабілізації та 

відступу. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 10 

Тема 10. Матричні методи 

формування корпоративної 

стратегії підприємства 

1. Сутність матричних методів 

аналізу діяльності 

підприємства. 

2. Вибір корпоративної стратегії 

підприємства на основі 

застосування матричного 

підходу. 

3. Переваги та недоліки 

матричних моделей. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 11 

Тема 11. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

стратегічного управління 

 

1. Сутність стратегічної 

інформації. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

стратегічного управління 

2. Інформаційна система 

стратегічного управління 

3. Облік та контроль в системі 

стратегічного управління. 

Стратегічний контролінг. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 12 
Тема 12. Управління 1. Роль та значення стадії 

реалізації в процесі 
 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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реалізацією стратегії 

 

стратегічного управління 

2. Завдання керівництва в 

процесі реалізації стратегії 

3. Зміни на стадії реалізації 

стратегії 

4. Впровадження стратегічних 

змін в організації 

5. Контроль реалізації стратегії 

Практичне 

заняття 7 

Тема 7. Стратегії бізнесу  

 

1. Оцінювати 

конкурентоспроможність 

підприємства. 

2. Розробляти різні види 

конкурентних стратегій. 

3. Прогнозувати ризики 

застосування конкурентних 

стратегій. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 8 

Тема 8. Стратегія зовнішнього 

розвитку підприємства.  

 

 

1. Визначати фактори, що 

впливають на стратегії 

виходу на зовнішні ринки. 

2. Обгрунтовувати доцільності 

використання 

багатонаціональної стратегії 

підприємства, її переваги та 

недоліки. 

3. Розробляти 

диверсифікаційну діяльність 

підприємства. 

4. Визначати стратегічні зони 

господарювання. 

5. Окреслювати собливості 

стратегічного управління 

диверсифікованим 

підприємством. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 9 

Тема 9. Корпоративна 

стратегія підприємства 

 

1. Визначати загальну 

характеристику 

корпоративної стратегії. 

2. Розробляти стратегію 

інтенсивного зростання 

3. Розробляти стратегію 

диверсифікованого 

зростання 

4. Розробляти стратегію 

стабілізації та відступу. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Практичне 

заняття 10 

Тема 10. Матричні методи 

формування корпоративної 

стратегії підприємства 

  

1. Здійснювати вибір 

корпоративної стратегії 

підприємства на основі 

матричного підходу. 

2. Визначати переваги та 

недоліки матричних 

моделей. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 11 

Тема 11. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

стратегічного управління 

 
  

1. Розробляти інформаційно-

аналітичне забезпечення 

стратегічного управління 

2. Використовувати 

інформаційну систему 

стратегічного управління 

3. Здійснювати облік та 

контроль в системі 

стратегічного управління. 

4. Розробляти систему 

стратегічного контролінгу. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 12 

Тема 12. Управління 

реалізацією стратегії 

  

6. Адмініструвати реалізацію 

процесу стратегічного 

управління 

7. Розробляти заходи щодо 

змін на стадії реалізації 

стратегії 

8. Контролювати реалізацію 

стратегії 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 7. Стратегії бізнесу 

Тема 8. Стратегія зовнішнього 

розвитку підприємства.  

Тема 9. Корпоративна 

стратегія підприємства 

Тема 10. Матричні методи 

формування корпоративної 

стратегії підприємства 

Тема 11. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

стратегічного управління 

Тема 12. Управління 

реалізацією стратегії 

  

 

1. Зв'язок загальних 

конкурентних стратегій із 

життєвим циклом 

підприємств. 

2. Маркетингова стратегія 

підприємства та її роль у 

реалізації конкурентної 

стратегії  

3. Варіанти диверсифікації, 

умови їх практичного 

використання, переваги та 

недоліки. 

4. Застосування концепції 

синергізму при виборі виду 

диверсифікації 

5. Особливості характеру 

міжнародної конкуренції в 

1. Розробляти загальні 

конкурентні стратегій із 

життєвим циклом 

підприємств. 

2. Розробляти маркетингову 

стратегію підприємства з 

метою реалізації 

конкурентної стратегії  

3. Оцінювати варіанти 

диверсифікації, умови їх 

практичного використання, 

переваги та недоліки. 

4. Застосовувати концепції 

синергізму при виборі виду 

диверсифікації 

5. Оцінювати характер 

міжнародної конкуренції в 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course


 9 
різних галузях. 

6. Типи міжнародних стратегій 

7. Умови застосування різних 

видів корпоративних стратегій 

підприємства. 

8. Особливості вибору 

корпоративної стратегії в 

процесі стратегічної 

діяльності вітчизняних 

підприємств 

9. Трьохвимірна матриця Абеля. 

10. Матриця балансу "життєвих 

циклів" продуктів 

11. Альтернативні варіанти 

стратегії інтенсивного 

зростання, їх переваги та 

недоліки. 

12. Метод адаптивного пошуку І. 

Ансоффа 

13. Відмінності стратегічного 

набору для моно- і 

поліпродуктових підприємств. 

1. Стратегічні дії по розробці 

стратегічного набору на різних 

рівнях ієрархії 

різних галузях. 

6. Ідентифікувати типи 

міжнародних стратегій 

7. Розробляти  різні види 

корпоративних стратегій 

підприємства. 

8. Виявляти особливості 

вибору корпоративної 

стратегії в процесі 

стратегічної діяльності 

вітчизняних підприємств 

9. Будувати трьохвимірну 

матрицю Абеля. 

10. Розбудовувати матрицю 

балансу "життєвих циклів" 

продуктів 

11. Оцінювати альтернативні 

варіанти стратегії 

інтенсивного зростання, їх 

переваги та недоліки. 

12. Застосовувати метод 

адаптивного пошуку І. 

Ансоффа 

13. Виявляти відмінності 

стратегічного набору для 

моно- і поліпродуктових 

підприємств 

14. Розробляти стратегічні дії 

по розробці стратегічного 

набору на різних рівнях 

ієрархії 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Вороніна, Алевтина Вікторівна. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / А. В. Вороніна, А. Ю. Берьозкіна ; Дніпров. держ. техн. ун-т 

(ДДТУ). - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 417 с. 

2. Гудзь О. Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О. Гудз ь // Financia space.–  2013.–No 4(12). – С. 98 –99.  

3. Калініна, Ольга Миколаївна. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / О. М. Калініна, І. О. Гончар ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. 

Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 79 с 

4. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – с. 264. 

5. Ковальчук, Тетяна Миколаївна. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2$
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Чернівці : Рута, 2015. - 423 с. 

6. Краснокутська, Наталія Станіславівна. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. / Н. С. Краснокутська, І. А. 

Кабанець ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2017. - 459 с.  

7. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. - с. 336. 

8. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – с.196. 

9. Подольчак, Назар Юрійович. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., 

зі змін. та допов. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 422 с. 

10. Попова, Тетяна Валеріївна. Стратегічні комунікації [Текст] : словник / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; Глобал. орг. союзниц. лідерства. - Київ : 

О. С. Ліпкан, 2016. - 415 с 

11. Рябцев, Геннадій Леонідович. Основи стратегічного планування [Текст] : навч. посіб. для слухачів заоч.-дистанц. форми навчання / Г. Л. 

Рябцев ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : Псіхея, 2015. - 71 с 

12. Скiбiцъка Л.І., Скiбiцъкий О.М. Менеджмент. Навч. посiбник. – К., 2007. - с. 416. 

13. Стратегічне та оперативне планування [Текст] : навч. посіб. / Західноукр. ресурс. центр ; [упоряд. Ю. Завадовська]. - Львів : ЗУРЦ, 2016. - 96 

с. 

14. 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. 

15. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., зі змін. та допов. - Львів : 

Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 422 с. 

16. Стратегічний фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Костирко Л. А. [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2-ге вид., 

перероб. та допов. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. - 464 с. 

17. Сумець, Олександр Михайлович. Основи стратегічного менеджменту сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сумець ; Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : Планета-прінт, 2016. - 287 с. 

18. . Стратегічне управління [Текст] : підручник / Валерій Тертичка. - Київ : К.І.С., 2017. - 931 с. 

19. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. — М.: Вильямс, 2003. 

20. Чухрай, Наталія Іванівна. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 497 с. 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Іспит 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft Visio 

 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%93$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9E$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D$

