
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Силабус дисципліни 

“Стратегія і розвиток агробізнесу” 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності 
. 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин 

Освітньо-професійна програма: Захист і карантин рослин 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 4-й, 8 семестр 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова /варіативна) 

варіативна 
Цикл підготовки: (загальний/ професійний) загальний 

Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Швець Т.В. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-
about-mid/m-sklad-mid 

Контактна інформація Тел: 098-077-45-14 ; Shvets_tv@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=515 

Консультації 
Онлайн консультація через Skype, Zoom, Viber 

щовівторка з 13.00 до 17.00 

3. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна “Стратегія і розвиток агробізнесу” покликана розкрити 

загальнотеоретичні основи стратегічного управління; з’ясування сутності поняття 

“стратегія підприємства”, “корпоративна стратегія”, “бізнес-стратегія”, “функціональна 

стратегія”; опанування теоретико-методичних основ стратегічного планування та 

стратегічного аналізу; характеристика місця стратегії у системі управління 

підприємством; ознайомлення із сучасним станом та напрямками розвитку методики 

опрацювання стратегії підприємства; озброєння студентів певними практичними 

навичками для самостійного здійснення необхідних робіт на усіх етапах дослідження, 

опрацювання та реалізації стратегії підприємства. Крім цього, під час вивчення 

дисципліни та опанування методики розробки та реалізації стратегії, здобувачі повинні 

навчитися правильно використовувати методичний інструментарій. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних 

засад розробки та імплементації стратегії, оволодіння навичками та сучасним 

інструментарієм стратегічного аналізу та методикою формування стратегії розвитку 

бізнесу. 

Цілі курсу:  

 досліджувати й аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ 

функціонування підприємства; 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-mid/m-sklad-mid
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-mid/m-sklad-mid
http://185.25.118.66/course/view.php?id=515


 формувати місію та цілі розвитку підприємства; обґрунтовувати стратегічні 

зони господарювання; 

 аналізувати відповідність стратегії умовам господарювання підприємства; 

 обґрунтовувати комплекс заходів з реалізації стратегії підприємства. 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розробки стратегії підприємства та 

оцінювати вибрану стратегію. 

Дисципліна націлена на формування наступних компетентностей: 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність працювати в команді.  

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Всього  150 150 

5.2. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі, із 

застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та ПЕОМ на практичних заняттях. За 

необхідності (індивідуальні графіки, дуальна форма навчання, тощо) можуть бути 

використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google classroom. 

Для заочної форми навчання при викладанні дисципліни поєднано очний формат 

(під час сесій) із застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та ПЕОМ на 

практичних заняттях із дистанційним (при підготовці і виконанні самостійних завдань). За 

необхідності також можуть бути використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google 

classroom. 

5.3.Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
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а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Стратегії розвитку бізнесу в системі стратегічного управління 

підприємством 

1 Т1 

Стратегія розвитку підприємства: сутність, передумови 

виникнення, сучасне розуміння та стратегічний контекст 

підприємства 

12 12 

2 Т2 Рівні стратегічного управління підприємством 12 12 

3 Т3 Стратегічний набір підприємства 12 12 

4 Т4 
Стратегічний аналіз підприємства: оцінювання зовнішнього 

середовища та аналіз стратегічного потенціалу підприємства 
14 14 

5 Т5 
Сучасний інструментарій стратегічного аналізу реалізації 

стратегії 
18 18 

Змістовий модуль 2. Стратегії діяльності та розвитку підприємства 

6 Т6 
Бізнес-стратегії розвитку підприємства. Застосування експертних 

оцінок при розробленні бізнес-стратегії 
12 12 

7 Т7 Стратегії зовнішнього розвитку підприємства 12 12 



8 Т8 
Корпоративна стратегія розвитку підприємства. Матричні методи 

формування корпоративної стратегії підприємства 
18 18 

9 Т9 Загальна характеристика функціональної стратегії 12 12 

10 Т10 Методи формування стратегії розвитку підприємства 14 14 

11 Т11 
Методичний інструментарій вибору оптимальної стратегії в 

умовах невизначеності 
14 14 

Разом: 150 150 

ПРИМІТКА: Практична складова навчальної дисципліни виконується у формі робочого 

зошита і доповнюється самостійними дослідженнями, які здаються на перевірку за 1 

тиждень до підсумкового контролю. 

 

5.4.Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Лекції 1,0 13 13 

Практичні заняття 1,5 13 20 

Самостійна робота 2 5 10 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 5 1 5 

Разом: - 60 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто 

він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

Відповідно до освітньо-професійної програми Захист і карантин рослин дисципліна 

“Стратегія та розвиток агробізнесу” забезпечує наступні результати навчання: 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

 

7. Пререквізити 

Дисципліна може вивчатися будь-якими здобувачами без обмежень. Починаючи 

вивчати дану навчальну дисципліну, студенти повинні мати певну базу знань з 

дисциплін загальної підготовки, зокрема “Філософія”. 

 

8. Політики дисципліни 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові 

питання та тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням підсумкового 

контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 



практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

передбачають використання презентацій. Завдання прикладного характеру, які 

передбачені у робочому зошиті виконуються з використанням ППП Excel.  

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне управління: навч. посіб. Тернопіл. ФОП 

Паляниця В. А., 2016. 152 с. 

2. Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. 

Стратегічне управління: навч. посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2019. 272 с. 

3. Довагань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління : новч. 

посіб. Відп. ред. Л. М. Савчук. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 440 с. 

4. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: навч. посібн.  К.: Академвидав, 2007. 320 с.  

5. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник.  Тернопіль: «Економічна думка». 

2006. 390 с.  

6. Стратегічний менеджмент. навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, 

М. Ю. Дітковська, С. М. Задорожна та ін.]  К. : «Центр учбової літератури», 2016. 376 с 

7. Порохня В. М., Безземельна Т. О. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : 

Центр навчальної літератури, 2012. 224 с.  

8. Тертичка В. Стратегічне управління : підручник. Київ : “К.І.С.”, 2017. 932 с. 

 

 


