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1.  Коротка анотація до курсу – професійна підготовка кваліфікованих менеджерів з питань стратегічного управління 

організаціями за рахунок формування у них стратегічного мислення, набуття теоретичних знань з питань проведення 

стратегічного аналізу стану організації та її оточення, формування стратегічного бачення, місії і системи цілей сучасних 

організацій, розроблення стратегій та організації процесу їх реалізації, а також формування необхідних умінь самостійного 

вирішення найважливіших стратегічних проблем сучасної організації при визначенні майбутнього напряму розвитку об’єкту 

https://orcid.org/0000-0001-5452-7420
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&authuser=4&user=oy5X1e4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-4914-5134
https://scholar.google.ru/citations?user=WnxUGa8AAAAJ&hl=ru&authuser=4


управління, встановленні його стратегічних цілей та прийняття стратегічних рішень щодо способу їх досягнень, а також 

забезпечення ефективного керівництва процесом їх виконання. 

2.  Мета та цілі курсу – засвоєння знань про сутність і особливості стратегічного управління на підприємстві, 

формування вмінь та навичок використання методологічного апарату та методичного інструментарію розробки стратегічного 

плану підприємства та організаційного забезпечення його виконання.  

Цілі: 

• сприяти розумінню студентами сутності та соціальної значущості стратегічного управління в сучасних умовах, місця й 

ролі курсу в системі управління та у формуванні якостей менеджера; 

• допомогти розвивати фахові якості відповідно до службового статусу в ієрархії управління; 

• засвоїти методологічні засади стратегічного управління, а також набути навичок використання соціальних і 

психологічних технологій стратегічного управління; 

• ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс ―Стратегічне управління‖, з основними завданнями та змістом цієї 

дисципліни, особливостями освоєння, літературою з теорії та практики стратегічного управління на підприємствах.. 

3.  Формат курсу - Змішаний (blended) - курс, що має супровід в системі Moodle; 

4.  Результати навчання:  

знання: основні категорії теорії стратегічного управління, методичні основи проведення стратегічного аналізу та оцінки 

стратегічного потенціалу підприємства, види стратегій підприємства та їх особливості; інструментарій оцінки альтернативних 

стратегічних варіантів та обґрунтування найбільш доцільної стратегії, методи стратегічного планування. 

вміння : оцінити зовнішнє оточення підприємства та виявити його загрози та можливості, оцінити поточний стан та 

перспективу розвитку підприємства та дослідити його сильні і слабкі сторони; розробити альтернативні варіанти розвитку 

підприємства; обґрунтувати найбільш доцільні варіанти розвитку підприємства та сформувати його стратегію; розробити 

організаційне забезпечення реалізації обраної стратегії, а також створення системи стратегічного управління та забезпечення її 

функціонування в динамічному ринковому середовищі. 

 

 

 

 



5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 

самостійна робота 64 

 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020-2021 2 073 «Менеджмент» 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування»  

4 Нормативний (Н) 

 

7. Пререквізити: Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних 

дисциплін: «Теорія організації», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Маркетинговий менеджмент»  



8. Схема курсу  

  

Тема, короткий зміст 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література 

 

Завдання, 

год 

 Тема 1. Стратегічне управління: сутність та передумови 

виникнення 

Поняття: стратегія, стратегічна мета, стратегічний вибір, стратегічний процес, стратегічний 

механізм тощо. Поняття зовнішнього та внутрішнього середовища, цілі та місії організації. 

Стратегічне управління як процес взаємодії організації з її оточенням. Стратегічне 

управління як галузь наукових знань. 

Поняття закону, принципу, методу в теорії стратегічного управління. Зміст і взаємозв’язок 

основних категорій стратегічного управління: закон, принцип, метод, мета, місія, потенціал 

організації, стратегія, конкурентоспроможність тощо. Класифікація стратегій. 

Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва організації. Основні 

принципи стратегічного управління (обґрунтований і свідомий добір цілей і стратегій, 

пошук нових форм і видів діяльності, співвіднесення внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації, індивідуалізація обраних стратегій, розподіл завдань за рівнями 

управління). Завдання стратегічного управління (розвиток стратегічного бачення та місії 

компанії, визначення мети, створення стратегії, реалізація стратегії, оцінка діяльності, 

аналіз нових напрямів, 

внесення корективів). 

Поняття управлінського циклу й цілісності в діяльних системах. Поняття інформації, 

аналітики. Інформаційно-аналітичне забезпечення як фактор в удосконаленні стратегічної 

діяльності керівників макрорівня. Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз і синтез у 

стратегічному управлінні. 

Стратегічне управління як галузь науки та практики управління, що розвивається. 

Актуальність розвитку стратегічного управління в сучасній дійсності 

 Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1, 2, 7, 10 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

ЛК, 4 год ПЗ) 

Тема 2. Діагностика зовнішнього та внутрішнього 

оточення корпорації 
Поняття стратегічного аналізу. Сутність стратегічного аналізу діяльності компанії. Зміст і 

принципи проведення стратегічного аналізу. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства. 

Методичні підходи до аналізу ресурсного потенціалу українських підприємств. Основні 

методи стратегічного аналізу. 

Діагностика внутрішнього та зовнішнього середовища компанії. Аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації компанії. Аудит середовища компанії. Сильні та 

Лекція, самостійна 

робота, ділова гра, 

дискусія 

1, 2,7,8,9 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування, 

виконання практичного 

завдання на тему: «Аналіз 

внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації на 



слабкі сторони фірми. Аналіз організаційної культури. Комплексний аналіз зовнішнього та 
внутрішнього середовища. SWOT-аналіз. Мета й етапи ситуаційного аналізу. Оцінка 

застосовуваної стратегії. Методологія й методика SWOT-аналізу. Стратегічний ціннісний 

аналіз. Оцінка сили конкурентної позиції фірми. Визначення стратегічних підходів і 

проблем фірми. Загальні висновки ситуаційного аналізу. 

Послідовність виконання SWОТ-аналізу: можливості, загрози, сильні та слабкі сторони. 

прикладі підприємства (4 год 
ЛК, 4 год ПЗ) 

Тема 3. Портфельний аналіз застосування стратегій 

корпораціями 
Роль і значення ключових факторів успіху різних галузей. Портфельні стратегії. Сутність, 

особливості й моделі аналізу портфельних стратегій. Матриця Бостонської консультаційної 

групи. Модифікована матриця Бостонської консультаційної групи. Матриця портфельного 

аналізу McKincey — GeneralElectric. Матриця фірми ―Arthur D. Little‖. Матриця Ігоря 

Ансоффа. Поле можливих стратегій Д. Абеля. Проект PIMS.  

Функціональні стратегії. Товарно-маркетингова стратегія. Стратегія управління 

персоналом. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності. 

Лекція, самостійна 

робота, групова 

робота, дискусія 

1,3,4,7,8, 10 Опрацювання літератури, 

ділова гра, реферати, 

тестування (4 год ЛК, 4 год 

ПЗ) 

Тема 4. Вибір стратегії корпорації 
Вибір стратегії корпорації. Класифікація стратегій. Ключові характеристики ефективної 

стратегії. Класифікаційні ознаки стратегій. Базові стратегії. Стратегії 

досягнення конкурентних переваг. Стратегія мінімізації витрат. Стратегія диференціації. 

Стратегія фокусування. Стратегія інновацій. Стратегія оперативного реагування. Стратегія 

синергізму. Стратегії поведінки в конкурентному середовищі. Лідер ринку. Фірма, що 

кидає виклик ринковому оточенню. Конкурентна поведінка послідовника. 

Стратегія конкуренції фірм, що знають своє місце на ринку. Стратегія конкурентної 

поведінки фрагментарних фірм. Галузеві стратегії. Стратегії на стадії зародження галузі. 

Стратегії на стадії зрілості. Стратегії на етапі спаду галузі. 

Лекція, самостійна 

робота, , дискусія 

2,7, 8, 6, 9 Опрацювання літератури, 

ділова гра, реферати, 

тестування, виконання 

практичного завдання на тему:  

«Розробка стратегії діяльності 

на прикладі підприємства» (4 

год ЛК, 4 год ПЗ) 

Тема 5. Стратегії галузевої орієнтації та 

інтернаціоналізації корпорацій 
Стратегії корпорацій, які займають різні галузеві позиції. Стратегії корпорацій в нових 

галузях. Стратегії корпорацій для конкуренції у фрагментованих галузях. Стратегії 

корпорацій зрілих галузей. Стратегії корпорацій на міжнародних ринках 

Лекція, самостійна 

робота, , дискусія 

1, 4,5,7, 9 Опрацювання літератури, 

реферати, ділова гра, 

тестування (4 год ЛК, 4 год 

ПЗ) 

Тема 6. Реалізація стратегії: моніторинг та контроль за 

здійсненням стратегічних заходів 
Роль стадії реалізації стратегій у стратегічному управлінні корпорації. Моніторинг у 

системі стратегічного планування. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу 

реалізації стратегії в корпораціях. Аналіз здійснення поточної стратегії корпорації. 

Стратегічний контроль у діяльності корпорації. 

Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

1,4,7,8,10 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

ЛК, 4 год ПЗ) 

Тема 7. Управління опором  змінам в корпораціях  
Основні причини спротиву організаційним змінам. Стратегії подолання спротиву 

організаційним змінам. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного 

управління 

Лекція, самостійна 

робота,  дискусія 

2,3,5,8 Опрацювання літератури, 

реферати, тестування (4 год 

ЛК, 4 год ПЗ) 

 



9. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/ екзамен - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати 2 реферати на обрану тематику. Реферати мають бути подані 

до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного навчання, реферати 

подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш ніж 60% обсягу роботи. До кожного 

рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в системі Moodle. 

До другого рубіжного контролю студент має здати 2 практичні роботи: «Аналіз внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації на прикладі підприємства» та «Розробка стратегії діяльності на прикладі підприємства»   

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність 2 рефератів, здані 2 практичні роботи та пройдені тести в системі Moodle 
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