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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3  

Галузь знань 

07 

Управління і 

адміністрування 
 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

Модулів - 2  

Спеціальність: 

073_менеджмент 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 3-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90  

5-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента –3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

20 год.  

Практичні, семінарські 

28 год.  

Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

42 год. 66 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год.  

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 

(50%): 

для денної форми навчання – 50% 

для заочної форми навчання –  50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Мета і завдання дисципліни "Стратегічне управління" 

 Мета вивчення дисципліни. 

  

Метою вивчення нормативної дисципліни «Стратегічне управління 

підприємством» є набуття знань щодо сутності стратегічного менеджменту,  

практичних навичок використання методик стратегічного аналізу, розроблення 

стратегій діяльності і засобів їх реалізації організаціями різних форм власності і 

масштабів діяльності, вміння використовувати необхідний інструментарій 

стратегічного менеджменту в конкретній ситуації при розробленні 

управлінських рішень. 

 

 Завдання вивчення дисципліни. 

Основні завдання вивчення дисципліни формуються 

на основіструктурування мети і включають: 

 засвоєння методології та методів стратегічного менеджменту; 

 отримання знань та вироблення практичних навичок аналізу, оцінки 

взаємозв‘язку між ринковим попитом, діяльністю конкурентів, якістю їх 

продукції, з одного боку, та потребами і можливостями своєї компанії, її 

здатністю задовольнити потреби клієнтів, з іншого боку; 

 формування навичок моделювання ситуації; 

 знати теоретичні аспекти стратегічного менеджменту (основний 

понятійний апарат, характеристики явищ, процесів, відомі точки зору, 

проблеми і напрями розвитку теорії стратегічного менеджменту); 

 розвиток інтелектуальних і творчих здібностей для виявлення 

необхідності змін в організації (на підприємстві) і прийняття рішень в умовах 

ризику; 

 засвоєння методів розроблення стратегії на різних рівнях управління 

організаціями (підприємствами); 

 вивчити зарубіжний досвід стратегічного менеджменту, досягнення 

кращих зарубіжних корпорацій у виробленні і реалізації різних варіантів 

стратегій; 

 засвоїти сучасний інструментарій розроблення і впровадження 

стратегій діяльності на усіх рівнях управління підприємствами. 

 аналізувати і оцінювати передовий зарубіжний досвід та адаптувати 

його до умов господарювання в Україні; 

 вміти розпізнавати загрози для існування організації (підприємства) і 

адаптувати його до раптових змін; 

 самостійно виконувати розрахунки, пов‘язані з аналізом, оцінкою та 

обґрунтуванням конкретних управлінських рішень; 

 виявляти проблемні ситуації на підприємствах, виробляти та оцінювати 

можливі варіанти усунення проблем. 
 

 

 



Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: застосовувати знання основ стратегічного 

управління й аналізу стратегій розвитку конкурентних переваг організації в 

межах корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації; виконувати 

стратегічний аналіз місця та ролі організації на ринку; використовувати методи 

обґрунтування стратегічних управлінських рішень; застосовувати знання з 

маркетингу, стратегічного управління кадрами, фінансами тощо для розробки 

стратегії організації та її реалізації; управляти розробкою стратегії та політики 

організації; координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації в 

галузі ефективного стратегічного управління. 

 

 

Результати навчання. 

 у

ти здатним зрозуміло доносити складні ідеї та аргументи з метою дати 

професійні поради, в тому числі неспеціалістам, щодо прийняття управлінських 

рішень; 

 б

ути здатним до ефективного спілкування та до представлення складної 

комплексної інформації у стислій форми усно та письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікативні технології та відповідні терміни; 

 у

міти формувати програми та проекти, обґрунтовувати показники їх 

результативності, оцінювати можливі затрати та впливи на представників 

різних соціальних груп та регіон в цілому; 

 у

міти описувати способи аналізу і передбачати ринкові явища і процеси із 

погляду фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення управлінської діяльності; 

 у

міти визначати функціональні області управлінської діяльності економічного 

суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні 

показники що характеризують результативність такої діяльності. 

 
 

2. Програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління» 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади стратегічного 

менеджменту як основи прийняття стратегічних рішень 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція 

стратегічного управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління 

підприємством. Поняття «стратегія підприємства». Стратегічні рішення на 

підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. 



Ключові гіпотези стратегічного управління: випадковості; залежності 

від зовнішнього середовища; відповідності; стратегії, здібності та діяльності; 

багатоелементності; збалансованості.  Задачі стратегічного 

управління. Порівняльний аналіз  стратегічного 

 управління з іншими  науковими 

підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного управління. 

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній 

діяльності підприємств. Причини зростання 

 значущості стратегічного управління для 

підприємств у ринкових умовах господарювання. Досвід та проблеми 

використання теорії стратегічного управління в процесі розвитку українських 

підприємств в ринкових умовах господарювання. 

Література: 10, 25 

 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій 

підприємства 

 

Передумови прийняття стратегічних рішень у процесі управління. 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний 

рівні стратегічних рішень. 

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за 

рівнями стратегічних рішень. 

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку 

підприємства та стратегії його організаційного розвитку. 

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та 

ресурсозбереження) та особливості їх вибору. 

Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація за: розвитком 

виробництва, використання виробничого потенціалу, стадіями виробничої 

філософії тощо. Маркетингова стратегія підприємства та її субстратегії 

(ринкова, товарна, якості, ціни, просування, збуту). 

Стратегії управління персоналом. Стратегії наукових

 досліджень та розробок. 

Стратегії підприємств на іноземних ринках. Література: 1,2,7 

 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування 

стратегії підприємства 

 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, 

стратегічний аналіз; стратегічний вибір; реалізація стратегії. 

Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного 

управління підприємством. Значення місії для підприємства з орієнтацією на 

стратегічний розвиток. Класифікація стратегічних цілей. Побудова дерева 

стратегічних цілей. Визначення факторів, що впливають на вибір стратегічних 

цілей. Формування системи стратегічних цілей і завдань. 

Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії 



підприємства. Сутність та принципи планування стратегій. Структура 

стратегічного плану та моделі стратегічного планування. 

Література: 1,5 

 

Тема 4. Стратегічне планування 

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування 

діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. 

Підходи до організації стратегічного планування у підприємстві. 

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. 

Вибір місії та правила її формування. Значення місії для підприємництва з 

орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. 

Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних 

цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства. 

Література: 7,14 

 

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття 

стратегічних рішень. 

Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього 

середовища підприємства. Типи зовнішнього середовища підприємства: змінне 

або нестабільне; вороже; різноманітне; технічно складне. Фактори впливу на 

нестабільність зовнішнього середовища. 

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та 

невиробничої сфер діяльності. Методи та моделі для проведення стратегічної 

діагностики середовища підприємства. 

Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності зовнішнього 

середовища. Ризики ринкового середовища та їх роль у стратегічному 

управлінні підприємством. Методи та показники оцінювання ризиків ринкового 

середовища підприємства. 

Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. Особливості 

галузевого розвитку у часі. Модель життєвого циклу галузі. Визначення 

ключових факторів успіху (КФУ) підприємства залежно від специфіки 

галузевого середовища. 

Література: 3, 10 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного 

потенціалу та фактори впливу на його формування і розвиток. 

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. 

Розриви між стратегічними цілями та потенціалом підприємства. Особливості 

управління стратегічним потенціалом підприємств різних сфер економічної 

діяльності. 

Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг 

підприємства. Ресурси та компетенції, як носії конкурентних переваг 



підприємства. Основні способи (механізми) реконфігурації компетенцій 

підприємства. 

Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та 

компетенцій підприємства. Рутини, їх місце в організаційних процесах та 

способи трансформації. 

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. 

Концепція ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив змін у 

стратегічному потенціалі підприємства на розвиток та зміцнення його 

конкурентних переваг на ринку. 

Література: 8,15 

Тема 7. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета 

його розробки. Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди 

залежно від галузевої привабливості та організаційної сили підприємства. 

Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання 

(СЗГ): поняття та характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну 

позицію підприємства та СЗГ. Ключові фактори успіху СЗГ: види та 

характеристика. 

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною 

позицією підприємства. Визначення реальної та потенційної ємкості ринку. 

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та 

внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання матриць «Бостонської 

консультаційної групи», «МакКінзі», «Shell» - DPM, моделі ADL та інших 
 

для оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення 

стратегічно перспективних для нього напрямків розвитку/дій на ринку. 

Література: 10,12 

 

Змістовий модуль 3.Стратегічний вибір та управління реалізацією 

стратегії 

Тема 8. Види стратегічного управління 

Девіантний та превентивний характер  системи  управління.

 Системи управління в умовах стабільного, динамічного 

зовнішнього оточення та в умовах кризової  ситуації. Поняття  

 «сильних»та  «слабких»  сигналів 

зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління підприємством. 

Ранжування  управлінських завдань за ступенем  терміновості

 рішення. Інформаційні компоненти системи стратегічного 

управління. 

Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін. 

Управління на засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом 

реструктурування стратегічних завдань; управління за слабкими сигналами; 

управління в умовах стратегічних несподіванок. 

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами 



України та інших країн світу в ринкових умовах господарювання. 

Література:4,12,14 

Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації 

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних 

моделей (І. Ансоффа, М. Портера та ін.) у процесі генерування стратегій 

підприємства. 

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття 

стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної 

прогалини. 

Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, 

організаційною культурою та персоналом підприємства. Створення 

корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства. Мотивація 

персоналу в процесі реалізації стратегії. 

Література: 7,10 

Тема 10. Взаємозв’язок життєвого циклу і стратегії організації 

(підприємства) 

Поняття життєвого циклу організації (підприємства). Вплив масштабів 

діяльності і обраного сегменту ринку на вибір і обґрунтування стратегії. 

Характеристика поля стратегій. Поняття стандартного і спеціалізованого 

бізнесу. Типи стратегій з урахуванням умов конкуренції та обсягів залучених 

ресурсів. Диференціація ринкових ніш компаній. 

Віолентна (силова) стратегія як план дій компаній у сфері 

великомасштабного стандартизованого виробництва. Переваги і недоліки 

підприємств-гігантів. 

Патієнтна (нішова) стратегія як типова для спеціалізованих підприємств 

(малих і середніх) з орієнтацією на виробництво особливої продукції для 

вузького кола споживачів. Конкурентні переваги вузької спеціалізації. 

Комутантна (пристосовницька) стратегія як тип стратегічної поведінки 
 

при звичному бізнесі у місцевих (локальних) масштабах. Умови 

ефективної реалізації комутантної стратегії. 

Експлерентна (піонерська) стратегія як засіб створення нових або 

радикального перетворення старих сегментів ринку. Умови ефективної 

реалізації експлерентної стратегії. Короткотерміновість використання. 

Необхідність перегляду за умови досягнення успіху. 

Література: 5, 9,10 

Тема 11. Процес реалізації стратегії 

Побудова ефективної організації. Вибір структури. Принцип первинності 

стратегії і вторинності структури. Визначення основних функцій. Оцінка 

залежності та взаємозв‘язків стратегічно важливих функцій і підрозділів. 

Групування стратегічних підрозділів у основні організаційні блоки. 

Встановлення рівня централізації влади, розподіл повноважень. Координація 

діяльності підрозділів. 

Типи організаційних структур управління: переваги і недоліки. Тенденції 

розвитку організаційних структур у світлі зміни природи організації. 



Стратегічна спрямованість організаційних структур управління (реакція на 

зміну умов зовнішнього середовища, децентралізація, гнучкість тощо). 

Концентрація ресурсів на стратегічних завданнях. Роль бюджетів і 

програм у процесі реалізації стратегії. Основні завдання розміщення ресурсів. 

Забезпечення загальної довіри до стратегічного плану. Мотивація 

підрозділів і працівників до виконання стратегічного плану. Створення 

ефективних мотиваційних систем. 

Побудова корпоративної культури підтримки стратегії. 

Розроблення внутрішніх адміністративних систем підтримки. Збір 

стратегічно важливої інформації (підхід MBWA). Стратегія та 

адміністративний вплив. Конструкція 7-S McKincey. 

Нормативно-правове, методичне та інформаційне забезпечення реалізації 

стратегії. 

Література: 8,11 

Тема 12. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень 

на підприємстві 

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю 

підприємства в ринкових умовах господарювання. Методи оцінювання обраних 

підприємством стратегій. Критерії та показники ефективності стратегій. 

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві 

в процесі реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх 

рівня: стратегія, що триває; рутинні стратегічні зміни; обмежені зміни; 

радикальні стратегічні перетворення; зміна напрямку руху. Характеристика  

впливу різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби 

стратегічних перетворень та особливості їх здійснення. 

Агенти змін, їх навички та основні завдання. Налагодження зворотного 

зв’язку в процесі стратегічного управління. Підготовка агентів змін середньої 

ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінам. Ментальні 

моделі агентів стратегічних змін. 



 

Структура залікового кредиту з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кількість годин 

 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивіду 

альна 
робота 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади стратегічного менеджменту як основи 
прийняття управлінських рішень 

Тема 1. Концептуальні засади теорії 
стратегічного управління 

2 2 7 - 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та 
типологія стратегій підприємства 

2 2 8 - 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та 

особливості формування стратегії 
підприємства 

 

2 

 

2 

 

7 

 

- 

Тема 4. Стратегічне планування 
2 2 8 - 

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього 

середовища підприємства 2 2 7 1 

Тема 6. Стратегічний потенціал 

підприємства та формування його 

конкурентних переваг 

 

2 

 

2 

 

8 

 

1 

Тема 7. Портфельні стратегії та управління 
стратегічною позицією підприємства 

4 4 8 1 

Змістовий модуль 3. Стратегічний вибір та управління реалізацією стратегії 

Тема 8. Види стратегічного управління 2 2 8 - 

Тема 9. Генерування стратегій та умови їх 

реалізації 2 2 7 
- 

Тема 10. Взаємозв’язок життєвого циклу і 
стратегії організації (підприємства) 

2 2 8 
1 

Тема 11. Процес реалізації стратегії 
2 2 7 

- 

Тема 12. Стратегічний контроль в процесі 
стратегічних перетворень на підприємстві 

2 2 7 
- 

РАЗОМ: 26 26 90 4 

 



3. Тематика практичних занять. 

 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади стратегічного менеджменту як 

основи прийняття стратегічних рішень 

Практичне заняття №1. 

Тема:Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

Мета:Ознайомитися із поняттям «стратегія підприємства, розглянути 

методологічні засади стратегічного менеджменту. 

Питання для обговорення: 

1. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємством; 

2. Поняття «стратегія підприємства»; 

3. Стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх  

прийняття; 

4. Ключові гіпотези стратегічного управління; 

5. Моделі стратегічного управління. 

ІІ блок: 

 Розгляд ситуаційного завдання «Розвиток стратегічного процесу у 

операторів мобільного зв‘язку Київстар і UMC». 

 Розв‘язування задач. 

Література: 4,10,11 

Практичне заняття №2. 

Тема: Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 

Мета:Виокремити рівні прийняття стратегічних рішень та їх вплив на 

формування стратегії підприємства. 

Питання для обговорення: 

1. Передумови прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством; 

2. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні 

стратегічних рішень; 

3. Характерні риси стратегій підприємства; 

4. Загальна типологія стратегій за рівнями стратегічних рішень. 

ІІ блок: 

5. Розгляд ситуаційного завдання. 

6. Розв‘язування задач. 

Література: 2,13 

Практичне заняття №3, 4. 

Тема:Етапи стратегічного управління та особливості формування 

стратегії підприємства 

Мета:Виокремити етапи стратегічного управління та фактори, що 

впливають на вибір стратегічних альтернатив. 

Питання для обговорення: 

1. Основні етапи стратегічного управління; 

2. Місія підприємства та правила її формулювання в процесі 

стратегічного управління підприємством; 

3. Класифікація стратегічних цілей; 

4. Визначення факторів, що впливають на вибір стратегічних цілей. 

Формування системи стратегічних цілей і завдань; 



5. Сутність та принципи планування стратегій; 

6. Структура стратегічного плану та моделі стратегічного планування. 

ІІ блок: 

Розгляд ситуаційного завдання. 

Розв‘язування задач. 

Література: 2,5 

Практичне заняття № 5. 

Тема: Стратегічне планування 

Мета:Ознайомитися з процесом стратегічного планування, основними 

принципами та підходами 

Питання для обговорення: 

1. Принципи та значення стратегічного планування; 

2. Підходи до організації стратегічного планування у підприємстві; 

3. Процес стратегічного планування; 

4. Вибір місії та правила її формування. 

ІІ блок: 

5. Розгляд ситуаційного завдання. 

6. Розв‘язування задач. 

Література: 5,8, 10 

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз 

Практичне заняття № 6, 7, 8. 

Тема: Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Мета: Визначення зовнішнього середовища організації, аналіз та 

прийняття рішень. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних 

рішень; 

2. Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього 

середовища підприємства; 

3. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та 

невиробничої сфер діяльності; 

4. Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. 

ІІ блок: 

5. Розгляд ситуаційного завдання «Оцінювання конкурентного середовища 

Одеського нафтопереробного заводу». 

6. Розв‘язування задач. 

Література: 7,14 

Практичне заняття № 9, 10. 

Тема: Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг 

Мета:Оцінювання конкурентного потенціалу підприємства, технології 

формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «стратегічний потенціал підприємства»; 

2. Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства; 

3.Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг 

підприємства; 

4. Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій 



підприємства; 

5. Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. 

ІІ блок: 

6. Розгляд ситуаційного завдання. 

7.Розв‘язування задач. 

Література: 3,7,12 

Практичне заняття №11. 

Тема: Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства 

Мета:Здійснення стратегічної сегментації ринку та оцінювання 

стратегічної позиції підприємства для визначення напрямів розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його 

розробки; 

2. Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання 

(СЗГ); 

3. Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією 

підприємства. Визначення реальної та потенційної ємкості ринку; 

4. Використання матриць «Бостонської консультаційної групи», «МакКінзі», 

«Shell» - DPM, моделі ADL та інших для оцінювання стратегічної позиції 

підприємства та визначення стратегічно перспективних для нього напрямків 

розвитку/дій на ринку. 

ІІ блок: 

Розгляд ситуаційного завдання «Варіант поповнення портфеля». 

Розв‘язування задач. 

Література: 4,8,10 

Змістовий модуль 3. Стратегічний вибір та управління реалізацією 

стратегії 

Практичне заняття №12. 

Тема: Види стратегічного управління 

Мета: Застосування стратегічного управління на основі гнучких 

екстрених рішень на підприємствах України та світу. 

Питання для обговорення: 

1. Девіантний та превентивний характер системи управління; 

2. Інформаційні компоненти системи стратегічного управління; 

3. Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін. 

Управління на засадах гнучких екстрених рішень; 

4. Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами 

України та інших країн світу в ринкових умовах господарювання. 

ІІ блок: 

5. Розгляд ситуаційного завдання. 

6. Розв‘язування задач. 

Література: 5,11 

Практичне заняття №13. 

Тема: Генерування стратегій та умови їх реалізації 

Мета:Використання матричних моделей у процесі генерування 

стратегій підприємства. 

Питання для обговорення: 



1. Використання матричних моделей (І. Ансоффа, М. Портера та ін.) у процесі 

генерування стратегій підприємства; 

2. Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування; 

3. Умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, 

організаційною культурою та персоналом підприємства. 

ІІ блок: 

Розгляд ситуаційного завдання. 

Література: 6,12 

Практичне заняття №14. 

Тема: Взаємозв’язок життєвого циклу і стратегії організації 

(підприємства) 

Мета: Виокремлення стадій життєвого циклу підприємства для вибору 

необхідної стратегії. 

Питання для обговорення: 

1.Поняття життєвого циклу організації (підприємства); 

2.Характеристика поля стратегій; 

3. Віолентна (силова) стратегія як план дій компаній у сфері 

великомасштабного стандартизованого виробництва; 

4. Патієнтна (нішова) стратегія як типова для спеціалізованих підприємств 

(малих і середніх) з орієнтацією на виробництво особливої продукції для 

вузького кола споживачів; 

5. Комутантна (пристосовницька) стратегія як тип стратегічної поведінки при 

звичному бізнесі у місцевих (локальних) масштабах; 

6. Експлерентна (піонерська) стратегія як засіб створення нових або 

радикального перетворення старих сегментів ринку. 

ІІ блок: 

Розгляд ситуаційного завдання. 

Література: 3,6,13 

Практичне заняття №15. 

Тема: Процес реалізації стратегії 

Мета: Пошук ефективної організаційної структури для реалізації 

стратегії організації. 

Питання для обговорення: 

1. Побудова ефективної організації. Вибір структури; 

2. Типи організаційних структур управління: переваги і недоліки; 

3.Розроблення  внутрішніх адміністративних систем підтримки. Збір 

стратегічно важливої інформації (підхід MBWA).  Стратегія  та 

адміністративний вплив. Конструкція 7-S McKincey; 

4.Нормативно-правове, методичне та інформаційне забезпечення реалізації 

стратегії. 

ІІ блок: 

Розгляд ситуаційного завдання. 

Література: 1,3,12 

 



Перелік питань для самостійного опрацювання з дисципліни 

“Стратегічне управління підприємством» 

1. Управління процесом формування стратегії. Основні підходи до 

управління процесом формування стратегії. 

2. Поняття галузі. Основні фактори галузевої структури. 

3. Поняття конкурентоспроможності продукції та 

конкурентоспроможності фірми. 

4. Основні елементи галузевого і конкурентного аналізу. 

5. Характеристика основних рівнів стратегії управління підприємством. 

6. Еволюція підходів до формування стратегії управління підприємством. 

7. Основні ідеї стратегічного вартісного аналізу. 

8. Характеристика показників галузевої привабливості. 

9. Аналіз конкурентної позиції фірми. Модель п’яти сил конкуренції М. 

Портера. 

10. Стратегічне управління підприємством: поняття, сутність і значення. 

11. Характеристика та ефективність стратегій цінового лідерства. 

12. Особливості загальних конкурентних стратегій. 

13. Формування стратегічних завдань підприємства. Основні вимоги до 

вироблення системи стратегічних завдань. 

14. Зовнішні і внутрішні визначники стратегії управління підприємством. 

15. Характеристики типів рушійних сил в галузі. 

16. Поняття стратегій. Місце стратегії в системі стратегічного управління 

підприємством. 

17. Поняття та оцінка конкурентного статусу фірми. 

18. Складові частини і процес стратегічного управління підприємством. 

19. Поняття конкурентної переваги. Підтримування конкурентних переваг 

фірми. 

20. Зміна акцентів в системі управління виробництвом в умовах 

перехідної економіки. 

21. Основні питання галузевого аналізу в стратегічному управлінні. 

22. Визначення бізнесу та стратегічної місії організації. 

23. Формування нової управлінської програми в період становлення 

ринкових відносин в Україні. 

24. Аналіз діяльності фірми в системі стратегічного управління фірми. 

Аналіз SWOT. 

25. Модель менеджера стратегічного рівня. Сучасні вимоги до керівників 

стратегічного рівня. 

26. Характеристика стратегій у глобальних галузях. 

27. Переваги і недоліки стратегії спорідненої диверсифікації. 

28. Переваги та недоліки фірм-гігантів. Характеристика силових стратегій. 

29. Умови ефективної реалізації часткової та повної вертикальної 

інтеграції. 

30. Переваги і недоліки зосередження на одному виді бізнесу. 

31. Характеристика стратегій виходу з галузі, що занепадає. 

32. Стратегічні варіанти реорганізації портфеля. 



33. Варіанти входження в нові види бізнесу. 

34. Стратегічні варіанти відторгнення і ліквідації. 

35. Характеристика стратегії фірм-лідерів у галузі. 

36. Задоволення локальних потреб ринку. Переваги і недоліки 

пристосовницьких (комутантних) стратегій. 

37. Забезпечення радикальних інновацій. Переваги і недоліки піонерських 

(експлерентних) стратегій. 

38. Характеристика стратегій фірм у галузях, що переходять до стадії 

насичення. 

39. Характеристика стратегії конкуренції у фрагментарних галузях. 

40. Переваги і недоліки стратегії неспорідненої диверсифікації. 

41. Характеристика стратегій фірм у зрілих та занепадаючих галузях. 

42. Конкурентні переваги та недоліки вузької спеціалізації. 

43. Характеристика стратегій фірм, що функціонують у нових галузях. 

44. Поняття життєвого циклу фірми та його вплив на вибір стратегій. 

45. Характеристика стратегій фірм-посередників. 

46. Цілі і мотиви диверсифікації в умовах нестабільної економіки. 

47. Характеристика та ефективність стратегії фокусування. 

48. Характеристика стратегій фірм, що занепадають. 

49. Характеристика поля стратегії залежно від стандартизації чи 

спеціалізації бізнесу. 

50. Характеристика та ефективність стратегії диверсифікації. 

51. Етапи та процеси розробки стратегічних планів 

52. Характеристика критеріїв оцінки різних видів бізнесу в матриці БКГ. 

53. Методичне, ресурсне, інформаційне і правове забезпечення розробки 

стратегії підприємства. 

54. Характеристика стратегічних зон господарювання на основі матриці 

структури бізнесу Бостонської консультативної групи. 

55. Структура стратегічних планів підприємства. 

56. Особливості стратегій управління різними типами фірм – “віолентів”. 

57. Стратегічні фактори конкурентних переваг підприємства. 

58. Метод SWOT і його роль в стратегічному аналізі. Використання 

матриці SWOT, матриці можливостей, матриці загроз. 

59. Суть і характерні особливості стратегічних рішень в системі 

стратегічного управління підприємством. 

60. Матричні методи оцінки диверсифікованих портфелів. 

61. Мотивація та лідерство як засіб реалізації стратегій. 

62. Формування ефективної мотиваційної системи в стратегічному 

управлінні підприємством 

63. Особливості процесу реалізації стратегії. 

64. Взаємозв’язок стратегії та організаційної функції. 

65. Особливості формування критеріїв оцінки в 15-клітковій матриці 

життєвого циклу. 

66. Вибір типу організаційної структури в системі стратегічного 

управління. 

67. Роль та значення персоналу підприємства у формуванні та реалізації 

стратегії. 



68. Особливості аналізу корпоративних стратегій диверсифікованих фірм. 

69. Організаційні питання реалізації стратегічних планів підприємства. 

70. Використання матриці структури бізнесу Бостонської консультативної 

групи (БКГ): особливості, переваги, недоліки. 

71. Особливості формування критеріїв оцінки в дев’ятиклітковій матриці 

“Дженерал Електрик”- “Мак Кінзі”. 

72. Балансування Набору стратегічних зон господарювання з різними 

життєвими циклами. 

73. Характеристика основних типів фірм –“віолентів”. 

74. Маркетинг як інструмент формування стратегії управління 

підприємством. 

75. Використання дев’ятикліткової матриці “Дженерал-Електрік” –“Мак 

Кінзі”: особливості, переваги, недоліки. 
 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 
повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 
повторним курсом) 
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