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ВСТУП

Стратегічний менеджмент, як діяльність вищого керівництва з управління організаціями, 
територіями, регіонами -  це найважливіша складова життя сучасного ділового світу. Світовий 
досвід показав, що стратегічний підхід до керування підприємством має багато переваг. Обрана 
стратегія дає змогу підприємству чітко визначати свої завдання, націлює керівників на 
перспективне мислення, вед§ до чіткої координації зусиль, що починаються з персоналу, сприяє 
підготовленості організації до раптових змін і .криз.

Навчальна дисципліна “Стратегічне управління підприємством” призначена для надання 
знань з опанування стратегічного менеджменту, .управління діяльністю підприємств. Навчальну 
робочу програму з “Стратегічне управління підприємством” складено відповідно до освітньо- 
професійної програми (ОПП); осЬітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) підготовкг 
магістрів з галузі знань' 07 “Управління та адміністрування” спеціальностей 071 “Облік 
оподаткування” 073 “МенЬджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень -  магістр).

“Стратегічне управління підприємством” ” є однією з професійно-орієнтованих прр 
підготовці магістрів та спрямована на надання студентам знань з розуміння моделі стратегічногс 
менеджменту і тенденцій в галузі стратегічного управління, розуміння принципів та процесії 
реалізації стратегій та фактори що впливають на його ефективність.

Метою викладання навчальної дисципліни “Стратегічне управління підприємством” і 
професійна підготовка кваліфікованих менеджерів з питань стратегічного управлінні 
організаціями за рахунок формування у них стратегічного мислення, набуття теоретичних знань 
питань проведення стратегічного аналізу стану організації та її оточення, формуванн 
стратегічного бачення, місії і .системи цілей сучасних організацій, розроблення стратегій т 
організації процесу їх реалізації, а також формування необхідних умінь самостійного вирішенн 
найважливіших стратегічних проблем сучасної організації при визначенні майбутнього напрям 
розвитку об’єкту управління,встановленні його стратегічних цілей та прийняття стратегічни 
рішень щодо способу їх досягнень, а також забезпечення ефективного керівництва процесом ї 
виконання. ■

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Стратегічне управлінн 
підприємством”: • '

- надати студентам ясне і 4ітке уявлення про теоретичні та методологічні основ
забезпечення ефективної діяльності організації в динамічних умовах сучасного конкурентног 
середовища; . ,

- навчити здійснювати стратегічний аналіз умов діяльності організації та стану
стратегічного потенціалу; .•

- ознайомити з існуючими варіантами ділових стратегій організації в залежності від її стаг 
та умов галузевого і конкурентного середовища; ' / • ■

- навчити формувати організаційну культуру підприємства, придатну для реалізає
стратегії; • • .

- познайомити з основами управління реалізацією стратегії підприємства.
Навчальний процес, згідно з програмою навчальної дисципліни, здійснюється у таких

формах: лекційні, семінарські та практичні заняття; виконання індивідуально науково-дослідного



завдання; самостійна робота студента; контрольні заходи.
У результаті вивчення теоретичних частин модулів студенти повинні знати:
- сучасні вітчизняні і зарубіжні концепції підприємства;
- концепції, школи та підходи до стратегічного менеджменту підприємством;
- методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища;
- процесформування системи стратегій організації;
- особливостей стратегічного аналізу зовнішніх умов діяльності однопрофільних і 

диверсифікованих компаній;
- сутності і змісту стратегічного аналізу внутрішнього стану організаціїрізновидів 

корпоративних і ділових стратегій, що використовуються для забезпечення конкурентноздатності 
організацій в залежності від їх особливостей та умов функціонування;

- переваг і недолік різних організаційних струїстур управління підприємствами;
- основ організації виконання стратегії; ,
- особливостей управління процесом реалізації стратегії підприємства.
Результатом вивчення практичних і лабораторних частин модулів студенти повинніуміти:
- формувати місію і стратегічне бачення підприємства;
- визначати систему цілей підприємства;
- здійснювати стратегічний аналіз зовнішнього середовища організації;
- здійснювати стратегічний аналіз внутрішнього середовища організації;
- розробляти загальну, ділові і корпоративні стратегії підприємства;
- організовувати процес реалізації стратегії;
- здійснювати стратегічне керівництво процесом реалізації стратегії;
- проводити моніторинг змін умов діяльності організації та контроль реалізації стратегії дл

вчасного внесення необхідних коректив.
» ‘ •

Об’єктом навчальної дисципліни є процес стратегічного менеджменту на рівні організац 
(установи, підприємства), структур влади, на рівні окремо взятого регіону.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних концепцій стратегічног 
управління, методології та методик розробки і реалізації стратегії установ (організації 
підприємств). ' . '

>

Дисципліна “Стратегічне управління підприємством” тісно пов’язана з теоретичними 
практичними проблемами менеджменту, управліннямперсоналуорганізації. Знання, які студент 
отримують при вивченні навчальної дисципліни “Стратегічне управління підприємством”, 
вибірковими для інших професійно-орієнтованих дисциплін.

І

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1 Сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння стратегічного 

управління
Тема 1. Концептуальні засуди теорії стратегічного управління 

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства 
Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства

Змістовий модуль 2. Концепція розвитку стратегічного управління підприємством 
Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства



Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві
Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства

Змістовий модуль 3. Аналіз конкурентних переваг підприємств і основні конкурентної 
стратегії
Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства таформування його конкурентних переваг
Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій
Тема 9. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ЕСТБ..
; . і

1. Зміст навчальної дисципліни -тематичні плани дисципліни
Змістовий модуль 1

Сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння стратегічного управління 
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 гіпотезі- 

стратегічного управління: випадковості; залежності від збвнішньогосередовища; відповідності 
стратегії, здібності та діяльності; багатоелементності; збалансованості. Задачі стратегічногс 
управління.

Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими науковими підходами д< 
управління підприємствами. Моделі стратегічного управління. Імовірні вигоди від застосуванн. 
стратегічного управління ^прартичній діяльності підприємств.

Причини зростання ’значущості стратегічного Управління для підприємств у ринкови 
умовах господарювання. Нро.блеми використання
теорії стратегічного управління в процесі розвитку українських підприємств 
в ринкових умовах господарювання. , •

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства
Девіантний та превентивний характер системи управління. Системи управління вумова 

стабільного, динамічного зовнішнього оточення та в умовах кризової ситуації.
Поняття “сильних” і “слабких” сигналів зовнішнього середовища в процесістратегічног 

управління підприємством. РВнжуваиня управлінських завдань за ступенем терміновості рішення.
Інформаційні компоненти системи стратегічного управління підприємством. Управління ь 

засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін.
Управлінняна засадах . гнучких екстрених рішень: управління шляхо

реструктуруваннястратегічнйх завдань; управління за слабкими сигналами; управління 
умовахстратегічних несподіванок. .

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України таінших кра 
світу в ринкових умовах господарювання. ' •

,  1 і

Тема 3. Зовнішнє +а внутрішнє середовище підприємства



І
Системний підхід до підприємства. Зовнішнє середовище. Проміжне середовище. 

Внутрішнє середовище. Ключові фактори успіху. 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 підходу 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-.-щйклу галузі. /Визначення ключових факторів успіху підприємства 
залежно від специфіки галузєйаго середовища.

V Змістовий модуль 2
Концепція розвитку стратегічного управління підприємством

Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства
Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного 

плануваннядіяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходь 
доорганізації стратегічного Планування у підприємстві'.' Процес стратегічного планування 
Характеристика етапу цілеуйаорення. Вйбірмісії та правила її формування. Значення місії д л ї 

підприємства з орієнтацією. Иастратегічний розвиток. Девіз та кредо підприємства. Класифікації 
стратегічних цілей.Фактори,:' які впливають на вибір стратегічних цілей. Сферь
встановленнястратегічниХ цілей підприємства. '

•у
Тема 5. Стратегічне, планування на підпрцємстві
Сутність стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. Методи стратегічногс 

планування. Система • стратегічних, поточних та оперативних планів організації.Принципі 
стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умова? 
нестабільності зовнішнього, оточення. Підходи до організації стратегічного планування } 
підприємстві.Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місі 
та правила її формування! Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток 
Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибі| 
стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства.

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства
Поняття про матричні методй в проведенні ‘портфельного аналізу та його етапи. Матриці 

Бостонської консультаційної трупи (БКГ) «зростання-частина ринку». Багатофакторна портфельні 
матриця «Мак-Кінсі», «приваблйвість-конкурентоспроможність», матриця АДЛ (фірми Артур; 
Д.Літла), інші матричні методи формування іррпоративної стратегії підприємства Стратегічні 
сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією підприємства. Визначення реально 
та потенційної ємності ринку.Привабливість С!ЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкісті



(зовнішня та внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання «БКГ», «МакКінзі», «БЬеІЬ-ОРМ, моделі 
АОЬ та інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення стратегічно 
перспективних для ньогонапрямів розвитку / дій на ринку.

•ті Змістовий модуль З
Аналіз конкурентних переваг підприємств і основні конкурентної стратегії 

Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства таформування його конкурентних переваг
Поняття “стратегічгіиц потенціал підприємства”. Елементи стратегічногопотенціалу 

підприємства та фактори впливу на йсіго-формування і розвиток. Методи та показники оцінювання 
стратегічного потенціалу підприємства.Розриви між стратегічними цілями та потенціалом 
підприємства. Особливості$тгравління: стратегічним потенціалом підприємств різних сфер 
економічноїдіяльності. Сутність, класифікація: та .основні характеристики конкурентню 
перевагпідприємства. Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг підприємства 
Характеристика ключових крмпетенцій, підприємства та методи їх ідентифікації. Основні способр 
(механізми) реконфігурації компетенцій підприємства. Організаційні здатності як необхідна базі 
розвитку ресурсів та компетенційпідприємства. Рутини, їх місце в організаційних процесах ті 
способи трансформації.Технології формування та . розвитку конкурентних перева
підприємства.Концепція ланцюга формування : вартості (цінностей). Вплив змін ; 
стратегічномупотенціалі підприємства на розвиток та зміцнення його конкурентних перева 
наринку. ■

Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій
Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства в ринкови 

умовах господарювання. .Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. Критерії т 
показники ефективності стратегій. Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін н 
підприємстві в процесі реалізації стратегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівн: 
стратегія, що триває; рутйнні стратегічні зміни; • обмежені зміни; радикальні стратегічі 
перетворення; зміна напрямку руху. Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін г 
підприємство. Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх здійснення. Агенти змін, ' 
навички таосновні завдання. Налагодження зворотного зв’язку в процесі стратегічного управлінн 
Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують змінаг 
Ментальні моделі агентів стратегічних'змін. ' •

.І , ■' _ - ‘ .
■ • / ц и . • ... •

Тема 9. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління
Поняття організаційної культури. Фактори, які впливають на організаційну культур 

Культура і персонал підприємства. Формальні та неформальні відносини. Соціально-психологіч 
забезпечення. Система соціально-псйх.ологічної регуляції організаційної діяльності. Соціальні 
аудит. Стратегічна поведінка. Варіанти вплйву ,на формування поведінки групи. Типе 
мотиватори стратегічної поведінки персоналу підприємства. Ієрахічна модель формуван 
стратегічного мислення. Складові і прояви, корпоративної культури. Актори формуван 
конструктивної і деконструктивної корпоративної культури. Інформаційне забезпечен 
стратегічного управління ’ ' • .. . . •

і
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2.3АГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Вибір варіанту контрольної роботи
Контрольна робота включає 10 варіантів. Варіанти контрольних робіт розроблені 

відповідно до навчальної програми дисципліни і включають теоретичні питання та практичну 
частину, яка складається із тестових завдань та задач.

Студенти вибирають варіанти контрольний робіт відповідно до останньої цифри шифру 
залікової книжки студента, пріз.вищадіких починаються на літери від А до Я.

Обсяг контрольної роботи •
Загальний обсяг текстової теоретичної частини роботи повинен складати приблизно 8-15 

листів паперу формату А-4. . ; • > , ■
Вимоги до оформлення контрольної роботи
Роботу слід писати абр друкувати на комп’ютері, без помилок та виправлень, грамотно:

на кожній сторінці треба залишати поля: верхнє, праве та нижнє -  15 мм, ліве -  ЗО 
мм; •' . 1

усі листи- роботи’слід пронумерувати наскрізною нумерацією, починаючи зі вступу з 
цифри 3 (три); -  перший лист’-  титульний контрольної роботи, другий -  план роботи, а третій -  
вступ; номер листа проставляється у правому верхньому куті;

титульний лист контрольної роботи оформляється за зразком -  Додаток 1; 
контрольна робота складається із плану, вступу, теоретичної частини, практичної 

частини (тести та задачі), висновку та списку використаної літератури;
- у кінці роботи подається список. використаної літератури, при оформленні якої необхідне 

дотримуватися відповідних правил' .'(наприклад: 1. Баклай В.П. Фінансовий менеджмент
Практикум: Навчальний посібник, -г К.: Центр навчальної літератури, 2014. -  404 с.);

графіки, таблиці, малюнки подаються чітко, з поясненнями та підписами.

Основні вимоги до змісту роботи
Перш ніж приступити' до виконання контрольної роботи, студент повинен опрацюватг 

самостійно теоретичний курс, дисципліни, вивчити рекомендовану літературу та конспект лекцій 
ознайомитися з методичними вказівками до написання роботи.

Теоретичні питання необхідно розкривати у повному обсязі, обгрунтовано та послідовно,) 
відповідності до складеного плану з побудовою необхідних графіків та посиланнями ш 
першоджерела (наприклад: [2, с. 25 - ЗО] ). •

Практична частина вимагає дати відповідь на тестові завдання, які переписуються у 
роботу і навпроти правильної відповіді ставиться позначка або кружечок.

Приступивши до розв’язання задач, після перепису умови завдання, робиться позначка - ‘ 
Розв’язок ” і показується кожний хід рішення задачі, застосування яких формул використовувало^ 
і які арифметичні дії проводилися. Після отримання результату необхідно провести аналіз 
зробити висновки. У контрольній ррботі при рішенні задачі не можна обмежуватися написання\ 
одних відповідей задач, без ґрунтовЦого пояснення ходу її рішення.

Розрахунки показників, одиниці вимірювання, а також відповідні висновки слід робиті 
чітко і точно. Розрахунки повинні бути обчислені др' цілих чисел, або до однієї десятої.

Порядок рецензування контрольної роботи
Повністю оформлена. робота . реєструється на кафедрі університету до початю 

екзаменаційної сесії, не пізніше встановлених термінів. Передається викладачу на рецензію.
У рецензії відображається: ■ 1 .

- відповідність вимогам щодо оформлення та відповідність варіанту і змісту роботи за
складеним планом; .

- правильність рішень тестових та.розрахункцвих завдань;
І  і
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- наявність висновків та аналізу результатів.
Студент повинен звернути увагу на недоліки і зауваження рецензента, усунути їх і 

повернути роботу на повторне рецензування, з обов’язковим поверненням першого варіанту.
Після зарахування контрольної роботи студент допускається до складання екзамену з 

дисципліни, що передбачено навчальним плагіом.

3. Особливості оцінювання контрольцої роботи студентів заочної форми навчання
’  . • І .  . • .  . •

Виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання оцінюється за 2-бальною 
системою “ Зараховано” -  коли студент у повному обсязі засвоїв навчальний матеріал, вміє 
виконувати практичні завдання, але допускається цезначних помилок у формулюванні термінів, ) 
розрахунках при розв'язанні практичних ■ завдань,1 та “ Незараховано” - коли студент засвоїь 
навчальний матеріал не у повному обсязі або не засвоїв взагалі, допускається принципових 
помилок у відповідях на запитання.

Виконання контрольної роботи.студента заочної форми навчання оцінюється від 0 до 6( 
балів за наведеною схемою за виконане роботу:

№ Вид роботи • Максим, балів
1.

Зміст роботи

1 Самостійна робота 60
•

Написання та захист письмових робіт

4. Варіанти завдання контрольних робіт
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовок 

навчального процесу та активною формою самостійної роботи.
Мета контрольної роботи —ч поглибити та систематизувати здобуті у процесі вивченн 

курсу теоретичні знання, 'набути вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальної 
літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами і застосовувати здобуті знанн 
на практиці для дослідження й аналізу соціально-економічних процесів, що є осново} 
стратегічного менеджменту, *

Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему.
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (диі 

таблицю). • , 1

Перша літера ■. • • . ’ * 
прізвища студента '

____________________ 1 ________ _

, Номер варіанта контрольної роботи

А* Б, В, 1
Г, Д, Е,Є, 2
Ж, 3 ,1, ї 3
Й, К, Л 4
м, н , О 5
П, Р, с 6
т , у , ф  1 7
X, ц , ч 8
ш , щ 9
ю, я 10



Варіант 1
1. Особливості стратегічного менеджменту підприємств в умовах економіки України.
2. Стратегія диференціації.
3. З використанням матриці БКГ проаналізуйте,портфель бізнесів підприємства. Запропонуйте
стратегії розвитку для кожної стратегічної бгзнес-одйниці підприємства (підприємство —  на ваш 
вибір). .

Варіант 2 ,
1. Сутність і особливості стратегічного менеджменту.
2. Розробка місії та стратегічних цілей підприємства..
3. Проаналізуйте відповідність організаційної структури управління підприємства стратегії його
розвитку. Розробіть пропозиції щодо удосконалення організаційної структури управління 
(підприємство — на ваш вибір). •

Варіант З
1. Зміст і структура стратегічного менеджменту.
2. Аналіз галузевого ринку при розробці стратегії.
3. Розробіть програму заходідз реалізації стратегії зменшення витрат підприємства (на
конкретному прикладі).. _ •

Варіант 4
1. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії. .
2. Міжнародні стратегії підприємств.
3. Охарактеризуйте зміст і взаємозв’язок функціональних стратегій підприємства (підприємство — 
на ваш вибір).

Варіант 5
1. Конкурентні стратегії підприємств. '
2. Зміст, види і порядок реалізації стратегії Диверсифікації.
3. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони підприємства (на конкретному прикладі).

Варіант 6
1. Концепція п’яти сил конкуренції М. Портера..
2. Зміст, види і порядок реалізації стратегії інтеграції.
3. З використанням матриці General Electric/McKin^ey проаналізуйте портфель бізнесів
підприємства. Запропонуйте стратегії розвитку для кожної стратегічної бізнес-одиниці 
підприємства (підприємст- у ,  ; • ’ , ; і •.
во —  на ваш вибір).

Варіант 7 . '
1. Матричний аналіз портфелі бізнесів підприємства.
2. Стратегія інтеграції.
3. Проаналізуйте галузевий ринок підприємства (на конкретному прикладі).

Варіант 8
1. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства.
2. Стратегія низьких витрат. ■ ■ ■ ,
3. Розробіть місію та “дерево цілей” підприємства (на конкретному прикладі).

Варіант 9
1. Розробка і реалізація маркетингової стратегії підприємства.
2. Стратегія диверсифікації. •
3. Проведіть SWOT-аналіз середовища підприємства (на конкретному прикладі).

Варіант 10
1. Інноваційна стратегія підприємства.
2. Процес реалізації стратегії виробництва.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
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3. Охарактеризуйте зміст та взаємозв’язок корпоративної, бізнес-стратегії, функціональних 
стратегій підприємства.
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