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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, веде 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 
дисципліни “Стратегічне управління підприємством” складено відповідно до 
освітньо-професійної програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) підготовки магістрів з галузі знань 07 “Управління та 
адміністрування” спеціальностей 071 ’’Облік і оподаткування” та 073 
“Менеджмент” (освітньо-кваліфікаційний рівень -  магістр).

Дисципліна „Стратегічне управління підприємством” є однією з 
професійно-орієнтованих при підготовці магістрів та спрямована на надання 
студентам знань з розуміння моделі стратегічного менеджменту і тенденцій в 
галузі стратегічного управління, розуміння принципів та процесів реалізації 
стратегій та фактори що впливають на його ефективність. Обсяг навчального 
часу визначений ОПП і складає 4 кредити ЕСТ8.

Форма підсумкового контролю знань -  екзамен.
Метою викладання навчальної дисципліни „Стратегічне управління 

підприємством” є 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 управління,встановленні його стратегічних цілей 
та прийняття стратегічних рішень щодо способу їх досягнень, а також 
забезпечення ефективного керівництва процесом їх виконання.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни „Стратегічне 
управління підприємством” є:



- надати студентам ясне і чітке уявлення про теоретичні та 
методологічні основи забезпечення ефективної діяльності організації в 
динамічних умовах сучасного конкурентного середовища;

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

- ознайомити з існуючими варіантами ділових стратегій організації в 
залежності від її стану та умов галузевого і конкурентного середовища;

- навчити формувати організаційну культуру підприємства, придатну 
для реалізації 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 структур 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 для вчасного внесення необхідних коректив.
Об’єктом навчальної дисципліни є процес стратегічного менеджменту 

на рівні організації (установи, підприємства), структур влади, на рівні окремо 
взятого регіону.

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

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

2. 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 гіпотези стратегічного управління: випадковості;
залежності від зовнішньогосередовища; 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. Проблеми 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 вумовах стабільного, динамічного зовнішнього оточення та в 
умовах кризової ситуації.

Поняття “сильних” і “слабких” сигналів зовнішнього середовища в 
процесістратегічного управління підприємством. Ранжування управлінських 
завдань за ступенем терміновості рішення.

Інформаційні компоненти системи стратегічного управління 
підприємством. Управління на засадах контролю, екстраполяції, 
передбачення змін.

Управлінняна засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом 
реструктуруваннястратегічних завдань; управління за слабкими сигналами; 
управління в умовахстратегічних несподіванок.

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами 
України таінших країр світу в ринкових умовах господарювання.

Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства
Системний пЦхід 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 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 підприємства залежно від специфіки галузевого 
середовища.

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. Підходи доорганізації стратегічного планування у підприємстві.

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу 
цілеутворення. Вибірмісії та правила її формування. Значення місії для 
підприємства з орієнтацією настратегічний розвиток. Девіз та кредо 
підприємства. Класифікація стратегічних цілей.Фактори, які впливають на 
вибір стратегічних цілей. Сфери встановленнястратегічних цілей 
підприємства.

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві
Сутність стратегічного планування. Етапи стратегічного планування. 

Методи стратегічного планування. Система стратегічних, поточних та 
оперативних планів організації.Принципи стратегічного планування. 
Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умовах 
нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного

і .
планування у підприємстві.Процес стратегічного планування.
Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та правила її формування. 
Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. 
Девіз та кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які 
впливають на вибір стратегічний цілей. Сфери встановлення стратегічних 
цілей підприємства.,

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії 
підприємства

Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та 
його етапи. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) «зростання- 
частина ринку». Багатофакторна портфельна матриця «Мак-Кінсі», 
«привабливість-конкурентоспроможність», матриця АДЛ (фірми Артура 
Д.Літла), інші матричні методи формування корпоративної стратегії 
підприємства Стратегічна сегментація ринку в процесі управління 
стратегічною позицією підприємства. Визначення реальної та потенційної 
ємності ринку .Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість 
(зовнішня та внутрішня) та синергізм СЗГ. Використання «БКГ», «МакКінзі», 
«БЬеІЬ-ПРМ, моделі АОЬ та інших для оцінювання стратегічної позиції 
підприємства та визначення стратегічно перспективних для ньогонапрямів 
розвитку / дій на ринку.

Змістовий модуль З
Аналіз конкурентних переваг підприємств і основні конкурентної

стратегії



Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства таформування його 
конкурентних переваг

Поняття “стратегічний потенціал підприємства”. Елементи 
стратегічногопотенціалу підприємства та фактори впливу на його 
формування і розвиток. Методи та показники оцінювання стратегічного 
потенціалу підприємства.Розриви між стратегічними цілями та потенціалом 
підприємства. Особливостіуправління стратегічним потенціалом підприємств 
різних сфер економічноїдіяльності. Сутність, класифікація та основні 
характеристики конкурентних перевагпідприємства. Ресурси та компетенції 
як носії конкурентних переваг підприємства. Характеристика ключових 
компетенцій підприємства та методи їх ідентифікації. Основні способи 
(механізми) реконфігурації компетенцій підприємства. Організаційні 
здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенційпідприємства. 
Рутини, їх місце в організаційних процесах та способи 
трансформації.Технології формування та розвитку конкурентних переваг 
підприємства.Концепція ланцюга формування вартості (цінностей). Вплив 
змін у стратегічномупотенціалі підприємства на розвиток та зміцнення його 
конкурентних переваг наринку.

Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій
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 таосновні 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.

Тема 9. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного 
управління

Поняття організаційної культури. Фактори, які впливають на 
організаційну культуру. Культура і персонал підприємства. Формальні та 
неформальні відносини. Соціально-психологічне забезпечення. Система



соціально-психологічної регуляції організаційної діяльності. Соціальний 
аудит. Стратегічна поведінка. Варіанти впливу на формування поведінки 
групи. Типові мотиватори стратегічної поведінки персоналу підприємства. 
Ієрахічна модель формування стратегічного мислення. Складові і прояви 
корпоративної культури. Актори формування конструктивної і 
деконструктивної корпоративної культури. Інформаційне забезпечення 
стратегічного управління

З.Аудиторна робота
3.1 Опис лекційної частини забезпечення дисципліни

Змістовий модуль 1
Сутність, передумови виникнення, сучасне розуміння стратегічного

управління
Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

1 .Передумови розвитку теорії стратегічного управління.
2. Концепція стратегічного управління.
3. Предмет та об’єкт стратегічного управління організацією.
4. Поняття “стратегія організації”. •
5. Стратегічні рішення в організаціях та фактори впливу на їх прийняття.

Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства
1. Стратегічне планування, його сутність і відмінність від стратегічного 
менеджмету.

#  •

2. Стратегічний аналіз середовища.
3. Формування місії та стратегічних цілей підприємства.
4.Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання.
5. Аналіз конкурентної привабливості підприємства.
6. Функції вищого керівництва підприємства при розробці стратегії.
7.Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії.

Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства
1 .Системний підхід до підприємства. .
2.Зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище.
З .Ключові фактори успіху .
4. Специфіка внутрішнього середовища підприємства.
5. Типи зовнішнього середовища підприємства.
6. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища.

Змістовий модуль 2



Концепція розвитку стратегічного управління підприємством
Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства 
1 .Модель системи стратегічного менеджменту.
2.Складові підсистеми: цільова, ресурсозабезпечення, управлінська, та, якою 
управляють. і .
3.Зовнішнє середовище системи.
4.5 основних задач системи (за Томпсоном та Стріклендом); визначення 
стратегічних установок; постановка стратегічних цілей і задач.
5. Формулювання обраної стратегії; реалізація стратегічного плану, контроль 
таоцінка результатів;1

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві 
1 .Сутність стратегічного управління. Етапи стратегічного управління.
2. Методи стратегічного управління.
3. Система стратегічних, поточних та оперативних планів підприємства.
4. Принципи стратегічного управління.
5.Значення стратегічного управліннядіяльності підприємства в умовах 
нестабільності зовнішнього оточення.
6. Підходи до організації стратегічного планування на підприємстві.

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії 
підприємства
1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його

#

етапи.
2. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) «зростання-частина 
ринку».
3. Багатофакторна портфельна матриця “Мак-Кінсі”, “привабливість- 
конкурентоспроможність”, матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла), інші 
матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства
4. Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією 
підприємства.
5. Визначення реальнрї та потенційної ємності ринку.

і

Змістовий модуль З
♦

Аналіз конкурентних переваг підприємств і основні конкурентної
стратегії

Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 
конкурентних переваг
1 .Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємств.



2. Характеристика основних конкурентних стратегій.
3. Способи аналізу конкурентних переваг.
4. Сутність і основні складові економічної стратегії фірми.
4.4.1 .Поняття економічної стратегії фірми.
4.4.2.Принцип визначення стратегічної корисності довгострокових 

управлінських рішень.
4.4.3.Основні складові економічної теорії.

Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій 
1 .Реалізація стратегії.
2. Приведення організаційної структури у відповідність із стратегією.
3. Створення корпоративної культури, що підтримує стратегію компанії.
4. Розробка систем матеріального заохочування.
5. Стратегічний контроль.

Тема 9. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління
1. Поняття організаційної культури.
2. Фактори, які впливають на організаційну культуру.
3. Культура і персонал підприємства.
4. Формальні та неформальні відносини.
5 .Соціально-психологічне забезпечення.

3.2.Теми практичних (семінарських) занять та їх стислий опис
3.2.1 Семінарські заняття
На семінарських заняттях проводиться розгляд попередньо визначених 

тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально 
виконаних завдань. Семінарські заняття проводяться за визначеними темами. 
На семінарських заняттях відбувається захист індивідуально навчально- 
дослідних робіт за визначеними темами. Для підготовки до семінарських 
занять кожен студент повинен мати окремий зошит робіт (або 
файлонакопичувач для аркушів А4), де ведеться конспект опрацьованого 
матеріалу до кожного заняття. На семінарському занятті викладач оцінює 
підготовлені студентами роботи, їх виступи, активність у дискусії, уміння 
формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Отримані студентом оцінки 
за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової 
оцінки з даної навчальної дисципліни. По закінченню заняття можливо

'  і

проведення перевірки знань у вигляді тест-контроля, контрольного диктанту 
тощо.

Семінарське заняття N0 1



Тема 2. Механізм формування стратегії розвитку підприємства
1. Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін.
2. Управлінняна засадах гнучких екстрених рішень: управління шляхом 
реструктуруваннястратегічних завдань; управління за слабкими сигналами; 
управління в умовахстратегічних несподіванок.

Передбачається розгляд таких питань:
-формування місії та стратегічних цілей підприємства.
-оцінка привабливості стратегічних зон господарювання.
-аналіз конкурентної привабливості підприємства.
-функції вищого керівництва підприємства при розробці стратегії, 
-інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії.

Семінарське заняття N0 2
Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства 
1 .Системний підхід до підприємства.
2.Зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище.
3. Ключові фактори успіху.

4. Специфіка внутрішнього середовища підприємства.
5. Типи зовнішнього середовища підприємства.
6. Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища.

Передбачається розгляд таких питань:
-визначення місії та системи цілей фірми;

і
-алгоритм розробки "сценарію" майбутнього стану фірми;
-стратегічне планування;
-складові елементи зовнішнього середовища;
-поняття внутрішнього середовища організації;
-інструментарій аналізу середовища діяльності організації.

Семінарське заняття N0 З
Тема 7. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 
конкурентних переваг
1. Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних 
перевагпідприємства.
2. Ресурси та компетенції як носії конкурентних переваг підприємства.
3. Характеристика ключових компетенцій підприємства та методи їх 
ідентифікації.

Передбачається розгляд таких питань:
-загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємств, 
-характеристика основних конкурентних стратегій.



-способи аналізу конкурентних переваг.
-сутність і основні складові економічної стратегії фірми.

Семінарське заняття N0 4
Тема 9. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління 

1 .Стратегічна поведінка.
2. Варіанти впливу на формування поведінки групи.
3. Типові мотиватори стратегічної поведінки персоналу підприємства. 
4.1єрахічна модель формування стратегічного мислення.

Передбачається розгляд таких питань:
-інтегральні та локальні показники конкурентноздатності продукції та 

фірм; .
-радар та багатокутник конкурентоспроможності;
-Національний ромб конкурентоспроможності;
-стратегічний потенціал конкуруючих фірм;
-стратегічні та тактичні наміри та дії фірм патентів, комутантів, 

експлерентів, віолентів;
-конкурентний статус фірм.

3.2.2 Плани семінарських занять
Змістовний модуль 1. Стратегічне управлінняжонцептуальні основи 
Семінарське заняття 1.

Тема:Передумови застосування стратегічного управління в організаціях(2
год).

План заняття:
І. Теоретична частина.
1.1 .Передумови виникнення й еволюція стратегічного менеджменту 
1.2.Стратегічне управління підприємством: сутність, зміст, концепція 
1.3.Особливості системи стратегічного управління в закордонних фірмах
I. 4. Досвід і проблеми використання стратегічного управління 
підприємствами України
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія.

Рекомендована література:
О сновні джерела

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. -  

Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенка В.О. -К .:  Ц Н Л, 2004. -4 0 0 с.

2. Говоруш ко Т. А. Управління фінансовою  санацією підприємства [ Т екст ] : підруч. : 

затв. М -вом  освіти і науки, молоді та спорту У країни для студ. вищ. навч. закл. / [Т. А.



Говоруш ко та ін.] ; М -во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових 

технологій, за заг. ред. Т. А. Говоруш ко . — К. : Центр учбової літератури, 2013 . — 400 с. 

-9 7 8 -6 1 7 -6 7 3 -1 4 7 -4 .

3. Гапоненко А.Л., Панкрухин А .П .Стратегическое управление: У чебник. -М .: Омега-Л, 

2004. -472 с.

4. Гончарова С.Ю ., Отенк'о І.П .Стратегічне управління: Навч. посібник /  Харківський  

національний економічний ун-т. — X .: Х Н Е У , 2004. — 164с.

5 . Довгань, Л. Є.Стратегічне управління : навч. посіб. : рекоменд. М -вом  освіти і науки 

У країни  для студ. вищ. навч.закл. — 2-ге вид. — К.: Центр учб. л-ри, 2011 . — 440 с. 

Додаткові джерела

6. Исаева Е. А.Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях: учебное 

пособие . —  М . : Кнорус, 2010 . —  176 с.

7. Кіндрацька Г.І. О снови стратегічного менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге. -Л ьв ів:

К ІН П А Т Р І ЛТД , 2003. -26 4 с. ' '

8. М ізю к  Б. М . Стратегічне управління: П ідручник. -2-ге вид., переробл. і доповн. -Львів: 

М агнолія 2006, 2007. -392 с.

Семінарське заняття 2.
Тема: Стратегія управління як реалізація цільового підходу(2год.).
План заняття:’

I. Теоретична частина.
2.1. Сутність стратегії
2.2. Сутність і значення мети у стратегічному управлінні
2.3. Місія підприємства
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія,
IV. Модульний контроль знань.

Рекомендована література:
О сновні джерела

1. Порохня В. М .Стратегічне управління [ Т екст ] : навч. посіб. : рекоменд. М -во освіти і 

науки, молоді та спорту У країни для студ. вищ. навч. закл. / В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А . Кравченко. — К.: Ц ентручбової літератури, 2013. — 224 с.

2. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л, 2006. - 3 1 2  с.

3. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с. 

Додаткові джерела

4. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний.менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л, 2006. - 3 1 2  с.

5. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

6. Стратегический менеджмент: учебник / под ред. А. Н. Петрова. — 2-е издание. — СП б. : 

Питер, 2010. — 496 с.

7.Череп А . В .Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

рекомендовано М -вом  освіти і науки України. — К.: Кондор, 2011. — 334 с.



8. Фомичев А . Н .Стратегический менеджмент: учебник для вузов — М .: Дашков и К, 2010. 

-  468 с.

9. Ш ерш ньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. -В и д . 2-ге, перероб. і доп. -К .:  

К Н Е У , 2004. -6 9 9  с.

Змістовний модуль 2 Основи стратегічного аналізу 
Семінарське заняття 3.

Тема: Середовище господарської діяльності (2 год.)
План заняття:

I. Теоретична частина.
3.1. Середовище підприємства як об'єкт стратегічного аналізу
3.2. Чинники макросередовиша та мікросередовища підприємства
3.3. Внутрішнє середовище підприємства
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія.

Рекомендована література:
О сновні джерела ;

1. Порохня В. М .Стратегічне управління-[ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М -во освіти і 

науки, молоді та спорту У країни  для студ. вищ. навч. закл. /  В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А. Кравченко. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 224 с.

2. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л , 2006. - 3 1 2  с.

3. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П )..— К.: Персонал, 2008. — 495с.

Додаткові джерела

4. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л, 2006. - 3 1 2  с.

5. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент .організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

6. Стратегический менеджмент: учебник / под ред.А. Н. Петрова. — 2-е издание. — С П б. : 

Питер, 2010. — 496 с.

7.Череп А . В .Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : 

рекомендовано М -вом  освіти і науки України. — К.: Кондор, 2011. — 334 с.

8. Ф омичев А. Н .Стратегический менеджмент : учебник для вузов — М .: Д ашков и К, 2010.

- 4 6 8  с. • У

9. Ш ерш ньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. -В и д . 2-ге, перероб. і доп. -К .:  

К Н Е У , 2004. -6 9 9  с.

Семінарське заняття 4.Тема:Визначення конкурентоспроможності організації
(2 год.)

План заняття:
І. Теоретична частина.
4.1 .Конкурентоспроможність підприємства
4.2. Конкурентоспроможність цін та витрат підприємства
4.3. Міцність конкурентної позиції підприємства



4.4.Потенціал підприємства в ринкових умовах господарювання
II. Перевірка виконання самостійної роботи.ІІІ. Навчальна дискусія. 

Рекомендована література:
О сновні джерела '

І.М ікл о вд а В. П. Стратегічне управління конкурентоспромож ністю : епістомологічні 

підходи та практична проблематика [ Т екст ] : монографія / [В. П. М ікловда та ін.] ; 

Ужгород, над. ун-т, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . — Полтава : П У Е Т , 2013 . — 307 с. 

-9 7 8 -9 6 6 -1 8 4 -1 9 9 -3 . М '

2-М іщ енко А .П . Стратегічне управління: Н авч. посібник. -К .:  Ц У Л , 2004. -336с.

3. Порохня В. М .Стратегічне управління Р Т е к с т  ] : навч. посіб. : рекоменд. М -во освіти і
■ Ч

науки, молоді та спорту У країни  для гф $ д . вищ. навч. закл. /  В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А. Кравченко. —  К.: Центрі учбової літератури, 2013. —  224 с.

4. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л , 2006. - 3 1 2  с. 

б.Сладкевич В .П .Стратегічний менеджм'ент Організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

Додаткові джерела • . ’

6.Стратегический менеджмент: учебник / под ред. А. Н. Петрова. —  2-е издание. — С П б. : 

Питер, 2010. — 496 с.7.Череп А . В.Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. : рекомендовано' М -вом  освіти і науки України. —  К.: Кондор, 2011. 

— 334 с.8.Фомичев А. Н .Стратегический менеджмент : учебник для вузов — М .: Дашков и 

К, 2010. —  468 с.Ш ерш ньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. -В и д . 2-ге, перероб. 

і д о п .-К .:  К Н Е У , 2 0 0 4 .-6 9 9  с С

Семінарське заняття 5.
Тема:Методи аналізу прогнозування розвитку середовища організації(2год.) 
План заняття: ,
I. Теоретична частина. •;
5.1. Моделі стратегічної поведінки підприємства
5.2. 8\УОТ-аналіз в процесі стратегічного.управління
5.3. Моделі стратегічної поведінки
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія.
IV. Модульний контроль знань.

Рекомендована література:
О сновні джерела ^

1. М ікловда В. П. Стратегічне управління конкурентоспромож ністю : епістомологічні 

підходи та практична проблематика [ Текст ] : монографія / [В. П. М ікловда та ін.] ; 

Ужгород, над. ун-т, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . — Полтава : П У Е Т , 2013 . — 307 с. 

-9 7 8 -9 6 6 -1 8 4 -1 9 9 -3 .

2. М іщ ен ко  А .П . Стратегічне управління: Навч. посібник. -К .:  Ц У Л , 2004. -336 с.

3. Порохня В. М .Стратегічне управління [ Текст ]: навч. посіб. : рекоменд. М -во освіти і 

науки, молоді та спорту У країни  для студ. вищ. навч. закл. /  В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А. Кравченко. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 224 с.

4. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л , 2006. - 3 1 2  с.



5. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

Додаткові джерела

6. Стратегический менеджмент: учебник / под ред. А. Н. Петрова. — 2-е издание. — СП б. : 

Питер, 2010. — 496 с.

7.Череп А . В .Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: 

рекомендовано М -вом  освіти і науки України. — К.: Кондор, 2011. — 334 с.

8. Ф омичев А . Н .Стратегический менеджмент : учебник для вузов — М .: Дашков и К, 2010.

- 4 6 8  с. .

9. Ш ерш ньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. -В и д . 2-ге, перероб. і доп. -К .:  

К И П У . 2 0 0 4 .-6 9 9  с.

Змістовий модуль 3. Формування стратегічного набору, стратегічне
планування 

Семінарське заняття 6
Тема: Сутність стратегії та стратегічний набір(2 год.)
План заняття:
I. Теоретичначастина: ;•

6.1 .Стратегічний набір: поняття, склад і особливості
6.2. Характеристика основних видів стратегій
6.3. Школи і підходи до формування стратегій
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія. •

Рекомендована література:
О сновні джерела . ї

1. М іщ ен ко  А .П . Стратегічне управління: Навч. посібник. -К .:  Ц У Л , 2004. -336с.

2. Порохня В. М .Стратегічне управління [ Т екст ]: навч. посіб. : рекоменд. М -во освіти і 

науки, молоді та спорту У країни для студ. вищ. навч. закл. / В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А. Кравченко. —  К.: Ц ентр.учбової літератури, 2013. —  224 с.

3. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л , 2006. - 3 1 2  с.

4. Сладкевич В.П.СтратегічНий менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

Додаткові джерела

1. Гуревич А . М . Ассессм ент: принципы  подготовки и проведения. — С П б.: Речь, 2005. - 

235 с.

2. Кляйнман М . Ассесмент-цЄнтр. Пер. с нем. - X .:  Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

3. М агура М .И., Курбатова М .Б. О ценка работы персонала. - М .:  О О О  «Журнал 

«Управление персоналом», 2005.

4. Сергиенко С .К  Современные отечественные технологии оценки и развития 

управленческого персонала. - М .:  К ниж ны й мир, 2004. -2 0 6  с.

5. У о тл и н г Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности персонала: Пер. 

с англ. -Д непропетровск: Баланс-Клуб, 2002.



Семінарське заняття 7 
Тема: Сутність стратегічного планування (2 год.).
План заняття:
I. Теоретична частина.
7.1 .Поняття і основні риси стратегічного планування
7.2. Мета та принципи стратегічного планування
7.3. Характеристика прямого і зворотного процесів планування 
7.4.Організаційні структури в системі стратегічного планування

і

II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія.І .4.
V. Модульний контроль знань.

Рекомендована література: ■'
О сновні джерела • »

1. Порохня В. М .Стратегічне управління [ Т екст ] : навч. посіб. : рекоменд. М -во освіти і 

науки, молоді та спорту У країни для студ. вищ. навч. закл. /  В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А. Кравченко. —К.: Центр учбової літератури, 2013. —  224 с.

2. С кіб іц ьки й  О.М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л, 2006. - 3 1 2  с.

3. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент Організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

Додаткові джерела

4. С кіб іц ьки й  О.М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л, 2006. - 3 1 2  с.

5. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

6. Стратегический менеджмент: учебник Апод ред. А . Н. Петрова. — 2-е издание. — С П б. : 

Питер, 2010.  — 496 с. # ;

7.Череп А . В .Стратегічне, планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: 

рекомендовано М -вом  освіти і науки України, — К.: Кондор, 2011. — 334 с.

8. Фомичев А . Н .Стратегический менеджмент : учебник для вузов — М .: Дашков и К, 2010. 

- 4 6 8  с.

9. Ш ерш ньова 3:Є. Стратегічне управління: Підручник. -В и д . 2-ге, перероб. і доп. -К .:  

К Н Е У , 2004. -6 9 9  с.

Семінарське заняття 8.
Тема:Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління

(2 год.)
План заняття: 1

I. Теоретична частина.
8.1.Сутністьстратегічної інформації. Види інформації на підприємстві 
8.2.Інформаційно-управлінські системи стратегічного управління 
8.3.Інформаційна прозорість підприємства
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Навчальна дискусія.
IV. Модульний контроль знань.

і.



Рекомендована література;
О сновні джерела

1. Порохня В. М .Стратегічне управління [ Текст ]: навч. посіб.: рекоменд. М -во освіти і 
науки, молоді та спорту У країни для студ. вищ. навч. закл. / В. М . Порохня,Т. О. 

Безземельна, Т. А . Кравченко. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 224 с.

2. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л , 2006. - 3 1 2  с.

3. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

Додаткові джерела

4. С кіб іц ьки й  О .М . Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К .:  Ц Н Л , 2006. - 3 1 2  с.

5. Сладкевич В .П .Стратегічний менеджмент організацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ М іж регіональна академія управління персоналом (М А У П ). — К.: Персонал, 2008. — 495с.

6. Стратегический менеджмент: учебник / под ред. А . Н. Петрова. — 2-е издание. — СП б. : 

Питер, 2010. — 496 с.

7.Череп А . В .Стратегічне планування і управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : 

рекомендовано М -вом освіти і науки України. К.: Кондор, 2011. — 334

3.2.3. Практичні заняття та їх стислий опис
Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління 
Основні поняття теми:стратегІя, бюджетування, довгострокове 

планування, стратегічне планування, стратегічний менеджмент, підходи до 
розробки стратегій, стратегічний менеджмент, аналіз макрооточення, 
конкурентне середовище, аналіз внутрішнього середовища, реалізація 
стратегії, оцінка й контроль, принципи стратегічної діяльності підприємства, 
ключові гіпотези стратегічного менеджменту.Елементи навчання: 
обговорення питань, ’тестування, практичне заняття, завдання самостійної 
роботи.Завдання та методика виконання для практичних занять 

Завдання 1.
Проаналізуйте ситуацію та побудуйте дерево управлінських рішень, що 

забезпечать досягнення стратегічних цілей ПРАТ ПЗП “Світанок”.ПРАТ 
Полтавський завод продтоварів “Світанок” спеціалізується на виробництві 
безалкогольних напоїв, мінеральної води, озонованої питної води, 
безалкогольних напоїв, що містять сік, квас. За останні три роки темпи 
зростання становили 30 % відносно попереднього періоду. За цей період 
потужність збільшилась удвічі завдяки впровадженню в експлуатацію 
поточної механізованої лінії продуктивністю 2,5 тис. пляшок -ПЕТ 1,5 л/год. 
Упроваджено виробництво питної води на основі найбільш сучасного 
технологічного методу -методу озонування. Наприкінці 2002 р. упроваджено 
новий вид безалкогольного напою “Персик із вітаміном А, С, Е” на основі 
натурального соку. Вся продукція виробляється на основі питної води, 
добутої з артезіанської шпари глибиною близько 700 м, що проходить цикл



очищення із застосуванням високоефективної американської технології. Для 
виробництва солодких напоїв використовується сировина німецької фірми 
“Делер”. Мінеральна й озонована вода “Полтавські джерела” нагороджена 
золотими медалями “За високу якість й конкурентоспроможність” і “Краща 
торгова марка України”.

Підприємство прагне до мінімальних витрат на виробництво і розподіл 
продукції, а також приділяє особливу увагу розробці нових продуктів.

Контрольні питання:
1.Визначте сутність та роль стратегії підприємства 
2.Охарактеризуйте еволюцію стратегічного управління 
3.Розгляньте особливості стратегічного менеджменту

Тема 4. Стратегії та стратегічний набір підприємства
Основні поняття теми:різновиди стратегій підприємства, стратегічний 

набір, стратегія виживання, . стратегія росту, стратегія глибокого 
впровадження на ринок, стратегія розвитку ринку збуту, стратегія розвитку 
продукту, ' стратегії , . інтегрованого росту вертикальна
інтеграція,горизонтальна інтеграція, стратегія концентричної (зв’язаної), 
диверсифікованості, стратегія ліквідації , стратегія ’’збору врожаю”, стратегія 
скорочення виробництв, лідерство в зниженні витрат, досягнення 
конкурентних переваг іза витратами , стратегія диференціації продукту або 
послуги, стратегія зосередження (фокусування), функціональна стратегія, 
ресурсні стратегії , товарні стратегії підприємстваЕлементи навчання: 
обговорення питань, ’тестування, практичне заняття, завдання самостійної 
роботи. / -

Контрольні пгітання:
1. Визначте сутність та основні елементи стратегії
2. Розкрийте особливості “Стратегічного набору” як системи стратегій 
підприємства
3. Охарактеризуйте види стратегій та їх класифікацію

Тема 5. Стратегічне планування на підприємстві
Основні поняття теми:стратегічне планування, характерні ознаки 

стратегічного планування, етапи стратегічного планування, методи 
стратегічного планування, система стратегічних, поточних та оперативних 
планів організації, альтернативні плани,одноразові плани, постійно діючі 
плани, технологічні схеми /прийняття та узгодження рішень, технологічні 
процедури з розробки планів програм і проектів, послідовність розробки 
стратегічного плану підприємства, організаційні плани.Елементи навчання:
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обговорення питань, тестування, практичне заняття, завдання самостійної 
роботи.

Контрольні питання:
1 .Визначте сутність стратегічного планування.
2. Розгляньте етапи стратегічного планування.
3. Дослідіть методи стратегічного планування
4.Охарактеризуйте систему стратегічних, поточних та оперативних планів 
організації

, /. » ' »

Тема 6. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства 
Основні поняття теми:поняття про матричні методи в проведенні 

портфельного аналізу та його етапи, матриця портфельного аналізу БКГ, 
відносна частка ринку, темп зростання ринку, матриця “Мак-Кінсі” 
“привабливість-конкурентоспроможність”, матриця АДЛ (фірми Артура 
Д.Літла), матриця Ансоффа, тривимірна модель Абеля, портфельна матриця 
Р.КупераЕлементи навчання: обговорення питань, тестування, практичне 
заняття, завдання самостійної роботи:

Контрольні питання:
1. Розкрийте поняття матричних методів в проведенні портфельного аналізу 
та його етапи
2. Надайте характеристику матриці Бостонської консультаційної групи (БКГ) 
“зростання-частина ринку”
3. Розгляньте багатофакторну портфельну матрицю “Мак-Кінсі” 
“привабливість-конкурентоспроможність”
4. Охарактеризуйте матрицю АДЛ (фірми Артура Д.Літла)
5. Деталізуйте інші матричні методи формування корпоративної стратегії 
підприємства

Тема 8. Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегій 
Основні поняття теми:стратегічне планування, характерні ознаки 

стратегічного планування, етапи Стратегічного планування, методи 
стратегічного планування, система стратегічних, поточних та оперативних 
планів організації, альтернативні плани, одноразові плани, постійно діючі 
плани, технологічні схеми прийняття та узгодження рішень, технологічні 
процедури з розробки планів програм і проектів, послідовність розробки 
стратегічного плану підприємства, організаційні плани.

Елементи навчання: обговорення питань, тестування, практичне
заняття, завдання самостійної роботи.
Завдання та методика виконання для практичних занять



Контрольні питання:
1. Визначте мету та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю 
підприємства.
2. Розгляньте заходи оцінки доцільності впровадження стратегічних змін на 
підприємстві

4. Підсумковий контроль
Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни 

“Стратегічний менеджмент” охоплює , поточний контроль успішності, 
виконання самостійної роботи, модульний контроль та складання іспиту.

Для поточного контролю засврєння студентами навчального матеріалу 
під час аудиторних занять та у процесі самостійної роботи передбачено 
проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої 
доводиться до студентів на початку семестру.

Рівень засвоєння навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент” 
визначається за рейтинговою системою оцінювання.Підсумкова оцінка якості 
засвоєння навчальної програми визначається за результатами іспиту, порядок 
проведення якого визначається робочою навчальною програмою.

Поточна успішність включає письмові відповіді в ході аудиторних 
занять, оцінку засвоєння навчального матеріалу в ході самостійної роботи 
студентів, виконання завдань поточного контролю знань.

4.1.Перелік питань до екзамену
1. Сутність та зміст понять “стратегія”, “стратегічний менеджмент”.
2. Передумови необхідності стратегічного менеджменту.
3. Піраміда стратегій (за А. Томпсоном та Дж.Стріклендом).
4. Методологічні основи стратегічного менеджменту.
5. Системний підхід у стратегічному менеджменті.
6. Маркетинговий підхід у стратегічному менеджменті.
7. Функціональний підхід у стратегічному менеджменті.
8. Відтворювальний підхід у стратегічному менеджменті.
9. Нормативний підхід у стратегічному менеджменті.
10. Комплексний підхід у стратегічному менеджменті.
11 .Інтеграційний підхід у стратегічному менеджменті.
12.Динамічний підхід у стратегічному менеджменті.
13 .Процесний підхід у стратегічному менеджменті.
М.Оптимізаційний підхід у стратегічному менеджменті.
15.Директивний підхід у стратегічному менеджменті.
1 б.Поведінковий підхід у стратегічному менеджменті.
17.Ситуаційний підхід у стратегічному менеджменті.
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18.Цільова підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту. 
19.3абезпечуюча підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.
20. Керуюча підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.
21. Керована підсистема у структурі системи стратегічного менеджменту.
22. Прямі та зворотні зв’язки у системі стратегічного менеджменту.
23.Задачі стратегічного менеджменту (по М. Портеру).
24. Формулювання стратегічних настанов.
25. Встановлення стратегічних цілей.
26. Розробка комплексної стратегії досягнення цілей.
27. Реалізація стратегічного плану.
28. Стратегічний контроль. / •
29. Стратегічне бачення та стратегічна позиція.
30. Портфельний аналіз у розробці Стратегій -сутність та його етапи.
31 .Аналіз стратегічних змін зовнішнього середовища організації.
32. Аналіз стратегічних змін внутрішнього середовища організації.

• І
33. Класифікаційні прикмети стратегічних змін.
34. Агресивність стратегічних змін.
35. Стратегічна сегментація: стратегічні зони господарювання - СЗГ.
36. Стратегічна сегментація: зони стратегічних ресурсів - ЗСР.
37. Стратегічна сегментація: групи стратегічного впливу - ГСВ.
38. Стратегічна поведінка організацій (за І. Ансоффом).
39. Узагальнена схема стратегічного вибору організації.
40. Кон’юнктура ринку. Основні показники кон'юнктури.
41. Кон’юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії на новому, швидко 
зростаючому ринку.
42. Кон’юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії у період 
уповільнення росту ринку.
43. Кон’юнктурний стан ринку та типові ринкові стратегії у період застою на 
ринку.
44. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації - аутсайдера ринку.
45. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації - лідера ринку.
46. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації з сильною
конкурентною позицєю.
47. Ринкова конкуренція та ринкові стратегії організації з слабкою
конкурентною позицєю.
48. Стратегія фірм-патієнтів.
49. Стратегія фірм-комутантів.
50. Стратегія фірм-експлерентів.
51 .Стратегія фірм-віолентів.
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52. П’ять сил конкуренції (за М. Портером).
53. Види конкуренції та їх особливості - чиста та досконала конкуренції.
54. Види конкуренції та їх особливості - монополістична та олігополістична 
конкуренції.
55. Конкурентоспроможність та її ієрархія.
5 6.Конкурентен датність продукції/
57. Багатокутник та радар конкурентоспроможності.
58. Показники рівня конкурентоспроможності.
59. Конкурентнййпотенціал фірми. \
60. Національний ромб конкурентоспроможності країни.
61 .Конкурентні переваги. Передумови виявлення конкурентних переваг.
62. Класичний ромб конкурентних переваг (за М Портером).
63. Джерела зародження та фактори утримання конкурентних переваг.
64. Життєвий цикл конкурентних переваг фірми.

5. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни “Стратегічне 
управління підприємством” передбачають лекції, семінарські,практичні 
заняття,виконання індивідуальних завдань.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. 
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться у таких формах:
1. Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять.
2. Проведення поточного модульного контролю.
3. Проведення підсумковогозаліку.
Оцінювання знань студентів під час семінарських, практичних і 
лабораторних занять має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є:

а) систематичність, активність та результативність роботи протягом 
семестру над вивченням програмного матеріалу навчальної дисципліни; 
відвідування занять;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;
в) рівень виконання контрольних завдань.
При оцінюванні практичних завдань увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з 
графіком навчального процесу).

Поточний модульний контроль.
Зміст підсумкового модульного контролю викладач доводить до



студентів протягом двох перших тижнів занять. За результатами 
підсумкового модульного контролю студент має право наотримання 
триместрової оцінки без складання заліку на підставі набраних ним балів 
протягом триместру.

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за такими 
складовими: за результатами оцінювання знань студента під час практичних, 
семінарських та лекційних занять згідно з графіком навчального процесу та 
проміжного тестування.

Нижче наводиться таблиця- відповідності підсумкових семестрових 
рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою 
ЕСТ8.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за 
шкалою 

E C T S
СБ

; Оцінка за національного шкалою

• ' Екзамен Залік

A 4,5-5,0 5 (відмінно) Зараховано
В 4,13-4,49 4 (добре)

Зараховано
С 3,75-4,12 4 (добре)
D 3,38-3,74 3 (задовільно) Зараховано
E 3,00-3,37 3 (задовільно)

F X 1,75-2,99 2 (незадовільно з можливістю повторного 
складання) Незараховано

F 0,1-1,74
----------------------------- з--------

2 (незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) Незараховано
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