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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальну програму навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» розроблено на основі 

“Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість 

нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на 

основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах 

ринкових відносин.  

Метою викладання дисципліни «Стратегічний менеджмент» є формування у майбутніх спеціалістів 

знання із стратегічного менеджменту як спеціалізованого виду діяльності з урахуванням інтернаціоналізації 

сучасних знань. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- набути знань з основних питань теорії стратегічного менеджменту; 

- ознайомитись з практичними навиками використання стратегічного менеджменту в  

управління сучасним підприємством; 

- ознайомитись з механізмами та інструментаріями використання стратегічного 

менеджменту, які дозволять майбутньому фахівцю приймати активну участь в діяльності сучасного 

підприємства; 

- допомогти майбутньому фахівцю визначити свою спроможність у використанні 

стратегічних планів розвитку підприємства; 

- сприяти формуванню інтересу до розвитку та удосконаленню якостей особистості, 

необхідних в управлінській діяльності для реалізації розроблених стратегій розвитку підприємства; 

- розвинути в собі установки, вміння, та аналітичні здібності, які дозволять майбутньому 

спеціалісту чітко та ефективно здійснювати управління в сучасних умовах, коли керівнику необхідно 

щоденно проявляти ініціативу та винахідливість. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- основні тенденції розвитку стратегічного менеджменту; 

- базові моделі стратегічного планування; 

- підходи до процесу розробки стратегії розвитку підприємства; 

- процеси оцінки можливостей підприємства; 

- моделі стратегічного вибору; 

- сутність і типи корпоративних стратегій диверсифікації; 

- функціональні стратегії розвитку підприємства; 

- методи врахування ризиків в стратегічному управлінні розвитком підприємства; 

- методи стратегічного управління; 

- процеси стратегічного управління альянсами. 

Вміти:  
- аналізувати зовнішнє ділове оточення середовища; 

- аналізувати ресурсний потенціал підприємства; 

- використовувати основні методи стратегічного аналізу; 

- визначати місії підприємства; 

- визначати цілі розвитку підприємства; 

- використовувати моделі стратегічного вибору; 

- застосовувати функціональні стратегії; 

- досліджувати та вимірювати ризики; 

- застосовувати контролінг в системі стратегічного планування і управління на підприємстві. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох 

класичних навчальних модулів а саме: 

навчального модуля №1 "Стратегічне планування діяльності підприємства". 

навчального модуля №2 "Реалізація стратегії діяльності підприємства". кожен з яких є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Стратегічний менеджмент» базується на знаннях таких дисциплінах, як: 

«Управління персоналом», «Менеджмент» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Інвестиційно-

інноваційний менеджмент», «Управління операціями з експорту-імпорту». 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 "Стратегічне планування діяльності підприємства". 

Тема 2.1.1. Стратегічне управління в системі сучасного менеджменту. 

Історія становлення і розвиток стратегічного планування. Поняття стратегії розвитку підприємства. 

Базові моделі стратегічного планування. Сутність та особливості видів планування. Підходи до процесу 

розробки стратегії розвитку підприємства. Сутність стратегічного планування і управління. Концептуальні 

підходи до управління організацією. Складові системи стратегічного управління. 

Тема 2.1.2. Стратегічний аналіз підприємства в умовах ринкової економіки. 

Зміст і принципи проведення стратегічного аналізу. Аналіз зовнішнього ділового середовища. 

Аналіз ресурсного потенціалу підприємства. Практичні методи стратегічного аналізу. Методичні підходи до 

аналізу ресурсного потенціалу підприємств України. 

Основні методи стратегічного аналізу. SWOT-аналіз. Побудова матриці SWOT-аналізу. 

Тема 2.1.3. Визначення загального напрямку діяльності підприємства. 

Визначення місії підприємства. Імідж підприємства. Визначення мета підприємства. Процедура 

узгодження цілей. Побудова «дерева цілей». Реактивне та цільове управління. Організаційна культура 

підприємства. Визначення цілей розвитку підприємства. 

Тема 2.1.4. Моделі стратегічного вибору. 

Особливості застосування основних моделей стратегічного вибору. Матриця можливостей І. 

Ансоффа (за товарами / ринками). Типові конкурентні стратегії за М.Портером. Сфери застосування 

основних моделей стратегічного вибору. Моделі стратегічного вибору в залежності від життєвого циклу 

продукту. Моделі стратегічного вибору на основі циклу розвитку підприємства. 

 

2.2. Модуль №2 "Реалізація стратегії діяльності підприємства". 

Тема 2.2.1. Стратегічне планування в умовах диверсифікації виробництва. 

Основні елементи теорії диверсифікації. Сутність і типи корпоративних стратегій диверсифікації. 

Особливості організації процесу стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах. 

Особливості стратегій великих і середніх фірм. Стратегії розвитку фірм малого бізнесу. Стратегії 

міжнародного розвитку фірми. 

Тема 2.2.2. Функціональні стратегії розвитку підприємства. 

Розробка та реалізація функціональних стратегій. Стратегія маркетингу. Фінансова стратегія. 

Інноваційна стратегія. Стратегія виробництва. Соціальна стратегія. Стратегія організаційних змін. 

Екологічна стратегія. Інвестиційне проектування як основа продуктової стратегії. Бізнес-проект – 

організаційне оформлення продуктової стратегії. 

Тема 2.2.3. Ризики в стратегічному управлінні розвитком підприємства. 

Поняття ризиків в стратегічному плануванні розвитку підприємства. Стратегічний аналіз ризиків 

підприємства. Процес виміру ризиків підприємства. Модель портфельного аналізу методом «Shell»-DPM. 

Матриця ADL / LC. Діловий комплексний аналіз. 

Тема 2.2.4. Контролінг в системі стратегічного управління підприємством. 

Зміст і функції контролінгу на підприємстві. Стратегічний і оперативний контролінг на 

підприємстві. Стратегія управління змінами в організації. Бюджетування  в процесі реалізації стратегії. 

Тема 2.2.5. Теорія і практика реалізації управління стратегічними альянсами. 

Формування і розвиток стратегічних альянсів. Класифікація стратегічних альянсів. Життєвий цикл 

стратегічних альянсів. Процес управління функціонуванням стратегічних альянсів. Система функціонування 

стратегічних альянсів. Стратегічне спрямування діяльності альянсів. 
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зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 


