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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів
дисципліни «Стратегічний менеджмент» розроблена для студентів, які
навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
освітньої програми «Адміністративний менеджмент».
Мета курсу
- оволодіння сучасними теоретичними основами
стратегічного менеджменту та практичними навичками прийняття стратегічних
рішень у процесі управління діяльністю та розвитком підприємств.
Завдання навчальної дисципліни:
 ознайомлення студентів із сутністю, основними поняттями і
категоріями стратегічного менеджменту, еволюцією підходів до формування
та реалізації стратегій в процесі стратегічного управління підприємствами;
 формування розуміння змісту процесів та технології стратегічного
менеджменту;
 визначення сутності та класифікації стратегій підприємства;
 засвоєння процесу стратегічного планування;
 набуття теоретичних знань із формування стратегічних цілей,
генерування стратегічних альтернатив, визначення стратегічної позиції
підприємства, питань управління стратегічними змінами у підприємстві;
 набуття практичних навичок з питань оцінки внутрішнього і
зовнішнього оточення, визначення стратегічних цілей, розробки стратегії,
формування стратегічного плану, організації стратегічного планування,
оцінки діючої стратегії, її контролю при впровадженні, мотивування
працівників в процесі реалізації стратегічних рішень.
В результаті вивчення курсу здобувачі 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;
 процес формування системи стратегій організації;
 особливостей стратегічного аналізу зовнішніх умов діяльності
однопрофільних і диверсифікованих компаній;
 сутності і змісту стратегічного аналізу внутрішнього стану організації
різновидів 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;
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 основ організації виконання стратегії;
 особливостей управління процесом реалізації стратегії підприємства;
уміти:
 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.
Підсумковий контроль з даної дисципліни проводиться у формі екзамену.
Міжпредметні зв’язки: основи менеджменту, теорія і практика
самоменеджменту, теорія організації, менеджмент організацій, комунікативний
менеджмент, ситуаційний менеджмент, психологія управління, комунікації в
організації, управління персоналом тощо.
Підсумковий контроль з даної дисципліни проводиться у формі екзамену.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Назва змістовної теми

№ зп

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного
менеджменту
Тема 1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту
Тема 2.

Еволюція стратегічного управління

Тема 3.

Конкурентні переваги як основа стратегії
Змістовий модуль 2 . Типи стратегій розвитку бізнесу

Тема 4.

Стратегії відносно продукту

Тема 5.

Стратегії інтеграції

Тема 6.

Стратегії диверсифікації

Тема 7.

Конкурентні стратегії підприємств

Тема 8.

Міжнародні стратегії
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Змістовий модуль 3 Функціональні стратегії
Тема 9.

Фінансова стратегія підприємства

Тема10. Маркетингова стратегія підприємства
Тема 11. Стратегія виробництва
Тема 12. Кадрова стратегія
Тема 13. Інноваційна стратегія
Тема 14. Інвестиційна стратегія
Змістовий модуль 4. Процес розробки і реалізації стратегії
Тема 15. Аналіз середовища
Тема 16. Розробка місії та стратегічних цілей
Тема 17. Оцінка і вибір стратегії
Тема 18. Реалізація стратегії
Всього годин: 120

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійного вивчення кожної теми
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного
менеджменту
Тема 1. Загальна характеристика стратегічного менеджменту
Сутність і основні категорії стратегічного управління. Порівняльна
характеристика стратегічного і нестратегічного управління. Зміст і структура
стратегічного менеджменту: аналіз середовища; визначення місії та стратегічних
цілей; вибір і оцінка стратегій; реалізація і контроль виконання стратегії. Рівні
розробки стратегії в організації. Взаємозв’язок корпоративної, ділової,
функціональної та операційної стратегій. Переваги і обмеження стратегічного
управління.
Література [1–4; 6; 8–10; 14; 35]
Контрольні запитання:
1. Яка основна особливість стратегічного менеджменту?
2. Розкрийте суть поняття «стратегія»
3. Які ви знаєте ключові гіпотези стратегічного управління?
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Тема 2. Еволюція стратегічного управління
Етапи розвитку стратегічного управління: бюджетування, довгострокове
планування, стратегічне планування, стратегічне управління. Наукові підходи до
визначення ролі та змісту стратегічного управління: дизайнерський, формальний,
аналітичний, підприємницький, навчальний, політичний, трансформаційний.
Становлення стратегічного менеджменту в Україні.
Література [1; 2; 14; 16; 18–20; 24; 35]
Контрольні запитання:
1. Які основні етапи розвитку стратегічного менеджменту?
2. Які особливості стратегічного управління в Україні?
Тема 3. Конкурентні переваги як основа стратегії
Сутність і роль конкурентних переваг у процесі стратегічного управління
підприємством. Види конкурентних переваг: лідерство за витратами,
диференціація товарів. Технологічні, виробничі, збутові, маркетингові,
професійні, організаційні та інші види конкурентних переваг. Методи аналізу
конкурентних переваг підприємств: SWOT, GAP, LOTS, PIMS, МcKinsey,
бенчмаркінг. Використання конкурентних переваг при розробці стратегії
розвитку підприємства.
Література [1–15; 21; 33]
Контрольні запитання:
1. Що таке конкурентні переваги?
2. Які ви знаєте методи аналізу конкурентних переваг?
3. Розкрийте зміст методу «SWOT-аналіз»
Змістовий модуль 2. Типи стратегій розвитку бізнесу
Тема 4. Стратегії відносно продукту
Стратегія низьких витрат. Зміст і умови застосування стратегії.
Класифікація витрат підприємства. Концепція “ланцюжка цінностей” М.
Портера. Шляхи зниження витрат. Переваги і обмеження стратегії низьких
витрат. Стратегія диференціації: сутність і умови застосування, напрями,
переваги і ризики. Стратегія фокусування (концентрації): сутність і умови
застосування, варіанти фокусування (концентрації). Переваги і ризики стратегії
фокусування.
Література [1–12; 23; 32; 40]
Контрольні запитання:
1. За яких умов застосовується стратегія низьких витрат?
2. Які існують шляхи зниження витрат?
3. Що таке стратегія диференціації?
Тема 5. Стратегії інтеграції
Економічна сутність і мотиви інтеграції підприємств. Класифікація
стратегій інтеграції: за принципом об’єднання; за напрямом зростання і
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об’єднання; за бажанням учасників тощо. Організаційні форми інтеграції
підприємств: картельного типу, договірні, статутні, інституційні. Стратегічні
альянси. Переваги і недоліки стратегії інтеграції.
Література [1–12; 18; 23; 32]
Контрольні запитання:
1. Яка основна мета інтеграції підприємств?
2. Які основні ознаки класифікації стратегій інтеграції?
Тема 6. Стратегії диверсифікації
Економічна сутність і умови проведення диверсифікації. Типи стратегій
диверсифікації. Особливості профільної, непрофільної, транснаціональної
диверсифікації. Способи проникнення в іншу галузь. Проблема подолання
галузевих бар’єрів при диверсифікації. Стратегічні підходи до управління
диверсифікованою компанією. Переваги і недоліки стратегії диверсифікації.
Література [1–12; 23; 31; 36]
Контрольні запитання:
1. Що таке стратегія диверсифікації та які її основні типи?
2. За яких умов застосовують стратегію диверсифікації?
Тема 7. Конкурентні стратегії підприємств
Економічна сутність конкуренції. Конкурентні ринкові моделі: чиста
(вдосконалена) конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, чиста
монополія. Конкурентні стратегії підприємств залежно від стадії розвитку
галузевого ринку. Стратегії на нових, зрілих і неперспективних галузевих
ринках. Конкурентні стратегії підприємств залежно від частки галузевого ринку.
Стратегії
лідерів,
підприємств-переслідувачів
лідерів,
послідовників,
підприємств-аутсайдерів. Особливості конкурентних стратегій у різних галузях
ринку.
Література [1–12; 19; 40]
Контрольні запитання:
1. Охарактеризуйте конкурентні ринкові моделі
2. Які конкурентні стратегії застосовує підприємство залежно від стадії
розвитку конкурентного ринку?
Тема 8. Міжнародні стратегії
Економічна сутність і роль зовнішньоекономічної діяльності в розвитку
підприємств. Вплив зовнішньоекономічної політики держави на стратегію
підприємств. Мотиви виходу на міжнародні ринки. Типи міжнародних стратегій
підприємств: стратегії непрямого і прямого експорту; стратегія ліцензування;
стратегія прямого інвестування; стратегія створення спільного підприємства.
Багатонаціональна стратегія. Глобальна стратегія. Ризики виходу на зарубіжні
ринки.
Література [1–12; 21; 32; 34]
Контрольні запитання:
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1. Яким чином зовнішньоекономічномічна політика держави впливає
на вибір стратегії підприємством?
2. Які основні мотиви виходу підприємства на міжнародний ринок?
Змістовий модуль 3. Функціональні стратегії
Тема 9. Фінансова стратегія підприємства
Економічна сутність, роль і принципи розробки фінансової стратегії.
Фактори, що впливають на фінансову стратегію підприємства. Складові
фінансової стратегії. Етапи процесу розробки і реалізації фінансової стратегії.
Система операційних фінансових стратегій: стратегії управління активами;
стратегії управління капіталом; стратегії управління грошовими потоками;
стратегії управління фінансовими ризиками; стратегія антикризового
фінансового управління.
Література [1–12; 35; 41]
Контрольні запитання:
1. Які фактори впливають на фінансову стратегію підприємства?
2. Який механізм розробки фінансової стратегії?
Тема 10. Маркетингова стратегія підприємства
Економічна сутність і роль маркетингу в стратегічному управлінні
підприємством. Типи маркетингових стратегій: за характером ринкового попиту;
за особливостями продукції та послуг. Стратегії сегментації ринку. Комплекс
маркетингу як основа стратегії продукту. Товарна стратегія підприємства. Зміст
та особливості марочної стратегії. Використання підприємством цінових
стратегій. Збутова стратегія підприємства. Комунікаційна стратегія
підприємства, її елементи. Порядок розробки і реалізації маркетингової стратегії.
Література [1–12; 23; 32; 34; 35]
Контрольні запитання:
1. Яку роль виконує маркетинг у стратегічному плануванні?
2. Які ви знаєте стратегії сегментації ринку?
Тема 11. Стратегія виробництва
Сутність, зміст виробничої стратегії, її зв’язок із загальною стратегією
розвитку підприємства та іншими функціональними стратегіями. Завдання, що
вирішуються у межах виробничої стратегії. Стратегічні цілі у сфері виробництва.
Економічне обґрунтування виробничої стратегії. Варіанти виробничої стратегії.
Стратегія використання наявного виробничого потенціалу. Стратегія створення
нового виробництва. Стратегія змін у технологічному процесі. Стратегія
відновлення організації виробничого процесу. Стратегія підвищення якості
продукції. Стратегія матеріально- технічного постачання. Стратегія управління
запасами. Стратегія підвищення продуктивності виробництва. Фактори, що
впливають на вибір стратегії виробництва. Процес реалізації виробничої
8

стратегії. Оперативно-календарне планування в одиносерійному, серійному та
масовому виробництві.
Література [1–12; 24; 33]
Контрольні запитання:
1. Який зміст виробничої стратегії?
2. Перерахуйте стратегічні цілі у сфері виробництва
Тема 12. Кадрова стратегія
Сутність і роль кадрової стратегії у розвитку підприємства. Взаємозв’язок
кадрової політики, кадрової стратегії та корпоративної стратегії підприємства.
Завдання і зміст кадрової стратегії. Внутрішні та зовнішні фактори, що
впливають на кадрову стратегію підприємства. Персонал як об’єкт стратегічного
управління. Типи кадрових стратегій залежно від бізнес-стратегії, темпів і стадії
розвитку підприємства. Операційні кадрові стратегії: набору і відбору персоналу;
оцінювання й атестації персоналу; оплати праці; стимулювання персоналу;
формування соціальних відносин; скорочення персоналу. Ефективність кадрової
стратегії. Інструменти реалізації кадрової стратегії.
Література [1–12; 24; 33]
Контрольні запитання:
1. Яка роль кадрової політики у розвитку підприємства?
2. Розкрийте зміст кадрової стратегії
Тема 13. Інноваційна стратегія
Сутність, зміст і особливості інноваційної стратегії, її зв’язок з
корпоративною та функціональними стратегіями підприємства. Завдання
інноваційної стратегії. Фактори, що впливають на інноваційну стратегію
підприємства. Типи інноваційних стратегій: за напрямами нововведення; за
цілями і темпами розвитку підприємства; за витратами на розробку нової
продукції та за її якістю. Стратегія першопроходця. Патентно-ліцензійна
стратегія підприємства. Процес розробки і реалізації інноваційної стратегії.
Механізми активації інноваційного потенціалу персоналу. Організаційні форми
підприємств-інноваторів.
Література [1–12; 22; 29; 35]
Контрольні запитання:
1. Яке основне завдання інноваційної стратегії?
2. Які існують типи інноваційних стратегій?
Тема 14. Інвестиційна стратегія
Економічна сутність інвестиційної стратегії, її зв’язок з фінансовогосподарською діяльністю підприємства. Особливості інвестиційної стратегії.
Типи інвестиційних стратегій: за об’єктами розміщення капіталу; за цілями
формування інвестиційного прибутку; за характером участі в інвестиційному
процесі; за схемами фінансування інвестиційних проектів; за рівнем
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інвестиційного ризику. Процес розробки стратегії реального інвестування.
Особливості процесу розробки стратегії фінансового інвестування.
Література [1–12; 27; 29; 36; 37]
Контрольні запитання:
1. Яка економічна сутність інвестиційної стратегії?
2. Який існує механізм розробки інвестиційної стратегії?
Змістовий модуль 4. Процес розробки і реалізації стратегії
Тема 15. Аналіз середовища
Аналіз макрооточення підприємства: політичних, економічних, соціальних,
технологічних факторів. Аналіз галузевого ринку підприємства. Система
економічних показників галузі. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера.
Аналіз рушійних сил змін галузевого ринку. Визначення зовнішніх можливостей
і загроз для підприємства. Аналіз внутрішнього середовища підприємства.
Напрями внутрішнього аналізу: потенціалу персоналу; ефективності управління;
виробництва; фінансового стану; маркетингової діяльності; організаційної
культури. Порівняльна оцінка витрат за основними видами діяльності.
Визначення сильних і слабких сторін підприємства. Методи аналізу середовища:
метод SWOT; матриця можливостей; матриця загроз. Прогнозування в системі
стратегічного управління.
Література [1–12; 21; 33]
Контрольні запитання:
1. Що включає в себе аналіз макросередовища?
2. Які методи аналізу середовища ви знаєте?
Тема 16. Розробка місії та стратегічних цілей
Сутність місії та її значення для визначення пріоритетів розвитку
підприємства. Зміст місії та вимоги щодо її формулювання. Фактори, що
впливають на процес розробки місії. Особливості місії для малих і великих
підприємств, комерційних і некомерційних організацій. Стратегічні цілі
підприємства, їх види, ієрархія. “Дерево цілей” підприємства. Вимоги до
стратегічних цілей. Методи визначення стратегічних цілей.
Література [1–12; 21; 37; 38]
Контрольні запитання:
1. Наведіть приклади місії відомих підприємств
2. У чому полягає особливість місії для малих підприємств?
Тема 17. Оцінка і вибір стратегії
Усвідомлення поточної стратегії. Аналіз портфеля бізнесу підприємства.
Критерії виділення і характеристики стратегічних бізнес-одиниць. Класифікація
стратегічних бізнес-одиниць. Технології застосування матриць “зростання –
частка ринку” БКГ, “зростання ринку – конкурентні позиції підприємств” А.
Томпсона і А. Дж. Стрікленда, “товари – ринки” І. Ансоффа, “привабливість
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галузі - конкурентна позиція в ній” General Electric/MсKinsey. Вибір нової
стратегії розвитку. Фактори, що впливають на вибір нової стратегії. Параметри
оцінки розробленої стратегії.
Література [1–12; 31; 33]
Контрольні запитання:
1. Що таке портфель бізнесу?
2. Які основні критерії вибору нової стратегії?
Тема 18. Реалізація стратегії
Завдання стадії реалізації стратегії. Функції вищого керівництва при
реалізації стратегії, реорганізація структури управління. Перерозподіл усіх
видів ресурсів: фінансових, кадрових, інформаційних, матеріальних.
Формування організаційної культури, що підтримує нову стратегію. Подолання
опору стратегічним змінам. Стилі проведення стратегічних змін. Комплексне
забезпечення реалізації стратегії: методичне, ресурсне, інформаційне, правове.
Завдання, напрями та етапи проведення стратегічного контролю. Визначення
показників, аналіз та оцінювання результатів, проведення коригуючих дій.
Література [1–12; 26; 32; 38]
Контрольні запитання:
1. Яке основне завдання проведення стратегічного контролю?
2. Який механізм реалізації стратегії?
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої є
поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Стратегічний менедмент».
Варіант контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера
своєї залікової книжки (див. таблицю).
Остання цифра номера залікової 1
2 3
4
5
6
7
8
9 0
книжки студента
Номер варіанту контрольної
1
2 3
4
5
6
7
8
9 10
роботи
Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою курсу, що
зумовлює таку послідовність роботи:
 вибір варіанту, що містить два теоретичних завдання;
 ознайомлення з рекомендованою літературою;
 написання та оформлення роботи.
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими вимогами:
- обґрунтування вибраної теми;
- опрацювання відповідної літератури;
- наявність авторського розділу;
- наявність списку використаної літератури.
Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. У теоретичних
питаннях цитати та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати
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посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку
використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно
подавати у тексті контрольної роботи у квадратних дужках, наприклад [17, с. 24],
17 – це порядковий номер джерела у списку літератури, а 24 – сторінка із
вказаного джерела.
Контрольна робота має складатися із вступу (актуальність проблеми, мета,
завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття),
висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – до 25
машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями
(верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.).
Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є
розкриття суті питань, а не кількість сторінок.
В кінці роботи студент ставить підпис та дату закінчення виконання
контрольної роботи.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
Основи стратегії і тактики управління персоналом
Варіант 2
Теоретично-метологічні засади стратегічного менеджменту
Варіант 3
Стратегічний аналіз у системі управління
Варіант 4
Інформаційно-аналітичне
забезпечення
стратегічної діяльності керівників мікрорівня

як

фактор

удосконаленя

Варіант 5
Організаційно-політичні й економічні засади стратегічного управління
Варіант 6
Проблеми взаємозв’язку стратегічних цілей організації, кадрової політики і
стратегії кадрового менеджменту
Варіант 7
Самоменеджмент як засіб стратегічного розвитку людських ресурсів
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Варіант 8
Стратегічні аспекти антикризового управління виробництвом
Варіант 9
Моделі стратегічного менеджменту Дж. Томпсона, Ф. Девіда. Модель
стратегічного процесу Р. Лінча
Варіант 10
Основи стратегії і тактики управління персоналом в кризових умовах
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

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
13

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
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність та особливості стратегічного управління
2. Підходи до визначення ролі стратегічного управління в діяльності
організації
3. Зміст і структура стратегічного управління
4. Конкурентні переваги: поняття, види, використання
5. Методи аналізу конкурентних переваг
6. Бенчмаркінг як метод аналізу конкурентних переваг
7. Етапи розвитку стратегічного менеджменту
8. “Стратегічна піраміда”: рівні розробки стратегії в корпорації
9. Особливості стратегічного управлінняпідприємств в умовах економіки
України
10. Стратегія низьких витрат: зміст, необхідні ринкові умови, ризики
11. Концепція “ланцюга цінностей” М. Портера
12. Шляхи зменшення витрат у діяльності підприємства
13. Стратегія диференціації: зміст, необхідні ринкові умови, ризики для
підприємства
14. Варіанти стратегії диференціації
15. Стратегія фокусування (спеціалізації): зміст, необхідні ринкові умови,
ризики
16. Варіанти стратегії фокусування (спеціалізації)
17. Сутність і зміст стратегії інтеграції підприємства
18. Види стратегії інтеграції підприємства
19. Організаційні форми інтеграції підприємств
20. Картельні об’єднання як організаційна форма інтеграції підприємств
21. Договірні об’єднання як організаційна форма інтеграції підприємств
22. Статутні об’єднання як організаційна форма інтеграції підприємств
23. Стратегічні альянси як організаційна форма інтеграції підприємств
24. Зміст і особливості застосування стратегії диверсифікації підприємства
25. Стратегія профільної диверсифікації підприємства
26. Стратегія непрофільної диверсифікації підприємства
27. Способи проникнення в іншу галузь. Проблема подолання галузевих
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бар’єрів
28. Конкурентні стратегії підприємств-лідерів
29. Конкурентні стратегії підприємств-переслідувачів
30. Конкурентні стратегії підприємств-послідовників
31. Конкурентні стратегії підприємств-аутсайдерів
32. Стратегії підприємств на перспективному галузевому ринку
33. Стратегії підприємств на зрілому галузевому ринку
34. Стратегії підприємств на неперспективному галузевому ринку
35. Сутність, мотиви і особливості застосування міжнародних стратегій
підприємств
36. Міжнародні стратегії прямого та непрямого експорту
37. Міжнародна стратегія ліцензування
38. Міжнародна стратегія прямого інвестування
39. Глобальна міжнародна стратегія
40. Багатонаціональна міжнародна стратегія
41. Типи, зміст і взаємозв’язок функціональних стратегій підприємств
42. Зміст, особливості розробки і реалізації фінансової стратегії
підприємства
43. Типи фінансових стратегій підприємства
44. Місце і роль маркетингу в стратегічному управлінні підприємством
45. Типи маркетингових стратегій
46. Процес розробки і реалізації маркетингової стратегії
47. Товарна стратегія підприємства
48. Зміст та особливості використання підприємством цінових стратегій
49. Зміст та особливості марочної стратегії підприємства
50. Збутова стратегія підприємства
51. Комунікаційна стратегія підприємства, її елементи
52. Комплекс маркетингу як основа стратегії продукту
53. Зміст, роль і особливості розробки виробничої стратегії підприємства
54. Варіанти виробничої стратегії підприємства
55. Роль і особливості кадрової стратегії підприємства
56. Типи кадрових стратегій організацій
57. Зміст і особливості інноваційної стратегії підприємства
58. Варіанти інноваційних стратегій
59. Сутність і особливості інвестиційної стратегії
60. Типи інвестиційних стратегій
61. Процес розробки і реалізації інвестиційної стратегії
62. Типи стратегій розвитку бізнесу
63. Аналіз середовища як початковий процес стратегічного управління
64. Зміст і методи аналізу макрооточення організації при розробці стратегії
65. Аналіз галузевого ринку при розробці стратегії
66. Модель п’яти сил конкуренції М. Портера
67. Аналіз внутрішнього середовища організації при розробці стратегії
68. Методи проведення стратегічного аналізу середовища
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69. Сутність, роль і порядок розробки місії організації
70. Система стратегічних цілей підприємства
71. Процес оцінювання і вибору стратегії
72. Стратегічний портфель підприємства
73. Матричний аналіз портфеля бізнесу підприємства
74. Використання матриці БКГ при виборі стратегії
75. Використання матриці І. Ансоффа при виборі стратегії
76. Використання матриці General Electric/McKinsey при виборі стратегії
77. Діяльність менеджерів на стадії реалізації стратегії
78. Організаційна структура як об’єкт стратегічного управління
79. Організаційна культура як об’єкт стратегічного управління
80. Стратегічні переваги і недоліки лінійної організаційної структури
управління
81. Стратегічні переваги і недоліки лінійно-функціональної організаційної
структури управління
82. Стратегічні переваги і недоліки функціональної організаційної
структури управління
83. Стратегічні переваги і недоліки дивізіональної організаційної
структури управління
84. Стратегічні переваги і недоліки матричної організаційної структури
управління
85. Стратегічні переваги і недоліки конгломератної організаційної
структури управління
86. Порядок приведення організаційної структури управління відповідно
до стратегії розвитку
87. Комплексне забезпечення процесу реалізації стратегії
88. Зміст, напрями і методи проведення стратегічного контролю
89. Прогнозування у системі стратегічного управління
90. Фактори, що впливають на вибір стратегії підприємства
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