1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання
Найменування показників
заочна (дистанційна)
«Стратегічний менеджмент»
Курс
1
Семестр
1
Обсяг кредитів
4
Обсяг годин, в тому числі:
120
Аудиторні
12
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
108
Форма семестрового контролю
екзамен
2. Статус дисципліни: обов’язкова
3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання дисципліни є
оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного менеджменту та
практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління
діяльністю та розвитком підприємств.
Для досягнення мети поставлено такі основні завдання:
- 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.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
Освітніми компетентностями дисципліни «Стратегічний менеджмент» є
наступні:
Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність
до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань
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з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп'ютерні навички,
уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.
Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в
команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні
зобов'язання.
Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці,
дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись
до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність
працювати самостійно, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти
успіху.
Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій сучасного
цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, здатність системно
мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та
вирішувати проблеми на інноваційній основі.
Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом у
сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, уміння
аналізувати ситуацію на ринку, діяти відповідно до особистої та суспільної
вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.
Опанування
мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві навички соціальної
активності та функціональної грамотності.
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;
 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;
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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.

5. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для заочної/дистанційної форми навчання
Теми

Кількість годин, з них:

№

1

2
3

лекції семінар практ.
ські
Лаб. Зан.
заняття (ПЗ, ЛЗ)
Змістовий модуль 1. Теоретичні
основи стратегічного
менеджменту
Загальна характеристика стратегічного
менеджменту
Еволюція стратегічного управління
Конкурентні
стратегії

переваги

як

інд.
конс.
роб.
(ІКС)

сам. Примітка
роб.
студ.
(СРС)

У, ПК

1
1

основа

8

У, ПК
У, ПК, СР

2

Змістовий модуль 2 . Типи стратегій
розвитку бізнесу
4

Стратегії відносно продукту

8

У, ПК

5

Стратегії інтеграції

8

СР

6

Стратегії диверсифікації

10

У, ПК

7

Конкурентні стратегії підприємств

8

У, ПК

8

Міжнародні стратегії

8

1

1

Змістовий модуль 3 Функціональні
стратегії
9

Фінансова стратегія підприємства

1

10

У, ПК

10

Маркетингова стратегія підприємства

1

1

8

У, ПК

11

Стратегія виробництва

1

6

У, ПК

12

Кадрова стратегія

8

13

Інноваційна стратегія

4

14

Інвестиційна стратегія

СР

5

Змістовий модуль 4. Процес розробки
і реалізації стратегії
15

Аналіз середовища

16

Розробка місії та стратегічних цілей

17

Оцінка і вибір стратегії

18

Реалізація стратегії
Всього годин: 120

ПК

1

1

6

У, СР

6

У, ПК, КР

10
8

4

108

Форми контролю: усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка завдань для самостійної роботи – СР
реферат
6. Програма навчальної дисципліни
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]
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]
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,
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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]
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]
Тема 5. Стратегії інтеграції
Економічна сутність і мотиви інтеграції підприємств. Класифікація
стратегій інтеграції: за принципом об’єднання; за напрямом зростання і
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]
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]
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, підприємстваутсайдерів. Особливості конкурентних стратегій у різних галузях ринку.
Література [1–12; 19; 40]
Тема 8. Міжнародні стратегії
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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]
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
інансової 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]
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]
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 стратегії.
Оперативно-календарне планування в одиносерійному, серійному та масовому
виробництві.
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Література [1–12; 24; 33]
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]
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 підприємствінноваторів.
Література [1–12; 22; 29; 35]
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
інвестиційного ризику. Процес розробки стратегії реального інвестування.
Особливості процесу розробки стратегії фінансового інвестування.
Література [1–12; 27; 29; 36; 37]
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
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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]
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]
Тема 17. Оцінка і вибір стратегії
Усвідомлення поточної стратегії. Аналіз портфеля бізнесупідприємства.
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
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]
Тема 18. Реалізація стратегії
Завдання стадії реалізації стратегії. Функції вищого керівництва
приреалізації 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]
7. Контроль навчальних досягнень
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Відвідування
1
1
1
1
1
1
1
1
лекцій
Відвідування
1
1
1
1
1
семінарських
занять
Відвідування
практичних
занять
Робота на
10
1
10
1
10
семінарському
занятті
Робота на
практичному
занятті
Лабораторна
робота (в тому
числі допуск,
виконання,
захист)
Виконання
5
1
5
1
5
1
5
1
завдань для
самостійної
роботи
Виконання
25
1
25
1
25
1
25
1
модульної
роботи
Виконання
30
ІНДЗ
Разом
42
31
42
Максимальна кількість балів:
176:100=1,76. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,76 = загальна кількість
балів

максимальна
кількість
одиниць

Модуль 4

кількість
одиниць

максимальна
кількість
одиниць

Модуль 3

кількість
одиниць

максимальна
кількість
одиниць

Модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість
одиниць

Модуль 1

кількість
одиниць

Вид
діяльності
студента

Максимальна
кількість балів за
одиницю

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1

-

-

-

5

25

31
176
-

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, розрахунковографічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо)
№ з/п

1.
2.

Критерії оцінювання роботи
Формулювання мети і завдань роботи
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу

Максималь
на оцінка
(у балах)
3
5
11

3.

4.
5.

6.

Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних
джерел (наукових видань, навчальної літератури, періодичних
видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка
різноманітних точок зору, позицій, аргументів
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих
організацій, конкретних проблемних ситуацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід
до виконання ІНДЗ
Якість оформлення роботи
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4
4

2

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних
контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання)
No
з\п
1.

2.

3.

4.

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення
модульного контролю
студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні відповіді
на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань
теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь
системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну
позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання з
використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість
студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно,
правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових
категорій, не завжди належно (коректно) аргументує відповідь або
правильно відповідає лише на половину поставлених запитань,
тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням
комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів
студент має задовільний рівень знань теоретичного та нормативного
матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі,
допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не
завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь
на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає на
тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на
відповідну кількість балів
студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє
неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу,
неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою
відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання,
тощо.

кількість
балів
25 балів

15 балів

10 балів

0 балів

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів
Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам пропонуються
тестові завдання у кількості 25 запитань.
Види тестових завдань:
- із вибором однієї правильної відповіді;
- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;
- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;
- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по
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пам’яті;
- завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.
7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
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
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
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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
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
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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
7.3. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно
затвердженому кафедрою графіку. Ця діяльність спрямована на подальший
розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття ними
навичок наукових досліджень.
Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків:
 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення незрозумілого
матеріалу з дисципліни;
 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і
дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій
дисципліни.
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Екзамен
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю
1. Аналіз конкуренції та конкурентної позиції підприємства
2. Аналіз та оцінка загального стану підприємства
3. Аналіз факторів внутрішнього середовища
4. Аналіз факторів зовнішнього середовища
5. Бар'єри стратегічного планування
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6. Види стратегій
7. Визначення конкурентоспроможності підприємства
8. Використання матриці БКГ в стратегічному плануванні
9. Виробнича стратегія
10. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій
11. Головні відмінності стратегічного управління від стратегічного
планування
12. Головні чинники, що визначають СЗГ
13. ''Дерево цілей '' підприємства
14. Діагностика ''портфеля'' підприємства
15. Діловий комплексний аналіз (вплив ринкової стратегії на прибуток)
16. Етапи розвитку корпоративного планування
17. Завдання керівництва в процесі реалізації стратегії
18. Загальна характеристика сильних і слабких сторін підприємства, що
використовуються в SWOT-аналізі
19. Загальні зовнішні можливості та загрози, що використовуються в
SWOT-аналізі
20. Загальні конкурентні стратегії (лідирування на основі зниження витрат;
диференціація; фокусування)
21. Комбіновані стратегії
22. Контроль за реалізацією стратегії
23. Концепція підприємства як ''відкритої системи''
24. Маркетингова стратегія
25. Матриця «Життєвого циклу» підприємства
26. Матриця―привабливість –конкурентоспроможність (McKincey-General
Electric)
27. Матриця Ансоффа
28. Мета та принципи стратегічного планування
29. Місія, генеральна мета підприємства
30. Модель галузевої конкуренції М.Портера
31. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів
32. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному
плануванні (екстраполяції, експертні методи, методи моделювання)
33. Основні підходи до розуміння середовища організації
34. Основні фактори, що формують стратегічний рівень підприємства
35. Оцінка конкурентоспроможності товару
36. Передумови розвитку стратегічного управління на українських
підприємствах
37. Порівняльна характеристика етапів корпоративного планування
38. Порівняльна характеристика ''закритого'' і ''відкритого'' типу організації
39. ''Портфель'' підприємства
40. Послідовність формування стратегій підприємства
41. Прогнозування в системі стратегічного управління
42. Продуктово-товарні стратегії
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43. Проміжне середовище (прямого впливу)
44. Ресурсні стратегії
45. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій
46. Розробка стратегічного набору
47. Роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління
48. Складання стратегічного балансу та сутність SWOT -аналізу
49. Специфіка стратегічного менеджменту
50. Стратегічне лідерство і подолання опору змінам
51. Стратегічний аналіз виробничого потенціалу
52. Стратегічний аналіз постачальників
53. Стратегічний аналіз середовища
54. Стратегічний аналіз споживачів
55. Стратегічний аналіз товарів-замінників
56. Стратегія диверсифікації
57. Стратегія концентрації
58. Стратегія неспорідненої та конгломеративної диверсифікації
59. Стратегія переорієнтації
60. Стратегія управління персоналом
61. Стратегія фінансування
62. Сутність стратегії
63. Суть бюджетування
64. Суть довгострокового планування
65. Суть стратегічного менеджменту
66. Суть стратегічного планування
67. Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії підприємства
68.Фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегічного
набору
69. Функціональні стратегії
70. Особливості стратегічних рішень
7.6. Шкала відповідності оцінок

Оцін
ка в
балах

90 –
100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
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82 – 89

Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)

1–34

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
B
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
C виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
D
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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