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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на опанування принципами і методами стратегічного  управління в організації.  

Мета та цілі Розкриття теоретико-методологічних засад стратегічного управління, сучасних технологій, методів й інструментів стратегічного 
аналізу; набуття навиків проведення комплексного стратегічного аналізу на базі діючого диверсифікованого підприємства. 

Формат Лекції, практичні і семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – екзамен (7 семестр) 

Результати навчання 

Здатність до стратегічного управління організацією: аналізувати й структурувати проблеми організації, розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері стратегічного 
управління та забезпечувати умови їх реалізації, встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші напрямки 
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани 
 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції, практичні і семінарські заняття – 64 год., самостійна робота – 86 год. 

mailto:qvelid@ukr.net


Вимоги викладача 
Студент зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, готуватись до занять відповідно робочій програмі: працювати з 
джерелами інформації. У разі пропуску заняття надати викладачеві есе щодо пропущеної теми. Виконати та захистити 
індивідуальне завдання на основі матеріалів діючого підприємства. Без особистої присутності студента підсумковий контроль 
не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 Зміст стратегічного управління 
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Особливості бюджетування, довгострокового та стратегічного планування, 
відмінності стратегічного управління підприємством. Відмінні характеристики 
стратегічного управління підприємством в Японії, Західних та Європейських 
країнах. Перешкоди розвитку стратегічного управління підприємством в 
Україні. 

Тема 2 Сутність стратегії організації та підходи до її 
визначення 

Історія появи поняття «стратегія». Особливості визначень поняття «Стратегія» 
різними авторами. Приклади успішного застосування інвестиційних та 
конкурентних стратегій підприємствами різних країн світу. 

Тема 3 Основні етапи стратегічного управління. 
Формування місії підприємства 

Головне призначення місії як для внутрішніх, так зовнішніх груп людей 
Наведіть приклади місій різних підприємств та визначте їх відповідність 
необхідним вимогам формулювання. 

Тема 4 Другий етап стратегічного управління  – 
формулювання цілей 

Особливості цільового управління підприємством. Дослідження методів 
формування цілей. Переваги та недоліки SMART-характеристики. Порівняння з 
іншими технологіями визначення характеристик цілей. 

Тема 5 
Розробка стратегії – третій етап стратегічного 
управління. Аналіз зовнішнього середовища 
прямого та непрямого впливу 

Особливості й види ключових факторів конкурентоспроможності (та ключових 
факторів успіху) підприємства. Дослідження підходів до аналізу привабливості 
галузі. Переваги та недоліки PEST – аналізу та методу галузевої конкуренції. 

Тема 6 Розробка стратегії – третій етап стратегічного 
управління. Конкурентний аналіз 

Історія виникнення Space-аналізу. Його переваги та недоліки. 
Історія появи методу картирувания. Особливості побудови карти стратегічних 
груп.   

Тема 7 Розробка стратегії – третій етап стратегічного 
управління. Ситуативний аналіз підприємства 

Історія виникнення СВОТ (SWOT) аналізу. Його переваги та недоліки. 
Види мікрологістичних систем та їх значення в стратегічному управлінні 
підприємством. 

Тема 8 Розробка стратегії – третій етап стратегічного 
управління. Методи портфельного аналізу 

Історя виникнення матриці БКГ, моделі „продукт — ринок" І.Ансоффа та 
тривимірної матриці Д. Абеля. Історя виникнення матриці МакКінзі (матриця 
General Electric), моделей: Shell / DPM (матриці спрямованої політики), 
Хофера-Шендела; життєвого циклу Arthur D. Little. Приклади ефективного 
застосування моделі PIMS для західних підприємств та дослідження 
можливості застосування моделі підприємствами України. 

Тема 9 
Реалізація стратегічного плану – четвертий 
етап стратегічного управління. Стратегічний 
контроль  - п’ятий етап стратегічного 
управління 

Передумови виникнення концепції McKinsey 7S. Характеристика підходів до 
управління реалізацією стратегічних змін. Головні відмінності стратегічного й 
оперативного контролю 

Тема 10 Ефект синергії 
Особливості появи терміну «синергія». Дослідження методів визначення 
синергізму. Їх переваги та недоліки. Приклади позитивного та від’ємного 
синергізму на підприємствах. 



Тема 11 Збалансована система показників (balanced 
scorecard). 

Історія появи збалансованої системи показників. Головна відмінність від 
традиційної система управління ≪Du Pont≫. Приклади впровадження 
збалансованої системи показників на підприємствах. Аналіз переваг та 
недоліків існуючих збалансованих моделей оцінювання ефективності 
діяльності підприємства. 

Тема 12 Стратегічна карта цілей збалансованої 
системи показників 

Зв'язок збалансованої системи показників і стратегічної карти цілей із 
системою мотивації, бюджетуванням, організаційною структурою, культурою 
підприємства та іншими складовими. Модифікації «класичної» моделі 
збалансованої системи показників. 
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Етапи розвитку стратегічного управління. Десять шкіл стратегічного мислення. Стратегічні рішення (поняття та особливості). 
Фундаментальні відмінності стратегічних та оперативних рішень. Сутність «синергії» (види, приклади). Матриця Мс Kinsey (Мак 
Кинзи). Сутність стратегічного управління. «Стратегія» (визначення, види, вимоги). Приведіть  принципові відмінності 
стратегічного управління від оперативного. SWOT – аналіз. П’ять сил конкуренції (М.Портер). Матриця Ансоффа для визначення 
вектора росту. Матриця БКГ. Ланцюг цінностей організації. ПЕСТ - аналіз зовнішнього середовища. Матриця Артур де Літтл. 
Стратегічні карти цілей (визначення, сутність). Складова навчання та розвитку стратегічної карти цілей. Складова бізнес-процесів 
карти стратегічних цілей. Клієнтська складова стратегічної карти. Фінансова складова стратегічної карти. Техніка моделювання 
стратегічної карти. Задачі. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Засоби візуалізації: проектор, екран, доступ до мережі Інтернет 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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За кожну тему студент може отримати до 5 балів 
За виконання індивідуального завдання – до 40 балів 
 

 Теми 1-12 Індивідуальне 
завдання 

Сума 

Бали По 5 балів 40 100 
 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до дирекції інституту . 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 
 


