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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 3 

семестрі) 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою викладання дисципліни є оволодіння 

сучасними теоретичними основами 

стратегічного управління промисловим 

підприємством 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 промисловими підприємствами; 

- формування розуміння змісту процесів та 

технології стратегічного управління 

промисловим підприємством; 

- визначення сутності та класифікації 

стратегій підприємства; 

- засвоєння процесу стратегічного 

планування; 

- набуття теоретичних знань з 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. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 2 Здатність встановлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р 5 Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах; 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Тема 1. Вступ до стратегічного управління промисловим підприємством 

Сутність стратегічного управління промисловим підприємством та передумови його 

виникнення. Предмет та об’єкт стратегічного управління. Місце стратегічного 

менеджменту в системі управління організацією. Задачі стратегічного управління. 

Основні поняття в стратегічному менеджменті: місія, мета, ціль, стратегія, стратегічні 

рішення, конкурентні переваги, стратегічний потенціал організації, стратегічна одиниця 

бізнесу, портфель стратегій підприємства. Еволюція розвитку теорії та практики 

стратегічного управління: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне 

планування, стратегічний менеджмент. Передумови розвитку стратегічного управління на 

українських підприємствах. 

 

Тема 2. Процес стратегічного управління промисловим підприємством: сутність та 

складові 

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством. 

Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних рішень. 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічний аналіз середовища; обґрунтування 

цілей розвитку підприємства; оцінка та вибір альтернатив розвитку підприємства; 

формування портфеля стратегій підприємства; процес реалізації стратегії (формування 

системи відповідальності, оцінка та контроль впровадження). Типи стратегічного 

управління: характерні особливості, умови застосування. 

 

Тема 3. Середовище діяльності організації та його стратегічний аналіз 

Поняття організації як «відкритої систем». Поняття середовища організації: особливості 

(невизначеність, складність, динамізм), структура. Складові елементи зовнішнього 

середовища: економічні, політичні, правові, соціально-культурні, природні, географічні, 

технологічні. Поняття проміжного середовища організації. Модель галузевої конкуренції 

за М. Портером. Інструментарій аналізу середовища діяльності організації: 



матриця SWOT, матриця можливостей, матриця загроз, матриця профілю 

середовища, PEST- аналіз. Поняття внутрішнього середовища організації. Алгоритм 

стратегічного аналізу внутрішнього середовища організації: напрямів розвитку бізнесу, 

функціональних підсистем, основних структурних підрозділів, бізнес-процесів організації. 

SNW-підхід до аналізу внутрішніх ресурсів організації. Аналіз досягнутого рівня і 

перспектив розвитку колективу, виходячи з його стратегічної позиції. Фінансово-

економічний аналіз в системі стратегічного аналізу підприємства. Сценарне планування: 

процес та ефективність. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 4. Формування стратегічних цілей підприємства 

Поняття місії як філософії існування організації: роль в управлінському процесі, 

особливості та правила визначення. Система цілей підприємства. Ієрархія цілей. 

Класифікація цілей підприємства. Вплив зовнішнього середовища та внутрішніх чинників 

на формування цілей стратегічного розвитку підприємства. Методи формування і аналізу 

цілей. Критерії оцінки стратегічних цілей організації (циклічність, рівень соціально-

економічного розвитку, екологічного впливу, ресурсозбереження, темпи росту, новизна 

технології, тривалості життєвого циклу попиту і технологій, конкурентоспроможності). 

Система стратегічних цільових пріоритетів: сутність, значення та критерії визначення. 

 

Тема 5. Система стратегій підприємства 

Сутність та класифікація стратегій в теорії управління. Корпоративний, бізнесовий та 

функціональний рівень стратегії. Види стратегій розвитку бізнесу. Послідовність 

формування стратегій підприємства. Стратегічний набір організації та вимоги до нього. 

Коригування стратегічного набору. Стратегічна прогалина. Загальні, загальноконкурентні, 

продуктово-товарні, ресурсні та функціональні стратегії. Можливі проблеми та 

обмеження на шляху досягнення стратегій. Поняття стратегічної піраміди. Методи оцінки 

стратегії. Фактори, що впливають на визначення загальної стратегії розвитку 

підприємства. Зв’язок загальних стратегій з життєвим циклом підприємства. 

Послідовність формування стратегій підприємства за А. Томпсоном: стратегія 

зростання, підтримки (стабілізації), реструктуризації, скорочення діяльності, ліквідації, 

комбінації стратегій (для поліпродуктових фірм). Загальноконкурентні стратегії за 

М.Портером: лідирування на основі зниження витрат (цін), диференціації та фокусування. 

Основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій. Види стратегій залежно від 

позицій підприємства у галузі. Загальні переваги конкурентних стратегій. Підходи до 

розробки продуктово-товарних стратегій. Еволюція продуктових стратегій. Ринкові та 

виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій. Портфель підприємства. 

Діагностика портфеля підприємства. Стратегії: концентрації, диверсифікації (спорідненої, 

неспорідненої, конгломеративної), переорієнтації, зменшення, комбіновані. Концепція 

створення та реалізації продуктово-товарної стратегії. 

 

Тема 6. Методи та інструменти портфельного аналізу 

Мета й основні етапи портфельного аналізу. Побудова матриць і моделей різного типу для 

аналізу та оцінки окремих бізнес-напрямків діяльності підприємства: росто-дольова 

матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group – матриця BCG), 9-

секційна матриця ―МсКіncey-General Electric, матриця (Hofer-Arthur D.Little) ― балансу 

життєвих циклів. Матриця Ансоффа та тривимірна схема Абеля, діловий комплексний 

аналіз (проект PIMS).  
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