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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Курс  “Стратегічне  управління”  входить  до  програми  підготовки 
спеціалістів  вищої  кваліфікації.  Він  пов’язаний  з  управлінськими, 
економічними, технологічними й іншими курсами, оскільки розроб
ка  та  реалізація  стратегій  мають  комплексний  характер,  є  творчим 
синтезом  теорії  управління,  мистецтва  та  досвіду  управлінської 
діяльності.

Мета дисципліни “Стратегічне управління” — допомогти студен
там здобути теоретичні знання в галузі стратегічного управління ор
ганізаціями, набути навичок і оволодіти вміннями виконувати функ
ціональні обов’язки управлінського персоналу стратегічного рівня.

Дисципліна  ґрунтується  на  теоретичних  положеннях  теорії  уп
равління, теорії діяльності, теорії мислення, макроекономіки, страте
гічного маркетингу, міжнародних відносин, психології управління.

Предмет дисципліни — діяльність управлінців стратегічного рів
ня управління організацією.

Запропоновану дисципліну вивчають як спеціальний курс “Стра
тегічне управління” у вищих навчальних закладах, навчальних цен
трах та  інститутах підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 
третьому та четвертому рівнях вищої (зокрема, післядипломної) ос
віти на факультетах і відділеннях управлінських спеціальностей.

Завдання вивчення дисципліни:
• сприяти  розумінню  студентами  сутності  та  соціальної  значу

щості  стратегічного  управління  в  сучасних  умовах,  місця  й 
ролі  курсу  в  системі  управління  та  у  формуванні  якостей  ме
неджера;

• допомогти  розвивати  фахові  якості  відповідно  до  службового 
статусу в ієрархії управління;

• засвоїти методологічні засади стратегічного управління, а також 
набути навичок використання соціальних і психологічних тех
нологій стратегічного управління;

• ознайомити  студентів,  які  самостійно  вивчають  курс  “Страте
гічне управління”, з основними завданнями та змістом цієї дис
ципліни, особливостями освоєння, літературою з теорії та прак
тики стратегічного управління на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни “Стратегічне управління” сту
дент має знати:

• предмет, завдання та зміст дисципліни “Стратегічне управління”;
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• теоретикометодологічні, організаційноекономічні засади стра
тегічного управління;

• історію  становлення,  розвиток  і  закономірності  послідовних 
трансформацій стратегічного управління;

• логікопсихологічні  та  методологічні  засади  стратегічного  уп
равління;

• філософськоонтологічні засади стратегічного управління;
• об’єктивні та суб’єктивні потреби в упровадженні стратегічного 

управління й особливості освоєння курсу;
• основи організації процесу стратегічного управління;
• технології та методи стратегічного управління;
• особливості  стратегічного  управління  в  умовах  глобалізації, 

масової культури та використання електроннообчислювальної 
техніки;

• створення та послідовність роботи з розробки й реалізації стра
тегій організації;

• вимоги, що висуваються до персоналу управління стратегічного 
рівня;

• джерела формування можливостей розвитку конкурентних пе
реваг організації;

уміти:
• застосовувати  знання  основ  стратегічного  управління  й  аналі

зу стратегій розвитку конкуретних переваг організації в межах 
корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації;

• виконувати стратегічний аналіз місця та ролі організації на рин
ку;

• використовувати  методи  обґрунтування  стратегічних  управ
лінських рішень;

• застосовувати  знання  з  маркетингу,  стратегічного  управління 
кадрами, фінансами тощо для розробки стратегії організації та її 
реалізації;

• управляти розробкою стратегії та політики організації;
• координувати  діяльність  усіх  служб  і  підрозділів  організації  в 

галузі ефективного стратегічного управління;
ознайомитися:
• із сучасними концепціями стратегічного управління;
• з  методами,  техніками,  технологіями,  використовуваними  пе

редовими  школами  стратегічного  управління  для  підготовки 
керівників;
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• з  тенденціями  розвитку  та  проблемами  стратегічного  управ
ління;

• з технологіями розвитку стратегічного мислення.
Досягти  мети  вивчення  навчальної  дисципліни  (для  кваліфіка

ційного рівня “спеціаліст” і “магістр”) можна завдяки активізації мис
лення  студентів,  самостійному  опрацюванню  ними  рішень  у  галузі 
стратегічного  управління,  постійній  взаємодії  суб’єктів  навчання — 
студентів, слухачів і викладачів — за допомогою прямих і зворотних 
зв’язків,  творчому  мисленню.  Програмою  передбачено  наявність  у 
студентів базової освіти, тобто в процесі підготовки фахівців важливі 
не лише знання як такі, а й здатність мислити під час виконання за
вдань, уміння застосовувати здобуті знання. Це потребує від виклада
чів володіння складною технікою управління мисленням студентів, 
уміння  створювати  проблемні  ситуації  та  стимулювати  їхню  пізна
вальну активність.

Для  виконання  завдань,  передбачених  програмою,  використову
ють  такі  методи  активного  навчання:  проблемні  лекції,  семінари  та 
тематичні дискусії, контрольні й випускні роботи, імітаційні вправи, 
аналіз ситуацій, розігрування ролей, ділові ігри, організаційнодіяль
нісні  ігри.  Тематику  занять  можна  уточнювати  відповідно  до  рівня 
підготовки та спеціалізації студентів. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“СТРАТЕГІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
стратегічного управління

1 Основні поняття теорії стратегічного управління
2 Історична трансформація теорії та практики стратегічного 

управління
� Логікопсихологічні і методологічні засади стратегічного 

управління
4 Філософськоонтологічні засади стратегічного управління
� Теоретикодіяльнісні й теоретикорозумові засоби 

стратегічного управління
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1 2
Змістовий модуль II. Організаційно-політичні й економічні 
засади стратегічного управління

� Адміністративнодержавне (політичне) стратегічне 
управління

7 Стратегічне управління соціальнокультурною сферою 
(духовним виробництвом) 

8 Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним 
виробництвом)
Змістовий модуль III. Організація стратегічного управління 
компанією

9 Стратегічний аналіз діяльності компанії
10 Розробка стратегічного управлінського рішення
11 Основи організації стратегічного управління компанією 
12 Стратегії компаній. Сутність і класифікація. 

Підходи до стратегічного вибору
1� Стратегічне планування діяльності компанії

Змістовий модуль IV. Стратегічне управління 
в міжнародному бізнесі

14 Стратегії в міжнародному бізнесі 
1� Особливості функціональних стратегій і моделей 

стратегічного управління в галузі міжнародного бізнесу

1� Особливості стратегічного аналізу в міжнародному бізнесі
Змістовий модуль V. Основи практичного освоєння 
стратегічного управління організацією 

17 Реалізація стратегій
18 Розробка стратегії підприємства, що діє за кризових умов 

(ділова гра)
Разом годин: 108
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“СТРАТЕГІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
стратегічного управління

Тема 1. Основні поняття теорії стратегічного управління 

Поняття: стратегія, стратегічна мета, стратегічний вибір, страте
гічний процес, стратегічний механізм тощо. Поняття зовнішнього та 
внутрішнього середовища, цілі та місії організації. Стратегічне уп
равління як процес взаємодії організації з її оточенням. Стратегічне 
управління як галузь наукових знань.

Поняття  закону,  принципу,  методу  в  теорії  стратегічного  уп
равління.  Зміст  і  взаємозв’язок  основних  категорій  стратегічного 
управління: закон, принцип, метод, мета, місія, потенціал організа
ції, стратегія, конкурентоспроможність тощо. Класифікація страте
гій. Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівницт
ва організації. 

Основні  принципи  стратегічного  управління  (обґрунтований  і 
свідомий добір цілей  і стратегій, пошук нових форм  і видів діяль
ності,  співвіднесення  внутрішнього  та  зовнішнього  середовища 
організації, індивідуалізація обраних стратегій, розподіл завдань за 
рівнями управління). Завдання стратегічного управління (розвиток 
стратегічного бачення та місії компанії, визначення мети, створення 
стратегії, реалізація стратегії, оцінка діяльності, аналіз нових напря
мів, унесення корективів).

Поняття управлінського циклу й цілісності в діяльних системах. 
Поняття інформації, аналітики. Інформаційноаналітичне забезпе
чення як фактор в удосконаленні стратегічної діяльності керівників 
макрорівня.  Стратегічна  аналітика,  стратегічний  аналіз  і  синтез  у 
стратегічному управлінні.

Стратегічне управління як галузь науки та практики управління, 
що розвивається. Актуальність розвитку стратегічного управління 
в сучасній дійсності.

Поняття  глобалізації.  Поняття  масової  культури.  Роль  і  особ
ливості  стратегічного  управління  в  умовах  глобалізації  й  масової 
культури. Поняття еліти суспільства. Стратегічна роль управлінсь
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кої  еліти  в  управлінні  сучасними  соціальноекономічними  систе
мами. 

Стратегічний парадокс в управлінні дієвими системами. Критика 
теорії та практики стратегічного управління. Основні аргументи.

Література [��; �8; 102–10�; 1�4; 1�7]

Тема 2. Історична трансформація теорії та практики 
стратегічного управління

Історія  розвитку  теорії  та  практики  стратегічного  управління 
Сходу.  Зміст  дисципліни  “Стратегічне  управління”,  її  структура, 
особливості вивчення. Парадигма давнього військового мистецтва. 
Розуміння стратегічного управління в трактатах Суньцзи, Уцзи та 
ін. Соціальні механізми, що призводять до конфліктності в суспіль
стві. Теорія та практика кризового управління. Вплив даосизму та 
конфуціанства на практику стратегічного управління. “Канон прихо
ваних знаків”, “Дао де цзин”, “Книга змін” — концептуальні засади 
розробки й реалізації стратегій. Розуміння ролі освіти в суспільстві 
для розв’язання стратегічних проблем. Взаємозв’язок лаоського сві
тогляду та стратегії “мистецтва війни”.

Стратагеми як форми стратегічного управління в дипломатії та 
бізнесі. Поняття стратагемності мислення (“мистецтва хитрості”).

Взаємозв’язок стратегічного управління та японського дзенбуд
дизму. Синтоїзм як основа японського мислення (фетишизм, жінко
ненависництво, відданість конкретним людям, священні церемонії, 
ієрархічність і авторитаризм тощо).

Історія розвитку теорії та практики стратегічного управління За
ходу. Досвід стратегічного управління Стародавнього світу. Страте
гія та стратегічне мислення. Відмінність стратегічного й тактичного 
управління, стратегії й тактики, стратегічного й тактичного мислен
ня. Особливості прийняття стратегічних і тактичних управлінських 
рішень.  Специфіка  стратегічного  управління  в  працях  військових 
мислителів. Стратегії та управління організаціями у працях амери
канських  фахівців  (І.  Ансоффа,  А.  Халачмі  та  ін.).  Моделі  страте
гічного  менеджменту  Дж.  Томпсона,  Ф.  Девіда.  Модель  стратегіч
ного процесу Р. Лінча.

Література [2; 2�; 27; �2; �9; 1�4; 1�9]
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Тема 3. Логіко-психологічні та методологічні засади 
стратегічного управління

Особливості  властивостей  мислення,  пов’язані  з  рефлексивніс
тю  розв’язуваних  стратегом  завдань.  Концептуальні  версії  страте
гічної  функції.  Нормативнофункціональні  та  процесуальні  опи
си  мислення  стратегічного  управлінця.  Логікорозумові  атрибути 
практики  мислення.  Рефлексія  конструктивноконцептуальних 
і  нормативнопроцесуальних  процедур  постановки  управлінцем 
стратегічного рівня стратегічних проблем і завдань.

Нова версія методології та методологічного забезпечення страте
гічної діяльності. Поняття розумової культури управлінця. Рівнева 
концепція прийняття рішення. Вимоги до рефлексивнорозумового 
механізму  управлінця.  Застосування  методологічних  засобів  реф
лексивного  та  проблемнопроектного  аналізу.  Поняття  онтології 
(системодіяльнісного цілого) стратегічної діяльності.

Специфіка нового (методологічного) мислення. Функціональні 
особливості стратегії та методу.

Методологія стратегічного управління. Натуралістичний і діяль
нісні  підходи  в  методології  стратегічного  управління.  Рівні  знань, 
що  складають  методологію  стратегічного  управління:  загальнофі
лософський, загальнонауковий, конкретних методологій наук (про 
управління в соціальноекономічних системах).

Підходи  до  організації  стратегічного  управління  (системний, 
маркетинговий,  процесний,  ситуаційний,  програмноцільовий  та 
ін.). Використання цих підходів у стратегічному управлінні.

Поняття стратегії й особливостей стратегічного мислення в пра
цях О. Анісімова.

Література [2; 24; 102–10�; 12�]

Тема 4. Філософсько-онтологічні засади стратегічного 
управління

Картина світу як стратегічне завдання суспільства в ході підго
товки  людини  до  життя  в  соціумі.  Формування  картини  світу  як 
стратегічне  завдання  держави  й  суспільства.  Теорія  діяльності  як 
основа стратегічного управління. 

Стратегія  й  стратегічне  мислення  в  управлінській  діяльності. 
Особливості  стратегії  та  діяльності  стратега  з  рефлексивноро
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зумової  позиції.  Мотиваційносамовизначальний  і  духовний 
комплекс  якостей  професіоналізму  стратегічного  управлінця. 
Використання  стратегом  інтегрально  значущих  критеріїв  розу
мової  діяльності:  цілісності;  каузальності  аналізу  з  досягненням 
реконструктивної  та  конструктивної  безперервності  причиннона
слідкових  зв’язків;  об’єктної  структурності;  коректності  переходів 
за різними рівнями абстрактності змісту думки; адекватності засто
сування  “суттєвих”  засобів  мислення;  відмінності  типів  викорис
товуваних засобів мислення тощо.

Рефлексія  як  загальна  “сфера”  виникнення  стратегії.  Норму
вання  як  джерело  стратегічного  мислення,  його  зв’язок  із  до
слідженням  (реконструкцією  проблемної  ситуації,  що  склалася) 
й  критичним  аналізом  результатів  реконструкції.  Стратегія  як 
абстрактна норма (проект, план) і результат депроблематизації. До
критеріальна, ситуаційна та критеріально забезпечена організація 
нормування (розробки стратегії). Абстрагування розумових і оцін
них  змістів —  умова  породження  культурних  критеріїв  у  процесі 
формування стратегії.

Функціональна локалізація стратегічного мислення під час роз
робки стратегії. Вираження “істинності” сутності конкретних уяв
лень  у  функції  абстрагування.  Стратег  як  утілення  стратегічної 
функції у функціональній цілісності управління організацією.

Цілковите  підпорядкування  стратегії  процесів  управління  — 
умова стратегічного управління. Функціональні та культурнореф
лексивні критерії стратегічного мислення в управлінській ієрархії.

Відтворення  й  розвиток  діяльності  як  типи  “механістичних” 
цінностей управлінця. Збереження й розвиток системи діяльності — 
умова “правильності” реагування на впливи середовища.

Сумісність  системи  діяльності  з  іншими  системами  та  впису
вання в універсум діяльності — стратегічні умови проектування їх 
буття.  Становлення,  функціонування,  розвиток,  руйнація  як  типи 
стратегій у циклі буття системи діяльності.

Онтології (світоглядні уявлення) — засоби стратегічного конст
руювання  систем  діяльності.  Онтологеми  як  “системодіяльнісні 
кооперації”. Роль онтології в стратегічному управлінні.  Ієрархічна 
участь усіх сил кооперації через онтологему.

Література [2; 24; �4; �7; 102–104]
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Тема 5. Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби 
стратегічного управління

Поняття  діяльності  й  норми  діяльності.  Типи  норм  і  їх  стисла 
характеристика. Типи відносин між діяльностями. Функціонарний 
і генетичний підходи до аналізу діяльності. Різноманіття діяльнос
тей.  Організаційноуправлінські  діяльності.  Феномен  бюрократії. 
Поняття  кооперативної  діяльності.  Генезис  кооперації.  Парадокс 
системоутворення в діяльності. Схема соціальнотехнічної одиниці 
діяльності. Вимоги до генетичного аналізу розвитку діяльності.

Типовий цикл управлінського мислення: розуміння замовлення, 
фіксація  наявних  ресурсів,  моделювання  майбутньої  діяльності  й 
аналіз труднощів як проблем, депроблематизація, фіксація цілісної 
програми  діяльності,  постачання  діяльності,  контроль  діяльності 
тощо.

Потреба  в  методологізації  управлінської  діяльності.  Методо
лог — консультант у процесі побудови й розвитку діяльності. Особ
ливості методологічної діяльності.

Поняття спілкування та комунікації. Комунікація та розуміння. 
Три аспекти комунікації: функція, процеси, організація. Організація 
комунікативних  процесів  у  стратегічному  управлінні.  Управління 
комунікацією  та  мисленням.  Комунікація  як  соціокультурний  фе
номен мислення.

Логіка  систематичного  уточнення  (логіка  “сходження  від  абст
рактного до конкретного”) як логічна форма стратегічного мислен
ня. Поняття предиката, суб’єкта думки й понятійного мислення.

Метод  Г.  Гегеля  й  розуміння  природи  об’єкта  стратегічного  уп
равління  (злиття  пізнання  з  об’єктивною  логікою  саморозвитку 
об’єкта).

Література [2; �4; 10�; 104]

Змістовий модуль II. Організаційно-політичні й економічні 
засади стратегічного управління

Тема 6. Адміністративно-державне (політичне) 
стратегічне управління

Держава як суб’єкт стратегічного управління суспільними про
цесами.  Виникнення  й  еволюція  стратегічного  управління  в  дер
жавній  сфері.  Сутність  і  специфіка  державного  стратегічного  уп
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равління.  Стратегічне  цілепокладання —  ресурс  антикризового 
управління.  Формування  дерева  цілей  державного  управління.  Ал
горитм  стратегічного  підходу  до  державної  служби.  Стратегічне  та 
ситуаційне управління.

Суспільні  процеси  як  об’єкт  стратегічного  управління.  Соціаль
ний  механізм  формування  та  реалізації  стратегічного  державного 
управління. Система державного стратегічного управління. Забезпе
чення державного стратегічного управління (правове, інформаційне, 
кадрове).  Політика  як  діяльність  управлінців  стратегічного  рівня 
державного управління. Стратегія як засіб реалізації державної полі
тики.  Стратегія  та  політичний  режим  реалізації  інтересів  панівної 
еліти. Взаємозалежність управління на стратегічному й тактичному 
рівнях. 

Результати  дослідження  проблем  глобального  розвитку.  Ха
рактеристика  переходу  епохи  соціального  постмодерну  до  нових 
форм світобудови. Характер і тенденції зміни глобальної ситуації. 
Моделі сучасного геоекономічного універсуму. Проблема стратегії 
стійкого  розвитку  світового  співтовариства.  Проблема  розробки 
доктрини національної безпеки та стратегії національного розвит
ку.  Домінантна  геоекономічна  орієнтація  країни.  Коридор  геоеко
номічних  можливостей  країни.  Стратегічні  ресурси.  Створення 
системи глобального планування й довгострокового перерозподілу 
світових ресурсів (за З. Бжезинським). Небезпека безконтрольного 
капіталізму й поширюваних ринкових цінностей для демократиза
ції суспільства (Джордж Сорос). Формування нового міжнародно
го порядку. Геоекономічна система координат. Обмеженість еконо
мічного  підходу.  Світополітичні  та  світогосподарчі  процеси  через 
призму  західної  геополітики.  Двопівкульна  система  світу.  Зміна 
парадигми розвитку міжнародних відносин. Прогнози розпаду сві
тової доларової системи. Пастка глобалізації. Міфи чесної глобалі
зації.  Занепад  політики  та  майбутнє  національного  суверенітету. 
Методологічні проблеми глобального політичного й економічного 
прогнозування. Сутність глобалізації у світлі синергетичного істо
ризму. Синергетичний історизм і проблема змісту людського існу
вання, проблема існування межі новацій. Нова інтерпретація есха
тологічної проблеми.

Література [�; 1�; 24; 4�; ��; 8�; 1�8]
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Тема 7. Стратегічне управління соціально-культурною 
сферою (духовним виробництвом)

Духовне  виробництво  як  об’єкт  стратегічного  управління.  Куль
тура, духовна сфера та влада. Культура — рушійна сила суспільного 
прогресу. Феномен культурної політики. Державна культурна політи
ка як чинник стратегічного розвитку суспільства. Суспільні зв’язки 
й паблік рилейшнз як механізми стратегічного впливу й управління. 
Стратегічний  менеджмент  у  культурі  (аналіз  оточення  і  реалізація 
стратегії). Програмування індивідуальної й суспільної свідомості як 
метод  і  технологія  стратегічного  управління.  Паблік  рилейшнз  для 
соціального контролю над масами, політичної, економічної та конку
рентної  боротьби.  Програмування  політичної  поведінки.  Технології 
паблік  рилейшнз,  керованість  і  свобода  особистості.  Інформаційна 
безпека людини.

Масова  культура  як  феномен  постіндустріального  суспільства. 
Специфіка  масової  культури  та  її  вплив  на  стратегічне  управління. 
Масове суспільство в Україні. Людина маси як суб’єкт і об’єкт стра
тегічного  управління,  властивості  й  характеристики.  Інформаційне 
суспільство  й  масова  свідомість.  Картина  світу,  модель  світу  масо
вої людини. Стратегічні функції масової культури. Масова культура 
як  адаптаційний  феномен,  простір  ілюзорних  комплексів,  система 
формування споживчої ідеології. Засоби масової комунікації як гло
бальне інформаційне середовище. Взаємозв’язок масової, елітарної й 
народної  культури  в  соціокультурному  просторі.  Проблеми  страте
гічного управління персоналом у багатонаціональних компаніях. 

Основні доктрини маніпуляції свідомістю. Технології маніпуляції, 
їх характеристика. Знакові системи, мислення, почуття, уява, увага, 
пам’ять, міфи як головні мішені маніпуляторів свідомості. Юрба та її 
свідомість. Психологія мас. Злочинна юрба. Особливості управління 
людиною маси й стратегічного управління юрбами.

Література [�; 1�; 24; �4; �7]

Тема 8. Стратегічне управління виробничою сферою 
(матеріальним виробництвом)

Виробництво  як  об’єкт  стратегічного  управління.  Стратегічний 
взаємозв’язок політичної, матеріальної та духовної сфер. Прогнозу
вання стратегічного розвитку виробництва. Стратегічне забезпечен
ня розвитку виробництва матеріальними та людськими ресурсами.



14

Концептуальні  засади  стратегічного  проектування  матеріально
го  виробництва.  Мета  й  стратегія  проекту.  Проект  управління  ви
робництвом  як  абстрактна  норма  (стратегія).  Проектне  стратегічне 
управління виробництвом товарів і послуг.

Стратегічні  аспекти  антикризового  управління  виробництвом. 
Методи  прогнозування  економічної  кон’юнктури  в  антикризовому 
управлінні.  Стратегічний  контролінг  діяльності  виробничої  органі
зації й антикризове управління. Урахування ризику в антикризовому 
управлінні.

Стратегічні аспекти антикризового управління. Початковий етап 
стратегії  антикризового  управління.  Особливості  аналізу  мікро  та 
макросередовища,  ринкових  можливостей  тощо.  Методи  прогнозу
вання економічної кон’юнктури. Стратегічний контролінг і антикри
зове управління. Концепція контролінгу в системі управління. Спо
стережна  система  контролінгу.  Стратегічний  контролінг  діяльності 
фірми, виконуваний зовнішньою організацією.

Управління за допомогою вибору стратегічних позицій. Управлін
ня за допомогою ранжирування стратегічних завдань. Управління “за 
слабкими сигналами”. Управління в умовах стратегічних несподіва
нок.

Проблеми  розвитку  національної  економіки  в  умовах  глобаліза
ції.

Моделі диверсифікованості, економічної діяльності в рамках гло
бальної економіки, що формується. Тенденції віртуалізації економіч
ної практики.

Стратегічні  проблеми  розвитку  виробництва  та  структура  про
мисловості. Поняття стратегічних проблем і особливості їх виявлен
ня. Специфічні стратегічні проблеми галузей.

Література [1�; 2�; �8; �9]

Змістовий модуль III.  Організація стратегічного управління 
компанією

Тема 9. Стратегічний аналіз діяльності компанії
Поняття  стратегічного  аналізу.  Сутність  стратегічного  аналі

зу  діяльності  компанії.  Зміст  і  принципи  проведення  стратегічного 
аналізу. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства. Методичні під
ходи до аналізу ресурсного потенціалу українських підприємств. Ос
новні методи стратегічного аналізу.
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Діагностика  внутрішнього  та  зовнішнього  середовища  компанії. 
Аналіз  зовнішнього  та  внутрішнього  середовища  організації  ком
панії.  Аудит  середовища  компанії.  Сильні  та  слабкі  сторони  фірми. 
Аналіз організаційної культури. Комплексний аналіз зовнішнього та 
внутрішнього середовища. SWOTаналіз. Мета й етапи ситуаційно
го аналізу. Оцінка застосовуваної стратегії. Методологія й методика 
SWOTаналізу.  Стратегічний  ціннісний  аналіз.  Оцінка  сили  конку
рентної позиції фірми. Визначення стратегічних підходів  і проблем 
фірми. Загальні висновки ситуаційного аналізу.

Послідовність  виконання  SWОТаналізу:  можливості,  загрози, 
сильні та слабкі сторони.

Можливості  РЕSТаналізу  (РЕSТ —  політика,  економіка,  сус
пільство,  технологія).  Особливості  застосування  РЕSТаналізу  в 
організації.  Можливості  багатофакторного  системного  аналізу  з 
дослідження факторів далекого зовнішнього середовища.

Значення  стратегічного  аналізу  внутрішнього  середовища. 
SNWпідхід (SNW — сильна, нейтральна чи слабка позиція) до аналі
зу внутрішніх ресурсів. Табличний варіант використання SNWаналі
зу внутрішнього середовища. Порівняння оперативних і стратегічних 
цілей. Стратегічні цільові пріоритети організації. 

Література [2; �; 1�; 29; �8; �9; 44; �0; �4; ��; 74]

Тема 10.  Розробка стратегічного управлінського рішення

Особливості  стратегічного  менеджменту  як  комплексу  страте
гічних  рішень.  Особливості  реалізації  стратегічних  рішень.  Моделі 
стратегічного вибору залежно від життєвого циклу продукту. Моделі 
стратегічного вибору на основі циклу розвитку підприємства.

Вимоги до якості й ефективності стратегічних управлінських рі
шень. Зміст і послідовність роботи осіб, які приймають стратегічні рі
шення. Алгоритм і технологія прийняття рішення. Принципи аналізу 
та прогнозування можливості й наслідків реалізації стратегічних уп
равлінських  рішень.  Соціологічна,  економічна  експертиза  наслідків 
прийнятих  стратегічних  рішень.  Основи  аналізу  стратегічних  уп
равлінських рішень. Основи економічного та соціологічного обґрун
тування  управлінського  рішення.  Критерії  прийняття  стратегічних 
рішень. Інтелектуальні й онтологічні типи критеріїв. Стратегічне са
мовизначення особи, яка приймає рішення. Суб’єктивні характерис
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тики стратега та вимоги до його підготовки, потрібні для прийняття 
стратегічних рішень.

Організація  інформаційноаналітичного  забезпечення  систе
ми прийняття управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії управ
ління.

Стратегічна  команда  як  апарат  стратегічного  управлінця.  Кри
терії  згуртування  стратегічної  команди  та  роль  ідеології  у  згурту
ванні. Варіанти командоутворення та реалізації стратегічних рішень. 
Розумові  форми  кооперації  прийняття  стратегічного  рішення  в  уп
равлінській  ієрархії.  Кооперативнорозумовий  зв’язок  у  діяльності 
персоналу організації під час прийняття стратегічних рішень.

Системи підтримки прийняття рішень та їх загальна характерис
тика. Методи й засоби підтримки прийняття рішень. 

Література [�; 1�; �0; �8; 102–10�]

Тема 11.  Основи організації стратегічного управління 
компанією 

Особливості  розробки  системи  стратегічного  управління  органі
зацією.  Кібернетичні  основи  управління  організацією.  Концепція 
єдності життєвих циклів продукції та технології. Концепція техноло
гічного  ланцюга  виробництва.  Концепція  раціонального  поєднання 
властивостей  цілісності  та  відокремленості  систем,  що  розвивають
ся.

Правовий  статус  господарських  організацій.  Багаторівневі  ком
панії.  Типові  структури  багаторівневих  компаній.  Компанії,  що  ут
ворюються  відповідно  до  технологічного  ланцюга  виробництва, 
стадій і етапів життєвого циклу продукції та технології. Загальна схе
ма інтеграції підприємств у компанії.

Злиття  та  поглинання  компаній.  Досвід  злиття  та  поглинання 
компаній в Україні.

Особливості  системи  стратегічного  управління компанією  в  Ук
раїні. Модель системи стратегічного управління. Підсистема вищого 
керівництва  компанією.  Структура  та  компетенція  органів  управ
ління. Взаємозв’язок стратегічного менеджменту компанії та страте
гічного маркетингу. Внесок маркетингу в стратегічний менеджмент. 
Складові стратегічного маркетингу.

Цільові  та  програмноцільові  підсистеми.  Функціональні  підси
стеми. Дерево функцій управління.
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Методологічні засади розробки організаційного проекту системи 
управління  компанією.  Зміст  організаційного  проекту  системи  уп
равління.

Механізм  управління  як  складна  категорія.  Цілепокладання  та 
пріоритети в досягненні цілей. Комплекс механізмів управління. Ос
нови економічного механізму управління компанією. Складові еко
номічного  механізму.  Механізм  конкуренції.  Конкуренція  та  якість 
продукції.  Ринкове  ціноутворення,  акціонерний  механізм  самофі
нансування.

Основи  мотиваційного  механізму  стратегічного  управління.  Си
стемний  характер  мотиваційного  механізму.  Механізми  мотивації: 
праці, розвитку виробництва, підприємництва, господарювання.

Основи  організаційного  та  правового  механізму  управління. 
Структура  організаційного  механізму.  Структурні  механізми.  Орга
нізаційноадміністративні механізми. Правові механізми.

Література [�; 9; 1�; 1�; 2�; �8]

Тема 12.  Стратегії компаній. Сутність і класифікація. 
Підходи до стратегічного вибору

Класифікація  стратегій.  Ключові  характеристики  ефективної 
стратегії. Класифікаційні ознаки стратегій. Базові стратегії. Страте
гії  досягнення  конкурентних  переваг.  Стратегія  мінімізації  витрат. 
Стратегія  диференціації.  Стратегія  фокусування.  Стратегія  іннова
цій. Стратегія оперативного реагування. Стратегія синергізму. Стра
тегії поведінки в конкурентному середовищі. Лідер ринку. Фірма, що 
кидає  виклик  ринковому  оточенню.  Конкурентна  поведінка  послі
довника. Стратегія конкуренції фірм, що знають своє місце на рин
ку. Стратегія конкурентної поведінки фрагментарних фірм. Галузеві 
стратегії. Стратегії на стадії зародження галузі. Стратегії на стадії зрі
лості. Стратегії на етапі спаду галузі. Роль і значення ключових фак
торів успіху різних галузей. Портфельні стратегії. Сутність, особли
вості й моделі аналізу портфельних стратегій. Матриця Бостонської 
консультаційної групи. Модифікована матриця Бостонської консуль
таційної групи. Матриця портфельного аналізу McKincey — General 
Electric. Матриця фірми “Arthur D. Little”. Матриця Ігоря Ансоффа. 
Поле  можливих  стратегій  Д.  Абеля.  Проект  PIMS.  Функціональ
ні  стратегії.  Товарномаркетингова  стратегія.  Стратегія  управління 
персоналом.  Стратегія  зовнішньоекономічної  діяльності.  Страте
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гія  науковотехнічного  розвитку  й  технічної  політики  організації. 
Функціональні стратегії розвитку підприємства (організації). Стра
тегія маркетингу. Фінансова стратегія.  Інноваційна стратегія. Стра
тегія виробництва. Стратегія організаційних змін. Екологічна страте
гія. Продуктові стратегії.

Розмаїтість  принципових  позицій.  Поняття  й  типи  стратегічних 
альтернатив.  Процес  розробки  стратегічного  вибору.  Фактори  фор
мування  варіантів  портфелів  стратегій  і  їх  прогнозування.  Метод 
сильних і слабких сигналів. Екстраполяційні методи. Причиннона
слідкові  методи.  Суб’єктивні  методи.  Роль  і  значення  бенчмаркін
гу.  Організаційні  аспекти  процесу  розробки  стратегічного  вибору. 
Конкурентний  стратегічний  підхід.  Стратегічний  підхід  на  основі 
розробки  сценаріїв.  Стратегічний  підхід  на  основі  моделювання. 
Стратегічний підхід на основі мозкового штурму. Стратегічний підхід 
“зростання ринку — конкурентна позиція фірми”. Стратегічний під
хід на основі результатів SWOTаналізу. Портфельний стратегічний 
підхід. Амбіційний стратегічний підхід. Аналіз ефективності ймовір
них портфелів стратегій. Метод стратегічних відповідностей. Функ
ціональновартісний аналіз. Технікоекономічні розрахунки.

Література [1; �; 4; �–11; 1�; 14; 1�; 2�; 
2�; 28; 29; 7�–82; 84–8�]

Тема 13.  Стратегічне планування діяльності компанії

Історія становлення та розвитку стратегічного планування й уп
равління як самостійного напряму економічної науки. Сутність стра
тегічного планування й управління.

Місце стратегічного планування в управлінні. Поняття стратегіч
ного планування. Типологія стратегічного планування. Базові моделі 
стратегічного  планування.  Підходи  до  процесу  розробки  стратегії 
розвитку  підприємства.  Характеристика  форм  стратегічного  плану
вання  за  ступенем  невизначеності.  Характеристика  форм  страте
гічного  планування  залежно  від  часової  орієнтації.  Характеристика 
форм стратегічного планування за горизонтом планування. Особли
вості стратегічного планування і його відмітні риси. Процес страте
гічного  планування  та  його  етапи.  Укрупнений  підхід  до  виділення 
етапів. Різні підходи до виділення етапів стратегічного менеджменту. 
Загальний підхід до визначення етапів і їх характеристика.
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Процес  цілепокладання  як  етап  процедури  стратегічного  плану
вання.  Визначення  місії  підприємства.  Цінності  вищого  керівниц
тва. Процес цілепокладання й організаційна культура підприємства. 
Визначення цілей розвитку підприємства. Стратегічний план і його 
структура. Оцінка видів структур стратегічного плану (вітчизняний 
досвід).  Закордонна  практика  стратегічного  планування.  Українсь
ка  практика  стратегічного  планування.  Формування  раціональної 
структури стратегічного плану. Показники стратегічного плану.

Основи  бізнеспланування  на  підприємстві.  Зв’язок  бізнеспла
нування зі стратегією. Особливості бізнесплану. Схема процесу біз
неспланування. Структура бізнесплану. Склад, фактори й класифі
кація бізнеспланів. Структура бізнесплану інвестиційного проекту. 
Структура  бізнесплану  фінансового  оздоровлення  підприємства. 
Зміст бізнесплану. Титульний аркуш. Резюме. Опис підприємства й 
галузі. Опис пропонованої продукції. План маркетингу. Виробничий 
план.  Організаційний  план.  Інвестиційний  план.  Фінансовий  план. 
Оцінка ризику. Оцінка ефективності  інвестиційного проекту. Інвес
тиційне  проектування  як  основа  продуктової  стратегії.  Бізнеспро
ект — організаційне оформлення продуктової стратегії.

Особливості  стратегічного  планування  в  умовах  диверсифіко
ваності  виробництва.  Основні  елементи  теорії  диверсифікованості. 
Сутність і типи корпоративних стратегій диверсифікованості. Особ
ливості організації процесу стратегічного планування на диверсифі
кованих підприємствах.

Поняття  ризиків  у  стратегічному  плануванні  розвитку  підпри
ємств.  Стратегічний  аналіз  ризиків  підприємства.  Процес  вимірю
вання ризиків підприємства.

Контролінг у системі стратегічного планування й управління на 
підприємстві. Контролінг на підприємстві: зміст і функції. Стратегіч
ний і оперативний контролінг на підприємстві.

Можливості  методу  сценаріїв  (сценарного  планування)  у  роз
робці  прогнозів  розвитку  компанії.  Стратегічні  розмови  як  спосіб 
сценарного планування та метод стратегічної аналітики. Методичні 
рекомендації  щодо  сценарного  планування.  Стратегічність  і  ефек
тивність сценарного планування.

Міністратегія  (місія,  дерево  цілей,  стратегічні  пріоритети)  по
будови “управлінського моста” від стратегії організації до тактичної 
діяльності.
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МОСТ (місія, цілі, стратегічні пріоритети, тактика) як метод сход
ження  від  абстрактного  до  конкретного.  Визначення  місії  компанії. 
Цілі компанії.

Література [�; �; 9; 1�; �1–��]

Змістовий модуль IV.  Стратегічне управління в міжнародному 
бізнесі

Тема 14.  Стратегії в міжнародному бізнесі

Побудова  стратегічної  піраміди.  Піраміда  розробки  стратегії  ди
версифікованої та вузькопрофільної компаній.

Корпоративна  стратегія  (для  компанії  та  сфер  її  діяльності  за
галом). Ділова стратегія (для кожного окремого виду діяльності ком
паній). Функціональна стратегія (для кожного функціонального на
пряму певної сфери діяльності). Операційна стратегія (для основних 
структурних одиниць).

Чинники,  що  формують  стратегію:  соціальні,  політичні,  грома
дянські й регулівні норми, привабливість галузі й умови конкуренції; 
специфічні ринкові можливості й загрози; сильні та слабкі сторони 
організації,  її  конкретні  можливості,  особисті  помилки,  філософія 
бізнесу  й  етичні  погляди  менеджерів;  вплив  цінностей  і  культури 
компанії на добір стратегії. Критерії переможної стратегії: відповід
ність  ситуації,  стабільна  конкурентна  перевага,  інтенсивна  робота 
компанії.

Підходи до виконання завдання з розробки стратегії: стратегічний 
підхід,  “делегування  повноважень”,  загальний  підхід,  ініціативний 
підхід.

Конкурентні  переваги  та  стратегії  їх  розвитку. Природа  конку 
рентної переваги. Стратегія лідерства за витратами. Стратегія широ
кої диференціації. Стратегія оптимальних витрат. Сфокусована стра
тегія,  або  стратегія  ринкової  ніші,  що  ґрунтується  на  низьких  вит
ратах. Сфокусована стратегія, або стратегія ринкової ніші, в основу 
якої покладено диференціацію продукції. Умови реалізації стратегій 
і ризики.

Використання  наступальних  стратегій  для  збереження  конку
рентної  переваги.  Протидія  сильним  сторонам  конкурента  та  вико
ристання  слабких.  Одночасний  наступ  на  кількох  фронтах.  За
хоплення  незайнятих  просторів.  Стратегія  випереджальних  ударів. 
Вибір об’єкта наступу. Стратагеми як форми конкурентної боротьби.
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Використання оборонних стратегій для захисту конкурентної пе
реваги.

Стратегія вертикальної інтеграції та конкурентна перевага. Стра
тегічні переваги й вади вертикальної інтеграції.

Корпоративні стратегії диверсифікації. Стратегії диверсифікації. 
Диверсифікація  в  споріднені  галузі.  Стратегії  диверсифікації  в  не
споріднені  галузі.  Стратегії  продажу  та  ліквідації  бізнесу.  Корпора
тивні стратегії відновлення, економії та реструктуризації портфеля. 
Стратегії  транснаціональної  диверсифікації.  Комбіновані  стратегії 
диверсифікації.

Стратегії  міжнародного  бізнесу. Сучасна  концепція  інтернаціо
налізації  фірми.  Стадійність  інтернаціоналізації  процесу.  Рівень  ін
тернаціоналізації фірми.

Еволюція теорій міжнародного бізнесу. Теорії міжнародної торгів
лі. Теорії прямих зарубіжних інвестицій і ТНК. Модель Дж. Даннінга. 
Динамічна  модель  конкурентних  переваг  країн.  Концепція  інвести
ційних полів: до питання про привілеї іноземних інвестицій в еконо
міку України.

Потенціал інтернаціоналізації галузі та конкурентні стратегії між
народного  бізнесу.  Види  міжнародних  стратегій.  Багатонаціональна 
(глобальна) стратегія. Стратегічні альянси. Стратегічні наміри. Стра
тегія лідерів галузі. Адаптація стратегій до особливостей інтернаціо
нальних етапів. Міжнародні стратегії промислових підприємств Ук
раїни.

Література [�; �; 9; 12; 1�; 1�; 20; 2�; �1; �9; ��]

Тема 15.  Особливості функціональних стратегій і моделей 
стратегічного управління в міжнародному бізнесі

Маркетингові стратегії. Стратегії для конкуренції в нових галузях, 
що перебувають на стадії зрілості, стані стагнації, спаду.

Стратегія для конкуренції в роздроблених галузях. Стратегії для 
конкуренції на міжнародних ринках. Стратегії фірм, що перебувають 
на других ролях. Стратегії для слабкого бізнесу.

Стратегії використання людського потенціалу. Підходи до  побу
дови  взаємодії  людини  та  організаційного  оточення.  Способи  і  під
ходи  до  встановлення  взаємодії  людини  та  організації.  Входження 
людини  в  організацію.  Особистісні  засади  поведінки  людини  в  ор
ганізаційному оточенні. Сприйняття людиною оточення. Критеріаль
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на основа поведінки людини. Індивідуалізація людини. Адаптація та 
зміна  поведінки  людини.  Концепція  навчання  поведінки.  Свідоме 
навчання поведінки в організації й модифікація.

Модель  стратегічного  планування.  Сутність  і  особливості  стра
тегічного планування. 

Моделі  вибору  стратегічної  позиції  в  конкуренції.  Двовимірна 
матриця  “Темп  зростання —  частка  на  ринку”.  Дво  та  тривимірна 
матриця “привабливість СЗГ — позиція в конкуренції”. Позиція фір
ми в конкуренції. Матриці “Обсяг продажу — рентабельність”, “Об
сяг продажу — рейтинг споживання”.

Модель  управління  на  основі  ранжування  стратегічних  завдань. 
Система управління розв’язанням стратегічних завдань. Модель уп
равління за слабкими сигналами.

Література [�; �; 9; 12; 20; 2�; �1; �4; �9; 121]

Тема 16.  Особливості стратегічного аналізу в міжнародному 
бізнесі

Аналіз конкурентних переваг. Аналіз чинників ефективності но
вовведень. Аналіз факторів конкурентної переваги за М. Портером. 
Аналіз конкурентоспроможності фірми за ЖЖ. Ламбертом. Методи 
аналізу конкурентних переваг (SWOT, GAP, LOTS, PIMS, МакКінсі 
та ін.). Аналіз конкурентоспроможності української економіки.

Аналіз  макросередовища.  Головні  елементи  стратегічного  аналі
зу. Основні складові аналізу макросередовища. Аналіз мікросередо
вища.  Аналіз  галузі.  Конкурентні  сили  бізнесу.  Аналіз  конкурентів. 
Ідентифікація  й  оцінка  конкурентів.  Концепція  стратегічних  груп. 
Основні аспекти оцінки конкурентів. Інформаційні вимоги до аналі
зу конкурентів. Концепція ланцюга цінностей. Аналіз покупців. Сег
ментація,  мотивація,  незадоволені  потреби  покупців.  Аналіз  стейк
холдерів (фізичних та юридичних осіб, які мають інтерес до фірми та 
вплив на її розвиток). Карта стейкхолдерів. Ключові чинники успіху. 
Ідентифікація ключових чинників успіху.

Внутрішньоорганізаційний  аналіз.  Оцінка  матеріальних  і  нема
теріальних  ресурсів  фірми.  Оцінка  людських  ресурсів.  Функціо
нальна оцінка організаційного потенціалу. Чинники організаційного 
потенціалу  (НДДКР,  фінанси,  виробництво,  маркетинг,  загальний 
менеджмент  тощо).  Бенчмаркінг  як  метод  оцінки  за  допомогою  де
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тальних порівнянь з іншими фірмами. Основні стадії бенчмаркінго
вого проекту.

SWOTаналіз як інструмент оцінки поточного стану фірми. Мат
риця SWOTаналізу.

Аналіз розриву як спосіб прогнозування зміни ключових чинників 
успіху.

Література [�; �; 9; 12; 1�; 20; �1; �9; ��–��, 74]

Змістовий модуль V.  Основи практичного освоєння 
стратегічного управління організацією

Тема 17.  Реалізація стратегій

Розробка  системи  управління  реалізацією  стратегії  та  політики 
організації. Використання політичного режиму для досягнення полі
тичних цілей. Методи й технології стратегічного управління. Інфор
маційнопсихологічні методи й технології управління. Рефлексивне 
управління.

Проектування  організаційної  структури  та  приведення  її  у  від
повідність до стратегії.

Функціональна стратегія. Регіональна структура. Структура стра
тегічних  господарських  підрозділів.  Матрична  структура.  Розподіл 
ресурсів і фокусування на стратегічних завданнях. Фінансове плану
вання та бюджетування. Мережний аналіз.

Корпоративна  культура  та  її  роль  у  реалізації  стратегії.  Управ
ління  корпоративною  культурою.  Сумісність  стратегії  та  культури. 
Зміна культури та комунікація. Системи адміністративної підтрим
ки. Плани та системи інформаційної підтримки. Системи винагороди 
та контролю. Стратегічне лідерство та подолання опору змінам.

Стратегічні альянси: теоретичні та практичні аспекти формуван
ня й розвитку. Класифікація стратегічних альянсів. Життєвий цикл 
стратегічного  альянсу.  Зміст  процесу  управління  функціонуванням 
стратегічних альянсів.

Література [�; �; 12; 1�; 2�; �9; ��; ��; 102–10�; 1��]

Тема 18.  Розробка стратегії підприємства, що діє за кризових 
умов (ділова гра)

Література [2�; �9; �� ; ��; 102–10�; 1��]
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1.  Теоретичнометодологічні засади стратегічного управління.
2.  Історія  розвитку  теорії  та  практики  стратегічного  управління 

Сходу.
�.  Історія  розвитку  теорії  та  практики  стратегічного  управління 

Заходу.
4.  Стратагеми як форми стратегічного управління в дипломатії та 

бізнесі. Поняття стратагемності мислення (“мистецтва хитрос
ті”).

�.  Досвід стратегічного управління Стародавнього світу.
�.  Прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень.
7.  Специфіка стратегічного управління у працях військових мис

лителів. Стратегії й управління організаціями в працях амери
канських фахівців (І. Ансофф, А. Халачмі та ін.).

8.  Моделі  стратегічного  менеджменту  Дж.  Томпсона,  Ф.  Девіда. 
Модель стратегічного процесу Р. Лінча.

9.  Інформаційноаналітичне  забезпечення  як  фактор  удоскона
лення стратегічної діяльності керівників макрорівня. 

 10.  Стратегічна  роль  управлінської  еліти  в  управлінні  сучасними 
соціальноекономічними системами.

 11.  Зміст і взаємозв’язок основних категорій стратегічного управ
ління: закон, принцип, метод, мета, місія, потенціал організації, 
стратегія, конкурентоспроможність та ін.

 12.  Логікопсихологічні  та  методологічні  засади  стратегічного 
управління.

 1�.  Нова версія методології та методологічного забезпечення стра
тегічної діяльності.

 14.  Філософськоонтологічні засади стратегічного управління.
 1�.  Рівнева концепція прийняття рішення. Вимоги до рефлексив

норозумового механізму управлінця.
 1�.  Онтології стратегічної діяльності.
 17.  Специфіка нового (методологічного) мислення.
 18.  Стратегія та стратегічне мислення в управлінській діяльності.
 19.  Особливості стратегії та діяльності стратега з рефлексивноро

зумової позиції.
 20.  Рефлексія як загальна “сфера” виникнення стратегії.
 21.  Стратегія — абстрактна норма (проект, план) і результат депроб

лематизації.
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 22.  Стратегія  як  втілення  стратегічної  функції  у  функціональній 
цілісності управління організацією.

 2�.  Теоретикодіяльнісні й теоретикорозумові засоби стратегічно
го управління.

 24.  Метод Г. Гегеля й розуміння природи об’єкта стратегічного уп
равління.

 2�.  Організаційнополітичні й економічні засади стратегічного уп
равління.

 2�.  Адміністративнодержавне  (політичне)  стратегічне  управлін
ня.

 27.  Стратегічне управління соціальнокультурною сферою (духов
ним виробництвом).

 28.  Духовне виробництво як об’єкт стратегічного управління.
 29.  Стратегічне  управління  виробничою  сферою  (матеріальним 

виробництвом).
 �0.  Виробництво як об’єкт стратегічного управління.
 �1.  Концептуальні  засади  стратегічного  проектування  матеріаль

ного виробництва.
 �2.  Стратегічні аспекти антикризового управління виробництвом. 

Урахування ризику в антикризовому управлінні.
 ��.  Основи  розробки  системи  стратегічного  управління  організа

цією.
 �4.  Стратегічне управління як галузь науки та практики управлін

ня, що розвивається.
 ��.  Стратегічний аналіз діяльності компанії.
 ��.  Розробка стратегічного управлінського рішення.
 �7.  Стратегічне управління у бізнесі.
 �8.  Стратегії розвитку компанії.
 �9.  Корпоративні стратегії диверсифікації.
 40.  Стратегії міжнародного бізнесу.
 41.  Маркетингові стратегії.
 42.  Стратегії використання людського потенціалу.
 4�.  Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз і синтез у стратегіч

ному управлінні.
 44.  Стратегічні аспекти антикризового управління.
 4�.  Стратегічне управління в міжнародному бізнесі.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1.  Сутність поняття “стратегічне управління”.
2.  Стратегічне управління як галузь діяльності вищого керівництва 

організації.
�.  Стратегічне управління — процес реалізації взаємодії організації 

з її оточенням.
4.  Стратегічне управління в соціальній сфері Стародавнього Сходу.
�.  Стратегічне управління в соціальній сфері у країнах Заходу.
�.  Поняття сучасного стратегічного управління.
7.  Логікопсихологічні засади стратегічного управління.
8.  Стратегія та стратегічне мислення в управлінській діяльності.
9.  Теоретикорозумові засоби стратегічного управління.

 10.  Теоретикодіяльнісні засоби стратегічного управління.
 11.  Адміністративнодержавне (політичне) стратегічне управління.
 12.  Стратегічне  управління  соціальнокультурною  сферою  (ду

ховним виробництвом).
 1�.  Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним ви

робництвом).
 14.  Стратегічне управління як галузь наукових знань.
 1�.  Поняття глобалізації. Поняття масової культури. 
 1�.  Зміст  і  взаємозв’язок  основних  понять  стратегічного  управлін

ня.
 17.  Наукові підходи до стратегічного управління.
 18.  Основні принципи стратегічного управління.
 19.  Сутність  концепції  єдності  життєвих  циклів  продукції  та  тех

нології.
 20.  Механізм управління як складна категорія.
 21.  Комплекс  механізмів  управління  та  його  використання  в  стра

тегічному управлінні.
 22.  Основи економічного механізму стратегічного управління ком

панією.
 2�.  Засади мотиваційного механізму стратегічного управління.
 24.  Основи організаційного та правового механізму управління.
 2�.  Організаційноадміністративні  механізми  стратегічного  уп

равління.
 2�.  Механістична, органічна й організована структура управління та 

стратегічне управління.
 27.  Програмування  політичної  поведінки.  Технології  паблік  ри

лейшнз, керованість і свобода особистості.
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 28.  Організована модель системи стратегічного управління.
 29.  Підсистема вищого керівництва компанії, її місце та роль у стра

тегічному управлінні.
 �0.  Стратегічна роль управлінської еліти в управлінні сучасними со

ціальноекономічними системами.
 �1.  Якості та типи головного керівника в стратегічному управлінні.
 �2.  Цільові  та  програмноцільові  підсистеми  в  стратегічному  уп

равлінні.
 ��.  Функціональні підсистеми в стратегічному управлінні.
 �4.  Критика  теорії  та  практики  стратегічного  управління.  Основні 

аргументи в критиці. 
 ��.  Стратегічна  піраміда  диверсифікованої  та  вузькопрофільної 

компаній.
 ��.  Корпоративні стратегії, їх сутність і особливості. 
 �7.  Ділові стратегії, їх сутність і особливості. 
 �8.  Функціональні стратегії, їх сутність, основні риси. 
 �9.  Операційні стратегії, їх сутність, головні ознаки. 
 40.  Чинники, що формують стратегію, їх стисла характеристика. 
 41.  Критерії потрібної стратегії, їх обґрунтування. 
 42.  Стратегічна аналітика, стратегічний аналіз  і синтез у стратегіч

ному управлінні.
 4�.  Стратегія лідерства за витратами, характеристика особливостей. 
 44.  Стратегія широкої диференціації, характеристика основних рис. 
 4�.  Стратегія оптимальних витрат, характеристика головних ознак. 
 4�.  Сфокусована стратегія, що ґрунтується на низьких витратах, ха

рактеристика особливостей.
 47.  Сфокусована  стратегія,  що  ґрунтується  на  диференціації  про

дукції, характеристика головних ознак.
 48.  Умови реалізації стратегій конкуренції та врахування ризиків.
 49.  Використання наступальних стратегій у конкурентній боротьбі.
 �0.  Використання оборонних стратегій у конкурентній боротьбі. 
 �1.  Стратагеми  як  форми  конкурентної  боротьби  в  бізнесі  та  дип

ломатії.
 �2.  Стратегія вертикальної інтеграції та конкурентна перевага в біз

несі, характеристика особливостей.
 ��.  Стратегія  диверсифікації,  характеристика  особливостей  (спо

ріднені та неспоріднені галузі).
 �4.  Стратегії продажу та ліквідації бізнесу, їх характеристика. 
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 ��.  Корпоративні стратегії відновлення, економії та реструктуризації 
портфеля.

 ��.  Стратегії транснаціональної диверсифікації, їх характеристика. 
 �7.  Комбіновані стратегії диверсифікації, їх характеристика. 
 �8.  Концепція інтернаціоналізації фірми та стратегічне управління. 
 �9.  Еволюція  теорій  міжнародного  бізнесу  та  стратегічне  уп

равління.
 �0.  Стратегічне управління з позицій теорій міжнародної торгівлі. 
 �1.  Стратегічне управління з позицій теорій прямих зарубіжних ін

вестицій і ТНК. 
 �2.  Модель Дж. Даннінга. Концепція  інвестиційних полів  і  страте

гічне управління. 
 ��.  Потенціал  інтернаціоналізації  галузі  та  конкурентні  стратегії 

міжнародного бізнесу.
 �4.  Міжнародні (глобальні) стратегії, їх характеристика.
 ��.  Стратегія лідерів галузі, їх характеристика.
 ��.  Стратегії  використання  людського  потенціалу,  їх  характери

стика.
 �7.  Моделі стратегічного управління.
 �8.  Зміст і послідовність аналізу конкурентних переваг.
 �9.  Зміст  і  послідовність  аналізу  чинників  ефективності  нововве

день.
 70.  Аналіз факторів конкурентної переваги за М. Портером.
 71.  Аналіз конкурентоспроможності фірми за ЖЖ. Ламбертом.
 72.  Методи аналізу конкурентних переваг (SWOT, GАР), порядок їх 

використання.
 7�.  Методи аналізу конкурентних переваг (LОТЗ, РІМS, МакКінсі) 

та їх використання.
 74.  Зміст і порядок аналізу макросередовища.
 7�.  Зміст і порядок аналізу конкурентів.
 7�.  Зміст і порядок аналізу стейкхолдерів.
 77.  Ключові чинники успіху, їх ідентифікація.
 78.  Зміст і порядок внутрішньоорганізаційного аналізу.
 79.  Бенчмаркінг як метод оцінки становища фірми на ринку.
 80.  Аналіз  розриву  як  спосіб  прогнозування  зміни  ключових  чин

ників успіху.
 81.  Вимоги до якості й ефективності стратегічних управлінських рі

шень.
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 82.  Зміст і послідовність роботи осіб, які приймають стратегічні рі
шення.

 8�.  Алгоритм прийняття стратегічного рішення.
 84.  Принципи аналізу та прогнозування стратегічних управлінських 

рішень.
 8�.  Реалізація стратегічних управлінських рішень.
 8�.  Засади  економічного  обґрунтування  стратегічного  управлінсь

кого рішення.
 87.  Проектування  організаційної  структури  та  приведення  її  у  від

повідність до стратегії.
 88.  Корпоративна культура та її роль у реалізації стратегії.
 89.  Системи адміністративної, інформаційної підтримки в реалізації 

стратегій.
 90.  Сумісність стратегії,  системи управління та національної куль

тури.
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