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Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. 

Форма контролю: залік. 

Загальна кількість кредитів – 3, годин – 90, у т.ч. лекції – 

14 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 62 годинb. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання: українська  

Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 

режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 

Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам базових знань  з питань 

стратегічного управління організаціями за рахунок формування у них 

стратегічного мислення, набуття теоретичних знань з питань проведення 

стратегічного аналізу стану організації та її оточення, формування стратегічного 

бачення, місії і системи цілей сучасних організацій, розроблення стратегій та 



організації процесу їх реалізації, а також формування необхідних умінь 

самостійного вирішення найважливіших стратегічних проблем сучасної 

організації при визначенні майбутнього напряму розвитку об’єкту управління, 

встановленні його стратегічних цілей та прийняття стратегічних рішень щодо 

способу їх досягнень, а також забезпечення ефективного керівництва процесом 

їх виконання. 

Завдання вивчення дисципліни: 

• сприяти розумінню здобувачами сутності та соціальної значущості 

стратегічного управління в сучасних умовах, місця й ролі курсу в системі 

управління та у формуванні якостей менеджера; 

• допомогти розвивати фахові якості відповідно до службового статусу в 

ієрархії управління; 

• засвоїти методологічні засади стратегічного управління, а також набути 

навичок використання соціальних і психологічних технологій стратегічного 

управління; 
 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 

знати: 

-основні категорії теорії стратегічного управління; 

- методичні основи проведення стратегічного аналізу та оцінки стратегічного 

потенціалу підприємства; 

- види стратегій підприємства та їх особливості; 

 інструментарій оцінки альтернативних стратегічних варіантів та обґрунтування 

найбільш доцільної стратегії,; 

-  методи стратегічного планування. 

вміти:  

- оцінити зовнішнє оточення підприємства та виявити його загрози та 

можливості, оцінити поточний стан та перспективу розвитку підприємства та 

дослідити його сильні і слабкі сторони;  

- розробити альтернативні варіанти розвитку підприємства;  

- обґрунтувати найбільш доцільні варіанти розвитку підприємства та 

сформувати його стратегію;  

- розробити організаційне забезпечення реалізації обраної стратегії, а 

також створення системи стратегічного управління та забезпечення її 

функціонування в динамічному ринковому середовищі. 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 



4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Стратегічне управління: сутність та передумови виникнення. 

Тема 2. Діагностика зовнішнього та внутрішнього оточення підприємства. 

Тема 3. Портфельний аналіз застосування стратегій організаціями. 

Тема 4. Вибір стратегії  організації. 

Тема 5. Стратегії галузевої орієнтації та інтернаціоналізації. 

Тема 6. Реалізація стратегії: моніторинг та контроль за здійсненням 

стратегічних заходів. 

Тема 7. Управління опором  змінам в корпораціях.  

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних та практичних заняттях і виконання 

індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не 

зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання. 

 

6. Рекомендована література 

Основна 

1. Востряков О.В. Методологія стратегічного процесу на підприємстві / 

Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія. – 

К.:КНЕУ,  2017. – с. 98-107. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2018. 

480 с. 

3. Мармаза О.І. Мармаза О.І. Стратегічний менеджмент / О. І. Мармаза. – Х.: 

ТОВ «Планета-принт», 2015. – 103 с. 

4. Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: підручник. 

К.: Каравела, 2016, 320 с. 

5. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль : Економічна 

думка, 2016. 390 с. 

6. Сладкевич В. П. Стратегічний менеджмент організацій: підручник. К.: 

МАУП, 2018. 496 с. 

7. Стратегічний менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади формування 

системи стратегічного управління в організації : навч. посіб. у структ.-

логіч. схемах / Г. І. Забродська, Л. Д. Забродська, Т. С. Пічугіна, А. П. 

Грінько. Х. : ХДУХТ, 2017. 118 с. 

8. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія / [А. 

П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.]; за заг. ред. А. П. 

Наливайка, О. М. Гребешкової. Київ: КНЕУ, 2017. 418 с.  

9. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник / МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків : ХНУВС, 

2021. 208 с. 



10. Тищенко О. М. Стратегічне управління: підручник / О. М. Тищенко, Т.М. 

Хміль, С. К. Василик, Т. М. Чечетова-Терашвілі, О. В. Ревенко. Х.: ВД 

«ІНЖЕК», 2015. 280 с. 

11. Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. 155 с 

Додаткова 

1. Євтушевський В. А. Стратегія корпоративного управління / В. А. 

Євтушевський, К. В. Ковальська, Н. В. Бутенко. К.: Знання, 2015. 287 с.  

2. Аванесова Н. Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним 

містом: теоретико-методичні засади: монографія / Н. Е. Аванесова, О. В. 

Марченко; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків: Щедра садиба 

плюс, 2015. – 195 с. 

3. Гринчук Ю. С., Юхименко П. І., Вихор М. В. та ін. 

Конкурентоспроможність підприємства: підручник. Київ: Центр учбової 

літератури, 2020. 320 с. 

4. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / за заг. ред. М. І. Коваля. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 350 с. 

5. Сич Є. М., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз: навч. пос.; 2-ге вид. 2019. 

304 с. 

6. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. усіх спец. / [О. 

В. Кочетков, О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна та ін.]; за ред. проф. О. В. 

Кочеткова. 3-є вид., випр. Київ: Кондор, 2017. 412 с. 

7. Стратегічний менеджмент. навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. 

[М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] К. : «Центр учбової 

літератури», 2016. 376 с. 

8. Ткачова С.С., Пічугіна Т.С., Ткаченко О.П. Стратегічний менеджмент: 

навч. посібник. Х.: ХДУХТ, 2019. 240 с. 

9. Чебанова Н. В., Ревуцька Л. Є. Стратегічний аналіз: навч. посіб. Харків: 

УкрДУЗТ, 2016. 294 с. 

10. Шубіна С. В., Мірошник О. Ю. Стратегічний аналіз. Практикум: навч. 

посібник. 2015. 218 с. 
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