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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
1. Загальна інформація 

Назва програми cтратегічне управління та планування 

Шифр програми ЗК/2020/004 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці категорії «Б»,«В» 

Передумови навчання за програмою  

Обсяг програми 1 кредит за ЄКТС 

Тривалість програми та організація навчання 2 тижні дистанційно з доступом до всіх матеріалів курсу 

Мова(и) викладання українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) 

охоплює програма 

підвищення кваліфікації з питань стратегічного управління та 

планування 

Перелік професійних компетентностей, на 

підвищення рівня яких спрямовано програму 

Професійні знання з  оцінювання і здійснення техніко-

економічного обґрунтування стратегічних проектів в правовій 

сфері;  

впровадження змін у стратегічні напрями розвитку 
організаційних систем;  

прийняття ефективних рішень з обґрунтування та  розробки 

планів відповідно до вимог зовнішнього середовища; 

технічне вміння розробляти стратегічні і поточні заходи для 

забезпечення якості правових послуг;  

вміння впроваджувати зміни в стратегію діяльності 

підприємства. 

Укладач(і) програми Балабаниць Анжеліка Володимирівна, професор, доктор 

економічних наук, в.о. зав. кафедри менеджменту МДУ 

balabanits@ukr.net 
Балабанова Наталя Василівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин МДУ 

n.balabanova@mdu.in.ua 

2. Загальна мета 

полягає у формуванні сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань в області теорії, методології 

стратегічного управління, вироблення вмінь та навичок використання стратегічного інструментарію в практиці 

діяльності підприємств. 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання теоретичних основ стратегічного управління, його історичних 

аспектів;  

процесу стратегічного управління; 

методів стратегічного аналізу зовнішнього середовища; 

прийомів стратегічного цілеутворення і конкурентного 

аналізу;  
технології стратегічного планування діяльності підприємства; 

методичних підходів до реалізації обраних стратегій 

уміння аналізувати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства; 

розробляти стратегічний набір підприємства; здійснювати 

матричний аналіз стратегічних позицій підприємства; 

оцінювати ефективність стратегічних заходів; приймати та 

аналізувати стратегічні рішення. 

навички навички щодо розробки стратегій розвитку підприємства;  

пошуку та оцінювання нових ринкових можливостей;  

володіння прийомами і методами оцінки результативності 

стратегічних планів. 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

 В процесі навчання використовуються як загальні методи навчання у формі проведення практичних і 

семінарських занять, виконання студентами індивідуальних завдань, так і інтерактивні методи, що спрямовані 
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на встановлення зворотного зв'язку, розвиток вмінь вирішення проблем, навичок логічного мислення, навичок 

взаємодії з іншими людьми. До інтерактивних методів навчання за цією програмою відносяться: точечна групова 

дискусія, тренінг комунікативності, розробка групового проекту, дебрифінг. 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної 

системи навчання, через які 
здійснюватиметься дистанційне навчання із 

зазначенням посилання (вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua 

 

Назва дистанційного етапу/модуля Змістовий модуль 1. Теоретичні основи  

стратегічного управління 

Змістовий модуль 2. Стратегічне планування  

Змістовий модуль 3. Реалізація стратегії 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома вага у 

підсумковій оцінці (%) 

Проходження дистанційного навчання- - 25 

Поточний контроль - 35 

Підсумковий контроль – 40 
Документ про підвищення кваліфікації видається за умови 

набрання учасником професійного навчання не менш ніж 60%, 

обрахованих з урахуванням  питомої ваги кожного з критеріїв 

оцінювання 

 Форма підсумкового контролю  Тестування 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  
Назва теми Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

аудиторн

і заняття 

дистанційн

і заняття 

навчальні 

візити 

самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Стратегічне управління: концептуальні 

основи і необхідність використання на сучасному 

етапі 

4  3/0,100  1/0,033 

Тема 2. Стратегія як системний підхід до 
управління перспективним розвитком 

підприємства 

4  
4/0,133 

 
  

Тема 3. Моделі стратегічного управління 3  3/0,100   

Тема 4. Стратегічне планування у системі 

стратегічного управління підприємства 
4  3/0,100  1/0,033 

Тема 5. Стратегічний аналіз і діагностика 3  2/0,067  1/0,033 

Тема 6. Вибір стратегії та розробка стратегічного 

набору підприємства 

4  4   

Тема 7. Організація стратегічного управління на 

підприємстві 

4  3/0,100  1/0,033 

Тема 8. Управління реалізацією стратегій 

підприємства 

3  2/0,067  1/0,033 

Підсумковий контроль результатів навчання 1    1/0,033 

РАЗОМ 30 /1,00  24/0,800  6/0,200 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Стратегічне управління : концептуальні основи необхідність 

використання на сучасному етапі 

 

Актуальність та практична необхідність вивчення та використання стратегічного 

управління для підготовки сучасних менеджерів, економістів в умовах формування ринкової 

економіки в Україні. 

Сутність стратегічного управління. Передумови виникнення системи стратегічного 

управління.  

Порівняльна характеристика стратегічного і оперативного управління. Концепція 

стратегічного менеджменту та її характерні риси. Ключові гипотези стратегічного 

менеджменту. Задачі стратегічного управління. Еволюція системи стратегічного управління. 

Процес стратегічного управління та його складові елементи: стадія стратегічного 

планування, стадія стратегічної організації, стадія стратегічного контролю. Методологічні 

основи стратегічного управління. Специфіка системи стратегічного управління у зарубіжних 

фірмах.  

Використання концепції стратегічного управління підприємствами України: проблеми 

та необхідність. 

 

Тема 2. Стратегія - основа управління перспективним розвитком підприємства 

 

Поняття стратегії. Сутність і особливості стратегії як набору правил для прийняття 

рішень. Стратегія через комбінацію 5-ти «П» по Мінцбергу. 

Концепції стратегії: філософська і організаційно-управлінська. 

Складові елементи стратегії. Відмітні особливості стратегії. Вимоги, що предявляються 

до формулювання стратегії. Критерії потенційно ефективної стратегії.  

Рівні розробки стратегії: корпоративний, сфери бізнесу, функціон альний. Класифікація 

стратегій в теорії стратегічного управління. Корпоративні стратегії розвитку: види, 

характеристика, умови застосування. Бізнес-стратегії. Функціональні стратегії та їх 

характеристика. 

Стратегічний набір підприємства та фактори, що впливають на його вибір. Школи 

стратегії: дизайна, підприємницька, позиціювання, навчання на досвіді. Підходи до 

формування стратегії в залежності від участі керівників і фахівців в розробці стратегії.  

 

Тема 3. Моделі і системи стратегічного управління  

 

Моделі стратегічного управління: Джона Томпсона, Фреда Р.Девіда, В.С. Ефремова, 

Питера-Лоранжа. 

Характеристика нестабільності зовнішнього оточення.  

Процес оцінки нестабільності зовнішнього середовища за шкалою И. Ансоффа.  

Вибір систем управління в залежності від ступеня нестабільності зовнішнього 

середовища.  

Види систем управління на основі гнучких екстрених рішень: ранжування стратегічних 

задач, управління за “слабкими сигналами”, управління в умовах стратегічної несподіваності.  

 

Тема 4. Стратегічне планування в системі стратегічного менеджменту 

 

Сутність та визначені риси стратегічного планування як методу управління. Задачі 

стратегічного планування. Значення стратегічного планування. Підходи до стратегічного 

планування. Метод розробки “сценарію майбутнього”. Метод аналізу ієрархій (МАІ).  

Процес стратегічного планування.  
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Стратегічне видіння. Місія підприємства: поняття, правила формулювання і значення. 

Місія-призначення, місія-орієнтація, місія-політика.  

Характеристика можливих стратегічних цілей підприємства. Фактори, що впливають на 

вибір стратегічних цілей. Вимоги, що предявляються до стратегічних цілей. Правила 

формулювання стратегічних цілей. Сфери розробки стратегічних цілей. 

Специфіка стратегічного планування для великих, середніх і малих підприємств. 

 

Тема 5. Стратегічний аналіз 

 

Стратегічний аналіз як етап процесу стратегічного планування. Поняття стратегічної 

позиції. Аспекти обгрунтування стратегічної позиції підприємства. Стратегічний потенціал і 

стратегічний клімат при визначення стратегічної позиції підприємства.  

Напрямки стратегічного аналізу. SWOT-аналіз, як метод діагностики середовища 

підприємства. Моніторинг макросередовища підприємства (РЕSТ-факторний аналіз). Аналіз 

безпосереднього оточення підприємства: методика вивчення покупців, постачальників, 

конкурентів, контактних аудиторій. SNW-аналіз внутрішнього середовища. Методика 

розробки профіля позиціювання елементів SWOT і матриці – SWOT. 

Стратегічна сегментація як інструмент стратегічного аналізу. Стратегічні зони 

господарювання (СЗГ): сутність і параметри, що їх характеризують. Процес виділення СЗГ 

(стратегічна сегментація). Оцінка привабливості СЗГ.  

Управління стратегічним набором СЗГ. Поняття стратегічної гнучкості підприємства. 

Характеристика “внутрішньої” та “зовнішньої” (оборонної, та наступальної) гнучкості. 

Індикатори вимірювання внутрішньої гнучкості. Використання концепції синергізму в 

управлінні стратегічним набором. Базові можливості досягнення синергетичного ефекту. 

Сутність аналізу портфеля бізнесу та його основні етапи. Методи аналізу “портфелю” 

напрямків діяльності підприємства з застосуванням матриць та з використанням 

різноманітних індикаторів привабливості базового ринку та конкурентоспроможності 

підприємства.  

Порівняння темпів росту і долі ринку: модель BCG (Boston Consulting Group). Матриця 

“Бостонської консультаційної групи“. Матриця “МcKincey”. Модель портфельного аналізу 

методом “Shel DPM”. Матриця фірми “ADL/LC”. Порівняння галузевої привабливості та 

конкурентоспроможності: модель Shell/DPM. Аналіз еволюції ринку: модель Hofer/Schendel. 

Матриця “Ансоффа” і тримірна схема Абеля.  

Обмеження застосування матриць. Проблеми вибору та аналізу показників, необхідних 

для побудови матриць.   

 

Тема 6. Вибір стратегії і формування стратегічного набору 

 

Процес вибору стратегії підприємства. Підходи до вибору стратегічних альтернатив 

підприємства. 

Визначення стратегічних альтернатив за матрицею Томсона Стрикленда. Основні 

фактори вибору стратегії підприємства.  

Стратегічний набір підприємства. Розробка стратегічного набору підприємства.  

Особливості стратегічного набору підприємств на різних стадіях життєвого циклу.  

 

Тема 7. Організація стратегічного управління в діяльності підприємств 

 

Організація діяльності підприємства щодо розробки стратегії. Організаційні інструменти 

впровадження стратегії: створення організаційної структури, спроможної успішно виконувати 

обрану стратегію підприємства; забезпечення внутрішнього керівництва стратегічним 

процесом; розподіл ресурсів в ті види діяльності, які визначають стратегічний успіх; 

створення робочого оточення і корпоративної культури, які підтримують стратегію. 
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Поняття “стратегічні ресурси”, “стратегічний потенціал підприємства”. Складові елементи 

стратегічного потенціалу підприємства. Вплив потенціалу підприємства на його 

конкурентоздатність. Особливості управління стратегічним потенціалом підприємства. 

Типи реакції організаційної структури управління (ОСУ) на зміни у зовнішньому 

середовищі. Особливості ОСУ при стратегічному управлінні. Механізми щодо приведення 

структури у відповідність до обраної стратегії. Відділ стратегічного розвитку: призначення, 

мета, задачі, ключові функції спеціалістів.  

 

Тема 8. Управління реалізацією стратегії 

 

Процес виконання стратегії. Трансформація стратегії в плани, програми, політику. 

Сфери стратегічних змін. Управління процесом реалізації стратегічних змін. Програма 

управління стратегічними змінами. Причини опору стратегічним змінам.  

Сутність стратегічного потенціалу підприємства. Характеристика елементів 

стратегічного потенціалу. Оцінка конкурентоспроможності стратегічного потенціалу. 

Управління конкурентними перевагами підприємства.  

Стратегічна ефективність. Оцінка та контроль виконання стратегії. Система якісних і 

кількісних показників ефективності діючої стратегії. Специфіка задач стратегічного контролю 

на стадіях розробки, впровадження та реалізації стратегії. 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання ситуаційного 

завдання, письмових відповідей на запитання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

підсумкового тестування. 
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