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ВСТУП
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні технології
стратегічного управління» складена відповідно до освітньо-наукової програми
підготовки підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є розуміння сучасних
технологій стратегічного управління, процес формування стратегії розвитку
підприємства. Тому у курсі представлено як огляд концепцій стратегічного
управління підприємствами, так і методів та інструментів, які потрібні для
формування стратегії розвитку підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки: «Менеджмент», «Стратегічне управління»,
«Управління змінами», «Управлінське консультування», «Сучасні тенденції в
управлінні», «Концептуальні засади менеджменту», «Сучасні теорії організації».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретико-методологічні засади сучасних технологій стратегічного управління.
2. Формування та реалізації стратегії розвитку підприємства.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології
стратегічного управління» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і
практичних навиків аспірантів з питань ухвалення стратегічних рішень в процесі
управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології
стратегічного управління» є:
- критичний аналіз сучасних концепцій стратегічного управління
підприємством;
- вивчення нових підходів до діагностики середовища організації;
- вивчення методів оцінки конкурентоспроможності підприємства;
- дослідження сучасних моделей і методів розробки системи стратегій;
- вивченні ефективної системи прийняття стратегічних управлінських рішень.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати :
- основні сучасні підходи до здійснення управлінської діяльності в
організації, розуміння їх законів та закономірностей
- основні вимоги до побудови системи стратегічного управління сучасним
підприємством, враховуючи при цьому організаційне, фінансово-економічне,
соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення виконання
стратегічних планів;
- основні принципи та методи стратегічного управління, розуміння
наслідків професійної діяльності стратега;
- методичні та організаційні основи цілевстановлення на підприємстві;
- існуючі особливості методики стратегічної оцінки підприємства у системі
управління реалізацією стратегії організації.
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вміти :
- вміти здійснити критичний аналіз сучасних концепцій стратегічного
управління підприємством, визначити переваги та недоліки їх застосування,
обґрунтувати необхідність формування стратегічного мислення в українських
спеціалістів;
- системно мислити щодо стратегічного планування діяльності суб’єктів
господарювання;
- вміти прогнозувати майбутнє і формувати стратегію;
- вміти застосовувати та систематизувати результати отриманих обрахунків
за розробленими моделями стратегічного управління;
- вміти впроваджувати результати проведених досліджень і положення
(стратегічна оцінка підприємства, оцінка стратегічного потенціалу, матричні
методи) у практичну діяльність;
- освоювати самостійно нові технології стратегічного управління в
організаціях.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Тема 1. Концептуальні засади стратегічного управління.
Стратегічне управління: підходи до його трактування. Еволюція розвитку
стратегічного управління. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного
управління в процесі розвитку українських підприємств в ринкових умовах
господарювання.
Тема 2. Види стратегічного управління:
Управління в умовах стабільного, динамічного середовища та в умовах
кризової ситуації. Управління на засадах гнучких екстрених рішень. Управління
шляхом реструктурування стратегічних завдань. Управління за слабкими
сигналами. Управління в умовах стратегічних несподіванок. Вибір системи
управління для підприємства. Сучасні критерії оцінювання ефективності
стратегічного управління.
Тема 3. Методика стратегічного аналізу та прогнозування розвитку
підприємства:
Основні підходи до проведення стратегічного аналізу. Сучасний
інструментарій дослідження середовища діяльності підприємства. Стратегічна
оцінка підприємства. Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства.
Аналіз поведінки конкурентів. Ключові чинники успіху. Методика прогнозування
розвитку середовища підприємства. Прогнозування тенденцій розвитку
підприємства.
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Тема 4. Стратегічні цілі та процес стратегування
Основні етапи цілевстановлення. Значення місії для підприємства з
орієнтацією на стратегічний розвиток. Формування системи стратегічних цілей і
завдань. Визначення факторів, що впливають на вибір стратегічних цілей.
Змістовий модуль 2. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5. Формування стратегічного потенціалу підприємства
Елементи стратегічного потенціалу підприємства та фактори впливу на його
формування і розвиток. Методи та показники оцінювання стратегічного
потенціалу підприємства. Особливості управління стратегічним потенціалом
підприємств різних сфер економічної діяльності
Тема 6. Сучасний інструментарій стратегічного планування:
Етапи та принципи стратегічного планування. Сучасні підходи до
стратегічного планування. Формальні та неформальні аспекти стратегічного
планування. Підходи до процесу розроблення стратегій. Стратегічна програма як
інструмент реалізації стратегії. Стратегічний проект як інструмент реалізації
стратегії. Сучасні методи стратегічного планування
Тема 7. Методика оцінки ефективності стратегій розвитку
Кількісні та якісні методи оцінки ефективності стратегії. Формування
критеріїв оцінки стратегії розвитку підприємства. Методи оцінювання реалізації
стратегії підприємства
Тема
8.
Інноваційні
технології
стратегічного
управління
підприємствами
Технології управління інноваційним розвитком підприємств: виробничі,
фінансові, маркетингові. Формування системи стратегій інноваційного розвитку
підприємства. Оцінка та критерії розвитку підприємства. Розроблення
стратегічної карти підприємства.
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Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.
11. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент (практикум) :
навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с.
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Формою підсумкковго (семестрового) контролю з навчальної дисципліни
«Сучасні технології стратегічного управління» є семестровий іспит, передбачає
оцінку роботи аспірантів за результатами поточного та проміжного контролю і
підсумковим тестуванням.
5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
До засобів діагностики знань аспірантів з навчальної дисципліни «Сучасні
технології стратегічного управління» належать: перелік питань для
самоконтролю, тестові завдання підсумкового та модульного контролю,
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ситуаційні (практичні) завдання, які наведено у робочій програмі навчальної
дисципліни.
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