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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Стратегічне управління»
складена відповідно до освітньої програми другого рівня вищої освіти підготовки магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінансова
безпека та фінансові розслідування».
Предметом дисципліни «Стратегічне управління» є вивчення особливостей сучасного менеджменту організації з врахуванням довгострокових перспектив її розвитку.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Стратегічне управління» пов’язано з попереднім засвоєнням знань з “Економічної теорії»,
«Менеджменту», «Економіки підприємств», «Маркетингу».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Основні поняття стратегічного управління.
2. Стратегічний аналіз внутрішньої середи (ресурсного потенціалу) організації.
3. Стратегічний аналіз зовнішньої середи організації.
4. Стратегії розвитку організації.
5. Реалізація стратегій організації.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління» є формування у фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» системи знань і умінь, достатніх для прийняття ефективних рішень з управління
організацією в довгостроковій перспективі.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічне управління» є:
- надання студентам необхідних теоретичних знань зі стратегічного аналізу,
сутності стратегій розвитку організації, методів стратегічного управління;
- формування у студентів практичних навиків вибору стратегій розвитку організації, використання методів стратегічного управління.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- сучасні тенденції розвитку світової економіки;
- стан і особливості економічного життя України;
- зміст стратегічного аналізу внутрішньої і зовнішньої серед організації;
- стратегії розвитку організації;
- методи прогнозування розвитку організації;
- особливості сітьового методу планування і управління організацією;
- порядок і особливості бізнес-планування в організації;
- методи стратегічного управління організацією;

вміти:
- аналізувати сучасні економічні процеси провідних держав світу та
України;
- аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище організації, виділяти
переваги і небезпеки для її розвитку;
- вибирати і оцінювати стратегії розвитку організації;
- прогнозувати на основі сучасних методів майбутній економічний стан
організації;
- застосовувати у стратегічному управлінні методи бізнес-планування і
сітьового планування і управління організацією;
- ефективно використовувати методи стратегічного управління організацією.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4,0 кредити ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Основні поняття стратегічного управління
Сутність і місце стратегічного управління в системі менеджменту.
Об’єкти управління. Умови функціонування організації. Етапи стратегічного
управління.
Тема № 2. Стратегічний аналіз внутрішньої середи (ресурсного потенціалу ) організації
Аналіз цілей і задач організації. Основна ціль. Додаткові цілі. Аналіз
структури організації. Основні типи організаційних структур управління. Лінійні, функціональні, лінійно-функціональні типи організаційних структур. Бюрократичні організаційні структури. Адаптивні організаційні структури. Аналіз
майнового комплексу організації. Аналіз необоротних активів. Аналіз оборотних активів. Аналіз продукції і виробничої потужності організації. Фінансовий
аналіз організації. Аналіз фінансових результатів діяльності організації. Аналіз
фінансової стійкості організації. Аналіз ліквідності організації. Аналіз персоналу організації.
Тема № 3. Стратегічний аналіз зовнішньої середи організації
Характеристика зовнішньої середи організації. Аналіз економічного
сектору зовнішньої середи організації. Аналіз політико-правового сектору зовнішньої середи організації. Аналіз соціокультурного сектору зовнішньої середи
організації. Аналіз технологічного сектору зовнішньої середи організації.
Тема № 4. Стратегії розвитку організації
Стратегії темпів розвитку організації. Стратегія росту. Стратегія обмеженого росту. Стратегія скорочення. Стратегії умов освоєння ринку. Стратегія
проникнення на ринок. Стратегія розвитку ринку. Стратегія розробки нових
товарів. Стратегія диверсифікації. Стратегії конкурентних переваг. Стратегія
лідерства за рахунок економії на витратах. Стратегія диференціації. Стратегія

сфокусованих витрат. Стратегія сфокусованої диференціації. Стратегії частин
ринку. Стратегія “лідера”. Стратегія “фахівця”.
Тема № 5. Реалізація стратегій організації
Методи прогнозування розвитку організації. Сітьові методи планування і управління організацією. Метод бізнес-планування в стратегічному управлінні організацією. Метод стратегічного управління на основі вибору стратегічних позицій. Метод стратегічного управління на основі ранжирування задач.
Метод стратегічного управління за сильними і слабими сигналами. Метод стратегічного управління в умовах стратегічних несподіваностей. Метод управління
стратегічним набором. Метод управління стратегічними задачами. Метод стратегічного управління в умовах спонтанних змін.
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27. Метод інтерполяції в прогнозуванні розвитку організації
28. Експертний метод в прогнозуванні розвитку організації
29. Метод колективного прогнозування розвитку організації
30. Метод моделювання розвитку організації
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38. Метод стратегічного управління на основі вибору стратегічних позицій
39. Метод стратегічного управління на основі ранжирування завдань
40. Метод стратегічного управління за сильними та слабими сигналами
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43.Метод управління стратегічними завданнями

