
 1

МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
дисципліни 

 
«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД» 

(для магістрів) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАУП 2016 р. 



 2

Підготовлено професором  кафедри зовнішніх економічних відносин К.В. 
Фокіною-Мезенцевою. 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри зовнішніх економічних відносин 
(Протокол №5  від 29.11.2016 р.) 

 
 

Схвалено Вченою радою Інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. 
Аверроеса  (Протокол №4 від 30.11.2016 р.) 
 
 

 
 
 
 
 

Фокіна-Мезенцева К.В. 
Навчальна програма дисципліни "Стратегічний менеджмент ЗЕД" (для  

магістрів). – К.: МАУП, 2016. -   16с. 
 
 
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 

зміст дисципліни «Стратегічний менеджмент ЗЕД», теми контрольних робіт, 
вказівки до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю а також 
список літератури. 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

                 Міжрегіональна Академія 
                                                     управління персоналом (МАУП), 
                                                     2016 

 
 
 
 



 3

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Цілі організації – це конкретний кінцевий стан чи бажані результати, 

яких організація намагається досягнути. Призначення та цілі мають між 

собою таке ж співвідношення як і поняття "абстрактне" та "конкретне". 

Метою керівників є створення відповідно до призначення організації чіткої 

структури цілей, відносно якої можна вибудувати організаційний механізм по 

досягненню цих цілей.  Стратегічний менеджмент — це, перш за все 

безперервний процес, а не одноразове зусилля по розробці стабільного 

стратегічного плану. Він починається з оцінки ситуації зовні і всередині 

компанії, вироблення можливих напрямів застосування сил компанії, вибору 

якнайкращою з виявлених альтернатив і розробки докладного тактичного 

плану, направленого на поетапне здійснення вибраної стратегії. 

Здійснення вибраної стратегії вимагає постійного моніторингу змін 

навколишнього зовнішнього і внутрішнього середовища і відповідною даним 

змінам корекції самої стратегії. 

Головна  мета вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент ЗЕД»  

полягає в оволодінні студентами сучасними теоретичними основами 

стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних 

рішень у процесі управління діяльністю та розвитком зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства на ринку. 

Завданням для майбутніх фахівців є ознайомитися  із сутністю, 

основними поняттями і категоріями стратегічного управління; еволюцією 

підходів доформування та реалізації стратегій в процесі стратегічного 

управління зовнішньоекономічною діяльністюпідприємства; отримати   

теоретичні знаня із формування стратегічних цілей, генерування стратегічних 

альтернатив, визначення стратегічної позиції підприємства, питань управління 

стратегічними змінами у підприємстві; сформувати практичні навички з питань 

оцінки внутрішнього і зовнішнього оточення, визначення стратегічних цілеи ̆, 

розробки стратегіі ̈, формування стратегічного плану, організаціі ̈ стратегічного 

планування, оцінки діючої стратегіі ̈, і ̈ї контролю при впровадженні, 

мотивування працівників в процесі реалізаціі ̈ стратегічних рішень. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«Стратегічний менеджмент ЗЕД» 

 
№ 
пор. 

 
Назва змістового модуля і теми 

 
 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
Сутність і особливості стратегічного менеджменту  ЗЕД 
Зміст і структура стратегічного менеджменту ЗЕД 
Еволюція стратегічного управління стратегічного менеджменту ЗЕД   
Конкурентні переваги і обмеження стратегічного менеджменту ЗЕД   

 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
 

Змістовий модуль 2. Процес розробки і реалізації стратегії у сфері  
зовнішньоекономічної діяльності 
Аналіз середовища організації, яка здійснює ЗЕД 
Розробка мети і стратегічних цілей організації, яка здійснює ЗЕД 
Оцінка і вибір стратегії ЗЕД 
Реалізація стратегії ЗЕД 

 
 

9. 
10. 
11. 
12. 

 

Змістовий модуль 3. Стратегічне планування і стратегічний 
контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
Зміст і послідовність стратегічного планування  ЗЕД 
Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку 
Процес стратегічного планування  ЗЕД 
Стратегічний контроль сфері ЗЕД 

Разом годин: 90                                                                                    
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 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД» 

 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи стратегічного менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Тема 1. Сутність і особливості стратегічного менеджменту  ЗЕД 

 

Сутність і основні категорії стратегічного менеджменту.   Мета, завдання 

і  предмет курсу.  Література з навчального курсу.Функціональний та 

предметний підхід в менеджменті ЗЕД. Сутність менеджменту ЗЕД та 

стратегічного менеджменту. Основні категорії та поняття  стратегічного МЗЕД. 

 

Література [ 1-4,6,8-10,14-15] 

 

Тема 2. Зміст і структура стратегічного менеджменту ЗЕД  

 

Зміст і структура стратегічного менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Зміст і структура стратегічного менеджменту: аналіз 

середовища; визначення місії та стратегічних цілей;  вибір і оцінка стратегій; 

реалізація і контроль виконання стратегії. Рівні розробки стратегії в організації. 

Взаємозв’язок корпоративних, ділових, функціональних та операційних 

стратегій. Переваги і обмеження стратегічного менеджменту. 

Література  [1,4,7,17,18] 

 

Тема 3. Еволюція стратегічного управління стратегічного 

менеджменту ЗЕД 

Етапи розвитку стратегічного менеджменту: бюджетування, 

довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічний менеджмент. 

Наукові підходи до визначення ролі та змісту стратегічного менеджменту: 
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дизайнерський, формальний, аналітичний, підприємницький, навчальний, 

політичний, трансформаційний. Становлення стратегічного менеджменту в 

Україні. 

Література [1,2,4,6,8-10,14,15] 

 

Тема 4. Конкурентні переваги і обмеження стратегічного менеджменту 

ЗЕД 

Сутність і роль конкурентних переваг у процесі стратегічного 

менеджменту  підприємством. Види конкурентних переваг: лідерство за 

витратами, диференціація товарів. Технологічні, виробничі, 

збутові,маркетингові, професійні, організаційні та інші види конкурентних 

переваг. Методи аналізу конкурентних переваг підприємств: SWOT, GAP, 

LOTS, PIMS, GE/Mk Kinsey, бенчмаркинг. Використання конкурентних переваг 

при розробці стратегії розвитку підприємства. 

Література  [1,4,7,17,18] 

 

Змістовий  модуль 2. Процес розробки і реалізації стратегії у сфері  

зовнішньоекономічної діяльності 

 

Тема 5. Аналіз середовища організації, яка здійснює ЗЕД 

Аналіз макросередовища підприємства: політичних, економічних, 

соціальних, технологічних факторів. Аналіз галузевого ринку підприємства. 

Система економічних показників галузі. Модель п’яти сил конкуренції М. 

Портера. Аналіз рушійних сил змін галузевого ринку. Визначення зовнішніх 

можливостей і загроз для підприємства. Аналіз внутрішнього середовища 

підприємства. Напрями внутрішнього аналізу: потенціалу персоналу; 

ефективності управління; виробництва; фінансового стану; маркетингової 

діяльності; організаційної культури. Порівняльна оцінка витрат за основними 

видами діяльності. Визначення сильних і слабких сторін підприємства. 
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Методи аналізу середовища: SWOT; матриці можливостей і загроз. 

Прогнозування в системі стратегічного менеджменту. 

 

Література [1,4,6,7,9,18] 

Тема  6. Розробка мети і стратегічних цілей організації,  яка здійснює ЗЕД 

Сутність місії та її значення для визначення пріоритетів розвитку 

підприємства. Зміст місії та вимоги до її формулювання. Чинники впливу на 

процес розробки місії. Особливості місії для малих і великих підприємств, 

комерційних і некомерційних організацій. Стратегічні цілі підприємства, їх 

види, ієрархія. “Дерево цілей” підприємства. Вимоги до стратегічних цілей. 

Методи визначення стратегічних цілей. 

Література [1,2,6,16,18] 

 

Тема  7. Оцінка і вибір стратегії ЗЕД 

Усвідомлення поточної стратегії. Аналіз портфеля бізнесу підприємства. 

Критерії виокремлення і характеристики стратегічних бізнес-одиниць. 

Класифікація стратегічних бізнес-одиниць. Технології застосування матриць 

“зростання — частка ринку” БКГ, “зростання ринку — конкурентні позиції 

підприємств” А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда, “товари — ринки”  І. Ансоффа, 

“привабливість галузі — конкурентна позиція в ній” GE / Mk Kinsey. 

Вибір нової стратегії розвитку. Чинники впливу на вибір нової стратегії. 

Параметри оцінювання розробленої стратегії. 

Література [1,2,6,18] 

 

Тема  8.  Реалізація стратегії ЗЕД 

Завдання стадії реалізації стратегії. Функції вищого керівництва при 

реалізації стратегії. Реорганізація структури управління. Перерозподіл усіх 

видів ресурсів: фінансових, кадрових, інформаційних, матеріальних. 

Формування організаційної культури, що підтримує нову стратегію. Подолання 

опирання стратегічним змінам. Стилі здійснення стратегічних змін. 



 8

Комплексне забезпечення реалізації стратегії: методичне, ресурсне, 

інформаційне, правове.  

Література [1-15,18] 

Змістовий модуль 3. Стратегічне планування і стратегічний 

контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

 

Тема  9. Зміст і послідовність стратегічного планування ЗЕД 

Сутність стратегічного планування. Об’єктивна та суб’єктивна складність 

стратегічного планування. Процес стратегічного планування. 

Література [1-15,18] 

Тема 10. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому 

ринку 

Сутність та елементи стратегії підприємства. «Стратегічний набір». 

Взаємозв’язок генеральної стратегії, функціональних стратегій та бізнес-

стратегій. Стратегічні альтернативи. Стратегічні плани, проекти і програми. 

Структура стратегічного плану як документа підприємства. Розробка 

збалансованої системи показників реалізації стратегій Стратегія імпорту.  

Стратегія експорту.  

Література [1,15,17,18] 

 

Тема 11 . Процес стратегічного планування ЗЕД 

Моделі процесу стратегічного планування поведінки організації на 

зовнішньому ринку. Етапи стратегічного планування поведінки організації на 

зовнішньому ринку. Розробка місії і цілей організації. Аналіз зовнішнього 

середовища. Аналіз сильних і слабких сторін організації. Аналіз альтернатив і 

вибір стратегії. Управління реалізацією стратегії. Оцінювання стратегії 

діяльності організації і її коригування. 

Література  [6,7,13,15] 
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Тема 12 . Стратегічний контроль сфері ЗЕД 

 

Поняття контролю та його види.  Складові стратегічного контролю.  

Контроль стратегічних передумов.  Контроль стратегічного управління. 

Стратегічний  нагляд. Завдання, напрями та етапи виконання стратегічного 

контролю. Визначення показників, аналіз та оцінка результатів, здійснення 

коригуючих дій. 

 

Література[1,2,7,18] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення одного з 

питань згідно з програмою навчальної дисципліни. 

Контрольна робота виконується у вигляді реферату, тему якого студент 

вибирає самостійно з наведеного нижче переліку, або іншу тему, яка його 

цікавить і відповідає програмі дисципліни, за погодженням з викладачем. 

Реферат повинен мати чітко визначений план, містити постановку 

проблеми, аналіз самостійно опрацьованих літературних джерел, аналітичні 

узагальнення, теоретичні або практичні пропозиції. Викладання матеріалу  

повинно бути послідовним, мати дослідницький характер.  

Реферат має складатися з вступу (актуальність теми), основної частини 

(огляд літератури, постановка проблеми та підходи до її вирішення), висновків і 

списку використаної літератури. Загальний обсяг реферату – до 20 аркушів 

друкованого тексту, папір формату А4 зі стандартними полями (верхнє – 2,5 

см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,5 см, праве – 1,5 см) через 1,5 міжрядкових 

інтервали шрифтом Times New Roman 14.      
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) 
 

1. Види конкурентних переваг за класифікацією М. Портера. 

2. Конкурентні переваги залежно від сфери діяльності організації. 

3. Чинники впливу на процес створення і утримання конкурентних переваг. 

4. Використання конкурентних переваг при розробці стратегії розвитку 

підприємства. 

5. Методи аналізу конкурентних переваг підприємств. 

6. Бенчмаркинг як метод вивчення конкурентних переваг. 

7. Основні конкурентні переваги та рівень їх використання на підприємстві 

(організація — на вибір студента). 

8. Аналіз конкурентних переваг підприємства одним із відомих методів 

(підприємство — на вибір студента). 

9. Сутність, зміст і умови застосування стратегії низьких витрат. 

10. Класифікація витрат підприємства. 

11. .Зміст концепції “ланцюга цінностей” М. Портера. 

12. .Переваги і обмеження стратегії низьких витрат. 

13.  Сутність, зміст і умови застосування стратегії диференціації. 

14. Варіанти стратегії диференціації підприємства. 

15. Економічна сутність і зміст стратегії інтеграції. 

16.  Основні мотиви інтеграції підприємств. 

17. Класифікація стратегій інтеграції. 

18.  Характеристика картельних форм інтеграції підприємств. 

19.  Договірні інтеграційні об’єднання підприємств. 

20.  Статутні інтеграційні об’єднання підприємств. 

21. Переваги і недоліки стратегії інтеграції. 

22.  Галузеві бар’єри при диверсифікації. 

23. Переваги та ризики стратегії диверсифікації. 

24. Заходи подолання вхідних галузевих бар’єрів при реалізації фірмою 

стратегії диверсифікації (підприємство на вибір студента). 

25. Можливі варіанти стратегії диверсифікації для фірми (фірма на вибір 

студента). 

26.  Мотиви виходу підприємств на міжнародні ринки. 

27. Типи міжнародних стратегій підприємств залежно від способу виходу на 

зарубіжні ринки. 

28. Порівняльна характеристика глобальної та багатонаціональної стратегій. 
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29. Можливі ризики і проблеми при виході фірми на міжнародні ринки. 

30. Зміст стратегії прямого і непрямого експорту. 

31. Особливості реалізації стратегії створення спільного підприємства. 

32. .Можливі варіанти міжнародної стратегії підприємства (підприємство — 

на вибір студента). 

33. Особливості міжнародної стратегії однієї з провідних компаній світу 

(проаналізувати). 

 

Питання для самоконтролю  

1. Розкрийте суть, завдання і особливості стратегії корпоративного рівня. 

2. Назвіть підходи до класифікації базових стратегій. 

3. Розкрийте сутність відомих Вам варіантів базових стратегій. 

4. У чому особливості стратегії зосередження на одному виді бізнесу? 

5. Назвіть основні риси стратегії вертикальної інтеграції. 

6. Що розуміють під повною і частковою вертикальною інтеграцією? 

7. Чи відрізняються споріднена і неспоріднена (чиста) диверсифікація? 

8. У чому переваги і недоліки стратегії диверсифікації? 

9. Які конкурентні переваги корпоративного рівня забезпечує стратегія 

диверсифікації? 

10.  Які стратегічні заходи можуть забезпечити ефективне входження у нові 

види бізнесу? 

11.  За яких умов корпоративна і конкурентна стратегії розглядаються як 

єдине ціле? 

12.  Розкрийте сутність функціональної стратегії і покажіть її місце у системі 

стратегічного менеджменту підприємства. 

13.  Дайте загальну характеристику функціональних стратегій і поясність 

механізм їх координації. 

14.  У чому сутність продуктово-маркетингової стратегії? 

15.  Наведіть приклади вдалих продуктово-маркетингових стратегій у 

зарубіжній і вітчизняній управлінській практиці. 
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16.  Які особливості стратегії науково-дослідних і проектно-

конструкторських робіт? 

17.  Як впливають сучасні інноваційні процеси у глобалізованому світі на 

механізм побудови і реалізації стратегії науково-дослідних і проектно-

конструкторських робіт? 

18.  Які основні завдання вирішуються в межах виробничої стратегії? 

19.  Як можна вирішити проблему оновлення виробничого потенціалу 

підприємства? 

20.  Назвіть умови успішної побудови і реалізації інвестиційної стратегії 

підприємства. 

21.  Як впливає стан інвестиційного середовища на можливості побудови і 

реалізації ефективної інвестиційної політики підприємства? 

22.  У чому суть стратегії управління фінансами підприємства? 

23.  Чому стратегія управління персоналом вважається пріоритетною 

функціональною стратегією? 

24.  Розкрийте сутність операційних стратегій та необхідність їх 

розроблення. 

25.  Назвіть приклади вдалих операційних стратегій, що реалізувалися 

вітчизняними і зарубіжними підприємствами. 

26.  Які стратегії передбачає матриця «можливостей за товарами-ринками»? 

27.  У чому полягає балансування життєвих циклів виробів? 

28.  Назвіть форми циклічного розвитку підприємства. 

29.  Які основні етапи стратегії зростання? 

30. За рахунок яких факторів підприємство може досягнути лідерства за 

витратами? 

31.  Яка основна ідея ланцюга цінностей? 

32.  Які Ви знаєте недоліки стратегії мінімізації витрат? 

33.  Які основні підходи використовуються у стратегії диференціації? 

34.  Як можна захистити стратегію фокусування від конкурентних сил? 

35.  Що передбачає нова стратегія? 
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36.  Які фактори передбачає модель МсKensey «7S»? 

37.  Що таке підтримуючі й допоміжні види діяльності, які враховуються у 

організаційній структурі підприємства? 

38.  Фактори, які впливають на вибір стратегії підприємства. 

39.  Наведіть приклади формулювання мети на різних підприємствах. 

40. Яка роль місії в організації? 

41. За яких умов підприємство обирає стратегію мінімізації витрат?  

42. Які фактори сприяють стратегії мінімізації витрат?  

43.Розкрийте переваги стратегії мінімізації витрат, зважаючи на модель п'яти 

сил конкуренції.  

44. У чому недоліки стратегії мінімізації витрат? 

45. За яких умов підприємство обирає стратегію диференціації? 

46. У чому полягає сутність стратегії диференціації? 

47. Назвіть види диференціації. 

48. Які проблеми виникають при реалізації стратегії фокусування?  

49. Поясніть, для яких цілей розробляються функціональні стратегії.  

50. Назвіть види функціональних стратегій. 

51.Що є стратегією маркетингу? 

52. Що є фінансовою стратегією? 

53.Що є інноваційною стратегією? 

54.Що є стратегією виробництва? 

55. Що є потенціалом підприємства? 

56. Дайте характеристику конкурентоспроможності потенціалу.  

57. Назвіть методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства. 

58. Коли доцільно здійснювати організаційні перетворення на підприємстві? 

59. Назвіть основні групи планів, які розробляються в організації.  

60. Розкрийте зміст стратегічного плану. 
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