Целью стратегии является

отыскание такого пути,
который требует

наименьшего расхода
времени и энергии и
дает возможность достичь
наибольшего успеха
Брайан Трейси

• Успех предприятия в значительной степени
зависит от наличия у него экономической
стратегии.
• Долгосрочная эффективная работа любого
предприятия, его экономический рост и развитие
определяются правильным выбором
стратегических ориентиров, позволяющих
наилучшим образом реализовать
потенциальный человеческий капитал и другие
ресурсы.

У5
Б48

Березін, О.В. Стратегія підприємства : навч. посібник [для
студ. вищих навч. закладів] / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. К. : Ліра-К, 2010. - 222 с. : іл.
У навчальному посібнику розглядаються
теоретико-методологічні та практичні засади
опрацювання та реалізації стратегій
підприємств. З урахуванням думок
українських та зарубіжних авторів, вивчення
стану господарювання підприємств різних
сфер національної економіки авторами
висвітлено концепції та поняття стратегії,
формування місії та цілей підприємства,
оцінювання зовнішнього середовища та його
впливу на можливості реалізації стратегій. У
посібнику приділено значну увагу методиці
діагностики стану підприємства у
конкурентному середовищі, оцінки його
ринкових позицій з метою забезпечення
ефективності функціонування у
довготривалій перспективі. Для глибокого
засвоєння теоретичного матеріалу та набуття
досвіду опрацювання і реалізації стратегій
підприємств подаються питання для
обговорення, передбачено тестовий
контроль і практичні завдання.
Призначається для студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних закладів,
аспірантів, науковців та практиків, які
цікавляться проблемами формування
ефективної моделі стратегічної поведінки
підприємства на ринку.

У5
К56

Ковтун, О.І. Стратегія підприємства : підручник [для вищих
навч. закладів] / О.І. Ковтун. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 676
с. : іл. - (Вища освіта в УкраЇні)
В підручнику розкривається сутність категорії
“стратегія підприємства”, розглядається зміст
та основні аспекти стратегічного контексту
діяльності підприємства, ключові проблеми
формування та вибору стратегічних
альтернатив розвитку підприємств різних типів
спеціалізації та агрегації бізнесу,
охарактеризовано типові стратегічні
альтернативи усіх рівнів стратегічного набору
підприємства.
Окрім суто навчального матеріалу підручник
містить перелік тем і питань, запропонованих до
розгляду згідно типової програми курсу, список
рекомендованої літератури, термінологічний
словник-довідник, підбірку контрольних
запитань, тестових завдань, комплексних
завдань теоретико-аналітичного типу,
індивідуальних самостійних завдань
дослідницького типу, ситуаційних задач
розрахунково-аналітичного типу.
Підручник написано відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів за
напрямом 6.030504 “Економіка підприємства”
галузі знань 0305 “Економіка та
підприємництво”.

У5
С83

Стратегія підприємства : підручник для студ. вищих навч.
закладів / [Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, Т.М. Чечетова-Терашвілі,
О.В. Ревенко]. - Харків : ІНЖЕК, 2009. - 559 с. : іл.
У підручнику розглядаються загальні
риси та особливості формування стратегії
підприємства як основи його стратегічного
управління. Приділено увагу визначенню
сутності, характерних рис і видів стратегій
підприємства, особливостям аналізу його
зовнішнього і внутрішнього середовища,
проблемам і принципам обгрунтування
стратегії підприємства і критеріїв її оцінки,
виділенню основних напрямків
стратегічного контролю як основи
забезпечення коригування стратегії з
урахуванням необхідних змін.
Рекомендовано для використання в
навчальному процесі та для самостійної
підготовки студентів спеціальності
“Економіка підприємства”, інших
спеціальностей напрямку “Економіка і
підприємництво”. Видання призначене
також для викладачів, аспірантів,
науковців, а також для фахівців
підприємств і організацій, що пов’язані з
проблемами стратегічного управління
підприємством.

У5
С89

Сумець, О.М. Стратегії сучасного підприємства та його
економічна безпека : навч. посібник для студ. вищих навч.
закладів / О.М. Сумець, М.Б. Тумар. - К. : Хай-Тек-Прес, 2008. - 400 с. :
іл. + додатки
У навчальному посібнику особливу
увагу приділено тлумаченню терміна
“стратегія”, типології стратегій сучасного
підприємства, а саме: корпоративній,
діловій, функціональним та операційним
стратегіям. Наведено основні критерії
виграшної стратегії та фактори, що
впливають на формування загальної
стратегії підприємства.
Описано концептуальні засади
економічної безпеки підприємства як
наукової дисципліни. Системний і повний
теоретичний виклад проілюстровано
цікавим фактичним матеріалом. Показано
місце та роль економічної безпеки в
системі геополітичних чинників
національної безпеки України, визначено
перспективи та можливі наслідки розвитку
цього явища на локальному та
народногосподарському рівнях.
Для студентів вищих навчальних
закладів, що навчаються за
спеціальностями 6.030507 “Маркетинг” та
6.030601 “Менеджмент”.

У5
Д95

Дюков, И.И. Стратегия развития бизнеса : практический
подход / И.И. Дюков. - СПб. : Питер, 2008. - 236 с. : ил. +
прил. - (Владельцам бизнеса)
«Все компании имеют стратегию!» безапелляционно заявляют профессоратеоретики. С не меньшим энтузиазмом им
возражают практики, повидавшие
реальные компании: «Большинство
компаний вообще не имеют стратегии. Они
просто много говорят о ней, как привыкли
говорить о погоде». – «Ну и что из того,
что мы плывем по воле ветра! – вступают
в спор конформисты. – Христофор Колумб
был великим мореплавателем. Но он тоже
отправился в путь, не имея четкого
представления о том, куда он плывет, а
когда прибыл, не знал, где находится, а
после того как вернулся, то не знал, где
был…»
Книга Игоря Дюкова, руководителя
консалтинговой группы «Дюков и
Партнеры», научного консультанта
Стокгольмской школы экономики в России, для руководителей и предпринимателей,
которым важно знать, куда плыть, как плыть
и с какой целью. Она учит анализировать
бизнес-среду и самостоятельно
разрабатывать оптимальную бизнесстратегию.

У5
Г68

Горемыкин, В.А. Экономическая стратегия предприятия :
[учеб. пособие] / В.А. Горемыкин. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М. :
Альфа-Пресс, 2007. - 544 с. : ил. + прил.
Рассмотрены теоретические и
практические подходы к выбору
экономической стратегии предприятия,
инновационно-инвестиционной
политики, организации
внешнеэкономической и сбытовой
политики, позволяющие успешно
преодолевать кризисные явления и
добиваться устойчивого экономического
роста.
Для руководителей и специалистов
малых и средних предприятий любых
форм собственности и организационноправовых форм, студентов экономических
и инженерных факультетов высших
учебных заведений, слушателей курсов
бизнеса.
Книга подготовлена в Институте
международных экономических
отношений.

У5
К49

Клівець, П.Г. Стратегія підприємства : навч. посібник [для
студ. екон. спец. вищих навч. закладів] / П.Г. Клівець. - К. :
Академвидав, 2007. - 320 с. : іл. - (Альма-матер)
У навчальному посібнику розкрито
сутність, основні концепції, етапи
розвитку, особливості різних видів
стратегій підприємства і їх роль у
забезпеченні його
конкурентоспроможності, досягненні
економічного успіху. Значну увагу
приділено висвітленню різноманітних
аспектів стратегічного контексту і
стратегічного потенціалу, основних
методів аналізу конкурентного
середовища підприємства,
обгрунтуванню, розробленню,
декомпонуванню корпоративних і ділових
стратегій, оцінюванню стратегічних
альтернатив та вибору найефективнішої із
них у різних ситуаціях економічної
практики.
Для студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних
закладів.

У5
А94

Афанасьєв, М.В. Стратегія підприємства : навч.-метод.
посібник / М.В. Афанасьєв, Г.О. Селезньова. - Харків : ІНЖЕК,
2007. - 270 с. : іл.

Навчально-методичний посібник
містить робочу програму, конспект лекцій,
тестові та практичні завдання з
навчальної дисципліни “Стратегія
підприємства”, що розроблені згідно з
положенням Болонської декларації.
Для викладачів, студентів економічних
спеціальностей, спеціалістів-практиків.

У5
К56

Ковтун, О.І. Стратегія підприємства : навч. посібник [для
студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ковтун. - 2-ге вид., стер. - Львів :
Новий Світ-2000, 2006. - 386 с. : іл. - (Вища освіта в УкраЇні)
У посібнику розкривається сутність
категорії “стратегія підприємства”,
розглядаються основні аспекти
стратегічного контексту діяльності
підприємства, ключові проблеми
формування та вибору стратегічних
альтернатив розвитку підприємств різних
типів спеціалізації та агрегації бізнесу,
охарактеризовано типові стратегічні
альтернативи усіх рівнів стратегічного
набору підприємства.
Окрім суто навчального матеріалу
посібник містить перелік тем і питань,
запропонованих до розгляду згідно типової
програми курсу, список рекомендованої
літератури, термінологічний словникдовідник, підбірку контрольних запитань,
тестових завдань, творчих комплексних
завдань та практичних задач.
Посібник призначений для студентів
економічної спеціальності “Економіка
підприємства”, а також для студентів інших
спеціальностей, які самостійно вивчають
дисципліну “Стратегія підприємства”.

У5
Б68

Бланк, И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А.
Бланк. - К. : Ника-Центр ; Эльга, 2004. - 719 с. : ил. + прил. (Библиотека финансового менеджера; Вып.9)
В книге рассматривается основной круг
вопросов стратегического финансового
развития предприятия. В ней изложены
теоретические основы и методический
инструментарий разработки финансовой
стратегии предприятия; подробно
рассмотрено содержание основных
(доминантных) направлений его финансового
развития – стратегии формирования
финансовых ресурсов, инвестиционной
стратегии, стратегии обеспечения
финансовой безопасности и стратегии
повышения качества управления
финансовой деятельностью. Значительное
внимание уделено также вопросам
управления реализацией разработанной
финансовой стратегии. Книга широко
иллюстрирована схемами, графиками,
таблицами и примерами, содержит основные
расчетные алгоритмы и необходимый
справочный аппарат.
Книга рассчитана на руководителей и
финансовых менеджеров предприятий,
преподавателей, аспирантов и студентов
экономических вузов.

• Стратегическое управление – это такое
управление, которое опирается на человеческий
потенциал как основу организации, ориентирует
производственную деятельность на запросы
потребителей, гибко реагирует и проводит
своевременные изменения в организации,
отвечающие вызову со стороны окружения и
позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности дает
возможность организации выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом
своих целей.
• Объектами стратегического управления
являются организации, стратегические
хозяйственные подразделения и функциональные
зоны организации.

У5
Ч-46

Череп, А.В. Стратегічне планування і управління : навч.
посібник / А.В. Череп, А.В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 336 с. : іл.

У навчальному посібнику
розглядаються сучасні принципи,
механізм, методи і моделі стратегічного
управління. Особлива увага приділена
вивченню системи економічних і
організаційних механізмів стратегічного
управління; методів розробки і вибору
конкретних стратегій в системі
стратегічного управління; процедур
планування реалізації стратегії в
конкретних умовах господарювання.
Навчальний посібник рекомендовано
студентам вищих навчальних закладів III –
IV рівнів акредитації, аспірантам і
викладачам вузів, а також буде корисний
керівникам, менеджерам підприємств, які
займаються питаннями стратегічного
розвитку і зацікавлені в успішній їх роботі.

У5
Д58

Довгань, Л.Є. Стратегічне управління : навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П.
Артеменко. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 440 с. : іл.

У навчальному посібнику розглядаються
основні теоретично-концептуальні
положення та практичні приклади
стратегічного управління.
Надаються методика діагностики
зовнішнього та внутрішнього середовищ,
сучасні підходи до проведення стратегічного
аналізу та діагностики потенціалу організації,
поглиблено визначення конкурентної позиції і
рівня конкурентоспроможності організації,
розглянуто бенчмаркінг як інструмент вибору
стратегічних альтернатив, наведена
класифікація базових і конкурентних
стратегій. Значну увагу приділено
маркетинговим та інноваційним аспектам
забезпечення конкурентоспроможності
організації. Запропоновано підходи до
використання стратегічного планування,
реалізації стратегії і управління змінами в
організації, розглянуті питання формування
корпоративної культури, роль і значення
стратегічного лідерства.
Навчальний посібник розрахований на
студентів економічних вузів і факультетів
вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації, які навчаються за планами
підготовки бакалаврів і магістрів
відповідного фахового спрямування, для
слухачів бізнес-шкіл, керівників усіх рівнів,
які цікавляться проблемами та
перспективами стратегічного розвитку
підприємств і організацій.

У5

С83

Стратегічне управління : підручник для студ. вищих навч.
закладів / [О.М. Тищенко, Т.М. Хміль, С.К. Василик та ін.]. - Харків :
ІНЖЕК, 2009. - 279 с. : іл.

Розглянуто загальні риси та
особливості стратегічного управління
підприємством з урахуванням специфіки
сучасного етапу формування ринкових
відносин. Приділено увагу теоретичнопрактичним проблемам обгрунтування
стратегії підприємства, особливостям
аналізу його зовнішнього і внутрішнього
середовища, принципам побудови
системи стратегічного управління
підприємством та виділенню основних
напрямів забезпечення її функціонування
в динамічному ринковому середовищі.
Підручник рекомендовано для
використання в навчальному процесі та
для самостійної підготовки студентів
спеціальності “Економіка підприємства”,
інших спеціальностей напряму “Економіка
і підприємництво”. Видання призначене
також для викладачів, аспірантів, науковців,
слухачів системи закладів після дипломної
освіти, а також для фахівців-практиків, які
стикаються з проблемами стратегічного
управління підприємством.

У5
П32

Пилипенко, А.А. Стратегічна інтеграція підприємств :
механізм управління та моделювання розвитку : монографія /
А.А. Пилипенко. - Харків : Інжек, 2008. - 408 с. : іл. + додатки

У монографії розглянуто теоретикометодологічний базис інтеграції суб’єктів
господарювання та концептуальні засади
створення механізму управління
стратегічною взаємодією
багатопрофільних підприємств. Не
відкидаючи потенціал традиційних
підходів до утворення бізнес-структур,
головний акцент зроблено на співпрацю
підприємств у межах стратегічних
альянсів, кластерно-мережних структур і
гібридних форм, заснованій на
інтеграційних обмеженнях. Запропоновано
інструментарій обгрунтування вибору
форм інтеграції та подано теоретичні
засади інституціоналізації полів взаємодії.
Рекомендовано для наукових
працівників, фахівців, аспірантів,
практичних робітників і студентів вищих
навчальних закладів економічного
профілю.

У5
К66

Корецький, М.Х. Стратегічне управління : навч. посібник для
студ. вищих навч. закладів / М.Х. Корецький, А.О. Дєгтяр, О.І.
Дацій. - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 240 с. : іл.

Розглянуті питання господарської
діяльності підприємств у стратегічному
аспекті, викладено їх теоретичні,
методологічні та практичні аспекти.
Наведено весь ланцюжок складових

стратегічного управління – від логіки
розробки і методів обгрунтування цілей,
завдань, стратегій, планів до їх реалізації
в умовах ринкової економіки.

Для студентів і магістрів економічних
спеціальностей, а також менеджерів і
підприємців, які займаються
формуванням стратегій в корпоративних
організаціях, підприємствах та інших
економічних структурах.

У5
М58

Мізюк, Б.М. Стратегічне управління : підручник [для студ.
екон. спец.] / Б.М. Мізюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів :
Магнолія 2006, 2007. - 388 с. : іл. + додатки - (Вища освіта в
УкраЇні)

Стратегічне управління, що розглядається
як діяльність вищого керівництва в
конкурентному середовищі ринкової
економіки, становить важливу складову
менеджменту підприємства. В підручнику
комплексно охоплено становлення та
розвиток стратегічного управління, основні
процеси формування та реалізації стратегії.
Розглянуті конкретні моделі основних
видів стратегій підприємства, розкрита
концепція прийнятого ризику стратегічних
рішень, математичні моделі та управління
ризиком в циклічному процесі розробки та
виконання стратегії. Приділена увага
інформаційному забезпеченню стратегічного
управління. Розкрита інформаційна природа
управління та організація інформаційного
забезпечення прийняття стратегічних рішень
на базі сучасних інформаційних технологій.
Для студентів економічних
спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу,
менеджерів, підприємців.

У9(4Укр)
Є27

Євтушевський, В.А. Стратегія корпоративного
управління : [монографія] / В.А. Євтушевський, К.В.
Ковальська, Н.В. Бутенко. - К. : Знання, 2007. - 288 с. : іл.

У монографії розглянуто економічну
сутність корпорації як об’єкта
стратегічного управління, представлені
суб’єкти корпоративного управління як

учасники формування і реалізації стратегії
розвитку акціонерного товариства,
проведено дослідження особливостей та
проблем формування і запропоновано

організаційно-методичне забезпечення
розробки та реалізації стратегії управління
акціонерними товариствами України.
Для науковців, студентів, викладачів

економічних спеціальностей, менеджерів,
фахівців акціонерних товариств, широкого
кола читачів.

У5
Г19

Гапоненко, А.Л. Стратегическое управление : учебник для
студ. вузов, обуч. по спец. 061100 "Менеджмент организации" /
А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-Л,
2006. - 464 с. : ил. + прил. - (Успешный менеджмент)

В учебнике рассматривается теория и
практика стратегического управления
различными организациями – коммерческими
фирмами, государственными учреждениями,
территориальными образованиями. Вопросы
стратегического управления рассматриваются
в контексте усиливающейся конкуренции,
необходимости повышения эффективности
организации деятельности и поиска наилучшей
рыночной позиции.
Особое внимание уделяется развитию
партнерских отношений, маркетинговому
подходу к выработке стратегии,
использованию интеллектуального капитала.
Теория опирается на обширный фактический
материал из отечественной и зарубежной
практики. Каждая глава учебника снабжена
краткими выводами, словарем терминов,
контрольными вопросами, тестами, списком
рекомендуемой литературы.
Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических
специальностей, действующих и начинающих
предпринимателей и чиновников, а также для
всех, кто хочет разобраться в тонкостях
разработки и реализации успешных стратегий
в современном мире.

У5
З-12

Забродська, Л.Д. Стратегічне управління : реалізація
стратегії : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч.
закладів / Л.Д. Забродська. - Харків : Консум, 2004. - 208 с. : іл.

У навчальному посібнику розкрито
питання суті стратегічного управління;
визначено місце та роль стратегічного
управління в організації діяльності
підприємства з досягнення успіху під час
реалізації стратегії; визначено механізм
впровадження стратегічних змін при
забезпеченні розвитку підприємства;
висвітлено питання щодо приведення у
відповідність до обраної стратегії систем
організаційної структури, культури та
мотивації персоналу, без чого не можна
здійснювати процес стратегічного
управління на підприємствах.
Для студентів економічних
спеціальностей вищих навчальних
закладів, які вивчають економіку
підприємства та менеджмент.

У5
Ш50

Шершньова, З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є.
Шершньова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2004. - 700 с. : іл.

У підручнику викладено теоретичні,

методологічні та практичні питання
стратегічного управління як сучасного
важливого напрямку менеджменту
підприємств в Україні. Наведено

характеристику логіки розробки і методів
обгрунтування цілей, завдань, стратегій,
змісту і форм організації окремих
підсистем стратегічного управління.
Призначений для студентів, аспірантів і
викладачів, а також буде корисним для
спеціалістів, які формують стратегії
підприємств і організацій, упроваджують
системи стратегічного управління.

У9(4Укр)
М71

Міщенко, А.П. Стратегічне управління : навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів / А.П. Міщенко. - К. : Центр
навчальної літератури, 2004. - 336 с.

Навчальний посібник присвячено
стратегічному управлінню – одному з
найважливіших напрямків сучасного
менеджменту. У ньому комплексно, на
основі досягнень передової управлінської
думки, розглянуто: еволюцію систем
управління й особливості стратегічного
управління, стратегічний аналіз,
прогнозування і моніторинг бізнессередовища діяльності фірми,
послідовність формування міні-стратегії
фірми (бачення, місія, стратегічні цілі),
планування стратегічної поведінки фірми.
Особливу увагу приділено методичним
прийомам, моделям і методам, що
використовуються на різних етапах
розробки і реалізації стратегії.
Посібник створено відповідно до
програми підготовки фахівців з
економічних спеціальностей, він може
бути корисний також керівникам,
підприємцям і менеджерам, які цікавляться
проблемами майбутнього розвитку своїх
організацій.

У9(4Укр)
В19

Василенко, В.О. Стратегічне управління підприємством :
навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О.
Василенко, Т.І. Ткаченко. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Центр
навчальної літератури, 2004. - 400 с. : іл.

Висвітлено теоретичні аспекти
стратегічного управління підприємством в
умовах переходу до ринкових відносин в
Україні. Розглядаються різні підходи до
проблеми управління підприємством у
довгостроковій перспективі з урахуванням
підвищеної невизначеності оточуючого
середовища організації. Наведено сучасні
підходи до теорії і практики стратегічного
управління підприємством. Додаються
практичні рекомендації з переходу
підприємств на стратегічне планування і
управління в сучасних умовах.
Пропонується власне бачення комплексу
проблем стратегічного управління через
призму передового іноземного досвіду.
Для студентів економічних
спеціальностей усіх форм навчання,
слухачів бізнес-шкіл і підприємців, що
бажають одержати загальне уявлення про
завдання і необхідність застосування на
практиці основних принципів, підходів і
прийомів стратегічного управління
підприємством.

• Стратегический менеджмент —
управленческий процесс,
направленный на достижение
поставленных целей организации, на
основе выбранных средств.
• Стратегический менеджмент — это
процесс разработки и реализации
стратегии.

У5
К41

Кіндрацька, Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посібник /
Г.І. Кіндрацька. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 408 с. :
іл. + додатки
У навчальному посібнику висвітлено
теоретичні й практичні основи
стратегічного менеджменту організації.
Розглянуто формування місії та цілей,
стратегічну діагностику середовища,
стратегічний аналіз потенціалу ринку й
організації, генерацію й аналіз
стратегічних альтернатив, вибір і
реалізацію стратегії. Розроблений автором
навчально-методичний комплекс з
дисципліни “Стратегічний менеджмент”
містить методичні рекомендації щодо
формування завдань для контролю знань
студента і критерії їх оцінювання, а також
тематику та методичні рекомендації до
виконання курсової роботи. У додатках
розглянуто методику проведення SWOTаналізу та портфельного аналізу методом
Бостонської консалтингової групи на
прикладах конкретних організацій.
Для студентів економічних
спеціальностей, викладачів вищих
навчальних закладів, менеджерів організацій.

У5
І-26

Ігнатьєва, І.А. Стратегічний менеджмент : підручник для
студ. вищих навч. закладів / І.А. Ігнатьєва. - К. : Каравела, 2008. 480 с. : іл.
Підручник детально розкриває
навчальний матеріал програми нормативних
професійно-орієнтованих дисциплін
“Стратегічний менеджмент” та “Стратегічне
управління підприємством”. Його
особливістю є представлення нової концепції
стратегічного менеджменту з урахуванням
принципів синергії, об’єктно-цільового та
процесного підходів. Відповідно до концепції
розглядаються теоретичні засади та
практичні рекомендації стратегічного
менеджменту, використання яких забезпечує
стійкі конкурентні переваги підприємства на
ринку продукції. З метою оцінювання знань та
практичного засвоєння матеріалу кожний
розділ підручника містить контрольні
запитання для самоперевірки, тестові
завдання та ситуаційні вправи.
Підручник призначений для студентів,
аспірантів та викладачів вищих
навчальних закладів. Він також буде
корисним для практикуючих менеджерів та
керівників підприємств.

У5
Т21

Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент : практикум : навч.
посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. Тарнавська, О.
Напора. - Тернопіль : Карт-бланш ; К. : Кондор, 2008. - 288 с. : іл.
У навчальному посібнику подано
комплекс прикладних аспектів стратегічного
менеджменту підприємств і організацій різних
форм власності з метою сприяння вивченню
нормативної дисципліни “Стратегічний
менеджмент” при підготовці фахівців за
спеціальностями “Менеджмент організацій” і
“Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності”. Посібник побудовано з
урахуванням змін, що відбуваються в системі
управління економікою України на макро- і
мікрорівнях, і необхідністю формування у
майбутніх фахівців практичних навичок і
умінь у сфері стратегічного менеджменту.
Вирішення ситуаційних завдань, поданих у
посібнику, передбачає використання
сучасного методичного інструментарію та
реалізації креативного підходу до
обгрунтування і реалізації оптимальних
господарських стратегій.
Включення до навчального посібника
ситуаційних завдань, вправ, тестів, питань
для обговорення і творчого вирішення
проблем робить навчальний посібник
корисним та цікавим для викладачів,
студентів вищих навчальних закладів,
слухачів системи перепідготовки та
підвищення кваліфікації управлінських
кадрів, а також управлінців-практиків.

У5
К89

Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент : учеб. пособие
для студ. вузов по спец. экономики и управления 080100 / Б.Т.
Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 623 с. : ил.
Приведены методы стратегического
менеджмента, с которыми сталкиваются
руководители предприятий и
предприниматели. Проанализированы
стратегические проблемы развития,
школы стратегического менеджмента,
проблемы разработки стратегии и её
реализации, типы стратегий (стратегия
диверсификации, стратегия управления
качеством работы организации и
качеством продукции, стратегический
маркетинг, стратегии
внешнеэкономической деятельности),
методы анализа стратегий.
Для студентов и аспирантов
экономических специальностей. Книга
может быть полезна также практикующим
предпринимателям.

У5
П18

Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент : учебник по
спец. "Менеджмент организации" / В.Н. Парахина, Л.С.
Максименко, С.В. Панасенко. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2007. 496 с. : ил.
Обобщены результаты исследований
и практический опыт преподавания
стратегического менеджмента в России.
Актуальность изучения проблем
стратегического управления определена
происходящими в отечественной
экономике рыночными переменами. Курс
стратегического менеджмента является
основополагающим для формирования у
руководителей и специалистов знаний и
умения видеть перспективы развития
организации, определять её миссию и
цели, находить варианты реализации
принятых стратегических решений.
Комплексно рассматриваются все
стороны стратегического менеджмента
организации, приводятся примеры
практического применения стратегий на
российских и зарубежных предприятиях.
Представленный материал полностью
соответствует Государственному
образовательному стандарту по
специальности «Менеджмент
организации», дисциплина
«Стратегический менеджмент».
Для студентов, аспирантов и
преподавателей вузов, а также для
экономистов и менеджеров организаций.

У5
Л24

Лапыгин, Ю.Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие
для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / Ю.Н.
Лапыгин. - М. : ИНФРА-М , 2007. - 236 с. : ил. + прил. - (Высшее
образование)
Содержание учебного пособия
представляет краткий курс по дисциплине
«Стратегический менеджмент».

Рассматриваются основные подходы к
стратегическому управлению
организациями и формированию
стратегий их развития.
Для студентов, аспирантов,
руководителей организаций и
преподавателей вузов, а также

экономистов, бухгалтеров.

У5
А40

Акмаева, Р.И. Стратегическое планирование и
стратегический менеджмент : учеб. пособие / Р.И. Акмаева. - М. :
Финансы и статистика, 2007. - 208 с. : ил.
Рассматриваются сущность
стратегического планирования и
управления организацией; стратегии
организаций и их классификации; этапы

стратегического управления;
конкурентный анализ; анализ и выбор
стратегии развития, её реализация.
Приводятся тренировочные задания,

ответы к ним и экзаменационные
вопросы.
Для студентов, преподавателей
высших и средних специальных учебных

заведений, руководителей и работников
финансово-экономических служб
предприятий.

У5
С42

Скібіцький, О.М. Стратегічний менеджмент : навч. посібник
для студ. вищих навч. закладів / О.М. Скібіцький. - К. : Центр
навчальної літератури, 2006. - 311 c. : іл. + додатки
У навчальному посібнику у вигляді
схем, графіків, таблиць подані матеріали
для закріплення знань, отриманих у
процесі слухання лекцій з курсу
“Стратегічний менеджмент”.
Висвітлюються питання сучасної теорії та
практики стратегічного управління на
підприємствах виробничої сфери,
торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності
та сфери послуг.
З метою здійснення модульного
контролю та оцінювання знань студентів у
посібнику додаються відповідні тести.
Призначений для студентів вищих
навчальних закладів з економікопідприємницьких спеціальностей,
викладачів та менеджерів.

У5
М26

Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент : курс лекций :
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В.Д.
Маркова, С.А. Кузнецова. - М. : ИНФРА-М ; Новосибирск :
Сибирское соглашение, 2006. - 288 с. : ил. + прил. - (Высшее
образование)

Книга посвящена проблемам
стратегического менеджмента на
предприятии, актуальность которого
определяется необходимостью
сохранения конкурентоспособности
предприятия в долгосрочной перспективе.
В ней комплексно рассмотрены все
стороны стратегического менеджмента:
анализ внешней среды и внутренних
возможностей предприятия, подходы к
разработке стратегических альтернатив,
проблемы реализации стратегических
решений. Со стратегических позиций
рассматриваются проблемы интеграции и
диверсификации хозяйственной
деятельности, анализируются влияние
глобализации бизнеса на деловую
активность, а также опыт принятия
стратегических решений на российских
предприятиях.
Для руководителей и специалистов
предприятий, преподавателей
экономических вузов и школ бизнеса,
студентов и магистров, изучающих
проблемы управления предприятиями.

У5
С83

Стратегический менеджмент : учебник для студ. экон. спец.
вузов / под ред. А.Н. Петрова. - СПб. : Питер, 2005. - 496 с. : ил. (Учебник для вузов)
В книге предложена авторская
трактовка изложения теоретических
вопросов и практических проблем
стратегического управления
предприятием. Дается анализ
современных подходов к различным
проблемам стратегического менеджмента,
включая процессы стратегического
планирования и реализации стратегии.
Учебник предназначен для студентов,
обучающихся по специальностям
направлений «Экономика» и
«Менеджмент», а также практических
работников, которые связаны с
процессом разработки и реализации
стратегии фирмы.
Рекомендовано Учебно-методическим
объединением вузов России по
образованию в области менеджмента в
качестве учебника по специальности
«Менеджмент организаций».

У5
А64

Аналоуи, Ф. Стратегический менеджмент малых и средних
предприятий : учебник для студ. вузов, обуч. по спец.061100
"Менеджмент организаций" и 060800 "Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)" / Ф. Аналоуи, А. Карами. - М. :
Юнити-Дана, 2005. - 400 с. : ил. - (Зарубежный учебник)
Деятельностью малых предприятий,
как правило, руководят их владельцы, но
часто они не имеют профессиональной
подготовки в области менеджмента. В
учебнике раскрываются концепции
стратегического менеджмента малых и
средних предприятий, рассматривается
сам процесс стратегического
менеджмента, его преимущества и
ограничения в области малого бизнеса.
Исследуются функциональные стратегии:
маркетинговая, ценообразования,
рекламная, финансовая, стратегия найма
персонала. Рассматриваются возможные
стратегические проблемы, приводятся
стратегические характеристики успешных
малых и средних предприятий.
Для студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, а также
организаторов бизнеса, руководителей
малых и средних предприятий,
предпринимателей.

Вниманию читателей!

Вы можете заказать
содержание (оглавление)
заинтересовавшей Вас книги
на сайте библиотеки
http://library.dstu.education,
воспользовавшись
бесплатной сервисной
услугой – электронной
доставкой документов (ЭДД)

Уважаемый читатель,
добро пожаловать в
научную библиотеку
ДонГТУ!
Наш адрес: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

http://library.dstu.education
Сектор экономической литературы

(306 ауд.) НБ ДонГТУ

