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*Course name
(ENG, BM, NN,)

Стратегічний менеджмент Strategic Management 

*Course code
*Course
coordinator

Проф. Гончарук А.Г. Prof. Anatoliy Goncharuk 

*Study
programme

Ступінь бакалавра з економіки i 
адміністрування, та з інновацій та 
менеджменту 

Bachelor's degree in economics and 
administration and in innovation and 
management 

*Department Школа менеджменту Хауге Hauge School of Management 
*Date of approval
*Revised
*Level 100 - рівень бакалавра, перший курс 100 - Bachelor level, first year 
*ECTS credits 10 10 
*Semester (start) Весна Spring 
*Course duration Один семестр One semester 
*Place of
instruction

Крістіансанд і онлайн Kristiansand and online 

*Language of
instruction

Українська Ukrainian 

Offered as stand-
alone course 

так yes 

Admission 
requirements 

Атестат середньої школи
один рік вищої освіти 

High school certificate
One year higher education 

Recommended 
previous 
knowledge  

Програма середньої школи High school program, Organisation and 
Management course 

Relevance to the 
study programme 

Обов’язковий курс бакалавра з економіки 
і адміністрування та з інновацій та 
менеджменту. 

Mandatory course in bachelor's degree in 
economics and administration and in 
innovation and management 

Introduction Сучасний менеджер повинен вміти 
бачити і планувати майбутнє організації. 
Основні функції менеджера включають 
моніторинг, аналіз і оцінку всього, що 
потрібно організації для досягнення 
довгострокових цілей і завдань. Тому для 
підготовки сучасного менеджера 
необхідна дисципліна «Стратегічний 

A modern manager must be able to see and 
plan for the future of organization. Manager's 
main functions include monitoring, analyzing 
and evaluating everything that the 
organization needs to achieve long-term 
goals and objectives. Therefore, the Strategic 
Management discipline, which gives students 
an understanding and the necessary 
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менеджмент», яка дає студентам 
розуміння та необхідні знання та навички 
для формування, відбору, аналізу, 
реалізації, оцінки та управління 
стратегіями організації. Проте сучасні 
умови роботи на ринках вимагають 
підвищеної уваги до стану навколишнього 
середовища та соціальних факторів, які 
входять у цю дисципліну. Крім того, 
цифровізація процесів управління 
зумовлює необхідність включення в 
дисципліну й питань використання бізнес-
аналітики для стратегічного управління 
організацією. 

knowledge and skills for the formation, 
selection, analysis, implementation, 
evaluation, and management of organization 
strategies, is needed to train a modern 
manager. However, modern working 
conditions in the markets require increased 
attention to the state of the environment and 
social factors that are included in this 
discipline. In addition, the digitalization of 
management processes makes it necessary to 
include in the discipline and issues of using 
business intelligence for the strategic 
management of an organization. 

Learning 
outcomes  

Після вивчення курсу студент має такі 
результати навчання: 
 
Знання 
Студент 
• усвідомлює, що таке стратегія, 
стратегічний менеджмент і навіщо вони 
потрібні організації; 
• розуміє підходи до стратегічного 
управління, способи визначення бачення, 
місії, цілей та стратегії організації, 
здійснює внутрішні та зовнішні 
дослідження з використанням відомих 
методів та інструментів ситуаційного 
аналізу; 
• розуміє різницю між стратегією як 
планом і стратегією як шаблоном; 
• знає, як можна керувати стратегічними 
процесами та впливати на них шляхом 
розробки бачення, цілей, завдань, 
принципів та етичних норм; 
• розуміє зв'язок між інноваціями та 
стратегією, а також між ресурсами, 
компетенціями та стратегією; 
• розуміє важливі управлінські та етичні 
виклики при побудові та реалізації 
стратегії; 
• знає, як оцінити, реалізувати та 
керувати стратегією; 
• розуміє цілі та роль сталого розвитку та 
корпоративної соціальної 
відповідальності в управлінні 
організацією; 
• знає, як використовувати інструменти 
бізнес-аналітики у стратегічному 
управлінні та усвідомлює перспективи 
стратегічного управління. 
 
Навички 
Студент 
• може визначати бачення, місію, цілі та 
стратегію організації, проводити 
внутрішні та зовнішні дослідження з 
використанням відомих методів та 

After completing the course, the student has 
the following learning outcomes:  
 
Knowledge  
Students  

• realize what is strategy, strategic 
management and why organisation needs 
them  
• understand the approaches to 
strategic management, the ways to 
define the vision, mission, goals and 
strategy of organization, conduct internal 
and external research using well-known 
methods and tools for situational 
analysis.  
• recognize the difference between 
strategy as a plan and strategy as a 
pattern  
• explain how strategy processes can be 
managed and influenced through the 
design of vision, goals, assignments, 
principles and ethical guidelines  
• understand the relationship between 
innovation and strategy and between 
resources, competencies and strategy  
• describe important management and 
ethical challenges in the strategy subject  
• know how to evaluate, implement 
and govern a strategy  
• understand the goals and a role of 
sustainability and corporate social 
responsibility in managing organization  
• know how to use the tools of Business 
intelligence in strategic management and 
realize the prospects of strategic 
management  
  

Skills  
Students  

• can define the vision, mission, goals 
and strategy of organization, conduct 
internal and external research using well-
known methods and tools for situational 
analysis (5C, SWOT, PEST, etc.)  



інструментів ситуаційного аналізу (5C, 
SWOT, PEST, тощо); 
• може визначати візію організації, 
розробляти різні стратегії, оцінювати та 
обирати стратегію; 
• може бачити зв'язок між 
організаційною структурою, 
організаційною культурою та вибором 
основного стратегічного напряму; 
• може описувати різні бізнес-моделі, 
оцінювати бізнес-моделі в конкретному 
бізнесі; 
• може аналізувати та розуміти 
стратегічний вибір на рівні різних рівнях 
управління бізнесом; 
• розуміє зв'язок між стратегічним 
вибором і реалізацією стратегії; 
• бачить етичні наслідки різних 
стратегічних виборів; 
• може сформувати стратегію, 
орієнтовану на зміни, і описати конкретні 
потреби розвитку для реалізації стратегії; 
• може встановати цілі та розробляти 
стратегію з урахуванням потреб сталого 
розвитку та корпоративної соціальної 
відповідальності; 
• може оцінювати, впроваджувати і 
керувати стратегією та використовувати 
інструменти бізнес-аналітики в 
стратегічному управлінні. 
 
Загальна компетенція 
Студент 
• здатний застосовувати знання та 
навички для участі у розвитку широкого 
кола організацій; 
• може продемонструвати аналітичні 
здібності та мати професійну широту, що 
робить його добре підготовленим для 
вирішення проблем у трудовому житті, а 
також мати добру основу для вступу до 
магістратури у країні та за кордоном; 
• може інтегрувати реальність, цінності та 
професійно-етичну рефлексію. 

• can determine a view of the future, 
develop different strategies, evaluate and 
choose a strategy  
• can see the relationship between 
organizational structure, organizational 
culture and choice of strategic main 
direction  
• describe different business models, 
understand and evaluate the business 
model in a specific business  
• can analyze and understanding 
strategic choices at the business unit level 
and group level  
• understand the relationship between 
strategic choices and strategy 
implementation  
• see the ethical consequences of 
different strategic choices  
• Formulate a change-oriented strategy 
and describe specific development needs 
to realize the strategy  
• can set the goals and develop a 
strategy considering sustainability and 
corporate social responsibility  
• can evaluate, implement and govern a 
strategy and use the tools of Business 
intelligence in strategic management  
  

General competence  
Students  
• is able to apply the knowledge and skills 

to take part in the development of a wide 
range of organizations 

• can demonstrate analytical abilities and 
have a professional breadth that makes 
the candidate well equipped to meet 
challenges in working life and have a 
good basis for admission to master's 
studies at home and abroad 

• can integrate reality, values and 
professional ethical reflection 

Content • Природа стратегічного управління. 
• Класичний підхід до стратегічного 
управління. 
• Ситуаційний аналіз. 
• Формування стратегії. 
• Аналіз та вибір стратегії. 
• Реалізація стратегії. 
• Оцінка стратегії та управління. 
• Ділова етика. Сталість. Корпоративна 
соціальна відповідальність. 
• Стратегічне управління та бізнес-
аналітика. 
• Стратегічний менеджмент у 
перспективі. 

• The nature of strategic management.    
• The classical approach to strategical 
management.    
• Situational analysis.    
• Strategy formation.    
• Strategy analysis and choice.    
• Strategy implementation.    
• Strategy evaluation and governance.    
• Business ethics. Sustainability. Corporate 
social responsibility.    
• Strategic management and Business 
intelligence.    
• Strategic management in perspective.     
 



Teaching and 
learning methods 
(further 
information must 
be provided for 
online studies) 

Лекції, презентації, семінари, робота в 
групах, діалог у пудиторії та самостійна 
робота. Навчання базуватиметься на 
ключових викликах/проблемах у 
предметній області (проблемне 
навчання) та кейсах. 

Lectures, presentations, seminars, group 
work, dialogue in plenary and self-study.  The 
teaching will be based on key 
challenges/problems in the subject area 
(problem-based teaching) and cases  

Total study input 
hours 

280 280 

Examination and assessment forms 

Coursework 
requirements 

Наступні вимоги до індивідуальної роботи 
повинні бути виконані перед тим, як 
студенти зможуть бути допущені до 
остаточного оцінювання (іспиту): 
1. Індивідуальна усна доповідь 
тривалістю 15 хвилин по одному з 
теоретичних розділів курсу; 
2. Підготовка письмового кейсу на 5 
сторінках по одному з практичних питань 
курсу. 

The following coursework requirements must 
be approved before the students can present 
themselves for the final assessment:  
1. Making an individual 15 minutes oral 
presentation on one of the theoretical points 
of course  
2. Preparing a written case of 5 pages on one 
of the practical points of course 

Form of grading Складений / Нескладений Approved/disapproved  

Final assessment Усний іспит 30 хвилин, час підготовки 48 
годин. 

Oral examination 30 minutes per student, 48 
hours preparation time. 

Examination 
support material 
permitted  

Усі All 

Form of grading Усний іспит оцінюється оцінками від A до 
E для складений та F за нескладаний. 

The oral exam is assessed with graded grades 
A to E for pass and F for fail.  

Examination 
language 

Українська Ukrainian 

Academic 
progression 
requirements 

  

Work placement   

Credit reduction   

Course restriction   

Evaluation of 
course 

Курс оцінюється відповідно до системи 
якості університету NLA. 

The course is evaluated according to the 
quality system for NLA University College.  

Other provisions   

Reading list and 
academic 
resources 

Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S., & 
Teece, D. J. (2019). Strategic 
management of open innovation: A 
dynamic capabilities perspective. 
California Management Review, 62(1), 
77-94. 

David, F. R., & David, F. R. (2019). Strategic 
Management: A Competitive 
Advantage Approach, Concepts, 
eBook. Pearson Higher Ed. pp. 2-347. 

Dyer, J. H., Godfrey, P., Jensen, R., & Bryce, 
D. (2021). Strategic management. John 
Wiley & Sons. pp. 17-60. 

Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S., & 
Teece, D. J. (2019). Strategic 
management of open innovation: A 
dynamic capabilities perspective. 
California Management Review, 62(1), 
77-94. 

David, F. R., & David, F. R. (2019). Strategic 
Management: A Competitive Advantage 
Approach, Concepts, eBook. Pearson 
Higher Ed. pp. 2-347. 

Dyer, J. H., Godfrey, P., Jensen, R., & Bryce, D. 
(2021). Strategic management. John 
Wiley & Sons. pp. 17-60. 



Goncharuk, A. G., & Getman, M. (2014). 
Benchmarking to improve a strategy 
and marketing in pharmaceuticals. 
Benchmarking: An International 
Journal, 21(3), 364-385. 

Henry, A. (2021). Understanding strategic 
management. Oxford University Press. 
352 p. 

Van Dam, N., & Marcus, J. (2016). 
Organization and management: An 
International approach. Routledge. pp. 
71-124. 
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