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 В результаті вивчення дисципліни фахівці зможуть
ефективно застосовувати механізми стратегічного
управління організацією, методики діагностики
зовнішнього та внутрішнього середовища організації,
SWOT та PEST-аналізу, здійснювати стратегічне
планування, розробляти корпоративну та
функціональні стратегії, оволодіють навичками
стратегічного контролінгу

 Міждисциплінарні зв’язки: „Менеджмент”,
„Економіка підприємства”, “Аналіз господарської
діяльності”, “Бізнес-планування”, “Технологія
прийняття управлінських рішень”, “Управління
конкурентоспроможністю”



Мета вивчення дисципліни: оволодіння сучасними теоретичними
основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття
стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком
підприємництва на ринку

Компетентності  загальні:

 ЗК 1 Здатність проведення
досліджень на відповідному рівні

 ЗК 3 Навички використання
інформаційних та комунікаційних
технологій

 ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї
(креативність)

 ЗК 7 Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу

Компетентності спеціальні:

 СК 2 Здатність встановлювати
цінності, бачення, місію, цілі та
критерії, за якими організація
визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізову -
вати відповідні стратегії та плани

 СК 4 Здатність до ефективного
використання та розвитку ресурсів
організації

 СК 5 Здатність створювати та
організовувати ефективні
комунікації в процесі управління

 СК 9 Здатність аналізувати й
структурувати проблеми
організації, приймати ефективні
управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Тема 1. Концептуальні засади
теорії стратегічного управління

 Тема 2. Рівні стратегічних
рішень та типологія стратегій
підприємства

 Тема 3. Етапи стратегічного
управління та особливості
формування стратегії
підприємства

 Тема 4. Стратегічне планування.
 Тема 5. Стратегічний аналіз

зовнішнього середовища
підприємства

 Тема 6. Стратегічний потенціал
підприємства та формування
його конкурентних переваг

 Тема 7. Види стратегічного
управління

 Тема 8. Портфельні стратегії та
управління стратегічною
позицією підприємства

 Тема 9. Генерування стратегій
та умови їх реалізації

 Тема 10. Стратегічний контроль
в процесі стратегічних
перетворень на підприємстві

 Тема 11. Концепція стратегічного
партнерства

 Тема 12. Механізм управління
стратегічним партнерством
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