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Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом дисципліни є теоретичні концепції та методологія формування стратегічного 

управління, підходи і критерії визначення та обґрунтування вибору альтернативних стратегій 

за умов мінливого зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: надання студентам необхідних теоретичних основ, 

методичних підходів і практичних навичок щодо принципів побудови стратегічного 

управління, системи розробки і реалізації економічної стратегії підприємства, особливостей 

стратегічного аналізу зовнішнього середовища, визначення загальної і конкурентної 

стратегії, допомогти студентам набути навичок і оволодіти вміннями виконувати 

функціональні обов’язки управлінського персоналу стратегічного рівня. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основ теорії управління на рівні 

знань, необхідних для засвоєння системи взаємозалежних профілюючих навчальних 

дисциплін; ознайомлення з основами теорії стратегічного управління та концепції розробки 

стратегії на рівні уявлень, що розширюють професійний кругозір фахівця; здійснення аналізу 

сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій організації та процесу розробки й реалізації 

стратегічних плані в різного рівня з урахуванням специфіки їх застосування на практиці 

підприємств України; виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу 

середовища підприємства, методів визначення його конкурентоспроможності, ознайомлення 

з методами стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього 

середовища; визначення методичних принципів формулювання цілей та місії підприємства, 

ознайомлення з моделями і методами розробки стратегічного набору; обґрунтування 

необхідності розробки стратегічних і тактичних планів, проектів та програм як інструментів 

реалізації стратегій, визначення основних напрямів стратегічних змін і контроль за їх 

виконанням. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Інформаційні системи в менеджменті», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Маркетинг», «Логістика», «Аналіз господарської 

діяльності (за видами економічної діяльності)» та передує вивченню дисциплін «Управління 

інноваціями», «Логістика (за видами економічної діяльності» та проходженню Виробничої 

практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: теоретико-методологічні, організаційно-економічні засади стратегічного 

управління; історію становлення, розвиток і закономірності послідовних трансформацій 

стратегічного управління; логіко-психологічні та методологічні засади стратегічного уп-

равління; філософсько-онтологічні засади стратегічного управління; об’єктивні та 

суб’єктивні потреби в упровадженні стратегічного управління й особливості освоєння курсу; 

основи організації процесу стратегічного управління; технології та методи стратегічного 

управління; особливості стратегічного управління в умовах глобалізації, масової культури та 

використання електронно-обчислювальної техніки; принципи розробки і реалізації стратегії 

підприємства і її зв'язок з поточним плануванням; економічну сутність категорії 



конкурентоспроможності підприємства і її зв'язок з іншими категоріями ринкової економіки; 

поняття й економічну сутність моделей сучасної конкуренції; структуру чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства і механізм їх впливу на стратегію, що 

реалізується; методи стратегічного аналізу; SWOT-аналіз і його застосування при оцінці 

стратегічних позицій підприємства; особливості застосування стратегій підприємства; 

методичні основи розробки і реалізації функціональних стратегій. 

б) уміти: застосовувати знання основ стратегічного управління й аналізу стратегій 

розвитку конкурентних переваг організації в межах корпоративних стратегій і механізмів їх 

реалізації; формулювати місію і стратегічні цілі підприємства; аналізувати зовнішні чинники 

впливу і діагностувати стан внутрішнього середовища підприємства; аналізувати стратегічні 

альтернативні варіанти розвитку підприємства і здійснювати вибір найбільш прийнятного з 

них; визначати конкурентні переваги підприємства і розробляти напрями їх досягнення; 

виходячи з обраної загальної та конкурентної стратегій визначити систему функціональних, 

ресурсних та продуктових стратегій; розробляти заходи щодо забезпечення якісного процесу 

прийняття стратегічних рішень; самостійно управляти діяльністю підприємства з обліком 

стратегії його розвитку в умовах ринкового господарства; здійснювати поточне планування 

виробництва на основі організації, мотивації і контролю функціонування підприємства з 

обліком чинників зовнішнього і внутрішнього середовища; виробляти оптимальні стратегічні 

рішення, що забезпечують стійку роботу колективу і його конкурентоспроможність; 

володіти методами стратегічного планування, прогнозування і контролю, методикою 

розробки та реалізації стратегії підприємства. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основні поняття теорії стратегічного управління. 

Тема 2. Історична трансформація теорії та практики стратегічного управління . 

Тема 3.  Логіко-психологічні та методологічні засади стратегічного управління. 

Тема 4.  Філософсько-онтологічні засади стратегічного управління. 

Тема 5.  Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби стратегічного управління. 

Тема 6.  Адміністративно-державне (політичне) стратегічне управління. 

Тема 7.  
Стратегічне управління соціально-культурною сферою (духовним 

виробництвом). 

Тема 8. Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним виробництвом) . 

Тема 9. Стратегічний аналіз діяльності компанії. 

Тема 10. Розробка стратегічного управлінського рішення. 

Тема 11. Основи організації стратегічного управління компанією. 

Тема 12. Стратегії компаній. Сутність і класифікація. Підходи до стратегічного вибору.  

Тема 13.  Стратегічне планування діяльності компанії. 

Тема 14.  Стратегії в міжнародному бізнесі. 

Тема 15.  
Особливості функціональних стратегій і моделей стратегічного управління в 

міжнародному бізнесі. 

Тема 16.  Особливості стратегічного аналізу в міжнародному бізнесі. 

Тема 17.  Реалізація стратегій. 

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 

 

 

Завідувач кафедри економіки та менеджменту   Карпінський Б.А. 


