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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Стратегічний 

менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент». 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є набуття професійних знань 

щодо закономірностей та процесів управління організаціями. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Стратегічне планування», «Теорія 

організації», «Організаційна поведінка», «Маркетинг», «Основи 

менеджменту», «Операційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», 

«Основи економічної теорії», «Фінанси підприємства». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи стратегічного менеджменту. 

2. Типи стратегій розвитку бізнесу. 

3. Процес розробки та реалізації стратегії. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний 

менеджмент» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

із планування й організації стратегічного менеджменту в умовах ринкової 

економіки. 

. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічний 

менеджмент» є формування у студентів комплексних знань щодо основних 

понять теорії стратегічного управління підприємством, визначення сутності та 

методологічних основ стратегічного управління підприємством, вивчення 

теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів та 

компетенцій підприємства; набуття навичок аналізу і розвитку організаційної 

структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на 

підприємстві, навчання студентів виявленню законів та закономірностей в 

процесі стратегічного управління підприємством, використання нормативно-

правових документів у сфері управління підприємством. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- основні категорії теорії стратегічного менеджменту; 

- методичні основи проведення стратегічного аналізу та оцінки стратегічного 

потенціалу підприємства; 

- види стратегій підприємства та їх особливості; 

- інструментарій оцінки альтернативних стратегічних варіантів та 

обґрунтування найбільш доцільної стратегії; 

- методи стратегічного планування. 



 

вміти : 

- визначати стратегічні цілі та діяльності та організовувати їх реалізацію;  

- проводити аналіз, оцінювати зовнішнє оточення підприємства та виявити 

його загрози та можливості, оцінити поточний стан та перспективу розвитку 

підприємства та дослідити його сильні і слабкі сторони; 

- розробити альтернативні варіанти розвитку підприємства;  

- обґрунтувати найбільш доцільні варіанти розвитку підприємства та 

сформувати його стратегію;  

- розробити організаційне забезпечення реалізації обраної стратегії, а також 

створення системи стратегічного управління та забезпечення її 

функціонування в динамічному ринковому середовищі підприємницького 

середовища, розробити системи стратегічного контролю діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин/ 4 кредити 

ECTS. 

 
 



2. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема 1. Теоретичні основи стратегічного менеджменту 

Тема 2. Еволюція стратегічного управління 

Тема 3. Конкурентні переваги як основа стратегії 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ТИПИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 

Тема 4. Стратегії відносно продукту 

Тема 5. Стратегії інтеграції 

Тема 6. Стратегії диверсифікації  

Тема 7. Конкурентні стратегії підприємства 

Тема 8. Фінансова стратегія підприємства 

Тема 9. Маркетингова стратегія підприємства 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Тема 10. Аналіз середовища 

Тема 11. Розробка місії та стратегічних цілей 

Тема 12. Оцінка і вибір стратегії 

Тема 13. Реалізація стратегії 

Тема 14. Організаційна структура як інструмент стратегічного управління 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання питання до поточного 

контролю.  
 


