
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»  

 
Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців системи знань та вмінь щодо прийняття стратегічних 
рішень у процесі управління підприємством; оволодіння навичками 
реалізації стратегічного процесу, організування системи 
стратегічного управління підприємством з урахуванням впливу 
факторів змінного зовнішнього середовища. 

 
Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 

дисципліни, є теоретична підготовка студентів з питань:  
– опанування основними поняттями та категоріями 

стратегічного управління та еволюції його розвитку; 
– ідентифікації основних наукових підходів до стратегічного 

управління, змісту філософії стратегічного мислення; 
– опанування та ідентифікації стратегічних факторів 

зовнішнього середовища та їхнього впливу на організацію; 
– опанування методів оцінювання конкурентоспроможності 

організації; 
– опанування методики оцінювання та прогнозування розвитку 

середовища організації з урахуванням етапів його життєвого циклу; 
– опанування цільового підходу до формування стратегічного 

управління організацією; 
– опанування основ цілевстановлення в процесі стратегічного 

управління організацією, принципів формулювання місії та «дерева 
цілей» організації; 

– опанування навичок формування стратегічного набору 
організації із застосуванням об’єктно-цільового підходу; 

– опанування навичок побудови стратегічного плану 
організації; 

– опанування методики формування системи планів 
організації; 

– опанування навичок проектування організаційної структури; 
– опанування вмінь застосування фінансово-економічного 

механізму стратегічного управління організацією; 
– опанування вмінь застосування соціально-економічного 

механізму стратегічного управління організацією. 
 



Вивчення дисципліни дозволить здійснити практичну 
підготовку та сформувати ряд відповідних фахових 
компетентностей: 

− здатність ідентифікувати суб’єкти та об’єкти стратегічного 
управління в організації; 

− здатність на засадах стратегічного мислення формулювати 
місію та стратегічні цілі, планування розвитку організації; 

− вміння обґрунтовувати та організовувати адекватну 
зовнішньому середовищу організації систему стратегічного 
управління; 

− вміння формулювати зміст стратегії організації; 
− здатність ідентифікувати фактори, що вливають на зміст і 

результативність стратегії організації; 
− вміння визначати сприятливі можливості та загрози для 

розвитку організації; 
− вміння оцінювати стратегічну позицію організації в 

стратегічних зонах господарювання; 
− вміння оцінювати рівень конкурентоспроможності 

організації; 
− вміння визначати конкурентні переваги організації та 

ключові фактори успіху на ринку; 
− вміння оцінювати та обґрунтовувати стратегічні 

альтернативи розвитку організації; 
− вміння формувати програму стратегічних перетворень 

організації; 
− здатність формувати систему комплексного організаційно, 

фінансово-економічного та соціально-психологічного забезпечення 
функціонування системи стратегічного управління. 

 


