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Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань щодо стратегічного управління підприємством; вміти визначати 
систему цілей підприємства та формувати його місію та стратегічне бачення; розробляти та 
обгрунтувати загальну, ділові і корпоративні стратегії підприємства; проводити моніторинг змін умов 
діяльності організації та контроль реалізації стратегії для вчасного внесення необхідних коректив.

Зміст навчальної дисципліни. Консептуальні засади теорії стратегічного управління. 
Механізм формування стратегії розвитку підприємства. Зовнішнє і внутрішнє середовище 
підприємства. Стратегії та стратегічний вибір підприємства. Стратегічне планування на 
підприємстві. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. 
Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг.. 
Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегії. Соціально-психологічне забезпечення 
стратегічного управління.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  18 год., практичні заняття -  18 год., самостійна 
робота -  84год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 2 семестр.
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