
1. Назва модуля: Стратегічне управління 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.1.02_3 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 3. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год.). 
6. Лектор: Петренко Павло Степанович – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: теоретико-методологічні, організаційно-економічні засади 

стратегічного управління; історію становлення, розвиток і закономірності 
послідовних трансформацій стратегічного управління; логіко-психологічні та 
методологічні засади стратегічного управління; 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; створення та послідовність 
роботи з розробки й реалізації стратегій організації; вимоги, що висуваються до 
персоналу управління стратегічного рівня; джерела формування можливостей 
розвитку конкурентних переваг організації; 

вміти: застосовувати знання основ стратегічного управління й аналізу 
стратегій розвитку конкретних переваг організації в межах корпоративних стратегій 
і механізмів їх реалізації; виконувати стратегічний аналіз місця та ролі організації 
на ринку; використовувати методи обґрунтування стратегічних управлінських 
рішень; застосовувати знання з маркетингу, стратегічного управління кадрами, 
фінансами тощо для розробки стратегії організації та її реалізації; управляти 
розробкою стратегії та політики організації; координувати діяльність усіх служб і 
підрозділів організації в галузі ефективного стратегічного управління. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9.  Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля: 
Основні поняття теорії стратегічного управління. Історична трансформація 

теорії та практики стратегічного управління. Логіко-психологічні і методологічні 
засади стратегічного управління. Філософсько-онтологічні засади стратегічного 
управління. Теоретико-діяльнісні й теоретико-розумові засоби стратегічного 
управління. Адміністративно-державне (політичне) стратегічне управління. 
Стратегічне управління соціально-культурною сферою (духовним виробництвом). 
Стратегічне управління виробничою сферою (матеріальним виробництвом). 
Стратегічний аналіз діяльності компанії. Розробка стратегічного управлінського 
рішення. Основи організації стратегічного управління компанією. Стратегії 
компаній. Сутність і класифікація. Підходи до стратегічного вибору. Стратегічне 
планування діяльності компанії. Стратегії в міжнародному бізнесі. Особливості 
функціональних стратегій і моделей стратегічного управління в галузі 
міжнародного бізнесу. Особливості стратегічного аналізу в міжнародному бізнесі. 
Реалізація стратегій. Розробка стратегії підприємства, що діє за кризових умов 
(ділова гра). 

11. Рекомендована література: 
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1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління. 
Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко – 2-ге вид. – К.: 
ЦУЛ, 2011. – 440 с. 

2. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. 
Посібник для студ. екон. спец. / Л.Д. Забродська. – Харків: Консум, 2004. – 208 с. 

3. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник / Б.М. Мізюк. – 
Львів: Магнолія 2006, 2009. – 744 с. 

4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., переробл. і 
доповн. / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.  

5. Порохня В.М., Безземельна Т.О., Кравченко Т.А. Стратегічне управління 
Навчальний посібник / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко – К.: ЦУЛ, 
2012. – 224 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 


