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Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Кафедра, яка забезпечує викладання: туризму та готельно-ресторанної справи  

Керівник курсу:      Мізюк Б. М., д.е.н., професор  
                                                       (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану. Як вибіркова 

складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну 

освітню траєкторію. 

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС/120 год 

Мова викладання: українська 

Під час вивчення дисципліни здобувачі отримують знання та навички, 

зокрема, щодо:  

- концептуальних та методологічних знань з стратегічного управління 

економічними процесами, різних галузей економіки, а також формування 

дослідницьких навичок з цього напрямку діяльності, достатніх для проведення 

наукових і прикладних досліджень  на основі нових інноваційних знань; 

- застосовування загальних принципів та методів економічних і соціальних 

наук, а також сучасних науково-емпіричних методів провадження досліджень у 

стратегічного управління та у викладацькій практиці; 

- застосовування сучасних інструментів і технологій пошуку, оброблення та 

аналізу інформації у сфері стратегічного управління;  

- глибокого розуміння загальних принципів та методів функціонування 

стратегічного управління економічними процесами, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях;  
-  знання предмету та об’єктів стратегічного управління,  розуміти їх роль і місце 

в господарській діяльності; 

- здатність визначити цілі управління діяльністю організації з урахуванням 

основного виду її економічної діяльності; 

- виконати ситуаційний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища 

організації (установи, підприємства); 

- вміти застосовувати різні методи та інструментарій стратегічного управління 

для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень; 

- самостійно здійснювати стратегічний контроль та налагоджувати якісний 

зворотній зв’язок у процесі стратегічного управління організації (установи, 

підприємства); 

- застосовування спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій для обліку, операцій і процесів виробничих підприємств з метою 

ефективного стратегічного управління; 



- організації і здійснення освітнього процесу з використанням знань, умінь і 

навичок у сфері стратегічного управління. 

- презентації та обговорювання результатів досліджень, наукових та 

прикладних проблем стратегічного управління на основі інформації, оприлюднення 

результатів досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 

виданнях. 
 

Зміст дисципліни 
Тема 1.  Концептуальні засади теорії стратегічного управління 

економічними процесами.  

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. 

Тема 3. Етапи стратегічного управління економічними процесами та 

особливості формування стратегії підприємства. 

Тема 4. Стратегічне планування. 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та формування його 

конкурентних переваг. 

Тема 7. Види стратегічного управління економічними процесами. 

Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства. 

Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації 

Тема 10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на 

підприємстві 

 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 
 


