
 
 
 
Програма дисципліни визначає загальний обсяг знань і умінь, які необхідні для 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
051 «Економіка» при вивченні спеціальних дисциплін, а також в процесі наукової та 
професійної трудової діяльності. 

Мета дисципліни: дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про 
теоретичне, методичне і практичне підґрунтя стратегічного управління; ознайомити 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти із методологією і сучасними 
методами дослідження проблем стратегічного управління. 

Завданням дисципліни є ознайомлення здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти з принципами стратегічного управління; оволодіння навичками 
дослідження системної сутності стратегічного управління; навчання майбутніх спеціалістів 
обґрунтовувати стратегічні рішення; обирати оптимальні методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем управління. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» повинен  

знати: 
Ø природу, передумови виникнення стратегічного управління; 
Ø тенденції розвитку стратегічного управління; 
Ø основні принципи стратегічного управління; 
Ø методи і функції стратегічного управління; 
Ø методики аналітичного забезпечення сучасних систем управління; 
Ø закономірності предметної області та розуміти особливості професійної 

діяльності. 
вміти:  
Ø виявляти, ставити та вирішувати проблеми стратегічного управління; 
Ø розробляти та оцінювати ефективність стратегічного управління; 
Ø володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження проблем 

стратегічного управління; 
Ø володіти методичним інструментарієм стратегічного управління; 
Ø виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації для обґрунтування 

управлінських рішень; 
Ø демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень; 
Ø застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 
Об’єм дисципліни складає 150 годин,  

у тому числі 14 – лекційних, 24 – практичних, та 112 годин самостійних занять.  
Вид контролю знань по закінченні курсу – залік. 

 



 
 

 
 
 
The program of the discipline determines the total amount of knowledge and skills that are 

required for students of the third (educational-scientific) level of higher education in specialty 051 
"Economics" in the study of special disciplines, as well as in the process of scientific and 
professional work. 

Aim of the course: to give future professionals a systematic idea of the theoretical, 
methodological and practical basis of strategic management; to acquaint the applicants of the third 
(educational-scientific) level of higher education with the methodology and modern methods of 
research of problems of strategic management. 

The objective of the discipline is to acquaint applicants of the third (educational and 
scientific) level of higher education with the principles of strategic management; mastering the 
skills of research of the system essence of strategic management; training future specialists to 
justify strategic decisions; choose the best methods of analytical support of modern control systems. 

As a result of the study of the discipline, the applicant of the third (educational-scientific) 
level of higher education in specialty 051 "Economics" should 

know: 
Ø  nature, prerequisites for the emergence of strategic management; 
Ø  trends in strategic management; 
Ø  basic principles of strategic management; 
Ø  methods and functions of strategic management; 
Ø  methods of analytical support of modern control systems; 
Ø  patterns of the subject area and understand the features of professional activity. 
be able: 
Ø identify, pose and solve problems of strategic management; 
Ø  develop and evaluate the effectiveness of strategic management; 
Ø  have general scientific and special methods for studying the problems of strategic 

management; 
Ø  have methodological tools for strategic management; 
Ø  identify skills in finding, collecting and analyzing information to justify management 

decisions; 
Ø  demonstrate skills in identifying problems and justifying management decisions; 
Ø  apply knowledge in practical situations. 
 

The volume of the discipline is 150 hours, 
including 14 lectures, 24 practical and 112 hours of self-study. 

Type of knowledge control at the end of the course - test. 


