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Зміст
Застосування стратегічного управління в організаціях різних форм власності
обумовлена підвищенням рівня динамічності зовнішніх і внутрішніх факторів та
посиленням їх впливу на господарські процеси в організації. Стратегічне
управління дає змогу вирішувати задачі для забезпечення майбутньої
життєздатності та конкурентоспроможності організації за рахунок постійного
підтримання балансу його потенціалу з оточенням, враховувати
багатоваріантність прийняття управлінських рішень та забезпечити стратегічну
гнучкість організації.
Мета навчання
Засвоєння студентами сутності й особливостей стратегічного управління на
підприємстві; ознайомлення з основними історичними етапами розвитку теорії і
практики стратегічного управління; закладення основи знань теоретикометодологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і
методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і
програм, створення системи стратегічного управління та забезпечення її
ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; вивчення
сучасного методичного інструментарію стратегічного управління; ознайомлення
з вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.
Програма курсу
1. Вступ до стратегічного менеджменту
2. Основні складові системи стратегічного менеджменту
3. Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації
4. Місія та стратегічні цілі організації
5. Стратегічна сегментація
6. Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність товару та підприємства
7. Сутність стратегії та "стратегічний набір"
8. Стратегічне планування
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