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* – 1) дані підрозділи вносяться до силабусу в разі, якщо практичні та (або) лабораторні заняття проводить 

інший викладач, котрий не є автором курсу та лектором; 2) припустимо змінювати назву підрозділу на 

«Викладач лабораторних та практичних занять:», якщо лабораторні та практичні заняття проводить 

один викладач, котрий не є автором курсу та лектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: Мета дисципліни “Стратегія підприємства” – надання знань про 

теоретичні засади, інструментарій та методи розроблення 

стратегій підприємства. 

Завдання дисципліни “Стратегія підприємства” – вивчення 

методології розроблення стратегій підприємства і вибору 

стратегічних альтернатив; набуття навичок стратегічного 

мислення та практичного застосування методологічного апарату 

дисципліни, оволодіння методом кейс-аналізу, навичками 

аналітичного обґрунтування розв’язання  стратегічних проблем. 

Курс може бути корисним студентам спеціальностей 051 

«Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», а також майбутнім менеджерам і фінансистам. 

Результати навчання: студент повинен знати: 

- сучасні погляди на стратегічне управління; 

- організацію розробки стратегії на підприємстві; 

- загальні та конкурентні стратегії підприємства; 

- стратегічні альтернативи розвитку підприємства; 

вміти, мати навички: 

- стратегічного мислення; 

- аналітичного обґрунтування стратегічних проблем; 

- володіння методом кейс-аналізу; 

- формулювання місії та цілей підприємства; 

- аналізу зовнішнього середовища; 

- аналізу стратегічного потенціалу підприємства; 

- використовувати методи портфельного аналізу у виборі 

альтернативних стратегічних рішень; 

- розробити стратегію однобізнесового підприємства; 

- обґрунтувати зміст корпоративної, конкурентної та 

функціональних стратегій підприємства. 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання та уявлення з маркетингу та менеджменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Мета курсу (набуті компетентності) 

Внаслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 

1. ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК9. 

Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

2. ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

3. ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

4. СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію. 

5. СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

6. СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

7. СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Структура курсу 

 

№ Тема 

Годи

ни 

(Л/ЛБ

/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 

1.  Стратегія 

підприємства: 

поняття, еволюція 

концепцій 

2/0/1 Характеристика та основні 

ознаки фаз (етапів) еволюції 

систем планування розвитку 

підприємства. Поняття та 

сутність стратегії підприємства. 

Процес розробки стратегії та 

характеристика його етапів 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

 

2.  Визначення місії та 

цілей підприємства 

2/0/1 Сутність місії та її роль в процесі 

визначення напрямку руху 

організації. Ієрархія цілей, 

“дерево цілей”. Методи побудови 

“дерева цілей”. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

3.  Стратегічний 

контекст 

підприємства 

 

2/0/1 Сучасні погляди на роль стратегії 

у функціонуванні підприємства. 

Зв’язок стратегії та поточних 

планів підприємства 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

4.  Оцінювання 

зовнішнього 

середовища 

підприємства. 

 

2/0/1 Методи дослідження 

зовнішнього оточення і 

прогнозування змін. Техніка 

PEST - аналізу, SWOT-аналізу. 

Модель п’яти сил конкуренції за 

М.Портероом.   Побудова 

матриці загроз та можливостей.   

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

5.  Аналіз стратегічного 

потенціалу 

підприємства.  

 

2/0/1 Суть та значення аналізу 

стратегічного потенціалу 

підприємства.  

Класифікація ресурсів 

підприємства з погляду сильних 

та слабких сторін. Методи оцінки 

сильних і слабких сторін 

підприємства: SWOT-аналіз, 

ланцюг повних витрат. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

6.  Стратегії бізнесу 

 

2/0/1 Особливості, необхідні умови, 

конкурентні переваги стратегії 

можливостей по товарам/ринкам.  

Конкурентні переваги як основа 

використання групи стратегій по 

відношенню до продукту.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

7.  Стратегія 

диверсифікації 

діяльності 

підприємства 

2/0/1 Сутність та причини реалізації 

стратегії диверсифікації. Типи 

стратегії диверсифікації.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 



 

  

 

 

 

№ Тема 

Годи

ни 

(Л/ЛБ

/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 

 завдання 

8.  Стратегія 

зовнішнього розвитку 

підприємства 

 

2/0/1 Стратегії зовнішнього зростання 

підприємства. Переваги та 

недоліки стратегій зовнішнього 

зростання.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

9.  Корпоративна 

стратегія 

підприємства 

2/0/1 Процес розробки стратегії 

корпорації. Стратегічні 

альтернативи розвитку 

підприємства 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

10.  Матричні методи 

формування 

корпоративної 

стратегії 

підприємства 

 

4/0/2 Застосування матричних моделей 

для портфельного аналізу. 

Переваги та недоліки матричних 

моделей  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

11.  Альтернативність у 

стратегічному виборі 

2/0/1 Розробка альтернативних 

варіантів стратегічних дій. 

Критерії вибору оптимальної 

стратегії.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

12.  Декомпонування 

корпоративної 

стратегії 

підприємства.  

 

2/0/1 Підходи до декомпонування 

корпоративної стратегії 

підприємства. Декомпозиція КС 

підприємства за функціональним 

підходом. Декомпозиція КС 

підприємства за підходом 

виділення провідної ключової 

стратегії-підсистеми (за 

допомогою дерева структури та 

стратегічних альтернатив). 

Декомпонування КС 

підприємства за принципом 

виділення  окремих бізнес-

аспектів. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

13.  Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

стратегічного 

управління в Україні 

 

2/0/1 Проблеми стратегічного 

управління на підприємстві в 

умовах трансформації 

економічної системи країни.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 
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Томпсон, А.Дж. Стрикленд. 17-е изд.; пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2007. – 928 с. 

35. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учеб. пособие / Н.Н. Тренев. – М.: ПРИОР, 

2000. – 282 с. 

36. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Эксклюзивные 

технологии формирования стратегии повышения конкурентоспособности 

организации: теория, методика, практика: Учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 

Эксмо, 2004. – 539 с. 

37. Хэмел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня: Пер. с англ. / Г. 

Хэмел, К. Прахалад. − М.: Олимп-Бизнес, 2002. − 288 с. 

38. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / З.Є. Шершньова. – К.: КНЕУ, 

2004. – 699 с. 

39. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К.: 

КНЕУ, 1999. – 746 с. 

40. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-практ. пособие. / А.Ю. Юданов. 

– М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. – 304 с. 
 

Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія 

підприємства» (для студентів спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання) / 

Укл.: О.О. Хандій, Н.В. Швець, О.В. Маслош . – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В Даля, 

2020. – електронне видання. 

2. Тексти лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів спеціальності 

051 «Економіка» усіх форм навчання) / Укл.: О.О. Хандій, Н.В. Швець, О.В. Маслош . 

– Сєвєродонецьк: СНУ ім. В Даля, 2020. – електронне видання. 



 

  

 

 

 

Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Індивідуальне завдання 1 10 

Індивідуальне завдання 2 10 

Індивідуальне завдання 3 10 

Індивідуальне завдання 4 10 

Індивідуальне завдання 5 10 

Іспит 50 

Разом 100 

Активна участь в роботі групи на практичних та 

лекційних заняттях за темами курсу враховується при 

визначенні оцінки за індивідуальні завдання в межах 10 

балів  

 

 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами 

дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про 

проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні 

теми курсу та нараховані бали за завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики 

академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені 

відповідними посиланнями. Списування є забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути 

виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. 

Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені 

заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з 

отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня 

поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, 

академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно 

до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися 

вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають інші 

джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 

 

 


