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РОЗДІЛ  І.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Стратегії бізнесу» належить до тих дисциплін, які повинні забезпечити 

професійну економічну освіту фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізації  Публічне адміністрування та управління бізнесом» 

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти отримують теоретичні знання і 

практичні навички з стратегії бізнесу, вивчають особливості використання стратегій у 

бізнесі та майбутньому застосування отриманих знань в професії. 

Навчальна дисципліна «Стратегії бізнесу» у навчальному процесі підготовки 

фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»спеціалізації 

Публічне адміністрування та управління бізнесом» займає провідне місце. 

Програма навчальної дисципліни орієнтована на вивчення теоретичних основ 

стратегії бізнесу. При її підготовці використано досвід навчання спеціалістів у вищих 

навчальних закладах України та за її межами. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни Стратегії розвитку бізнесу, теоретичні засади 

стратегії бізнесу, інструменти та методи розробки стратегій бізнесу.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань та практичних навиків 

застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і методів та виявлення й оцінки 

можливостей успішного розвитку підприємств шляхом формування стратегій бізнесу й 

участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів. 

Основні завдання 

Основні завдання дисципліни «Стратегії бізнесу»: 

розвинення поглядів на сучасні можливості здійснення альтернативних варіантів розвитку 

підприємств; формування у слухачів уявлення про стратегії бізнесу, стратегічні 

партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають 

в його зовнішньому середовищі з приводу формування (та/або підтримання) конкурентних 

переваг; набуття знань щодо особливостей стратегії бізнесу  та формуванні навичок 

ідентифікації їх відмітних ознак; опанування методичних підходів та відповідного 

інструментарію ідентифікації та оцінки передумов трансформації поведінки підприємства 

у напрямку формування моделі прогресивних стратегій бізнесу. 

 

- визначення суті стратегій бізнесу, розкриття його об’єкту, предмету та методів; 

- розкриття основних понять і положень стратегії бізнесу; 

- висвітлення організаційних форм і методів стратегій бізнесу; 

- розкриття завдань, джерел та застосування стратегій бізнесу 

-  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі бакалаврів 

 Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: економічна теорія, 

основи менеджменту, менеджмент, економіка підприємств, фінансове посередництво,  

достатніх для сприйняття категоріального апарату щодо управління змінами в бізнес 

середовищі 

 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Стратегії бізнесу» у студента мають 

бути сформовані такі компетентності: 
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- загальні:  
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

- навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 

технологій. 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

-  здатність працювати автономно в команді. 

-  здатність бути критичним та самокритичним. 

-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

-  здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

спеціальні:  

- здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в 

економіці;  

- застосувати методи стратегічного планування в бізнесі та прогнозування для 

передбачення майбутнього організації;  

- застосувати основні підходи до розробки системи стратегічного управління 

підприємством;  

- застосувати методи формування ефективної організаційної структури;  

- застосувати особливості розробки стратегічного набору підприємств різної 

структурної побудови;  

- визначати напрями формування організаційної культури підприємства 

-  застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання; 

- ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів; 

- здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків; 

-  демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

 Вивчення навчальної дисципліни «Стратегії бізнесу» передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати: 

- основні підходи до розробки системи стратегічного управління підприємством;  

- методи формування ефективної організаційної структури;  

- особливості розробки стратегічного набору підприємств різної структурної 

побудови;  

- напрями формування організаційної культури підприємства.  

б) уміти: 

- діагностувати ресурси, процеси і результати діяльності на предмет визначення 

стратегічної самодостатності бізнесу; 

- оцінювати результативність та ефективність функціонування стратегічного 

партнерства в бізнесі; 

- відстежувати вплив партнерства на конкурентне положення його учасників за 

формальними і неформальними індикаторами; 

- підготувати економічне обґрунтування доцільності утворення стратегічного 

партнерства; 

- організовувати ресурсне, інформаційне і організаційне забезпечення стратегії 

бізнесу; 

- розробляти та обґрунтовувати проекти формування стратегії бізнесу; 
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- формувати системи передбачення динаміки  розвитку стратегії бізнесу у просторі 

і часі; 

- формувати механізм управління стратегіями бізнесу 

- аналізувати вплив факторів зовнішнього середовища та внутрішній потенціал 

бізнесу;  

- визначити стратегічну зону господарювання та конкурентну позицію на ринку;  

- формувати стратегічний вибір бізнесу;  

- застосувати методи стратегічного планування та прогнозування для 

передбачення майбутнього бізнесу.  

  Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

Робоча програма складена на 4 кредити. 

Форма контролю –   поточний, ПМК, залік. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Стратегія розвитку бізнесу: поняття, еволюція, концепції.  

Тема 2. Місія та цілі бізнесу.  

Тема 3. Стратегічний контекст бізнесу 

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища бізнесу.  

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу бізнесу.  

Тема 6. Стратегії бізнесу.  

Тема 7. Стратегії диверсифікації діяльності бізнесу.  

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку бізнесу.  

Тема 9. Корпоративна стратегія розвитку бізнесу.  

Тема 10. Методи формування стратегії розвитку бізнесу.  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі.  

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії.  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії.  

Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності бізнесу.  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.  
 

РОЗДІЛ 3.   ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1. Стратегія розвитку бізнесу: поняття, еволюція, концепції 

Еволюція систем управління бізнесом. Перелік типових стратегічних рішень із яких 

бізнес має здійснити свій вибір. Поняття "стратегії". Множинність аспектів вживання 

категорії "стратегія". Визначення стратегії бізнесу різними авторами. Фактори, що 

найбільш суттєво впливають на зміст стратегії бізнесу.  

Організаційні рівні побудови стратегій. Ознаки класифікації стратегій.  

  

Тема 2. Місія та цілі бізнесу  

Суть та значення місії для бізнесу. Бачення та філософія функціонування бізнесу. 

Інформація, що міститься в офіційному викладенні місії. Правила вибору місії бізнесу. 

Поняття цілей. Стратегічні, довгострокові та короткострокові цілі. Вісім галузей діяльності, 

в яких мають бути визначені цілі бізнесу. Критерії ефективності цілей. "Дерево цілей" 

бізнесу. Поняття "дерева цілей" і принципи його побудови. Вимоги до "дерева цілей". 

Нормативні та фактичні "дерева цілей". Сутність стратегічної прогалини. Стратегічна 

прогалина як проблема бізнесу. Напрями заповнення стратегічної прогалини. Основні етапи 

аналізу стратегічної прогалини.  

 

Тема 3. Стратегічний контекст бізнесу   

Трансформаційні процеси в економіці України. Підвищення мобільності зовнішніх 

чинників і посилення їх впливу на внутрішнє середовище бізнесу. Зміст завдань управління 

організаціями в перехідних до ринку умовах. Необхідність переходу вітчизняних 

підприємств до стратегічного управління як реакція на зміни умов їх функціонування. 

Конкурентні переваги як головний чинник успішної діяльності бізнесу. Технологія та 

загальні підходи до вирішення проблем. Необхідність формування стратегічного мислення 

менеджерів підприємства. Узагальнений перелік типів стратегічних рішень. Форми вияву 

переваг в економічній, організаційній, технічній сферах діяльності бізнесу. Концепція 

стратегічних груп у конкурентному середовищі  

 

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища бізнесу   

Мета і напрями стратегічного аналізу. Етапи стратегічного аналізу з позиції 

виявлення критичних точок середовища. Сутність та основні характеристики середовища 
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бізнесу (зовнішнє середовище прямого та побічного впливу, внутрішнє середовище). 

Методи формування інформаційної бази щодо критичних точок середовища (сканування, 

моніторинг, прогнозування). Фактори зовнішнього середовища побічного впливу: 

політичні, економічні, соціальні, правові та ін. Оцінка оточення підприємства за допомогою 

різних інструментів (PEST-аналіз, SLEPT-аналіз, матриця ризиків). Модель "галузевої 

конкуренції" М. Портера. Бар'єри входу та виходу. Характеристика основних елементів 

прямого впливу на бізнес: інтенсивність конкуренції в галузі, потенційні конкуренти, 

конкурентна сила постачальників та споживачів, товари-субститути. Стратегічні групи 

конкурентів.  

 

 Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу бізнесу   
Потенціал бізнесу. Функціональна структуризація потенціалу підприємства. 

Блоково-модульна структуризація потенціалу підприємства. Види ресурсів стратегічного 

потенціалу. Структура стратегічного потенціалу. Методики оцінювання стратегічного 

потенціалу підприємства. Система показників для визначення можливостей розвитку 

потенціалу вітчизняних підприємств. Сутність категорії "конкурентоспроможність". 

Конкурентні переваги підприємства (зовнішні та внутрішні, низького та вищого порядку). 

Конкурентоспроможність підприємства і продукції. Відмінності даних понять. Аналіз 

конкурентних переваг продукції підприємства з позиції забезпечення споживчої цінності 

товару. Матриця конкурентного профілю. Переваги синергізму для стратегічних бізнес-

одиниць. Синергізм організації виробництва (оперативний синергізм). Синергізм продажу. 

Інвестиційний синергізм. Синергізм менеджменту  

 

Тема 6. Стратегії бізнесу   

Поняття бізнес стратегії. Алгоритм розробки бізнес-стратегії. Типи стратегій бізнесу 

підприємства та їх характеристика Стратегічне позиціонування фірми. Класифікаційні 

ознаки стратегій бізнесу підприємства. Напрямки формування та типи конкурентної бізнес-

стратегії.  

 

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності бізнесу 
Суть стратегії диверсифікації. Основні методи реалізації стратегії диверсифікації. 

Фактори вибору стратегії диверсифікованого зростання. Переваги і ризики 

вузькоспеціалізованих підприємств. Умови доцільності переходу підприємства до 

диверсифікації. Критерії щодо оцінки диверсифікації. Сутність поглинання вже існуючої 

фірми. Чинники доцільності створення нового підприємства у обраній галузі. Переваги та 

недоліки створення спільних підприємств для входження до галузі. Види диверсифікації 

діяльності підприємства. Стратегія зв'язаної (концентричної) диверсифікації. Реалізація 

зв'язаної диверсифікації у вертикальній (прямий і зворотний напрями) і горизонтальній 

площинах. Стратегія горизонтальної зв'язаної диверсифікації. Стратегія незв'язаної 

(конгломератної) диверсифікації. Похідні стратегії диверсифікації підприємства Стратегія 

входження в нову галузь, стратегія диверсифікації у споріднені галузі, стратегія 

диверсифікації у неспоріднені галузі, стратегія відновлення та економії, стратегія 

реструктуризації, стратегія ліквідації. 

  

Тема 8. Стратегія зовнішнього розвитку бізнесу 
Стратегії зовнішнього розвитку. Можливості зростання підприємства у межах 

галузі. Стратегії горизонтальної та вертикальної інтеграції, умови їх застосування, переваги 

та недоліки. Використання стратегії диверсифікації як можливості зовнішнього зростання.  

Стратегії підприємства на зовнішніх ринках. Фактори, що впливають на стратегії виходу на 

зовнішні ринки. Характеристики, що властиві міжнародній діяльності. Типи міжнародних 

стратегій. Переваги і недоліки мультинаціональної стратегії.  

  



 
8 

Тема 9. Корпоративна стратегія розвитку  бізнесу 
Сутність, принципи та особливості корпоративних стратегій підприємства Сутність 

корпоративної стратегії. Принципи формування корпоративної стратегії. Компоненти 

корпоративної стратегії. 

Основні чинники забезпечення корпоративної стратегії. Головні напрями корпоративної 

стратегії. Види корпоративної стратегії. Основні стратегії диверсифікованого 

підприємства: стратегії згортання і ліквідації; стратегії реструктурування, відновлення та 

економії; стратегії багатонаціональної диверсифікації, комбіновані стратегії.  

 

Тема  10. Матричні методи формування корпоративної стратегії бізнесу 

Цілі і основні етапи матричного аналізу Методи портфельного аналізу. Двомірні 

матриці. Етапи проведення аналізу. Матриця Бостонської консультативної групи. Методи 

"портфельного" аналізу. Сутність матриці господарського портфелю підприємства. 

Матриця БКГ – особливості побудови. Специфіка чотирьох квадрантів матриці: "зірки", 

"важкі діти", "мішок з грошима", "собаки". Основні недоліки матриці БКГ та обмеження, 

які необхідно враховувати при використанні цієї моделі. Матриця МсКіпсеу (General 

Electric). Особливості побудови матриці General Electric. Характеристика полів матриці. 

Переваги та основні недоліки матриці General Electric та обмеження, які необхідно 

враховувати при використанні цієї моделі. Метод 5РАСЕ (стратегічного оцінювання дій) 

Інші матричні методи формування та аналізу корпоративних стратегій .Визначення 

стратегії розвитку і ключових факторів успіху з урахуванням кількісних і якісних 

параметрів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Напрями оцінки 

стратегічного стану підприємства. Концепція моделі ADL-LC та особливості побудови 

матриці.. Переваги та недоліки матричних моделей.  

  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі 
Стратегічні альтернативи діяльності підприємства Процес вибору стратегії. 

Стратегічна сегментація зовнішнього (конкурентного) середовища. Концепція СЗГ. 

Стратегії обмеженого зростання, а також зростання, скорочення, комбінована стратегії. 

Формування портфеля стратегічних альтернатив Критерії оцінки стратегічних альтернатив. 

Вибір напрямів зростання підприємства залежно від стратегічних альтернатив. Аналіз 

прихильності споживачів до підприємства для оцінки його конкурентної позиції. 

Оцінювання і порівняння альтернативних варіантів стратегій Фактори вибору стратегії. 

Процес стратегічного аналізу і планування.  

  

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії 
Декомпонування загальних стратегій підприємства Дослідження структури цілісної 

системи. Правила структуризації діяльності компанії. Методологічні вимоги до 

декомпонування. Використання горизонтального або вертикального декомпонування 

загальних стратегій Сучасні підходи до декомпонування стратегії підприємства Сучасні 

УРП-системи (управління ресурсами підприємства). Напрями оцінювання ефективності 

роботи підприємства. Система збалансованих показників  

  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії 
Сутність функціональної стратегії.  Функціональний підхід до управління 

підприємством. Сутність та система функцій управління на підприємстві. Специфічні та 

загальні характеристики функціональних служб (функцій управління). Функціональна 

стратегія та характеристики, що дозволяють її ідентифікувати. Чинники, що впливають на 

функціональні стратегії підприємства. Елементи функціональної стратегії.  Система 

забезпечуючих стратегій (ресурсні стратегії). Елементи, що треба враховувати при розробці 

ресурсних стратегій. Взаємозв'язок основних функціональних стратегій розвитку 

підприємства з ресурсними стратегіями.  
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Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності бізнесу 

Функції вищого керівництва підприємства при розробці стратегії Методи прийняття 

стратегічних рішень. Механізм розробки стратегії залежно від структури управління 

підприємством. Види функціональних стратегій та основні елементи організації їх 

розробки. Види та зміст типових функціональних стратегій: зміст та структура стратегії 

маркетингу, види стратегії маркетингу; зміст та структура виробничої стратегії, аспекти 

виробничої стратегії; зміст та структура стратегії НДДКР; зміст та структура технологічної 

стратегії; зміст та структура фінансово-інвестиційної стратегії; зміст та структура кадрової 

стратегії; зміст та структура екологічної стратегії.  

  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні  
Особливості стратегічного підходу в управлінні українськими підприємствами на 

сучасному етапі. Призначення стратегічного управління, його особливості. Прояви 

відсутності стратегічної спрямованості на підприємствах. Етапи становлення системи 

стратегічного управління. Особливості перспективного планування на вітчизняних 

підприємствах. Формування системи стратегічного управління. 

Сутність терміна "система стратегічного управління". Чинники, що впливають на 

формування системи стратегічного управління. Визначальне значення діючої системи 

управління. Формування необхідного управлінського потенціалу. 
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