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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 магістрів 

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: 

- загальні:  
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- 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; 

- 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.  
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  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. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Стратегії бізнесу» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

07 “Управління та адміністрування” 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Вибіркова дисципліна   

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

Курс: 1 

Семестр:  1 

Методи навчання: 

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна  та 

індивідуальна робота, робота в бібліотеці, Інтернеті,  

індивідуальні заняття тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількіс

ть 

годин  

Кількіс

ть 

аудитор

них 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лаборатор

ні 

Заліки 

по 

модулях 

(контро

льні 

роботи) 

 

Самості

йна 

робота 

студент

а 

(СРС) 

Індивідуальн

а робота 

студента 

(ІР) 

4 120 32 16 16 1 60 28 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольнх 

робіт 

Вид контролю 

3 15 1 залік 

 

РОЗДІЛ 3.  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.  
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РОЗДІЛ 4.   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 

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 
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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.  

  

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 
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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.  

 

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. 
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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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13. М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.   

14. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное 

пособие для вузов. / А.Т. Зуб – M.: Аспект Пресс, 2002. — 415 с.  

15. Калінеску Т.В Стратегічний потенціал підприємства: формування та 

розвиток: монографія / Т.В Калінеску, Ю.А Романовська, О.Д. Кирилов – 

Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 

272c. 15. Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегію / Р. Каплан, Д. 

Нортон / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 416 с.   

16. Карлофф Б. Деловая стратегия. / Б. Карлофф – М.: Экономика, 1991. – 239 с.   

17. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, 

стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов / РАН. — М. : 

Экономика, 1997. — 288с.  

18. Мескон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Франклин Основы 

менеджмента: Пер. с англ. / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ / 

М.А. Майорова (пер.). — М. : Дело, 2000. — 704с.  

19. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. 

Гошал / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 688 с.  

20. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. Под 

ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 336 с. – с. 26-287.  

21. Портер М. Е.  Стратегія конкуренції / М.Е. Портер / Пер. З англ. А. Олійник,  

22. Р. Сільський.    – К.: Основи, 1998. – 390 с.  

23. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник Под общей редакцией 

академика РАЕН, д.э.н. Г.Б. Клейнера Москва, «КОНСЭКО», 1998.  

24. http://www.aup.ru/books/m71/  

25. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж Искусство разработки и 

реализации стратегии. Учебник для вузов. М. , 1998. – 576 с.   
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26. Тренев Н.Н Предприятие и его структура: диагностика, управление, 

оздоровление:. Учебное пособие для вузов. / Н.Н. Тренев – М.: «Издательство 

ПРИОР», 2002. – 240с.  

Ресурси інтернету: 

 

 

http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

http:// www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

http:// www.nssmc.gov.ua - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

http:// www.ukrstat. gov.ua - Державна служба статистики України. 

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

   http:// www.liga.net - Ліга Бізнес Інформ 

   http:// www.nau.kiev.ua  - Нормативні акти України 

http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php  – Бібліотеки в Україні. 

http://www.nbuv.gov.ua.  – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html  – Бібліотеки та науково-інформаційні центри 

України  

http://www.library.lviv.ua/  –Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 

Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

 http://strategic-ua.com/index/consulting/strategiya-biznesu/  Стратегія бізнесу 

 

 

 
РОЗДІЛ  6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ    

 №
 т

ем
и

 

Назва розділів, тем 

Кількість  

годин за ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

В
сь

о
го

 

у т.ч. 

ау
д

и
то

р
н

і 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
/ 

ІР
С

 

л
ек

ц
ії

 

   

се
м

ін
ар

и
 

 за
л
ік

 

Тема 1 Стратегія розвитку бізнесу: поняття, 

еволюція, концепції.  

3,5 1,5 2 1 0,5  

Тема 2 Місія та цілі бізнесу.  3,5 1,5 2 1 0,5  

Тема 3 Стратегічний контекст бізнесу 3,5 1,5 2 1 0,5  

Тема 4 Оцінювання зовнішнього середовища 

бізнесу.  

3,5 1,5 2 1 0,5  

Тема 5 Аналіз стратегічного потенціалу 

бізнесу.  

4 2 2 1 1  

Тема 6 Стратегії бізнесу.  4 2 2 1 1  

Тема 7 Стратегії диверсифікації діяльності 

бізнесу.  

5 3 2 2 1  

http://www.kmu.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html
http://www.library.lviv.ua/
http://strategic-ua.com/index/consulting/strategiya-biznesu/
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Тема 8 Стратегії зовнішнього розвитку 

бізнесу.  

4 2 2 1 1  

Тема 9.   Корпоративна стратегія розвитку 

бізнесу.  

4 2 2 1 1  

Тема 10. Методи формування стратегії 

розвитку бізнесу.  

4 2 2 1 1  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному 

виборі.  

4 2 2 1 1  

Тема 12. Декомпонування корпоративної 

стратегії.  

4 2 2 1 1  

Тема 13. Загальна характеристика 

функціональної стратегії.  

4 2 2 1 1  

Тема 14 . Стратегічні аспекти у 

функціональних сферах діяльності 

бізнесу.  

4 2 2 1 1  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи 

розвитку стратегічного управління в 

Україні.  

4 2 2 1 1  

Залік 2 2    2 

Індивідуальна  робота студента   28    

Разом 120 32 60/28 16 14 2 
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РОЗДІЛ  7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять  

№ 

зан. 
Тема та короткий зміст заняття 

К-сть 

годин 

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

Тема 2. Місія та цілі бізнесу.  
2 

 

2 
Тема 3. Стратегічний контекст бізнесу 

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища бізнесу.  
2 

 

3 
Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу бізнесу.  

Тема 6. Стратегії бізнесу.  
2 

 

4 Тема 7. Стратегії диверсифікації діяльності бізнесу.  2 

5 
Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку бізнесу.  

Тема 9. Корпоративна стратегія розвитку бізнесу.  
2 

 

6 
Тема 10. Методи формування стратегії розвитку бізнесу.  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі.  
2 

 

7 
Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії.  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії.  
2 

8 

Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності бізнесу.  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні.  
2 

Разом годин 16 

   

7.2. Календарно-тематичний план семінарських, практичних занять, контрольних 

робіт  

№ 

зан. 
Тема та короткий зміст заняття  

К-сть 

годин 

1. 

Семінарське заняття з тем: 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. 

2 

2. 
Семінарське заняття з тем: Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу бізнесу.  

Тема 6. Стратегії бізнесу. 
2 

3. Семінарське заняття з теми: 7. Стратегії диверсифікації діяльності бізнесу. 2 

4. 
Семінарське заняття з тем: Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку бізнесу.  

Тема 9. Корпоративна стратегія розвитку бізнесу 
2 

5. 

Семінарське заняття з тем: Тема 10. Методи формування стратегії розвитку 

бізнесу.  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі 

2 

6. 
Семінарське заняття з тем: Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії.  

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії. 
2 

7. 

Семінарське заняття з тем: Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних 

сферах діяльності бізнесу.  

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні. 

2 

8 Залік 2 

Разом  16 

 7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультація щодо виконання СРС та ІНДЗ 2 

2. Консультація з теми Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу бізнесу. 2 
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3. Консультація з теми Тема 6. Стратегії бізнесу.організація  2 

4. Консультація з теми Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку бізнесу.  2 

5. Консультація з теми Тема 9. Корпоративна стратегія розвитку бізнесу  2 

Разом годин 8 

  

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

1. Економічна сутність поняття "стратегія". 

2. Основні концепції стратегії, їх сутність та особливості. 

3. Особливості стратегії, що відрізняють її від поточного планування та управління. 

4. Стратегічний план як інструмент реалізації стратегії. 

5. Підходи до розробки стратегії. 

6. Чинники, що впливають на ефективність стратегії. 

7. Етапи розробки стратегії підприємства 

8. Місія як генеральна мета підприємства. 

9. Бачення та філософія функціонування підприємства. 

10. Сутність і визначення цілей управління, основні вимоги до цілей. 

11. "Дерево цілей" підприємства: поняття і методи побудови. 

12. Стратегічна прогалина: сутність та етапи аналізу.  

13. Методи подолання стратегічної прогалини 

14. Дайте визначення поняття "стратегія бізнесу". 

15. Пояснить множинність цього поняття. 

16. Розкрийте сутність "стратегії як процесу" та "стратегії як результату". 

17. Назвіть визначальні елементи стратегії. 

18. Як співвідносяться поняття "стратегія" та "стратегічний план"? 

19. Чим відрізняється процес розробки стратегії від поточного планування та 

управління? 

20. Дайте характеристику основним підходам до формування стратегії підприємства. 

21. Назвіть етапи розробки стратегії підприємства 

22. Дайте визначення місії підприємства. 

23. Розкрийте зв'язок філософії існування, бачення та місії підприємства. 

24. Дайте характеристику методам ідентифікації бізнесу. 

25. Які основні аспекти відображаються у змісті місії 

26. Розкрийте сутність дерева цілей та назвіть основні принципи його побудови. 

27. Розкрийте сутність стратегічного розриву підприємства. 

28. Охарактеризуйте етапи побудови стратегічного розриву. 

29. Назвіть методи подолання стратегічного розриву 

30. Причини зміни завдань управління підприємством. 

31. Сутність та особливості базових моделей організації. 

32. Сутність моделі підприємства як відкритої системи. 

33. Основні проблеми українських підприємств. 

34. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів 

35. Необхідність та можливість переходу українських підприємств до стратегічного 

менеджменту 

36. У чому полягають завдання управління на сучасному етапі функціонування 

українських підприємств 

37. Охарактеризуйте основні моделі організації. 

38. Назвіть причини переходу від розуміння підприємства як "закритої системи" до 

"відкритої системи". 

39. Назвіть основні проблеми українських підприємства та розкрийте їх джерела. 
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40. Розкрийте сутність стратегічного мислення. 6. Назвіть основні тенденції в 

економічному розвитку України, що сприяють чи протидіють переходу до стратегічного 

управління 

41. Стратегічний аналіз, його мета і напрями та основні етапи. 

42. Поняття "середовище організації", її сутність, характерні риси та особливості. 

43. Фактори зовнішнього середовища побічного впливу та методи їх аналізу. 

44. Фактори зовнішнього середовища прямого впливу. 

45. Модель "галузевої конкуренції" М. Портера. 

46. Методика аналізу загальної ситуації і конку- ренції в галузі за Томпсоном А. А. і 

Стриклен- дом А. Д 

47. Розкрийте сутність та назвіть етапи стратегічного аналізу. 

48. Назвіть підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до структуризації чинників 

зовнішнього середовища підприємства. 

49. Які методи використовуються для формування інформаційної бази 

50. Назвіть основні чинники середовища побічного впливу та методи їх аналізу. 

51. Назвіть основні етапи аналізу загальної ситуації та конкуренції в галузі. 

52. Розкрийте сутність моделі "галузевої конкуренції" М. Портера. 

53. Дайте визначення бар'єрів входу-виходу з галузі. 

54. Що дає визначення стратегічних груп у процесі аналізу галузі? 

55. Розкрийте сутність ключових чинників галузі 

56. Сутність потенціалу підприємства та основні підходи щодо його оцінки. 

57. Управлінське обстеження та його напрями.  

58. Стратегічний потенціал підприємства. 

59. Конкурентоспроможність підприємства і продукції. 

60. Конкурентні переваги підприємства та їх види.  

61. Організаційна культура підприємства, її роль в процесі розробки та реалізації 

стратегічних рішень.  

62. Сутність, основні елементи та етапи застосування SWOT-аналізу 

63. 1. Стратегічний набір підприємства. 

64. Класифікація загальних стратегій підприємства, їх сутність. 

65. Зв'язок вибору стратегії з етапом життєвого циклу підприємства.  

66. Сутність функціональної стратегії, її основні типи.  

67. Ресурсні стратегії, зони стратегічних ресурсів.  

68. Продуктові стратегії бізнесу. 

69. Визначення стратегічної зони господарювання. 

70. Сутність "портфеля підприємства", його складові. 

71. Концепція синергізму 

72. Диверсифікація та критерії доцільності її впровадження. 

73. Переваги та ризики вузькоспеціалізованого бізнесу 

74. Передумови впровадження стратегії диверсифікації. 

75. Форми входження підприємства у нові галузі, їх переваги та недоліки. 

76. Профільна стратегії диверсифікації, її переваги. 

77. Стратегічна відповідність, її види. 

РОЗДІЛ  9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до 

“Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка” від 26.02.2020 р., за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

Методами оцінювання сформованих компетентностей у студентів з дисципліни 

«Стратегії бізнесу» є: семінари, тестування, індивідуальна та самостійна робота, поточний 

та проміжний контроль, контрольна робота інше.  
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Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як сума з поточних балів, відображених у журналі обліку відвідування та 

успішності студентів,  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає 

суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу 

(максимальна кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає 

модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість балів  – 100 балів. 

 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від 

визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових 

робіт (акти проміжного контролю, заключення, індивідуальну роботу). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних та 

письмових робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в 

онлайн форматі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, встановлених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, крім рекомендованих. 

 

 

9.1. Таблиця оцінювання знань і компетенцій студентів 

 

Поточний контроль 

РАЗОМ Семінарські 

практичні заняття     

Модульна 

контрольна робота   

Самостійна 

робота студента    

Індивідуальна 

робота студента    

35 45 10 10 100 

 
9.2. Система нарахування рейтингових балів за усіма видами навчальної діяльності 

студента 

№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

1. 

Категорії оцінки практичних робіт та семінарських занять   

Практичні роботи   

 практична робота виконана в зазначений термін, у   
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№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

повному обсязі, без помилок і зарахована 

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, зарахована, але є несуттєві помилки 
  

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, зарахована, але є суттєві помилки, що 

частково впливають на висновки і пропозиції 

  

 практична робота виконана у неповному обсязі, або 

(та) з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

наявності значних помилок, і зарахована при умові її 

доопрацювання 

  

 виконання пропущеної без поважних причин 

практичної роботи або повторне виконання не 

зарахованої практичної роботи 

  

 практична робота не виконана або не зарахована   

Семінарські заняття 
Від 0 до 5 

балів 
35 

- розгорнутий, вичерпаний виклад змісту питання; повний 

перелік необхідний для розкриття змісту питання 

категорій та законів; правильне розкриття змісту 

категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку та 

взаємодії; демонстрація здатності висловлення та 

аргументування власного ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання; використання актуальних 

фактичних та статичних даних, матеріалів останніх подій 

в економічній, фінансовій та суспільних сферах в країні 

та за її межами 

5  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо 

він потрібен для вичерпного розкриття питання); при 

розкритті змісту питання в цілому правильно, за 

зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені 

помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні факти, неточності у 

формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою 

викладача він швидко орієнтується  і знаходить правильні 

відповіді. 

4  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох із пунктів, указаних вище (якщо він 

потрібен для вичерпного розкриття питання); одночасно 

мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують попередні критерії оцінки; відповідь 

малообгрунтована, неповна; студент не знайомий з 

законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної 

преси з фінансово-аналітичних питань; студент лише з 

допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої 

2  
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№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

помилки. 

 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище; 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які 

окремо характеризують попередні критерії оцінки; у 

відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; допущенні грубі помилки й студент не може їх 

виправити; студент приймав участь в доповненнях, робив 

рецензії на виступи інших студентів, зробив 

повідомлення по суті заняття тощо. 

1  

- студент відсутній на занятті; студент не приймав участі 

в обговоренні питань   
0  

2. 

Проміжний контроль 1 (контрольна робота). Проводиться в 

письмовій формі за окремими варіантами. Встановлено 3 

рівні складності завдань 

45 

 - 1 рівень: завдання з вибором відповіді 10 

 - 2 рівень: теоретичні питання   10 

 - 3 рівень:   розв’язування задачі 25 

3. 

Виконання індивідуальної роботи Від 0 до 10 10 

-грунтовне вирішення проблем, відображення власної 

позиції щодо прийняття управлінських рішень на основі 

узагальненої інформації; наявність змістовних висновків та 

конкретних пропозицій щодо діяльності підприємства; 

своєчасне подання індивідуальної роботи; естетичність 

оформлення роботи 

10  

-наявність інформаційного матеріалу і узагальнень, 

помилки в розрахунках, що спричиняють  неправильні 

висновки та викривлюють пропозиції щодо покращення 

діяльності підприємства; несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень та 

неестетичне оформлення роботи 

5  

-відсутність виконаної індивідуальної роботи у встановлені 

терміни 
0  

4. 
Виконання самостійної роботи (Тестовий контроль: 10 

тестів по 1) 
Від 0 до 1 10 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований 

залік 

Залік 
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A відмінно 90 - 100 відмінно 5  

 

зараховано 

 

B дуже добре 81 - 89  

добре 

 

4 C добре 71 – 80 

D задовільно 61 - 70  

задовільно 

 

3 E достатньо 51 - 60 

FX (F) незадовільно 0 - 50 незадовільно 2 незараховано  

 

  

РОЗДІЛ  10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   

 

Викладання дисципліни “Основи економічного контролю” супроводжує таке 

методичне забезпечення:   

• стандарти вищої освіти; 

• навчальні та робочі навчальні плани; 

• навчальна та робоча програма; 

• навчально-методичний комплекс дисципліни; 

• методичні рекомендації до виконання самостійної/індивідуальної роботи; 

• завдання для проведення проміжного контролю; 

• законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, підручники і навчальні посібники. 
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РОЗДІЛ  11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

 Методи  активізації процесу  

навчання 

Практичне застосування навчальних  

технологій 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направлені на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів. 

 

Тема 2. Тема 5. Аналіз стратегічного 

потенціалу бізнесу   

Проблемні питання: 

 

1. Система показників для визначення 

можливостей розвитку потенціалу 

вітчизняних підприємств.  

2. Сутність категорії 

"конкурентоспроможність". Переваги 

синергізму для стратегічних бізнес-

одиниць.  

3. . 

Тема 13. Загальна характеристика 

функціональної стратегії  
Проблемні питання: 

1. Сутність функціональної стратегії. 

2. Функціональний підхід до управління 

підприємством. 

3. Сутність та система функцій управління 

на підприємстві.  

4. Функціональна стратегія та 

характеристики, що дозволяють її 

ідентифікувати.  

5. Чинники, що впливають на 

функціональні стратегії  

 

Мозкові атаки 

Мозкові атаки – метод розв’язання 

невідкладних завдань, ступінь якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога 

більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію. 

Тема 4. Оцінювання зовнішнього 

середовища бізнесу  

. 

 Мозкова атака щодо впливу факторів 

зовнішнього середовища на підприємства за 

допомогою різних інструментів (PEST-

аналіз, SLEPT-аналіз, матриця ризиків). 

Робота в малих групах 

Робота в малих групах дає змогу 

структурувати практично-семінарські 

заняття за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування.  

Стратегічні аспекти у функціональних 

сферах діяльності бізнесу 

Робота в малих групах при проведенні   

аудиторних семінарських занять Функції 

вищого керівництва підприємства при 

розробці стратегії Методи прийняття 

стратегічних рішень. Механізм розробки 

стратегії залежно від структури управління 

бізнесом  
 

РОЗДІЛ  12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ 

 Ресурси мережі Інтернет   Ресурси мережі Факультету з навчальної 
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дисципліни  

▪  Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪    http://www. library. lviv.ua/–

Львівська національна наукова 

бібліотека України ім. В. Стефаника  

▪     http://uk.wikipedia.org – вільна 

енциклопедія  

 

 Навчальна програма з дисципліни 

“«Стратегії бізнесу  

 Робоча програма з дисципліни «Стратегії 

бізнесу  

 Методичні рекомендації для практичних і 

семінарських занять 

 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів 

 Методичні рекомендації для 

індивідуальної роботи студентів 

 Засоби діагностики знань з дисципліни 

«Стратегії бізнесу 

 
  

РОЗДІЛ  13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 
№ з/п Зміни і доповнення  до робочої 

програми (розділ, тема, зміст змін і 

доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис  

завідувача  

кафедри 
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