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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Дисципліна «Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс)» 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 «Формування стратегії бізнесу (тренінг-курс)» 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 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є стратегії розвитку бізнесу, теоретичні 

засади стратегії бізнесу, інструменти та методи розробки стратегій бізнесу. 

 

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 

Завданнями вивчення дисципліни є:  

- 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 

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 у студентів мають бути сформовані такі 

компетентності: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та 

налагоджувати ефективні комунікації з ними. 

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

СК14. Здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію, використовуючи відповідні 

інструменти аналізу: галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-

аналіз тощо із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій. 

Програмні результати навчання 

знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

уміти: 

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування. 

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи. 

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 



ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей 

концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та 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 навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  5 кредитів. 

 

Форма контролю  – залік. 

 

 

 

 

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 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.  

  

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.  

 

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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Ресурси інтернету:  

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

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

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

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

ринку. 

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

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

України. 

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

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

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

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

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

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

центри України  

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

В. Стефаника  

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

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