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Програма вивчення навчальної дисципліни “Стратегія підприємства” складена 

відповідно до освітньо-професійних програм підготовки СВО “Бакалавр” спеціальності 

“Підприємництво, торгівля, біржова діяльність”. 

Предмет дисципліни виявлення конкретних форм прояву економічних законів і 

закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва, їх використання у 

процесі опрацювання моделі стратегічної поведінки суб’єктів господарювання на ринку. 

Міждисиплінарнці зв’язки: дисципліна “Стратегія підприємства” – обов’язкова 

дисципліна професійної підготовки, тісно пов’язана з дисциплінами “Економіка підприємства”, 

“Маркетинг”, “Ціни та ціноутворення”, та, у свою чергу, є базовим для вивчення таких 

дисциплін, як “Потенціал і розвиток підприємства”, “Зовнішньоекономічна діяльність”, тощо. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою дисципліни “Стратегія підприємства” є опанування загальних питань 

стратегії підприємства, стратегічного аналізу і цілевизначення, обґрунтування вибору моделі 

стратегії, характеристика комплексної і функціональної стратегії підприємства, методи 

реалізації стратегії та контролю за їх виконанням. 

1.2. Основні завдання вивчення курсу: формування у студентів уявлення про 

загальнотеоретичні основи стратегічного управління; з’ясування сутності поняття “стратегія 

підприємства”; опанування теоретико-методичних основ стратегічного планування; 

характеристика місця стратегічного планування у системі управління підприємством; 

ознайомлення із сучасним станом та напрямками розвитку методики опрацювання стратегії 

підприємства; озброєння студентів певними практичними навичками для самостійного 

здійснення необхідних робіт на усіх етапах дослідження, опрацювання та реалізації стратегії 

підприємства. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знання: сутності поняття “стратегія”; наукових концепції стратегічного планування;  

механізму формування місії та цілей підприємства; класифікацію чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства;  сутності, основних елементів, принципів формування 

“стратегічного потенціалу підприємства;  основ формування стратегій бізнесу;  різновидів 

стратегій бізнесу;  особливостей впровадження стратегії диверсифікації; форм впровадження 

стратегії зовнішнього розвитку підприємства; елементів корпоративної стратегії;  матричних 

методів, які застосовуються у портфельному аналізі; принципів стратегічного вибору;  

механізму декомпонування стратегії підприємства; призначення функціональних стратегій; 

напрямів розвитку стратегічного управління в Україні. 

вміння: формулювати місію та цілі підприємства; оцінювати зовнішнє та внутрішнє 

середовище підприємства; проводити аналіз стратегічного потенціалу підприємства; виявляти 

загрози та можливості у діяльності підприємства; формулювати функціональні, бізнесові та 

корпоративну стратегії; проводити портфельний аналіз; здійснювати стратегічний вибір; 

проводити декомпонування стратегії; здійснювати поточне і тактичне планування; 

опрацьовувати державні програми розвитку окремих галузей та держави в цілому; 

формулювати модель стратегічного розвитку підприємства. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться для денної – 180 годин / 6 кредитів ЄКТС; 

заочної – 90 годин / 3 кредити ЄКТС 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепції 

Підприємство як відкрита економічна система. Завдання підприємства як відкритої 

системи у ринкових умовах. Еволюція поняття стратегії. Визначення стратегії як економічної 

категорії. Етапи розвитку підприємства у межах стратегічної моделі. Класифікація стратегій. 

Підходи до опрацювання стратегії. Можливості, які дозволяє реалізувати стратегія на 

рівні підприємства. Принципи формування стратегічної моделі. Особливості стратегічних 

управлінських рішень, що покладаються в основу опрацювання моделі стратегії та її практичної 

реалізації.  

Сутність стратегічних перетворень на підприємстві. Альтернативи інтенсивного 

зростання підприємства. Інфраструктурне забезпечення опрацювання стратегічної моделі. 

 

Тема 2. Визначення місії та цілей підприємства 

Визначення місії підприємства. Образ, кредо, їх роль у формуванні місії підприємства. 

Організаційна (корпоративна) культура, чинники, що на неї впливають. Ешрідська модель місії 

підприємства (за Е. Кемпбелом). 

Значення місії для підприємства. Основні аспекти, що мають відображення у місії 

підприємства. Чинники, що впливають на формування місії підприємства (за Ф. Котлером). 

Корпоративна культура. Її види. Взаємозв’язок корпоративної культури, цілей та місії 

підприємства. Визначення цілей підприємства. Класифікація цілей підприємства. Чинники, що 

враховуються при формуванні цілей. 

Характеристичні риси цілей підприємства. Групи цілей, передбачені місією (фінансові та 

стратегічні). Вимоги до цілей. Особливості відносин між цілями. Можливості розв’язання 

конфліктів цілей. Функції цілей. 

Етапи процесу визначення цілей. “Дерево цілей”, вимоги до його побудови. Носії 

інтересів, що мають вплив на формування цілей підприємства. 

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства 

Організаційний розвиток. Напрями реструктуризації сучасних підприємств. Прояви 

можливостей стратегії. Ознаки недостатнього обґрунтованої стратегії. Ключові характеристики 

стратегії. Індикатори стратегічних досягнень. Напрями аналізу внутрішнього середовища 

економічної системи. 

Характерні можливі зміни економічної системи, що можуть бути закладеними у 

стратегічну модель. Чинники, що впливають на зміну організаційної структури підприємства. 

Проблеми формування організаційної культури підприємства. Завдання управління реалізацією 

стратегії. 

Навчання персоналу, його ключові моменти. Альтернативна вартість, критерій Паретто-

ефективності. Опір змінам: сутність, причини, методи боротьби. 

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища 

Поняття зовнішнього середовища. Чинники, що визначають складність зовнішнього 

середовища. Характеристика чинників мікросередовища. Характеристика чинників 

макросередовища. Найбільш поширені моделі зовнішнього середовища економічної системи. 

Етапи проведення аналізу зовнішнього середовища. 

Схема аналізу зовнішнього середовища. Характеристика економічного механізму 

виникнення кризового стану. Сканування, його основні напрямки та інструментарій. Методичні 

матеріали для здійснення сканування.  Моніторинг зовнішнього середовища. 

Прогнозування зовнішнього середовища. PEST – аналіз.  SWOT – аналіз. Метод “55”. 

Метод “Перелік з 4х питань”. 

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства 

Сутність стратегічного потенціалу. Класифікація елементів стратегічного потенціалу. 

Принципи використання стратегічного потенціалу. Класифікація внутрішньовиробничих 

резервів підприємства. Класифікація ресурсів підприємства. Характеристика ресурсів 

підприємства як сукупності можливостей досягнення цілей економічної системи. Відмінності 

тактичного і стратегічного планування. Кроки, які необхідно здійснити при плануванні з метою 
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досягнення стратегічних цілей підприємства. Методика оцінки стратегічного потенціалу. Ефект 

синергії 

Тема 6. Стратегії бізнесу 

Гарвардська модель аналізу стратегічного потенціалу підприємства. Принципи 

діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі. Алгоритм діагностики стану 

підприємства у конкурентному середовищі. 

Оцінка маркетингової позиції підприємства. Схема оцінки конкурентних позицій 

підприємства. Сутність господарського ризику. Класифікація господарських ризиків. 

Завдання створення стратегічної бази підприємства. Поняття стратегії бізнесу (за 

А.А.Томпсоном та А.Дж.Стріклендом). Чинники, що впливають на опрацювання стратегії 

бізнесу. Правила вибору стратегії за умов ризику (за І.Ансоффом). Характеристика найбільш 

розповсюджених стратегій бізнесу. 

Сучасні моделі підприємства (мережеподібні, оболонкові, віртуальні, вертикальні 

(високі), горизонтальні (пласкі), едхократичні, партисипативні, гнучкі). 

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства 

Поняття терміну “диверсифікації”. Форми диверсифікації. Диверсифікація як інструмент 

використання переваг підприємства. Диверсифікація як організаційно-економічний чинник 

зростання ефективності виробництва. Збуджувальні мотиви здійснення диверсифікації. Мотиви 

для обґрунтування необхідності диверсифікації. 

Наукові гіпотези диверсифікації. Джерела диверсифікацій них процесів. Сутність 

стратегії диверсифікації. Основні чинники, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації. 

Різновиди стратегії диверсифікації. Аналіз рівня диверсифікації підприємства, його 

показники (за Р.Румельтом). Вимір диверсифікації (сутнісний та просторовий), їх 

характеристика. Асортимент. Номенклатура. Особливості диверсифікації аграрних підприємств 

Тема 8. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства 

Зовнішньоекономічна діяльність як форма господарської діяльності підприємства. 

Стимули розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Цілі створення (з іншими 

державами) підприємств. Види спеціальних економічних зон. Інноваційна інфраструктура. 

Цілі вивезення капіталу за кордон. Основні переваги іноземного інвестування. 

Інвестиційний клімат. Венчурний капітал. 

Основні чинники, що враховуються при виході підприємства на закордонний ринок. 

Особливості міжнародних ринків. 

Аспекти, що визначають необхідність стратегій зовнішнього середовища. Етапи процесу 

формування стратегії зовнішнього розвитку. Типи стратегій зовнішнього розвитку.  

Типи конкурентів на міжнародних ринках. Стратегічні альянси (союзи).  Зміст діяльності 

стратегічних альянсів. Принципи, необхідні для досягнення найкращих результатів від 

стратегічного альянсу. Притулки прибутку. Критичні ринки. 

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства 

Поняття і сутність корпоративної стратегії. Основні елементи, що формують 

корпоративну стратегію. Критерії механізму створення корпоративної стратегії. Агресивність 

стратегії. Основні завдання, що вирішуються у процесі опрацювання моделі корпоративної 

стратегії. Етапи опрацювання моделі корпоративної стратегії. Джерела інформації для 

опрацювання моделі корпоративної стратегії. Різновиди корпоративної стратегії. Дії, що 

застосовуються при опрацюванні корпоративної стратегії диверсифікованого підприємства. 

Підходи до опрацювання корпоративної стратегії (за М.Портером). Стратегічний аналіз. 

Індукція. Дедукція. Бенчмаркінг. Кластерний аналіз. Дисперсійний аналіз. Теорія ігор як метод 

опрацювання моделі корпоративної стратегії. 

Тема 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства 

Критерії вибору стратегічних рішень .Етапи вибору стратегії. Характеристика окремих 

матричних методів. Чинники привабливості ринку та стратегічного стану бізнесу. 

Характеристика стратегії підприємства на стадії впровадження та зростання життєвого циклу 

товару. Основні стратегії підприємства для стадії зростання і зрілості товару. Стратегії 
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підприємства на стадії насичення ринку певним товаром. Стратегії для стадії спаду попиту на 

товар. Поняття сценарію. Роль сценарію в опрацюванні моделі корпоративної стратегії. 

Методологічні прийоми для опрацювання сценарію. Послідовність та правила опрацювання 

сценарію.  

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі 

Результати діагностики як основа визначення можливих стратегій розвитку 

підприємства. Сутність методичного підходу щодо формування раціональної основи 

визначення стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Стратегічні альтернативи. 

Ранжування стратегічних проблем підприємства. 

Ключові чинники аналізу проблеми реалізації стратегічних задумів. Стратегічний вибір. 

Стратегічні альтернативи для малих, середніх та великих підприємств. 

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства 

Системний аналіз як основа декомпонуваня цілей економічної системи. Послідовні 

аспекти декомпонування стратегічної мети економічної системи. Декомпонування стратегії 

підприємства, проблеми, які воно вирішує. Етапи декомпонування стратегії підприємства. Типи 

програм декомпонування стратегії підприємства. 

Основні методи здійснення декомпонування стратегії підприємства. Роль інформації у 

здійсненні декомпонування корпоративної стратегії підприємства. Інформаційні фільтри, їх 

характеристика. Модель стратегічної інформації. Інжинирінг, його сутність та значення для 

декомпонування корпоративної стратегії підприємства. 

Основні види послуг, що надаються у ході інжинирінгу. Контролінг, його зміст і види. 

Тактичний контролінг, його головні завдання. Стратегічний контролінг, його головні завдання.  

Експертні методи у процесі декомпонування стратегії. 

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії 

Сутність функціональних стратегій та їх призначення. Типи та взаємозв’язок між 

функціональними стратегіями. Процес вибору функціональної стратегії. Чинники, що 

впливають на формування функціональних стратегій. Матриця вибору функціональних 

стратегій. Проблеми, які вирішуються при формуванні функціональних стратегій. Місце 

стратегій у системі планів підприємства. Специфічні характеристики функціональних стратегій. 

Загальні характеристики функціональних стратегій. Контроль за реалізацією функціональних 

стратегій. Елементи функціональних стратегій. Сутність безпеки бізнесу. Основні елементи 

якості бізнесу.  

Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства 

Функціональні сфери діяльності підприємства. Елементи функціональних стратегій, що 

враховують функціональні сфери діяльності підприємства. Стратегічні аспекти дослідження 

функціональних сфер діяльності підприємства. Альтернативи, які необхідно враховувати при 

аналізі функціональних сфер діяльності підприємства. Складові виробничої програми 

підприємства. Складові маркетингової стратегії. Елементи фінансової стратегії. Кадрова 

стратегія. Різновиди інноваційної стратегії. Призначення стратегії соціального розвитку. 

Механізм аналізу внутрішнього середовища підприємства. Сутність стратегічного балансу 

підприємства. 

Тема 15. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в 

Україні 

Сталий розвиток економіки у контексті. Концепції сталого розвитку суспільства (1992р., 

Ріо-де-Жанейро). Концепція управління, її сутність. Стратегічне управління. Характерні риси 

концепції стратегічного управління. Основні чинники, що впливають на формування 

характерних рис системи стратегічного управління. Мета стратегічного управління. Цільовий 

підхід та цільове управління. Чинники, що зумовлюють новий зміст концепції стратегічного 

управління. Основні сучасні напрями стратегічного управління. Основні принципи сучасного 

стратегічного управління. Проблеми стратегічного управління. Переваги стратегічного 

управління. Функції вищого керівництва при опрацюванні моделі стратегічної поведінки 

підприємства на ринку. Державні програми розвитку окремих галузей економіки. 
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