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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни ВБ 2.13 «Стратегія підприємства». 
 
 
Розробник: 
 
доцент, к.е.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу О.Є. Шапран 
 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри економіки та 
маркетингу 
 
Протокол від «21»  березня  2019 року № 4 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф. В.В. Сисоєв 
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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних 

знань і практичних навичок щодо використання методології та методичного 
інструментарію розробки стратегії підприємства в мінливих умовах ринкового 
середовища. 

 
4.2 Завдання вивчення дисципліни: 
- формування у студентів умінь здобувати, засвоювати та застосовувати 

теоретичні знання в області стратегічного планування; 
- вивчення студентами методологічних основ та методик розробки 

різноманітних видів стратегій підприємства; 
- отримання практичних навичок для самостійного здійснення 

необхідних робіт на етапах дослідження, аналізу, розробки, реалізації та 
контролю в рамках загального процесу розробки стратегій підприємства. 

 
4.3 Компетентності: 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності 

Шифр Зміст 
ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 05 Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 
ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 
Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (визначені стандартом 

вищої освіти спеціальності) 
Шифр Зміст 

СК 07 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 
забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 
аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів 

СК 11 Здатність використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для обґрунтування економічних рішень 

СК 12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 
при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення 

 
Спеціальні (фахові) компетентності за вибірковим блоком 02 «Економіка 

підприємства» (визначені закладом вищої освіти) 
Шифр Зміст 

СК 2.1 Здатність визначення господарських механізмів та процесів, що 
відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних 
підприємств 

СК 2.4 Здатність визначати шляхи стратегічного розвитку підприємства та 
його вартість 
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4.4 Результати навчання: 
 
Програмні результати навчання за спеціальністю (визначені стандартом 

вищої освіти спеціальності) 
Шифр Зміст 

ПР 08 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач. 

ПР 11 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності 

ПР 13 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати 

 
Програмні результати навчання за вибірковим блоком 02 «Економіка 

підприємства» (визначені закладом вищої освіти) 
Шифр Зміст 

ПР 2.1 Вміти розробляти плани розвитку підприємства, організації 
виробництва та розуміти специфіку економіки підприємництва 

ПР 2.4 Обґрунтовувати та розробляти та  стратегію розвитку для 
конкретного підприємства, розраховувати його вартість 

 
4.5 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
ПП 4 «Економіка підприємства» ВБ 2.11 «Економічна безпека 

підприємства» 
ПП 5 «Маркетинг» ВБ 2.12 «Потенціал і розвиток 

підприємства» 
ПП 11 «Інвестиційна діяльність 
підприємства 

ВБ 2.15 «Оцінка вартості 
підприємства» 

ПП 14 «Економіка інформації»  
ПП 15 «Економіка та організація 
інноваційної діяльності» 

 

ПП 16 «Бізнес-планування»  
ВБ 2.1 «Економетрика»  
ВБ 2.2 «Управління витратами»  
ВБ 2.3 «Економіка підприємництва»  
ВБ 2.5 «Обґрунтування господарських 
рішень та оцінювання ризиків» 

 

ВБ 2.7 «Організація виробництва»  
ВБ 2.8 «Логістика»  
ВБ 2.9 «Проектний аналіз»  
ВБ 2.10 «Зовнішньоекономічна 
діяльність» 

 

ВБ 2.14 «Ціноутворення»  
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 150/5 60 90 30 - 30 Р - - + 
8* 150/5 12 138 6 - 6 Р - - + 

 
* – заочна форма навчання. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

для денної форми навчання складає 40%; для заочної – 8%. 



 7 
6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 з/
п.
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Ре
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нд
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ан

а 
лі
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ра

ту
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(б
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ов

а,
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іж
на

) 

1 2 3 4 5 
Семестр 9 

Змістовий модуль № 1 
Теоретичні основи розробки стратегії підприємства 

1 Л 2 Тема 1. Стратегія підприємства: 
поняття, еволюція концепції 
Сутність стратегії. Еволюція концепції 
стратегії підприємства. Характеристика 
розробок десяти шкіл стратегій. Види 
стратегій 

1-5,7-11 

2 ПЗ 2 Вивчення сутності стратегії 
підприємства, її еволюції та видів 

 

3 СР 6 Стратегія підприємства: поняття, 
еволюція концепції 

 

4 Л 2 Тема 2. Місія та цілі підприємства 
Місія підприємства. Цілі підприємства, їх 
класифікація та ранжирування 

1-5,7-11 

5 ПЗ 2 Дослідження сутності місії та цілей 
підприємства, а також їхніх вимог та 
класифікації 

 

6 СР 6 Місія та цілі підприємства  
7 Л 2 Тема 3. Стратегічний контекст 

підприємства 
Характерні особливості стратегічного 
контексту підприємства. Ознаки, зміст та 
перелік типових стратегічних рішень. 
Конкурентні переваги і концепція 
стратегічних груп 

1-5,7-11 

8 ПЗ 2 Вивчення змісту стратегічного контексту 
підприємства та його складових 

 

9 СР 6 Стратегічний контекст підприємства  
10 Л 2 Тема 4. Оцінювання середовища 

функціонування підприємства 
Сутність та методи стратегічного аналізу. 
PEST-аналіз. Аналіз галузі. SWOT-аналіз 

1-5,7,8,10,11 
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11 ПЗ 2 Вивченні сутності та особливостей 
основних методів стратегічного аналізу 
середовища функціонування 
підприємства 

 

12 СР 6 Оцінювання середовища функціонування 
підприємства 

 

13 Л 2 Тема 5. Оцінка стратегічного 
потенціалу підприємства 
Сутність та складові стратегічного 
потенціалу. Оцінювання стратегічного 
потенціалу підприємства. Ефект 
синергізму, його сутність і типи 

1-5,7-11 

14 ПЗ 2 Дослідження специфіки процедури 
оцінки стратегічного потенціалу 
підприємства 

 

15 СР 6 Оцінка стратегічного потенціалу 
підприємства 

 

16 М1  Модульна контрольна № 1  
Змістовий модуль № 2 

Стратегії діяльності та розвитку підприємства 
17 Л 2 Тема 6. Конкурентні (бізнес) стратегії 

підприємства 
Поняття про конкурентні стратегії 
підприємства та їх види. Конкурентні 
стратегії за М. Портером. Конкурентні 
стратегії за Ф. Котлером 

1-5,7,8,10-12 

18 ПЗ 2 Розгляд сутності та специфіки 
застосування конкурентних (бізнес) 
стратегій підприємства 

 

19 СР 6 Конкурентні (бізнес) стратегії 
підприємства 

 

20 Л 2 Тема 7. Стратегія диверсифікації 
діяльності підприємства 
Сутність стратегії диверсифікації 
діяльності підприємства. Види 
диверсифікації діяльності підприємства. 
Похідні стратегії диверсифікації 
підприємства 

1-5,7,8,10-12 

21 ПЗ 2 Вивчення сутності та особливостей 
стратегії диверсифікації діяльності 
підприємства 

 

22 СР 6 Стратегія диверсифікації діяльності 
підприємства 
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23 Л 2 Тема 8. Стратегія зовнішнього 
розвитку підприємства 
Зовнішній розвиток підприємства. 
Стратегія горизонтальної інтеграції. 
Стратегія вертикальної інтеграції. 
Порядок формування стратегії 
зовнішнього розвитку підприємства 

1-5,7,8,10-12 

24 ПЗ 2 Розгляд змісту та специфіки стратегій 
зовнішнього розвитку підприємства 

 

25 СР 6 Стратегія зовнішнього розвитку 
підприємства 

 

26 Л 2 Тема 9. Корпоративна стратегія 
підприємства 
Сутність, принципи та особливості 
корпоративних стратегій підприємства. 
Види корпоративної стратегії 

1-5,7,8,10-12 

27 ПЗ 2 Вивчення сутності та особливостей 
різних видів корпоративних стратегій 
підприємства 

 

28 СР 6 Корпоративна стратегія підприємства  
29 Л 2 Тема 10. Матричні методи формування 

корпоративної стратегії підприємства 
Матричні методи портфельного аналізу. 
Матриця Бостонської консультативної 
групи (матриця росту). 
Багатокритеріальні матриці 
портфельного аналізу 

1-5,7,8,10-12 

30 ПЗ 2 Опанування матричних методів 
формування корпоративної стратегії 
підприємства 

 

31 СР 6 Матричні методи формування 
корпоративної стратегії підприємства 

 

32 Л 2 Тема 11. Альтернативність у 
стратегічному виборі 
Стратегічні альтернативи діяльності 
підприємства. Формування портфеля 
стратегічних альтернатив. Оцінювання і 
порівняння альтернативних варіантів 
стратегій 

1-8,10-12 

33 ПЗ 2 Визначення стратегічних альтернатив 
діяльності підприємства та процедури їх 
формування та вибору 

 

34 СР 6 Альтернативність у стратегічному виборі  
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35 Л 2 Тема 12. Декомпонування 
корпоративної стратегії 
Декомпонування загальних стратегій 
підприємства. Сучасні підходи до 
декомпонування стратегії підприємства 

1-8,10-12 

36 ПЗ 2 Дослідження сучасних підходів щодо 
декомпонування стратегії підприємства 

 

37 СР 6 Декомпонування корпоративної стратегії  
38 Л 2 Тема 13. Загальна характеристика 

функціональної стратегії 
Сутність функціональної стратегії. 
Система забезпечуючих стратегій 
(ресурсні стратегії) 

1-8,10-12 

39 ПЗ 2 Вивчення сутності та класифікації 
функціональних стратегій підприємства 

 

40 СР 6 Загальна характеристика функціональної 
стратегії 

 

41 Л 2 Тема 14. Стратегічні аспекти у 
функціональних сферах діяльності 
підприємства 
Функції вищого керівництва 
підприємства при розробці стратегії. 
Види функціональних стратегій та 
основні елементи організації їх розробки 

1-8,10-12 

42 ПЗ 2 Дослідження сутності, видів та 
особливостей розробки функціональних 
стратегій діяльності підприємства 

 

43 СР 6 Стратегічні аспекти у функціональних 
сферах діяльності підприємства 

 

44 Л 2 Тема 15. Сучасний стан та 
перспективи розвитку стратегічного 
управління в Україні 
Особливості стратегічного підходу в 
управлінні українськими підприємствами 
на сучасному етапі. Перспективи 
використання стратегічного управління 
на підприємствах України 

1-8,9-13 

45 ПЗ 2 Дослідження стану, ключових тенденцій 
та перспектив розвитку стратегічного 
управління в Україні 

 

46 СР 6 Сучасний стан та перспективи розвитку 
стратегічного управління в Україні 

 

47 М2  Модульна контрольна № 2  
Разом 
(годин) 

150  
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 30 
2 Підготовка до практичних (лабораторних, семінарських) 

занять 20 
3 Самостійне вивчення тем і питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях 10 
4 Виконання індивідуального завдання: Р 20 
5 Інші види самостійної роботи 10 
 Разом 90 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Стратегія підприємства» включає самостійне опрацювання студентами 
певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 
пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 
аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
1) конспектування та вивчення рекомендованої літератури; 
2) опрацювання лекційного матеріалу; 
3) самостійне вивчення тем і питань, які не викладаються на лекційних 

заняттях; 
4) підготовка до практичних занять; 
5) виконання індивідуального завдання; 
6) підготовку до іспиту та ін. 
Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Стратегія підприємства», а й виконання 
індивідуального розрахункового завдання. 

 
 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає у восьмому семестрі навчання – 
написання розрахункового завдання. 

В рамках запропонованого розрахункового завдання студенту необхідно 
самостійно обрати об’єкт дослідження. Під об’єктом дослідження мається на 
увазі будь яке підприємство (за формою власності, розміром, видом діяльності), 
представлене на ринку України. Студент заочної форми навчання може обрати 
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підприємство, на якому працює. Після вибору об’єкту студент має представити 
його дослідження згідно заявленого нижче змісту. 

У першому розділі необхідно навести загальну характеристику 
підприємства. Зокрема, його історію створення, організаційну структуру, види 
діяльності та інші загальні відомості. У другому розділі студент має 
представити огляд ринку, на якому працює підприємство. А саме, 
охарактеризувати стан та тенденції розвитку ринку відносно попиту та 
пропозиції, місткості, рівня конкуренції тощо. У третьому розділі необхідно 
провести SWOT-аналіз підприємства, який передбачає виявлення та оцінку 
сильних і слабких сторін підприємства, а також його можливостей і загроз. У 
четвертому розділі необхідно зробити матричний аналіз конкурентних позицій 
підприємства, а саме на вибір побудувати матрицю «Бостонської 
консалтингової групи» або матрицю «МакКінсі». У п’ятому розділі студенту 
необхідно на підставі результатів дослідження та розрахунків, отриманих у 
попередніх розділах робити, запропонувати стратегію розвитку підприємства 
(корпоративну стратегію) та обґрунтувати її вибір. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 8 семестр  
1 Розрахункове завдання 15 

 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Методами навчання дисципліни «Стратегія підприємства» є способи 

спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують 
вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних 
знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-
пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
1) методи організації та здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні і проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача і методи самостійної 
роботи студентів; 

2) методи стимулювання та мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
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створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

3) методи контролю та самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального і фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 
Методами контролю з дисципліни «Товарознавство» є поточний, 

модульний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни включає семестровий контроль у формі іспиту у шостому семестрі. 

 
 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Оцінювання набутих знань студентів проводиться за шкалою ECTS, 

національною та системи оцінювання знань та умінь, яка використовується у 
НТУ «ХПІ». Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання за системою 
ECTS в 4-х бальну національну шкалу здійснюється у такому порядку (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
75 … 81 C 
64 … 74 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Розподіл кількості балів для оцінювання поточної та підсумкової 

успішності студента по навчальній дисципліні наведені у таблиці 2. Для 
одержання підсумкових балів студенту необхідно виконати всі обов’язкові 
види та форми завдань, передбачених робочою програмою. 

 
Таблиця 2 – Розподіл балів для підсумкової оцінки успішності студента 

по навчальній дисципліні 
Поточне оцінювання та самостійна робота 

Модульний 
контроль 

(тестування) 
Разом 

Змістовий модуль 1, 2 
Індивідуальне розрахункове 

завдання 
Опитування та написання 

експрес-тестів за темами на 
практичних заняттях (Т1 – Т15) 

Max = 40 Max = 20 Max = 40 100 
 
Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 
Протягом семестру та під час сесії студент має можливість покращити 

отримані ним оцінки шляхом повторного проходження контролю знань. Після 
закінчення сесії оцінки стають остаточними. 

Студент складає іспит у випадках: якщо не здав на позитивну оцінку один 
із запланованих видів робіт або з метою поліпшення підсумкової оцінки з 
дисципліни. 

 
 

12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Стратегія підприємства» 

включає: 
- стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», затверджений 
МОН України від 13.11.2018 р. №1244. 

- робочу програму навчальної дисципліни; 
- підручники і навчальні посібники; 
- конспект лекцій за темами; 
- методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи 

студентів; 
- індивідуальні науково-дослідні завдання; 
- текстові та електронні варіанти тестів для поточного, модульного та 

підсумкового контролю знань; 
- презентаційні матеріали та ін. 
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