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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної 
 

дисципліни, 
у т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна „Стратегія і розвиток бізнесу” є 

обов’язковою  навчальною дисципліною, що вивчається на рівні 

вищої освіти бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

Значення стратегічної поведінки, яка дозволяє підприємству 
вижити в конкурентній боротьбі у довгостроковій перспективі, 

різко зростає з року в рік. Всі підприємства в умовах жорсткої 

конкуренції, ситуації, що швидко змінюється повинні не тільки 

концентрувати увагу на внутрішньому стані справ на 

підприємстві, але і виробляти стратегію довгострокового 

виживання, яка б дозволяла їм пристосовуватись до змін, що 

відбуваються у зовнішньому оточенні. Тому головною метою 

вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння теоретичних засад 

стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм 
стратегічного аналізу і формування стратегій розвитку бізнесу. 

Головними цілями (завданнями) вивчення дисципліни є: 

- пізнання закономірностей взаємодії відносин, які можна 

охарактеризувати за допомогою системи „середовище – 

підприємство”; 

- економічне обґрунтування компетенцій підприємства;  

- поглиблення знань про ресурсне забезпечення діяльності 
підприємства, методи його оцінки та ефективне використання; 

- оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу; 

- формування вмінь творчого пошуку шляхів покращення 

виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-

економічного розвитку суспільства з використанням основних 

стратегічних прийомів; 

- засвоєння теоретичних засад стратегічного планування; 

- набуття практичних навичок формування стратегій розвитку 

бізнесу та розробки відповідних управлінських рішень. 

 
Посилання на опис дисципліни у репозиторії НУВГП  
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/11988/. 

Посилання на  

розміщення навчальної   
дисципліни на  
навчальній платформі 

Moodle 

URL: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1380  

Компетентності 

СК 10. Здатність вирішувати задачі з прогнозування процесів 

розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур із 

використанням економіко-математичних методів і інформаційних 

технологій. 

Програмні результати 

навчання 

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

РН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних 

та біржових структур з урахуванням ризиків. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Аналітичне та критичне мислення, уміння працювати в команді, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 

комплексного вирішення проблеми, комунікативні здібності, 
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/11988/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1380


 

Структура навчальної 

дисципліни 
Зазначено нижче в таблиці. 

Форми та методи 

навчання 

Використовуються такі методи викладання та технології: методи – 

демонстрація, навчальна дискусія, дебати; технології викладання: 

 аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, ситуаційні 

дослідження тощо. 

Методи оцінювання та 

структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань ціє ї  навчальної дисципліни 

студентам потрібно засвоїти теоретичний матеріал, здати 

модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні 

завдання. В результаті можна отримати такі обов’язкові бали: 60 

балів – за вчасне та якісне виконання завдань практичних 

занять та інших поточних завдань, що становить поточну 
(практичну) складову його оцінки; 40 балів – модульні контролі 

(20+20). Модульні контролі за кожним змістовим модулем 

проводяться у тестовій формі на платформі URL: 

https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального 

процесу. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за самостійно виконане 

наукове дослідження з проблематики дисципліни, здобуті 

сертифікати в межах неформальної та інформальної освіти, 

обґрунтовані пропозиції з удосконалення змісту, наповнення та 

методики викладання навчальної дисципліни. 

Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Вивченню цієї дисципліни передує вивчення таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до спеціальності”, „Товарознавство”, 

„Економіка торгівельного підприємства”, „Підприємництво”. 

Поєднання навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 

виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 

також можуть бути долучені до написання та опублікування 

наукових статей з тематики курсу 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Міністерства економіки України URL: 

https://www.me.gov.ua/ 

2. Інтернет-портал для управлінців. URL: http://www. 
management.com.ua. 

3. Інформаційні  ресурси  в  електронному  репозиторії  НУВГП  

URL : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

4. ЛигаБизнесИнформ. URL: www.liga.net. 

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси  

Новака, 75). URL: http://lib.nuwm.edu.ua/. 

Рекомендована література наведена нижче. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) * 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

„Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП”, 
URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, який передбачає механізм 
реалізації права студента на повторне вивчення дисципліни чи 

повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно URL:  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezal 

https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://www.me.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
http://www.liga.net/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


 

ezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE URL: 

https://exam.nuwm.edu.ua/. 
Роботи, які здаються із порушенням термінів, без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності) 

Правила академічної 

доброчесності 

Перед початком навчання кожен студент повинен ознайомитися з 
„Кодексом честі”, розміщеним на сторінці навчальної дисципліни 

на платформі MOODLE та прийняти його умови. 
За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 

здавати матеріал і в нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 

знижується оцінка відповідно до ступеня порушення академічної 

доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на 

сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП, URL:  
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj . 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання та 

стимулюється можливістю отримання відповідних балів за 

вивчення навчальної дисципліни. Лекції та практичні заняття 

відбуваються в офлайн або онлайн режимі згідно розкладу. 

Консультації також будуть проводитися в офлайн або онлайн 

режимі за допомогою Google Meet за кодом у домовлений зі 

студентами час. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення URL: http://e p3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного положення http://nuwm.edu.ua/ sp/neformalna-osvita. 

Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 

edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому знання та 

навички, сформовані під час проходження певного курсу чи його 

частин, мають мати зв’язок з очікуваними навчальними 

результатами дисципліни та входити у підсумкове оцінювання 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації про 

дисципліну* 

Періодично студенти залучаються до опитування стосовно якості 

викладання та навчання та стосовно якості освітнього процесу в 

НУВГП. За результатами анкетування студентів викладачі можуть 

покращити якість навчання та викладання за цією та іншими 

навчальними дисциплінами. Результати опитування доводяться 

студентам. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати опитування минулих 

років та семестрів завантажені на сторінці „ЯКІСТЬ ОСВІТИ”, URL: 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja,  

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja, 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja. 

Оновлення* 
Зміст цього курсу оновлюється враховуючи зміни у законодавстві 

України, наукових досягнень, побажання стейкхолдерів. Студенти 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja


 

також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 

подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у сфері 

розробки та реалізації стратегії. За таку ініціативу студенти 

можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали щодо організації 

навчального процесу для осіб з особливими потребами доступно 

на сторінці: URL: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

цього курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби 

здобувача. Викладач та інші здобувачі цієїої освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, залучені до 
викладання 

До викладання курсу можуть бути долучені практики та 

представники бізнесу, що є фахівцями у питаннях управління 

підприємствами. 

Інтернаціоналізація 

Електронні бібліотеки, URL: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/ 

korisni-posilannya/elektronni-biblioteki. 

Як знайти статтю у Scopus, URL: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/50 

6-v-dopomohu-avtoram. 

База періодичних видань, URL: https://www.scimagoir.com/. 

Електронний каталог URL: http://nuwm.edu.ua/MySql/. 

Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів URL: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/51 

6-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv.  
 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Лекцій 28 год Практичних 22 год Самостійна робота 115 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

РН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ризиків. 

Види навчальної роботи 

студента 

Вивчення теоретичного матеріалу, підготовка до 

практичних занять, самостійна робота, підготовка до 

контрольних заходів. 

Методи та технології навчання 
Лекції, презентації Microsoft Power Point, обговорення, 

ситуаційні дослідження, індивідуальні завдання. 

Засоби навчання 

Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздаткові 

друковані матеріали, інформаційні ресурси (Інтернет- 

ресурси, цифровий репозиторій НУВГП). 

 

  
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Змістовий модуль 1. СУТЬ, ОСНОВИ ТА ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЇ І  

                                     РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 
Тема 1. Стратегія і розвиток бізнесу як навчальна дисципліна та 

               галузь науки 
Результати 

навчання  
РН 2 

Кількість годин: лекції – 6,0; практ. – 4,0. 

Література: 1, 3, 6, 7, 8, 13. 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


 

Опис теми 

Поняття, зміст і значення стратегії. Стратегія і розвиток бізнесу як наука, її 

виникнення та призначення. Необхідність, зміст і значення стратегії 

суб’єкта ринкової економіки. Еволюція систем планування розвитку 

підприємства. Наукові методи дослідження стратегії і їх застосування. 

 Тема 2. Стратегічний аналіз середовища підприємства 

Результати 

навчання  

 РН 20 

Кількість годин: лекції – 4,0; практ. – 2,0. 

Література: 1, 4, 10, 11, 12, 14. 

Опис теми 

Зовнішнє середовище підприємства та його фактори. Внутрішнє 

середовище підприємства і його елементи. Сканування, моніторинг та 
прогнозування середовища. Аналіз галузі та конкуренції у ній. Вплив 

існуючих конкурентів на діяльність підприємства. Вплив потенційних 

конкурентів на діяльність підприємства. Вплив постачальників на 

діяльність підприємства. Вплив споживачів на діяльність підприємства. 

Тиск товарів-замінників на діяльність підприємства. Складання 

стратегічного балансу підприємства. 
 Тема 3. Формування місії, цілей та стратегії підприємства 

Результати 

навчання 

РН 2; РН 20 

Кількість годин: лекції – 4,0; практ. – 6,0. 

Література: 1, 2, 7, 8, 10, 15.  

Опис теми 

Суть, значення і вимоги до формування місії. Процес вибору місії та 

характеристика головних його етапів. Поняття, значення та вимоги до 

формування цілей. Процес вибору цілей і характеристика визначаючих 

чинників. Показники вимірювання цілей Стратегічна сегментація. 

Змістовий модуль 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИБІР ТА 

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 Тема 4. Загальна характеристика стратегії підприємства 

Результати 

навчання 

РН 2; РН 20 

Кількість годин: лекції – 8,0; практ. – 2,0. 

Література: 1, 3, 5, 6, 10. 

Опис теми 

Ієрархія стратегій. Вимоги до стратегічного набору. Корпоративна 

стратегія, її типи. Стратегія бізнесу та її типи. Стратегії найменших 

сукупних витрат, диференціації та зосередження, їх переваги, недоліки, 

ризики та умови використання. Функціональні стратегії та її типи. 

Операційні стратегії. 

 Тема 5. Вибір та оцінювання стратегії підприємства 

Результати 

навчання 
РН 2; РН 20 

Кількість годин: лекції – 6,0; практ. – 8,0. 

Література: 2, 6, 9, 13, 14, 15. 

Опис теми 

Методика вибору стратегій та їх альтернатив. Основні чинники вибору 

стратегічних альтернатив. Оцінювання вибраної стратегії розвитку 

підприємства. Визначення рівня ризику реалізації стратегії. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: навч. посіб. Львів: „Новий Світ – 2000”, 2006. 386 с. 

2. Котлубай В.О., Слободянюк О.В., Нестерова К.С. Практикум для проходження тренінг-

курсів: «Створення власного бізнесу»; «Розробка конкурентної стратегії»; «Розвиток 
напрямів та інструментів міжнародного бізнесу». Одеса, 2021. 116 с. 

3. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: короткий курс лекцій. К.: МАУП, 2000. 128 с. 

4. Портер М.Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с 

англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с. 



 

5. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: „Економічна думка”, 2006. 

390 с.  

Додаткова: 

6. Ансофф И.Х. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с. 

7. Верн Харніш. Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків. Пер. 

с англ. К.: Наш формат, 2018. 

8. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навчальний посібник. Одеса: Бондаренко 

М. О. 2018. 305 с. 

9. Кібік О.М., Котлубай В.О., Хаймінова Ю.В., Редіна Є.В., Белоус К.В. Стратегічне 

управління. Антикризове управління: навч. посіб. Одеса. 2019. 208 с. 

10. Колот А. М., Швиданенко Г. О., та ін. Створення власного бізнесу [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. К. : КНЕУ. 2017. 311 с. 

11. Полтовець О.І. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на ефективність 

виробництва. Економіка та держава. 2008, №12. С. 47-49. 
12. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. Львів: „Новий Світ – 2000”, 

2003. 

13. Харниш Верн. Развитие бизнеса: инструменты прибыльного роста. Пер. с англ. Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

14. Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 

1: Навч. посіб.; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ». 2020. 455 с. 

15. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., пер. і доп. К.: КНЕУ, 

2004. 699 с. 

Методичне забезпечення: 

16. Інформаційні  ресурси у електронному репозиторії Національного університету  

водного господарства та природокористування: веб-сайт. URL : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/.  

17. Опорний  конспект  лекцій  (на  електронному  і  паперовому  носіях)  за  всіма темами 

курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

18. Петрук В. А., Петрук І. Р. Методичні вказівки до самостійного  вивчення  навчальної 

дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” студентами спеціальності 076 „Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання (у тому числі зі 
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