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1. ПЕРЕДМОВА 
 

Складні умови господарювання, швидкі зміни в техніці і 
технологіях, зростаючі вимоги споживачів вимагають від сучасних 
керівників усіх рівнів управління підприємством нових знань і 
навичок, які б відповідали вимогам часу. Життєва необхідність у 
використанні стратегічного управління, як одного з 
найефективніших і найпрогресивніших засобів управління 
підприємством, спонукається розвитком ринкових відносин, 
позитивними зрушеннями в економіці України, зростаючою 
конкуренцією на будь-якому ринку. Значення стратегічної 
поведінки, яка дозволяє підприємству вижити в конкурентній 
боротьбі у довгостроковій перспективі, різко зростає з року в рік. 
Усі підприємства в умовах жорсткої конкуренції та 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 встигати 
за змінами, що відбуваються у зовнішньому оточенні й успішно її 
реалізовувати. Однак із формулюванням стратегії підприємства 
процес стратегічного управління на підприємстві не закінчується. 
Як свідчить практика, стратегічний успіх підприємства на 50 % і 
більше залежить від реалізації стратегічних планів. Впровадження 
будь-якої стратегії вимагає певних змін на підприємстві, а 
запровадження змін зіштовхується з опором і численними 
проблемами і перешкодами. Мистецтво стратегів полягає не тільки 
у формулюванні оптимальної стратегії, але й в успішному 
управлінні процесом стратегічних змін, що і є предметом вивчення 
навчальої дисципліни „Стратегічне управління підприємством”. Ця 
дисципліна є інтегральною, тобто потребує використання знань, 
набутих студентами при вивченні більш спеціалізованих 
економічних дисциплін.  

Головною метою вивчення дисципліни „Стратегічне управління 
підприємством” студентами спеціальності „Економіка 
підприємства” є: ознайомлення з проблематикою роботи 
підприємства в умовах швидко змінюваних умов зовнішнього 
середовища і їх невизначеності, із сучасним станом та напрямками 
розвитку методики розроблення стратегії підприємства, з процесом 
стратегічного управління і його ключовими методологічними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
    

підходами, з практичними алгоритмами і моделями, які 
використовуються у стратегічному управлінні в сучасних умовах 
господарювання. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  
- знати головні поняття, загальні та спеціальні методи й інстру-

ментарій стратегічного управління підприємством; 
- уміти самостійно здійснювати необхідні роботи на всіх етапах 

дослідження розробки та реалізації стратегії підприємства. 
Згідно навчального плану кожен студент за спеціальністю „Еко-

номіка підприємства” з дисципліни „Стратегічне управління підп-
риємством” повинен виконати розрахункову роботу на матеріалах 
підприємства, на якому він проходить виробничу практику.  

Розрахункова  робота студентів над навчальною дисципліною 
починається з вивчення цих методичних вказівок. При цьому необ-
хідно придбати рекомендовану літературу або вияснити можливості 
для її опрацювання. Теми навчальної дисципліни потрібно вивчати 
у тій послідовності, що передбачена навчальною програмою. Після 
вивчення теоретичної частини курсу виконується розрахункова ро-
бота згідно завдання, розміщеного в цих методичних вказівках у те-
рміни встановлені навчальним планом. 
 
 
 

2. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАННЯ НА БАЗІ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Стратегічний аналіз підприємства 
 
1. Виконати стратегічну сегментацію підприємства. Порівняти 

виділені стратегічні напрямки діяльності кожного СГЦ з існуючою 
виробничою і організаційною структурою підприємства.  

Існуючі підрозділи підприємства. Їх відповідність ознакам стра-
тегічних бізнес-одиниць. Центри відповідальності, їх види. Виді-
лення стратегічних напрямків діяльності (СГЦ).  

2. Проаналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності 
підприємства за кожним СГЦ за допомогою методів М. Портера та  
SWOT-аналізу. 

Зовнішнє середовище. Визначення складових зовнішнього (мак-
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ро-) середовища, та їх впливу на діяльність підприємства. Теперішні 
та майбутні можливості й загрози зовнішнього середовища. Ринко-
ва структура, у якій працює підприємство (СГЦ) (досконала конку-
ренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія). Стадія 
життєвого циклу галузі. Аналіз галузі і конкуренції за М.Портером 
для кожного СГЦ (структурний аналіз п’яти конкурентних сил, ви-
значення стратегічних груп і стратегічних типів конкурентів). Тепе-
рішні та майбутні можливості і загрози операційного середовища. 

Внутрішнє середовище. Організаційно-правова форма господа-
рювання; основні види діяльності; управлінський персонал (склад, 
кваліфікація, досвід, якість управління). 

Маркетинг. Поточні цілі, стратегії, політики та програми марке-
тингу. Позиції на ринку та характеристика ринкового набору (обсяг, 
асортимент,  якість і ціна продукції, місце на ринку і його частка, 
стан системи збуту тощо). Життєздатність окремих видів продукції, 
їх рангування за рентабельністю, часткою в отримуваному загаль-
ному прибутку, сталістю попиту й обсягами продажу. Використан-
ня маркетингових досліджень для оцінки та покращення становища 
на ринку.  

Фінанси. Фінансові цілі, стратегії, політики та програми підпри-
ємства. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Результати 
фінансового аналізу (оборотні кошти, обсяг капіталовкладень, акти-
ви підприємства, ліквідність, платоспроможність, прибутковість, 
використання основного та оборотного капіталу, структура капіта-
лу, фінансовий важіль, фінансова стійкість, чистий прибуток, рен-
табельність, доступність кредиту тощо). Використання фінансового 
аналізу, бюджетування у поточній діяльності.  

Дослідження, науково-дослідна робота та розробки. Цілі, стра-
тегія, політика та програми підприємства у сфері досліджень і роз-
робок. Рівень технології та її вплив на результати діяльності підп-
риємства. Ефективність вкладень у дослідження та розробки. Част-
ка прибутку, яка спрямовується на дослідження і розробки підпри-
ємством. 

Виробництво. Поточні цілі, стратегія, політика та виробнича 
програма підприємства. Динаміка обсягів виробництва. Характери-
стика виробництва промислових підприємств: тип виробництва 
(масове, серійне, одиничне чи проектне); рівень диверсифікації ви-
робництва, рівень автоматизації, виробничі потужності; рівень ви-
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користання основних фондів та потужностей; розмір і стан облад-
нання, використання структура устаткування за часом та видами, 
види транспортування доступність джерел сировини, переваги роз-
ташування підприємства, екологічна безпека виробничих процесів 
тощо. 

Для підприємств сфери послуг: види послуг, що надаються, ча-
сова та видова структура устаткування, рівень автоматизації, вико-
ристання спеціального устаткування, потужності устаткування, ви-
ди транспортування. 

Ефективність виробництва: витрати матеріалів, праці та непрямі 
витрати на одиницю продукції, нормування та управління запасами. 

Управління персоналом. Поточні цілі, стратегія, політика та про-
грами у сфері управління персоналом. Система управління персо-
налом: кваліфікація і досвід працівників, структура та рівень підго-
товки і джерела персоналу, плинність кадрів, страйки, звільнення, 
оцінка результатів праці та співвідношення темпів росту продукти-
вності праці і заробітної плати, стимулювання тощо.  

Інформаційна система. Її склад, рівень і види програмного забез-
печення, сфери та ефективність використання. 

Організація управління. Організаційна структура, комунікаційні 
процеси, розподіл прав і відповідальності, ієрархія підлеглості то-
що. Можливі проблеми управління підприємством.  

3. Визначити сильні і слабкі сторони підприємства (СГЦ) порів-
няно з конкурентами, використовуючи функціональний аналіз, ана-
ліз ланцюжка створення вартості, бенчмаркінг, передумови для до-
сягнення синергічного ефекту, визначити ключові компетенції під-
приємства. 

Оцінка ефективності реалізації стратегії на підприємстві. 
 
2.2. Формулювання стратегії підприємства 
 

1. Сформулювати корпоративну стратегію підприємства. 
2. Обґрунтувати шляхи досягнення конкурентних переваг (конку-

рентні стратегії) для кожного СГЦ. 
3. Визначити функціональні стратегії для СГЦ підприємства. 
Поточні стратегії підприємства: наявність, узгодженість з місією 

та цілями підприємства, взаємозв’язок та узгодженість корпоратив-
ної, конкурентних та функціональних стратегій. Формулювання ко-
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рпоративної стратегії (для однопрофільного підприємства або для 
багатопрофільного за допомогою матриць БКГ, „Мак-Кінсі і Дже-
нерал Електрик”, життєвого циклу тощо). Шляхи досягнення пози-
тивної конкурентної диференціації: використання сили іміджу, си-
нергічного ефекту, взаємозв’язків із споживачами, різниці у спів-
відношенні фіксованих і змінних затрат, економії від масштабу то-
що. 

 
 
2.3. Управління стратегічними змінами на підприємстві 
 

1. Визначити рівень стратегічних змін на підприємстві відповідно 
до сформульованої стратегії. 

2. Сформулювати шляхи досягнення загальних цілей за допомо-
гою концепції підприємства, що постійно навчається. 

3. Визначити ресурси і компетенції підприємства, які є носіями 
конкурентних переваг. 

4. Сформулювати пропозиції щодо запровадження концепції реін-
жинірингу на підприємстві. 

5. Продіагностувати відповідність стратегічних змін етапу життє-
вого циклу підприємства. 

6. Обґрунтувати вибір підходу до реалізації стратегії та необхідні 
організаційні зміни на підприємстві. 

7. Розробити організаційну структуру управління підприємством, 
яка найбільше відповідає рівню стратегічних змін. Визначити необ-
хідні зміни в організаційній культурі. 

Визначити рівень стратегічних змін на підприємстві залежно від 
критеріїв масштабності змін: зміна ринкових сегментів, зміни у 
продукті, утримання чи зміна галузі, вибір нових напрямків діяль-
ності та зміна концепції підприємства (перебудова, радикальні, по-
мірні та звичайні зміни чи незмінне функціонування).  

Визначення здатності підприємства до навчання. Наявність та 
описова характеристика основних навичок і умінь підприємства: 
системне мислення, інтелектуальні моделі, загальне бачення, групо-
ве навчання тощо. Індивідуальне навчання й особисте бачення як 
складова побудови підприємства, що постійно навчається – харак-
теристика наявної ситуації. Розробка і доведення до рівня особисто-
го сприйняття єдиної мети та загального бачення підприємства. За-
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провадження системного мислення і циклічного причинно-
наслідкового аналізу на різних рівнях управління підприємством 
(визначення необхідності та шляхів впровадження). Здатність ви-
щого керівництва виступати каталізатором навчання.  

Оцінка ресурсів та компетенцій підприємства як носіїв конкуре-
нтних переваг. Аналіз ланцюжка формування вартості на підприєм-
стві. Шляхи удосконалення і розвитку ресурсно-компетенційної ба-
зи підприємства. Пропозиції щодо використання різних інструмен-
тів розвитку ресурсів та компетенцій підприємства.  

Аналіз можливостей реінжинірингу бізнес-процесів на підпри-
ємстві.  Адаптація і зміна системи цінностей та системи заохочення 
відповідно до вимог переосмислених пріоритетів підприємства. Фо-
рмування робочих груп на підприємстві.  

Визначення етапів життєвого циклу підприємства і галузі та ана-
ліз існуючих стратегій з точки зору їх конкурентноспроможності.   

Аналіз можливостей застосування різних підходів до впрова-
дження змін на підприємстві. Обґрунтування вибору оптимального 
підходу. Розробка політик, програм, бюджетів і процедур щодо реа-
лізації стратегії. Аналіз та проведення змін у роботі функціональних 
підрозділів для підтримки реалізації загальної стратегії підприємст-
ва. Наявність та функції відділу (служби) стратегічного планування. 
Пропозиції щодо створення або удосконалення діяльності відділу 
стратегічного управління (планування) на підприємстві.  

Аналіз існуючої організаційної структури управління підприємс-
твом і її відповідності стратегії, що реалізується (вид і характерис-
тика структури, її позитивні та негативні сторони).  

Обґрунтування зміни організаційної структури і проектування 
нової структури управління підприємством. Організаційна культу-
ра. Наявність добре визначеної культури, що включає переконання, 
очікування та систему цінностей; вплив культури на прийняття рі-
шень. Визначення основних елементів формування організаційної 
культури. Пропозиції щодо розвитку організаційної культури на пі-
дприємстві.  

Визначення агентів стратегічних змін. Характеристика якостей 
керівників вищої і середньої ланки та їх здатності до управління 
стратегічними змінами. Соціальна відповідальність підприємства: 
усвідомлення, конфлікти інтересів зацікавлених груп, зворотній 
зв’язок, персональні та етичні цінності  керівництва і працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
    

3. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО 
ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 
3.1. Загальні вимоги  
 
До виконання розрахункової роботи необхідно приступати після 

того, як з усіх питань роботи у студента склалися достатні розумін-
ня як теоретичних так і практичних основ навчальної дисципліни.  

Розрахункова робота друкується (комп’ютерний набір тексту: 
Times New Roman, 14 pt (12 pt), одинарний інтервал). Сторінки ну-
меруються починаючи зі змісту, при цьому титульна сторінка вра-
ховується але не нумерується. У кінці розрахункової роботи наво-
диться список використаної літератури, дата виконання і підпис 
студента. 

При виконанні розрахункової роботи, в першу чергу, необхідно 
використовувати рекомендовані інформаційні ресурси, які наведені 
у розділі 4. Рекомендується також, щоб паралельно з літературними 
джерелами, студенти використовували статті із періодичних видав-
ництв, галузевих газет і журналів, відповідні дані та приклади з 
практичної діяльності інших місцевих підприємств. На використану 
літературу необхідно робити посилання в кінці викладеного матері-
алу. Наприклад: [2, ст. 240], що означає наведений матеріал з на-
вчального посібника Довгань Л.Є.„ Стратегічне управління” зі сто-
рінки 240. 

При виникненні в ході виконання розрахункової роботи трудно-
щів, які студент не може подолати самостійно за допомогою навча-
льної літератури, рекомендується звертатися за консультацією пи-
сьмово чи усно до викладача. 

Завершена й відповідним чином оформлена розрахункова робота 
здається на кафедру економіки підприємства для реєстрації і пере-
вірки викладачем, після чого захищається. 

 
3.2. Методичні рекомендації та пояснення щодо змісту  
        розрахункової роботи 
 
Студенти мають право вільного вибору теми та підприємства на 

прикладі якого виконується розрахункова робота. Перелік тем для 
розрахункових робіт наведено у додатку А.            
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Перед тим як виконувати розрахункову роботу необхідно дета-
льно вивчити матеріали, зібрані на базі практики й попередньо про-
аналізувати кожен чинник внутрішнього та зовнішнього середови-
ща підприємства відповідно до його значущості, виявити проблеми 
та відшукати можливості їх вирішення. Після цього необхідно ви-
конати стратегічний аналіз підприємства враховуючи такі головні 
правила: 

1) з’ясовувати, що із наявної інформації дійсно важливо, а що 
можна проігнорувати;  

2) виявляти, де симптоми, а де – причини; 
3) розрізняти факти й думки; 
4) додаткова інформація, окрім наявної не буде зайвою;  
5) ясно формулювати висновки, обґрунтовувати їх доступно 

(так, щоб інший аналітик міг їх зрозуміти); 
6) якщо з вашої точки зору фактор середовища не має значення 

при розгляді ситуації, обов’язково це потрібно виділяти. 
Щоб уникнути помилок у процесі стратегічного аналізу необхід-

но: 
• не робити висновків, продивившись результати лише один раз 

поверхнево (неадекватне розуміння ситуації чи неправильне ви-
значення проблеми призводять до неефективних рекомендацій);  

• не гаяти часу на пошук „відповіді” (аналогічної ситуації з вже 
готовими рекомендаціями) –  „офіційної” відповіді не існує. 
Мета стратегічного аналізу – навчитись мислити, проводити до-
слідження та вести дискусію; 

• не робити заупереджених припущень, що роблять подальший 
аналіз безглуздим (якщо за ситуацією підприємство втрачає ча-
стку ринку, не потрібно одразу рекомендувати йому, наприклад, 
у наступні п’ять років збільшувати ринкову частку щорічно на 
5%); 

• не виправдовувати себе нестачею інформації. Головне завдання 
– при наявному обсязі інформації подати обґрунтований варіант 
вирішення проблеми. Крім того, додаткову інформацію можна 
отримати із зовнішніх джерел; 

• не робити загальних висновків і рекомендацій, вони повинні бу-
ти якомога більш конкретними („потрібно змінити організацій-
ну структуру підприємства” – загальний висновок. Детальний 
план зміни організаційної структури з описанням того, якою во-
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на повинна бути із обґрунтуванням рішення – конкретна реко-
мендація); 

• не вдаватися до критики минулого (не потрібно визначати, що 
треба було робити, щоб не склалася описана ситуація). Ситуація 
є такою, якою вона є, тому її потрібно проаналізувати і подати 
рекомендації щодо вирішення проблеми; 

• не фокусувати увагу на одному аспекті проблеми, не забувати 
про взаємозв’язок між різними складовими ситуації; 

• пропонувати реалістичні рішення; 
• сформульовані альтернативи повинні бути зіставлені (не потрі-

бно складати заздалегідь невірні чи неефективні альтернативи, 
для того щоб вибрати уподобану). 

При аналізі інформації необхідно робити посилання на викорис-
товувані теоретичні концепції та методики.  

Порядок проведення стратегічного аналізу: 
1. Збір і перегляд інформації, щоб скласти про неї загальне уяв-

лення. 
2. Перечитування матеріалу вдруге, виділення значущої інформа-

ції і занотовування для себе головного. 
3. Опрацювання матеріалу до тих пір, доки не стане все зрозуміло. 
4. Звернення до зовнішніх джерел інформації, які можуть знадо-

битися для аналізу ситуації та занотування головного. 
5. Виконання аналізу середовища. 
6. Виділення потенційних проблем. 
7. Рангування виділених проблеми за ступенем значущості та їх 

обґрунтування.  
8. Визначення можливих шляхів вирішення проблеми. 
9. Визначення сильних і слабких сторін альтернатив. 
10. Вибір найбільш прийнятної альтернативи. 
11. Складання плану реалізації альтернативи. 
12. Підготування розрахункової роботи, базуючись на заповнених 

формах (порядок оформлення наведений у додатку Б). 
У вступі необхідно навести актуальність теми, стан вивчення об-

раного предмета досліджень, мету і завдання роботи, методику дос-
ліджень, елементи наукової новизни, практичну цінність та еконо-
мічну ефективність досліджень. 

У розділі 1 потрібно описати загальну характеристику обраного 
предмета досліджень; складові, види, класифікацію, елементи чи 
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методику визначення предмета досліджень; значення (ефективність) 
обраного предмета досліджень для підприємства тощо. 

У висновках до розділу 1 необхідно навести результати теорети-
чних досліджень та значення предмета дослідження. 

У розділі 2, зокрема у підрозділі 2.1 необхідно навести інформа-
цію про час заснування та головні види діяльності підприємства, 
сформулювати його корпоративну та конкурентні стратегії для ко-
жного його СГЦ, описати процес формулювання стратегій на дослі-
джуваному підприємстві, після чого виконати загальний аналіз 
впливу головних компонент середовища підприємства на предмет 
дослідження у вигляді таблиці, наведеної у додатку В. 

При виконанні аналітичної роботи на матеріалах Пенсійних фо-
ндів компоненти середовища під №2, 7, 8, 10, 14 рекомендується 
змінити. 

У підрозділах  2.2 – 2.4 описати й провести аналіз безпосеред-
нього впливу кожного з головних компонент середовища на підпри-
ємство та зокрема предмет дослідження. Аналіз повинен супрово-
джуватись табличним та графічним зображенням результатів з по-
ясненням причин відхилень, розбіжностей тощо. 

У висновках до розділу 2 необхідно навести результати аналізу 
середовища і виділити чинники, які найбільше впливають на діяль-
ність підприємства та предмет дослідження. 

У розділі 3 необхідно виділити потенційні проблеми обраного 
предмета дослідження на підприємстві, прорангувати їх за ступенем 
значущості та обґрунтувати їх за схемою: 

1. Описання проблеми (обґрунтування того, що це одна з головних про-

блем)__________________________________________________ 
2. Факти ___________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
3. Симптоми та інші види проблем_____________________ 

 _____________________________________________________ 
4. Думки___________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
5. Висновки ________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
Друга і наступна проблеми обґрунтовуються таким же чином.  
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У висновках до розділу 3 необхідно навести результати виділен-
ня проблем й виділити головну з них із обґрунтуванням причини. 

У розділі 4 на етапі формулювання, оцінки та протоколювання 
альтернативних варіантів дій щодо вирішення головних проблем, 
визначених у попередньому розділі, рекомендується застосовувати 
методи мозкового штурму (генерування ідей), ітеративним шляхом 
скоротивши список запропонованих ідей до 3-4, найбільш ймовір-
них щодо здійснення. Можна розглядати запропоновані ідеї з метою 
відсіву непридатних з точки зору заздалегідь визначених критеріїв.  

Аналіз альтернатив проводиться з точки зору їх переваг і недолі-
ків. Результати представити у вигляді схеми:  

1. Описання альтернативи _________________________________ 
__________________________________________________________ 

2. Переваги_____________________________________________ 
__________________________________________________________ 

3. Недоліки_____________________________________________ 
_________________________________________________________ 

4. Загальна оцінка _______________________________________ 
_________________________________________________________ 

Друга і наступна відібрані альтернативи оцінюються таким же 
чином.  

У висновках до розділу 4 необхідно навести результати пошуку 
альтернативних варіантів вирішення проблеми й виділити найсп-
рийнятливішу з них із обґрунтуванням причини. 

У розділі 5 необхідно обґрунтувати рівень необхідних стратегіч-
них змін на підприємстві, визначити економічну ефективність та 
термін окупності тієї альтернативи, що дозволить найкращим чином 
вирішити певну проблему на підприємстві або зменшить її актуаль-
ність (у 5.1). Після цього скласти як можна більш детальний план 
втілення вибраного варіанту дій у практичну діяльність підприємст-
ва (у 5.2). Якщо через нестачу інформації неможливо розробити до-
сить детальний план, потрібно подати обґрунтовані рекомендації 
щодо реалізації альтернативи за схемою: 

1. Що має бути зроблено для ефективного втілення у життя виб-
раного варіанту дій? 
Рекомендації ______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Обґрунтування _____________________________________________ 
_____________________________________________________ 

2. Хто повинен бути відповідальним за реалізацію вибраної аль-
тернативи? 
Рекомендації ______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Обґрунтування ____________________________________________ 
_____________________________________________________ 

3. Через який час повинні бути отримані результати ? 
Рекомендації ______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Обґрунтування ____________________________________________ 
_____________________________________________________ 

4. Які критерії визначають успішну чи невдалу реалізацію альте-
рнативи? 
Рекомендації ______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Обґрунтування ____________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

У висновках до розділу 5 необхідно описати очікувані результа-
ти від впровадження обраної альтернативи діяльності підприємства.  

У загальних висновках необхідно навести результати теоретич-
ного дослідження та аналітичного аналізу обраного предмета дослі-
джень. Навести головні проблеми, з якими зіштовхується підприєм-
ство у своїй практичній діяльності, які існують альтернативні варіа-
нти вирішення цих проблем з виділенням головної, необхідний рі-
вень стратегічних змін на підприємстві а також описати очікувані 
результати від впровадження обраної альтернативи. 

У додатках необхідно навести копії звітності підприємств для 
перевірки викладачем точності вихідної інформації та об’єктивності 
виконаного аналізу. У додатки можна виносити також таблиці та 
графіки, які займають повну сторінку і більше а також загальнові-
домі теоретичні концепції та методики. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А. 

Перелік тем для розрахункових робіт 
 

№ 
з/п 

Назва теми аналітичної роботи 

1 2 

1. 
Стратегічна ефективність використання галузевих ключових факто-
рів успіху на підприємстві.  

2. 
Економічне обґрунтування стратегічних можливостей підприємства 

на різних етапах його життєвого циклу. 

3. Стратегічна оцінка перспективного планування на підприємстві. 

4. Стратегічна оцінка синергічного ефекту підприємства. 

5. Економічна ефективність стратегічної сегментації. 

6. 
Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ) підп-
риємства. 

7. 
Стратегічна ефективність стратегічних бізнес-центрів (СБЦ) підпри-

ємства. 

8. 
Ефективність сканування, моніторингу та прогнозування зовнішньо-

го середовища підприємства в процесі стратегічного управління. 

9. 
Стратегічна ефективність використання експертних методів під час 

стратегічного управління підприємством. 

10. 
Економічна ефективність урахування конкуренції в галузі під час ді-

яльності підприємства. 

11. 
Стратегічна ефективність використання людського потенціалу на пі-

дприємстві. 

12. Стратегічна ефективність бенчмаркінгу на підприємстві. 

13. 
Визначення бар’єрів входу підприємства в галузь та шляхи змен-

шення їх впливу. 

14. 
Визначення бар’єрів виходу підприємства з галузі та шляхи змен-

шення їх впливу. 

15. Економічна ефективність корпоративної стратегії підприємства. 

16. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства. 

17. Економічне обґрунтування стратегії стабілізації підприємства. 
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Продовж. додатку А 
 

1 2 

18. Економічне обґрунтування стратегії виживання підприємства. 

19. 
Економічне обґрунтування стратегії найменших сукупних витрат СГЦ 

підприємства. 

20. Економічне обґрунтування стратегії диференціації СГЦ підприємства. 

21. Економічне обґрунтування стратегії зосередження СГЦ підприємства. 

22. Економічне обґрунтування стратегії маркетингу підприємства. 

23. 
Економічне обґрунтування стратегії науково-дослідних і проектно-
конструкторських робіт підприємства. 

24. Економічне обґрунтування стратегії виробництва підприємства. 

25. Економічне обґрунтування фінансової стратегії підприємства. 

26. Економічне обґрунтування екологічної стратегії підприємства. 

27. Економічне обґрунтування соціальної стратегії підприємства. 

28. 
Економічне обґрунтування стратегії концентричної диверсифікації під-

приємства. 

29. 
Економічне обґрунтування стратегії конгломератної диверсифікації пі-
дприємства. 

30. Економічне обґрунтування стратегії копіювання підприємства. 

31. Економічне обґрунтування стратегії оптимального розміру підприємства. 

32. 
Економічне обґрунтування стратегії використання переваг великого пі-

дприємства. 

33. 
Економічне обґрунтування стратегії участі у виробництві продукції ве-

ликого підприємства. 

34. Економічне обґрунтування стратегії підприємства – лідерства в ніші. 

35. Економічне обґрунтування стратегії збереження підприємства. 

36. Економічне обґрунтування стратегії підприємства – пошук „загарбника”. 

37. Формулювання стратегії поведінки підприємства на ринку цінних паперів. 

38. Формулювання стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

39. Формулювання стратегії попередження банкрутства підприємства.  

40. Формулювання інноваційної стратегії підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
    

 

Продовж. додатку А 
 

1 2 

41. Стратегічна ефективність використання консультантів на підприємстві. 

42. 
Економічна ефективність місії підприємства як етапу стратегічного 

управління. 

43. 
Економічна ефективність цілей підприємства як етапу стратегічного 
управління. 

44. 
Економічне обґрунтування та ефективність стратегічних управлінсь-

ких рішень на підприємстві. 

45. Ефективність управління реалізацією стратегії підприємства. 

46. Ефективність управління стратегічними змінами на підприємстві. 

47. 
Економічне обґрунтування необхідності зміни організаційної струк-

тури підприємства в процесі реалізації стратегії. 

48. 
Економічне обґрунтування необхідності зміни організаційної культу-

ри підприємства в процесі реалізації стратегії. 

49. Економічна ефективність контролю стратегії підприємства. 

50. Економічна ефективність контролінгу стратегії підприємства. 

51. Стратегічна ефективність та проблеми горизонтальної інтеграції. 

52. Стратегічна ефективність та проблеми вертикальної інтеграції. 

53. Стратегічна ефективність та проблеми конічної інтеграції. 

54. Стратегічна ефективність та проблеми квазіінтеграції. 

55. Стратегічна ефективність інтегрованих корпоративних систем. 

56. Стратегічна ефективність управління банківськими ризиками. 

57. Стратегічна ефективність управління страховими ризиками. 

58. Стратегічна ефективність управління господарськими ризиками. 

59. 
Обґрунтування необхідності розширення портфеля страхових послуг 

страхової компанії. 

60. 
Економічне обґрунтування рівня відрахувань у Пенсійний фонд та 

шляхи його удосконалення. 

61. 
Вільна (після обов’язкового узгодження з викладачем! Інакше не за-

рахується). 
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Додаток Б 

Порядок оформлення розрахункових робіт 
Титульна сторінка 
  Зміст 
  Вступ 
1. Теоретичні основи _______________________________________________ 

                                                                                       (обраної теми) 
1.1. ________________________________________________________ 
1.2. ________________________________________________________ 
1.3. _________________________________________________________ 
Висновки до розділу 1 

2. Стратегічний аналіз середовища  __________________________________ 
                                                                                                        (назва підприємства) 

2.1. Загальний аналіз середовища підприємства  
2.2. Загальне зовнішнє середовище 
2.3. Операційне зовнішнє середовище 
2.4. Внутрішнє середовище 
Висновки до розділу 2 

3. Визначення проблем _____________________________________________ 
                                                                                       (назва підприємства) 

3.1. _______________________________________________________ 
                                                                               (назва проблеми №1) 

3.2. ________________________________________________________ 
                                                                              (назва проблеми №2) 
3.3. ________________________________________________________ 
                                                                               (назва проблеми №3) 
Висновки до розділу 3 

4. Альтернативні варіанти дій _____________ щодо вирішення ____________ 
                                                    (назва підприємства)                     (назва проблеми) 

4.1. ________________________________________________________ 
                                                               (назва альтернативи №1) 
4.2. ________________________________________________________ 
                                                               (назва альтернативи №2) 

4.3. ________________________________________________________ 
                                                               (назва альтернативи №3) 
Висновки до розділу 4 

5. Обґрунтування і реалізація стратегічних змін   
5.1. Економічне обґрунтування рівня змін та ефективності реалізації    
     _________________________________________________________ 
                                          (вказати назву альтернативи) 
5.2. Рекомендації щодо реалізації __________________________________ 
Висновки до розділу 5 

  Загальні висновки    
  Список літератури та інформаційних джерел 
  Додатки 
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Додаток В 

 
 

Загальний аналіз впливу середовища _________________________   
                                                                  (назва підприємства)     

на  ____________________________ 
                                                           (вказати предмет дослідження) 

 

№ 
з/п 

Чинник 
середовища   

 Залежність від 
ситуації: 

„+”залежить;  
„ -” не залежить 

Вплив на ситуацію: 
„+” позитивний; 
„ -” негативний;  
„0” відсутній 

Значущість: 
„+” важливо;  
„-” неважливо 

Загальне зовнішнє середовище: 

1.    економічний    
2.   технологічний    
3.   політичний    
4.   правовий    
5.   соціальний    
6.   екологічний    

Операційне зовнішнє середовище: 

7.  постачальники    
8.  споживачі    
9.  конкуренти    
10.  виробники замінників    
11.  державні закони    
12.  фінансові організації    

13. 
 міжнародна діяль-
ність 

   

Внутрішнє середовище: 

14.  виробництво    
15.  фінанси    
16.  маркетинг    
17.  персонал    
18. організація управління    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


