
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» 

  
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

стратегічного управлінського мислення та системи базових знань з 
теорії стратегії підприємства, формування та розвиток практичних 
навичок вибору результативної стратегії управління підприємств 
різних видів економічної діяльності. 

 
Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання 

дисципліни, є: 
− вивчення основних понять та етапів розвитку теорії стратегії 

підприємства; 
− проведення класифікації стратегій підприємств, визначення 

їх сутності, основних рис та різновидів; 
− набуття навичок вибору стратегій для підприємств на різних 

рівнях прийняття управлінських рішень та у різних умовах 
галузевого оточення; 

− визначення умов, вигод та ризиків реалізації різних стратегій 
підприємств, що функціонують на внутрішньому та іноземних 
ринках; 

− вивчення принципів вибору стратегій підприємства; 
− набуття базових навичок з проведення стратегічної 

діагностики та застосування різних інструментів управління в 
процесі вибору стратегій підприємства; 

− розвиток вмінь обґрунтовувати та доводити необхідність 
реалізації підприємством певної стратегії, зважаючи на специфіку 
економічної діяльності підприємства та ринкову ситуацію. 

 
Вивчення дисципліни дозволить здійснити практичну 

підготовку студентів та сформувати у них ряд компетентностей, а 
саме: 

− здатність визначати сутність та основні риси стратегій 
підприємства; 

− вміння проводити класифікацію стратегій підприємств за 
різними ознаками; 

− здатність застосовувати інструментарій стратегічного 
управління та проводити стратегічну діагностику в процесі вибору 



стратегій підприємства; 
− вміння чітко визначати необхідні умови, вигоди та ризики, 

пов’язані з реалізацією обраних стратегій; 
− вміння обґрунтовувати висновки щодо доцільності 

реалізації підприємством певної стратегії на різних рівнях 
управління ним, зважаючи на специфіку економічної діяльності 
цього підприємства, ринкову ситуацію тощо. 

− здатність формувати альтернативні стратегічні  напрями 
розвитку організаційних систем; 

− уміння формувати стратегічні цілі функціонування 
організаційних систем, визначати місію та цілі діяльності  
організації; 

− уміння розробляти корпоративну стратегію організації, 
визначати стратегічні альтернативи розвитку організаційних систем, 
забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості 
її складових елементів; 

− уміння за результатами аналітичної діяльності визначати 
стратегію конкурентної переваги, обирати оптимальну 
корпоративну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику; 

− здатність використовувати методичні і практичні підходи до 
аналізу та оцінювання впливу внутрішнього і зовнішнього 
середовищ на функціонування організацій. 


