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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 2

Кількість кредитів  4

Загальна кількість годин 120

Кількість модулів 2

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 15

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 75

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 5

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування професійних знань і навичок застосування прийомів і 
методів розробки стратегічних планів та порядку проведення стратегічного аналізу 
діяльності підприємства

Завдання - ознайомлення з методичними принципами формування цілей 
підприємства, з найбільш поширеними моделями та методами розробки системи 
стратегій з урахуванням обраної політики ведення бізнесу; обґрунтування 
необхідності розробки планів, формування підсистеми стратегічного планування на 
підприємстві для забезпечення безперервності виробничого процесу



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Сутність, організація і методика стратегічного  аналізу
Тема 1. Стратегія як план розвитку
підприємства у конкурентному
середовищі

10 2 1 7

Тема 2. Стратегічний аналіз і його місце 
в управлінні економікою підприємства 10 2 1 7

Тема 3. Основи методології стратегічного
аналізу 10 2 1 7

Разом за  змістовним модулем 1 30 6 3 21

Змістовий модуль 2:  Стратегічний аналіз виробничої діяльності та розробка виробничо-

фінансової стратегії підприємства
Тема 4. Стратегічний конкурентний 
аналіз 10 2 1 7

Тема 5. Аналіз зовнішнього і
внутрішнього середовища: SWOT-аналіз 18 6 3 9

Тема 6. Аналіз стратегії виробничої
діяльності підприємства 16 6 2 8

Тема 7. Стратегія структури капіталу
підприємства 12 2 2 8

Тема 8. Стратегічний аналіз фінансових
показників діяльності підприємства 14 4 2 8

Тема 9. Стратегічний аналіз
інвестиційних проектів 10 2 1 7

Тема 10. Стратегічний аналіз як основа 
прийняття стратегічних управлінських
рішень

10 2 1 7

Разом за змістовним модулем 2 90 24 12 54

Усього годин 120 30 15 75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Семінар – розгорнута бесіда 
Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному 
середовищі. Методи стратегічного аналізу

2

2
Семінар запитань і відповідей 
Система методичних прийомів стратегічного аналізу. Стратегічний 
бенчмаркінг

2

3
Семінар з виконанням практичних задач 
SWOT-аналіз. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і 
загроз

3

4
Семінар з виконанням практичних задач 
Прогнозування обсягу виробництва. Витрати виробництва та їх 
оптимізація.

2

5 Семінар запитань і відповідей 
Стратегічна політика структури капіталу підприємства 2

6 Семінар з виконанням практичних задач 
Прогнозування фінансової звітності 2



7

Семінар запитань і відповідей 
Методи оцінювання капітальних інвестиційних проектів. 
Стратегічний аналіз і прийняття рішень в умовах обмеженої  
інформації та невизначеності

2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1: Сутність, організація і методика стратегічного  аналізу

Семінар – 
розгорнута бесіда 

Зміст і 
призначення 

стратегії 
підприємства у 
конкурентному 

середовищі

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Зміст і призначення 

стратегії підприємства у конкурентному середовищі. 
Поняття стратегія.  Різновиди стратегій та їх 

характеристика. Класифікація стратегій за стадіями 

життєвого циклу бізнесу відповідно до конкурентної 
позиції на ринку. Економічна стратегія як сукупність 

господарських і аналітичних дій. Процес виробництва. 

Стратегічний план діяльності підприємства. Основні 
підходи до формування стратегічному плану. 

Детерміновані події, імовірні події, невизначені події.  
Джерела [1],[3], [4] 

2. Самотестування 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Семінар – 
розгорнута бесіда 

 Методи 
стратегічного 

аналізу

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність, зміст і 
завдання стратегічного аналізу. Внутрішнє та зовнішнє 

середовище. Методи стратегічного аналізу середовища 

підприємства. SWOT аналіз, аналіз витрат ланцюжка 

цінностей, оцінка конкурентоспроможності. Оцінка 

грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі. 
Поняття грошового потоку. Оцінка майбутньої і 
теперішньої вартості. Компаундування. Фактор 

складного процента. Оцінка ануїтетів. Теперішня 

вартість ануїтету.  

Джерела [1],[3], [4], [8] 

2. Самотестування

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Семінар запитань і 
відповідей 
Система 

методичних 
прийомів 

стратегічного 
аналізу

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Методологічні 
основи стратегічного аналізу. Загальнонаукові 
прийоми: індукція,  дедукція,  перевірка фактів і 
висновків. Узагальнювальна (розширювальна) індукція. 

Каузальна (причинна) індукція. Нуклеарна  

(розщеплювальна)  дедукція. Консеквенціальна 

(завершувальна) дедукція. Система методичних 

прийомів стратегічного аналізу. Методи, які 
передбачають використання оцінок експертів 

(індивідуальних і колективних). Метод “інрерв’ю”, 

аналітичний метод, метод  написання  сценарію. Жюрі 
експертів-виконавців.Опитування продавців 

(дистриб’юторів).Оцінки покупців (клієнтів). Метод 

Дельфі.Методи екстраполяції. Регресійний аналіз. 

Метод найменших квадратів. Методи економетричного 

моделювання. Інформаційна база стратегічного аналізу. 

Макрооточення. Безпосереднє оточення. Внутрішнє 

середовище.  

Джерела [1], [3], [4], [8], [11] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Змістовний модуль 2. Стратегічний аналіз виробничої діяльності та розробка виробничо-фінансово

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Зміст, завдання і 
сфера застосування бенчмаркінгу. Стратегічний 

бенчмаркінг. Операційний бенчмаркінг. Історичні 
генерації бенчмаркінгу. Реверсивний бенчмаркінг; 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей 

Стратегічний 
бенчмаркінг

7

конкурентний бенчмаркінг; процесний бенчмаркінг; 

стратегічний бенчмаркінг; глобальний бенчмаркінг. 

Основні етапи реалізації бенчмаркінгового проекту: 

планування; дослідження; спостереження і збір 

інформації; аналіз; адаптація; удосконалення. 

Стратегічний бенчмаркінг. Три частини стратегічного 

бенчмаркетингу. 

Джерела [1], [3], [4], [6], [11] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, написання 

реферату

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
SWOT-аналіз. 

Ідентифікація та 
аналіз зовнішніх 
можливостей і 

загроз

9

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Характеристика 

методики SWOT-аналізу. Можливості і загрози 

навколишнього середовища. Сильні і слабкі сторони 

підприємства. Методологія SWOT-аналізу. Матриця 

“Важність – Ефективність”. Матриця взаємозв’язків в 

SWOT- аналізі. Матриця можливостей підприємства на 

ринку. Матриця загроз підприємству. Стратегія “Міні - 
Максі”. Стратегію “Максі – Міні”. Стратегія “Міні-
Міні“. Переваги методу SWOT- аналіз.  Недоліки 

методу SWOT- аналіз. Прийоми ранжування та 

імовірності оцінки факторів. Тест І. Ансоффа. Аналіз 

рівня нестабільності. Аналіз сильних і слабких сторін. 

Оцінка “абсолютної” конкурентної сили підприємства. 

Джерела [1]-[11] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Прогнозування 

обсягу 
виробництва. 

Витрати 
виробництва та їх 

оптимізація.

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття 

прогнозування в діяльності підприємства. Завдання 

прогнозування. Класифікація прогнозування. Методи 

прогнозування. Методи колективних експертних 

оцінок. Метод комісії  (проведення виробничих нарад, 

конференцій і семінарів, “круглі столи”).  Метод 

“мозкової атаки”. Прогнозування обсягу виробництва. 

Витрати виробництва та їх оптимізація. Постійні 
витрати.  Середні і граничні витрати. Оцінка обсягів 

виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації 
фінансового результату. Прогноз взаємозалежності 
обсягу виробництва і прибутку. Оцінка обсягів 

виробництва при зниженні ціни реалізації. 
Джерела [1]-[11] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Семінар запитань і 
відповідей 

Стратегічна 
політика 

структури капіталу 
підприємства

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Основні категорії і 
поняття, пов’язані з прогнозуванням структури капіталу 

підприємства. Підприємницький ризик. Фінансовий 

леверидж.  Коефіцієнт структури капіталу. Податковий 

коректор фінансового левериджу. Стратегічна політика 

структури капіталу підприємства. Оптимізація 

структури капіталу. Аналіз і прогноз структури 

капіталу відповідно до стратегії  розвитку 

підприємства. Методичні підходи щодо проведення 

оптимізаційних процедур структури капіталу. 

Алгоритм розрахунку вартості власного капіталу. 

Джерела [1]-[11] 

2. Самотестування

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, написання 

реферату



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Прогнозування 

фінансової 
звітності

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Методика 

прогнозування фінансової звітності. Зовнішні 
користувачі інформації. Проектована фінансова 

звітність.  Принцип формування прогнозів (методи 

екстраполяції, моделювання, експертні оцінки); базис 

прогнозу; представлення прогнозних показників (метод 

детермінованих чисел, метод обробки негативних 

чисел, метод довірчих інтервалів); наявність повторних 

операцій. Процес підготовки фінансових звітів.  

Прогнозування статей звіту про фінансові результати. 

Автоматично утворені та регульовані статті звіту. 

Прогнозування статей балансу. 

Джерела [1]-[11] 

2. Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,  

розв’язання 

задач

Семінар запитань і 
відповідей 

Методи 
оцінювання 
капітальних 

інвестиційних 
проектів

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність та 

класифікація інвестицій.  Реальні, інтелектуальні, 
фінансові та портфельні  інвестиції. Методи 

оцінювання капітальних інвестиційних проектів. 

Класифікація методів оцінки проектів капітальних 

вкладень.  Класифікація методів оцінки проектів 

капітальних вкладень. Метод розрахунку чистої 
теперішньої вартості (доходу). Метод розрахунку 

внутрішньої норми прибутковості інвестиції.  
Дисконтований період окупності.  Оцінка ризику в 

стратегії прийняття інвестиційних рішень. Глобальні 
ризики. Локальні ризики. Систематичні ризики. 

Несистематичні (специфічні) ризики. Виробничий 

ризик. Комерційний ризик. Фінансовий ризик. Ризик 

неплатоспроможності. 
Джерела [1]-[11] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, написання 

реферату

Семінар запитань і 
відповідей 

Стратегічний 
аналіз і прийняття 
рішень в умовах 

обмеженої  
інформації та 

невизначеності

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Сутність і 
особливості стратегічних управлінських рішень. 

Стратегічне управління.  Організаційне рішення.  

Якість управлінського рішення. Стратегічний аналіз як 

основа прийняття стратегічних управлінських   рішень. 

Модель “п’яти сил конкуренції” Портера.  PEST – 

аналіз. SWOT – аналіз.  Аналіз ланцюжка цінностей.  

Оцінка конкурентоспроможності.  Метод складання 

профілю підприємства. Стратегічний аналіз і прийняття 

рішень в умовах обмеженої  інформації та 

невизначеності. 
Джерела [1]-[11] 

2. Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, написання 

реферату

7. Результати навчання

1 Знання теоретичних основ стратегічного аналізу, а саме: сутності, завдань і функцій

2 Знання методів стратегічного аналізу середовища підприємства

3 Знання процесу оцінки грошових потоків підприємства 

4 Розуміння процесу прогнозування грошового потоку



5 Знання інформаційної  бази  стратегічного аналізу

6 Розуміння основних етапів реалізації бенчмаркінгового проекту

7 Розуміння сутності SWOT-аналізу та аналізу сильних і слабких сторін підприємства

8 Знання методики прогнозування обсягу та витрат виробництва 

9 Розуміння стратегічної політики структури капіталу підприємства 

10 Знання методики прогнозування статей фінансової звітності підприємства

11 Знання методів стратегічного аналізу інвестиційних проектів

12 Розуміння правильності вибору й прийняття рішення в умовах обмеженої  інформації та 
невизначеності

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури)

9. Методи оцінювання

Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовний модуль 1

Тема 1 4 2 6

Тема 2 4 2 6

Тема 3 4 2 6

Разом 

змістовний 

модуль 1

12 6 5 23

Змістовний модуль 2

Тема 4 4 2 6

Тема 5 8 2 5 15

Тема 6 7 2 5 14

Тема 7 4 2 6

Тема 8 7 2 5 14

Тема 9 4 2 6

Тема 10 4 2 6

Разом 

змістовний 

модуль 2

16 22 14 15 10 77

Усього 

модуль 1
28 22 20 15 15 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1 Стратегічний аналіз [Текст]: конспект лекцій / П.Д. Каминський; 
ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 91 с

2
Головко Т. В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.–метод. посібник для
сам. вивч. дисц./ За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Кужельного.–К.: КНЕУ,
2011-198с.

3 Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник.- К.: Алерта, 2012. 
– 404 с.

4
Гречина І.В. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: 
монографія [Текст] / І.В. Гречина, П.М. Сухарев. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.
–  417 с.

5

Звітність підприємства : підручник для ВНЗ / М. І. Бондар [та ін.] ; М-во 
освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. 
Вадима Гетьмана", Вищий навч. заклад УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі". - К. : Центр учб. літ., 2015. - 384 с.

6
Косова Т.Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним
процесом: монографія [Текст]/ Т.Д.Косова.  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. –
338 с.

7

Косова Т.Д., Сіменко І.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М-во
освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; кол. авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за заг. ред. Т. Д. Косової, І.В. 
Сіменко]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2014. – 459 с.

8 Район Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В. А. 
Микрюкова. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 2008. – 384 с.

9 Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник.- Львів: 
“Новий світ-2000”, 2013. – 272 с.

10 Сич Є.М., Стасишен М.С. Стратегічний аналіз: Навч. посібник. Рекоменовано 
МОН України. - Львів; «Каравела», 2016. - 488 с.

11 Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз 
практикум. - Львів: «Новий світ 2000", 2016 рік. - 345 с.

Допоміжна 

12 Ансофф Й.. Макдоннел Здвард Дж. Новая корпоративная стратегия: Пер. с
англ. — СПб.: ПитерКом, 2009. – 315 с.

13 Бланк Й. А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр, 2008.
— 512с.

14 Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ.— М.: Финансы и 
статистика, 2007. — 800 с.

15 Виханский О С.   Стратегическое   управление:   Учебник. —  2-е изд.,
перераб. й доп. — М.: Гардарика, 2008. — 296 с.

16
Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и 
статистика,2008.- 512с.

17 Круглов М. Й. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов. — 
М.: Русская Деловая Литература, 2008. — 768 с.

18 Макксвелл Кзмпбелл Р., Брю Стзнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы  и
политика.: В 2 т.: Пер. с англ. — Т. 2. — М.: Республика, 2002. —400с.

19 Стоун Т. Управленческий учет / Пер. с англ. под ред. Н. Д. Эрнашвили. - М: 
Аудит, ЮНИТИ, 2007. - 179 с.

20 Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посіб¬ник. - К.: 
Либідь, 2012. - 247 с.



21 Финансовьій менеджмент: теория й практика: Учебник / Под ред. Е. С. 
Стояновой. - 3-є изд., перераб. и доп, — М.: Перспектива, 2008. - 656с.

22 Фінансовий аналіз [Текст] : теорія та практика : навч. посібник / О.Я. 
Базілінська . – 2-ге вид . – К. : Центр учб. л-ри, 2011 . – 328 с.

23 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / Н.I. Власюк . – Львів :
Магнолія-2006 , 2010 . – 328с.

24 Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. — М.:
Информационно-издательский дом «Филинь», 2006. — 400 с.

25
Яценко В. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
[Текст] / В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій.  – Черкаси: ЧДТУ,
2010. – 267 с.

Інформаційні ресурси 

26 http:// www.nbuv.gov.ua - Електронний фонд Національної бібліотеки імені 
В.І. Вернадського

27 http:// www.rada.gov.ua – Електронний ресурс Верховної Ради України

28 http://www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України

29 http:// www.zakon.rada.gov.ua – Законопроекти України


