
АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
„ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ” 

 

- кваліфікація – доктор філософії 

- спеціальність -076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Характеристика дисципліни 

 

Навчальна дисципліна „Формування конкурентних стратегій в підприємництві” 

входить до обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – оволодіння сучасними теоретичними основами 

стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень у 

процесі управління діяльністю та розвитком суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) на 

ринку. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати: 

 сутність, основні поняття і категорії стратегічного управління; 

 підходи до формування та реалізації стратегій в процесі стратегічного 

управління суб’єктами підприємницької діяльності; 

 зміст процесів та технології стратегічного управління; 

 процес стратегічного планування; 

вміти: 

 формулювати етапи розробки та реалізації стратегії; місію та цілі організації; 

 аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації;  

 формулювати базові стратегії; визначати стратегічні альтернативи; визначати 

критерії оцінки стратегічних альтернатив; 

 формулювати конкурентні та функціональні стратегії. 

 користуватися законодавчою, нормативно-довідковою інформацією в процесі 

розробки та реалізації стратегії СПД; 

 розробляти систему планів СПД; 

 розробляти основні напрямки діяльності СПД; 

 здійснювати техніко-економічне обґрунтування стратегії розвитку СПД. 

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки оцінок за результатами 

екзамену. 

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти екзаменаційних тестових 

завдань. 

 

Зміст дисципліни 

 

Лекційний  курс – 32 год 

 

№ 

тем 

Назва розділу/теми та її зміст Тривалість 

(год) 

1 Стратегічний потенціал субєктів підприємницької діяльності (СПД). 

Поняття "стратегічний потенціал". Елементи стратегічного потенціалу 

СПД та фактори впливу на його формування і розвиток. 

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу. Формування 

стратегічних цілей. Особливості управління стратегічним потенціалом 

СПД  різних сфер економічної діяльності. 

 

4 

2 Конкурентне середовище та конкурентні переваги СПД. 

Основні складові конкурентного середовища. Рушійні сили ринку та 

4 



інтенсивність конкуренції. Сутність, класифікація"та основні 

характеристики конкурентних переваг підприємства. Ресурси та 

компетенції, як носії конкурентних  

переваг підприємства. Характеристика ключових компетенцїй 

підприємства та методи їх ідентифікації. Основні способи (механізми)  

реконфігурації компетенцїй підприємства.Організаційні здатності як 

необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій підприємства.  

3 Конкурентні стратегії СПД. 

Система конкурентних стратегій підприємства Стратегії надбання 

конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції). Стратегії 

конкурентної поведінки підприємства. Стратегія забезпечення 

конкурентоспроможності як комплексна стратегія Ситуаційне 

проектування конкурентної стратегії 

4 

4 Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією 

підприємства. 

Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від 

галузевої привабливості та організаційної сили СПД. Стратегічна 

позиція СПД та стратегічні зони господарювання (СЗГ); поняття та 

характеристика. Параметри, які характеризують стратегічну позицію 

СПД та СЗГ. Ключові фактори успіху СЗГ: види та характеристика. 

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною 

позицією підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності 

ринку.Привабливість СЗГ та її оцінювання.  

4 

5 Генерування стратегій та умови їх реалізації. 

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних  

моделей  у процесі генерування стратегій СПД. Стратегічний набір 

підприємства та вимоги до його формування. Поняття стратегічної 

прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини. 

Умови реалізації стратегії, пов'язані з управлінською структурою,  

організаційною культурою та персоналом підприємства. Створення  

корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства. 

Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії. 

 

4 

6 Система та процес управління конкурентоспроможністю СПД. 

Процес управління конкурентоспроможністю підприємства (СПД). 

Етапи процесу управління конкурентоспроможністю СПД. 

Організаційно-економічний механізм системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  Чинники, що визначають 

рівень конкурентоспроможності. Методи оцінки рівня 

конкурентоспроможності СПД. Системно-процесний підхід до 

управління конкурентоспроможністю.  Специфічні особливості 

забезпечення конкурентоспроможності СПД різних видів економічної 

діяльності. 

4 

7 Розробка та забезпечення реалізації стратегій підвищення 

конкурентоспроможності СПД 

Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення 

конкурентоспроможності.  

Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності. 

Програми підвищення конкурентоспроможності СПД.  Програми 

підвищення конкурентоспроможності галузі та країни  

4 

8 Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень СПД. 

Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. Критерії та 

показники ефективності стратегій. Оцінювання доцільності 

4 



впровадження стратегічних змін СПД в процесі реалізації стратегії. Суть 

стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що триває; 

рутинні стратегічні зміни; обмежені зміни; радикальні стратегічні 

перетворення; зміна напрямку руху. Характеристика впливу 

різнорівневих стратегічних змін на СПД. Масштаби стратегічних 

перетворень та особливості їх здійснення.  

 

Практичні заняття – 12 год 

 

№ 

занять 

Тема заняття Трива- 

лість 

(год) 

1 Стратегічний потенціал СПД (за видами економічної діяльності) та 

формування його конкурентних переваг. 
4 

2 Формування та економічне обґрунтування системи мотивації праці в 

умовах реального підприємства (СПД) 
4 

3 Комплексна оцінка економічної ефективності конкурентної стратегії 

СПД 
4 

 

Семінарські заняття – 4 год 

 

№ 

теми 

Тема заняття Трива- 

лість 

(год) 

1 Стратегічне управління чи стратегічний менеджмент? Акутальні 

підходи ефективного розвитку СПД. 
2 

2 Сучасна парадигма формування конкурентних стратегій СПД  2 
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