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Вступ 

 

Навчальна дисципліна «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності» є 

нормативною дисципліною, що передбачена навчальним планом підготовки 

студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

Мета викладання дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької 
діяльності» – формування системи професійних компетентностей стосовно 
технології здійснення стратегічного аналізу та формування бізнес-стратегій 
підприємницької діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є освоєння 
інструментарію, розроблення бізнес-стратегій підприємницької діяльності та 
вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та 
практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння 
методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв'язання 
стратегічних проблем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 
сучасного економічного мислення та системи всебічних знань стратегічного 
аналізу, формування бізнес-стратегій підприємницької діяльності. 

Компетентності та програмні результати вивчення нормативної 
навчальної дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності» 

Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання та проблеми у 
сферах підприємницької, торговельної 
та біржової діяльності або в процесі 
навчання, що передбачає застосування 
теорій та методів організації і 
функціонування підприємницьких, 
торговельних, біржових структур і 
характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати 
отримані знання в практичних 
ситуаціях.  

Здатність обирати та 
використовувати відповідні методи, 
інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо створення, 
функціонування підприємницьких, 
торговельних і біржових структур.  

Здатність здійснювати 
діяльність у взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин.  

 

Використовувати базові знання з 
підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 
професійних цілях.  

Застосовувати набуті знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань за різних практичних 
ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.  

Вміти працювати в команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 
професійних цілей.  

Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як демократичної, соціальної і 
правової держави.  

Демонструвати здатність діяти соціально 
відповідально на основі етичних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства.  

Демонструвати базові й структуровані знання у 
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
для подальшого використання на практиці.  

Володіти методами та інструментарієм для 
обґрунтування управлінських рішень щодо створення й 
функціонування підприємницьких, торговельних і 
біржових структур.  

Використовувати знання форм взаємодії 
суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 
структур.  
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Методичні вказівки до виконання курсового проєкту покликані дати 
уявлення про такі важливі аспекти щодо бізнес-стратегій підприємницької 
діяльності, як оцінювання зовнішнього середовища підприємницької 
діяльності, аналіз стратегічного потенціалу підприємницької діяльності, 
альтернативність у стратегічному виборі. 

Виконання курсового проєкту націлено на систематизацію, закріплення, 
поглиблення та розширення теоретичних знань, здобутих студентами з 
дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності». Курсовий проєкт є 
важливим видом самостійної роботи та дозволяє отримати навички вирішення 
конкретних задач формування та реалізації стратегії у підприємницькій 
діяльності в сучасних умовах. 

Розроблені методичні вказівки розкривають основні положення і вимоги 
щодо виконання та оформлення курсових проєктів з начальної дисципліни 
«Бізнес-стратегії підприємницької діяльності». 

Курсовий проєкт є підсумком вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-

стратегії підприємницької діяльності», передбачається навчальним планом і є 
обов'язковою формою звіту студентів перед кафедрою. 

Курсовий проєкт повинен свідчити про здатність студента до самостійного 
вирішення складних техніко-економічних і організаційних завдань, уміння 
аналізувати ринкову ситуацію, робити практичні висновки, спрямовані на 
вдосконалення процесу реалізації бізнес-стратегій. 

Завданням курсового проєкту є: 
- глибоке вивчення теоретичних аспектів щодо бізнес-стратегій 

підприємницької діяльності; 
- комплексне оволодіння матеріалом і методикою економічних досліджень; 
- практичне застосування теоретичних знань; 
- збір, вивчення, систематизація та обробка економічної інформації; 
- узагальнення результатів досліджень і складання рекомендацій щодо 

підвищення ефективності впровадження бізнес-стратегій підприємницької 
діяльності; 

- формування у студентів самостійної позиції щодо досліджуваної 
проблеми. 
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1. Загальні положення щодо виконання курсового проєкту 

 

Написання курсового проєкту є формою проміжного контролю освоєння 
студентами навчального матеріалу з дисципліни. Тільки при наявності 
позитивних результатів рецензування та захисту курсового проєкту студент 
допускається до складання іспиту. 

Самостійне виконання студентами курсового проєкту має на меті 
поглибленого вивчення ними матеріалу, сприяє закріпленню теоретичних 
відомостей і розвитку навичок і здібностей в застосуванні методів і прийомів 
дослідження ринків, товарів, споживачів з метою отримання максимуму 
корисної інформації для прийняття вірних управлінських рішень. 

В результаті виконання курсового проєкту студент повинен 
використовувати не тільки отримані теоретичні знання з дисципліни, а й 
фактичні дані конкретного підприємства або установи. 

Обов'язковою умовою виконання курсового проєкту є наявність 
графічного та ілюстративного матеріалу. Вітається застосування програмних 
продуктів з дослідження ринку та діяльності підприємства. 

Курсовий проєкт повинен бути відповідним чином оформлений. До 
оформлення висуваються такі вимоги: наявність титульного аркуша; план 
роботи; список літератури, складений відповідно до загальноприйнятих правил. 

На всі цитати і цифрові дані, що наводяться в тексті курсового проєкту, 
вказуються джерела. Виконаний курсовий проєкт надається на перевірку на 
кафедру не пізніше, ніж за 14 днів до дати захисту. Після позитивної оцінки 
викладачем, курсовий проєкт повинен бути захищений. Незадовільно виконана 
робота підлягає переробці відповідно до зауважень викладача, що містяться в 
рецензії. 

При оцінюванні курсового проєкту основними критеріями є: 
- відповідність змісту роботи обраній темі; 
- повнота опрацювання теми з використанням відповідної літератури; 
- науковість і обґрунтованість практичних висновків; 
- самостійність виконаної роботи; 
- стиль, логічність викладу матеріалу, дотримання вимог до оформлення. 
Процедура захисту курсового проєкту складається з: 
- короткого повідомлення студента про основний зміст роботи, висновки 

та рекомендації по темі; 
- відповідей студента на запитання і зауваження членів комісії і керівника і 

курсового проєкту. 
Основні критерії оцінки курсового проєкту: ступінь розробленості теми; 

різноманіття використаної літератури і глибина її аналізу; творчий підхід до 
виконання курсового проєкту; достовірність висновків і аргументованість 
пропозицій; наукова мова та стиль викладу матеріалу; акуратність оформлення 
текстового, табличного і графічного матеріалів. 
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За відповідності курсового проєкту всім зазначеним критеріям, 
виставляється оцінка «відмінно». Відсутність одного або декількох критеріїв 
знижує оцінку. 

Курсовий проєкту розробляється згідно напряму дослідження і повинні 
мати проблемний характер. Рекомендований перелік тем наданий в додатку Б. 
В якості суб’єкта дослідження може бути суб’єкт підприємницької діяльності з 
будь-якої галузі економіки. Вибір суб’єкта підприємницької діяльності 
узгоджується з керівником курсового проєкту. 

 

2. Вимоги до оформлення курсового проєкту 

 

Текст курсового проєкту друкують за допомогою принтера через 1,5 
інтервалу стандартного машинописного тексту (30 рядків на сторінці) на одній 
стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм). При оформленні тексту 
роботи за допомогою редактора Word слід використовувати стандартний 
машинописний шрифт Times New Roman з висотою 14 пунктів. 

Для оформлення рисунків, таблиць, діаграм і графіків допускається 
застосування шрифту висотою 12 пунктів. 

За всіма сторона мами аркуша залишають поля: з лівого боку – не менше 
25 мм, з правого - не менше 10 мм, верхнє і нижнє - не менше 20 мм. 

Текст курсового проєкту ділиться на розділи, підрозділи, пункти і 
підпункти, назви яких виділяють жирним шрифтом. Заголовки структурних 
частин роботи (розділів) друкуються великими літерами симетрично до тексту. 
Заголовки підрозділів друкують звичайними літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 
складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Кожен розділ курсового 
проєкту починають з нової сторінки. Всередині розділу, між заголовками 
підрозділів і текстом (за винятком назв пунктів і підпунктів) роблять пропуск 
рядка. 

Титульний аркуш є першим аркушем курсового проєкту і оформляється 
відповідно до зразка, наведеного в Додатку А. Виправлення на титульному 
аркуші не допускаються. Номер сторінки на титульному аркуші не ставлять. 

Джерела в «Списку літератури» розміщують в порядку появи посилань у 
тексті курсового проєкту або в алфавітному порядку. У список включають 
тільки ті джерела, на які є посилання в тексті. 

Графічний матеріал (схеми, діаграми, графіки) розташовують 
безпосередньо після тексту або на наступній сторінці, але тільки після згадки 
про графічному матеріалі в тексті. 

 

3. Порядок підготовки і виконання курсового проєкту 

 

Виконання курсового проєкту складається з таких етапів:  
1. Складання плану й графіка виконання роботи. Для цього необхідно 

ознайомитися з літературними джерелами з обраної теми курсового проєкту. 
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Студент повинен підготувати список літератури для написання проєкту і 
скласти план курсової роботи з назвами розділів і підрозділів. План визначає 
основний зміст проєкту і забезпечує послідовність подання матеріалу. Кожен 
студент погоджує з викладачем план і календарний графік виконання курсового 

проєкту.  

2. Систематизація матеріалу, аналітична обробка даних і інтерпретація 
отриманих результатів.  

3. Написання розділів проєкту, формулювання висновків.  
4. Технічне оформлення курсового проєкту відповідно до встановлених 

вимог.  
5. Перевірка проєкту керівником.  
6. Захист курсового проєкту.  

 

4. Порядок перевірки і захисту курсового проекту 

 

Керівництво курсовими проєктами здійснюється викладачами кафедри. В 
обов’язки керівника входить консультування студентів, контроль за ходом 
виконання проєкту, науково-методична допомога. Протягом семестру студент 
зобов’язаний систематично відвідувати консультації і представляти викладачу 
проміжні результати відповідно до календарного графіка виконання проєкту.  

Дата і час захисту курсового проєкту встановлюється до початку 
екзаменаційної сесії. Оформлена відповідно до вимог курсовий проєкт 

подається керівнику для перевірки не пізніше двох тижнів до дня 
встановленого захисту. У випадку невідповідності проєкту встановленим 
вимогам вона повертається студенту із зазначенням зауважень. Після 
доопрацювання проєкту, усунення зауважень і повторного рецензування 
курсовий проєкт може бути рекомендований керівником до захисту. Викладач 
також може здійснювати проміжне рецензування окремих розділів проєкту в 
ході його виконання студентом.  

Захист курсового проєкту припускає короткий виклад студентом 
основних положень і висновків, відповіді на питання, бесіду по змісту роботи.  

Позитивний захист курсового проєкту служить допуском студента до 
екзамену з дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності». 
Студенти, які не представили курсовий проєкт у встановлений термін чи 
одержали незадовільну оцінку, до іспиту не допускаються. Здача на перевірку і 
захист курсового проєкту пізніше зазначеного терміну допускається при 
наявності дозволу деканату.  

 

5. Оцінка курсового проєкту 

 

Оцінка курсового проєкту враховує зміст курсового проєкту, відповіді 
студента на питання, а також роботу студента протягом семестру. У випадку 
недотримання встановлених календарним графіком термінів виконання і здачі 
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курсового проєкту без поважної причини студент втрачає право претендувати 
на відмінну оцінку.  

Основними критеріями оцінки курсового проєкту є:  
→ актуальність обраної теми, наявність зв’язку з проблемами, процесами 

і явищами в сфері організації й управління бізнес-стратегіями підприємницької 
діяльності;  

→ відповідність змісту роботи обраній темі, цілям і задачам дослідження; 
→ повнота, глибина і рівень розкриття теми і сутності досліджуваної 

проблеми, досягнення поставленої мети, а також ступінь вирішення 
поставлених задач;  

→ вміння обґрунтовувати свою позицію і робити аргументовані 
висновки;  

→ ступінь обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, 
рекомендацій і пропозицій студента щодо вирішення досліджуваної проблеми;  

→ практичне значення, тобто можливість прикладного застосування 
результатів проєкту в практичній діяльності менеджера;  

→ грамотність, стиль, логічність і послідовність у викладі матеріалу;  
→ використання при написанні роботи сучасних джерел інформації і 

нормативно-правової бази України за темою роботи, а також сучасних 
інформаційних технологій;  

→ використання економіко-математичних, статистичних, графічних чи 
інших методів дослідження;  

→ володіння навичками обробки (систематизації, узагальнення тощо) і 
подання інформації;  

→ ступінь оригінальності і творчий підхід до досягнення мети, 
вирішенню поставлених задач і презентації проєкту;  

→ якість оформлення роботи відповідно до встановлених вимог;  
→ урахування зауважень керівника в процесі виконання проєкту;  

→ своєчасність виконання проєкту;  

→ правильність і обґрунтованість відповідей студента в ході захисту.  
Важливим критерієм при оцінці роботи також є ступінь самостійності 

студента. Курсовий проєкт повинен бути результатом самостійної роботи 
студента і містити власні висновки щодо інтерпретації результатів, отриманих 
при його виконанні.  

Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності проєкту зазначеним 
критеріям і вимогам до змісту, оформлення, а також якщо в процесі усного 
захисту студент продемонстрував глибокі знання досліджуваної теми, набуття 
системних знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності певної 
сфери зовнішньоекономічної діяльності, уміння застосовувати ці знання на 
практиці.  

Оцінки «добре» заслуговує курсовий проєкт, що відповідає в цілому за 
змістом і оформленням встановленим вимогам, але має такі недоліки:  

→ недостатньо повне висвітлення теоретичних питань;  
→ порушення логічного зв’язку між розділами роботи;   
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→ загальний, неконкретний характер висновків і пропозицій;  
→ оформлення проєкту з порушенням затверджених вимог;  
→ неповні і недостатньо обґрунтовані відповіді в ході захисту проєкту.  

Для одержання оцінки «задовільно» робота повинна відповідати 
загальним вимогам, але одночасно з цим може мати такі недоліки:  

→ поверхнева розробка теоретичних аспектів;  
→ низька практична значимість, відсутність прикладного характеру 

висновків і пропозицій;  
→ низький рівень знань по темі дослідження;  
→ слабка аргументація відповідей.  
«Незадовільно» може бути оцінений проєкт, що цілком не відповідає за 

змістом і оформленням встановленим вимогам, теоретична частина не 
розкрита, практичне завдання не виконано, а також якщо у процесі усного 
захисту студент виявляє низький рівень знань по досліджуваній темі та дає 
неправильні відповіді на запитання.  

Проєкт, що не відповідає встановленим вимогам, одержує незадовільну 
оцінку і повертається студенту для переробки і виправлення.  

 

6. Структура і зміст курсового проєкту 

 

Курсовий проєкт повинен відповідати певним вимогам та стилю викладу 
матеріалу. Формулювання назви теми, розділів та підрозділів має бути чітким, 
лаконічним і в той же час повно відображати сутність та зміст питань, що 
розглядаються в курсовій роботі.  

Матеріал необхідно викладати грамотно, простим науковим стилем, він 
не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не 
допускається просте переписування літературних джерел, їх цитування без 
посилання.  

Структура курсового проєкту – це послідовність розташування її 
основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і підрозділи), 
а також частини її довідково-супровідного апарату.  

Основними елементами композиційної структури курсового проєкту є:  
1. Титульний лист.  
2. Зміст.  
3. Вступ.  
4. Розділи основної частини.  
5. Висновки та рекомендації.  
6. Список використаної літератури.  
7. Додатки.  
Титульний лист є першою сторінкою курсового проєкту і виступає 

основним джерелом бібліографічної інформації, яка необхідна для обробки та 

ідентифікації документів. Приклад оформлення титульного листа наведено в 
додатку А.  
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Зміст подають на початку проєкту з найменуваннями та номерами 
початкових сторінок усіх розділів і підрозділів, зокрема вступу, висновків до 
розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. 

Вступ до курсового проєкту з’ясовує актуальність обраної теми, містить 
в собі стислу інформацію щодо розгляду окремих питань теми курсового 

проєкту українськими та зарубіжними дослідниками. У вступі відображається 
мета та завдання курсового проєкту, визначається об’єкт та предмет курсового 

проєкту, методи, які використовувалися при написанні проєкту.  

Актуальність курсового проєкту представляє собою обґрунтування 
обраної теми дослідження, в якому студент повинен продемонструвати сутність 
проблемної ситуації та необхідність її вирішення. Актуальність роботи 
висвітлюється стисло – у межах однієї сторінки.  

Для повідомлення про стан розробки обраної теми курсового проєкту, 

складається короткий огляд літератури, який має привести до висновку, що 
саме дана тема ще не розкрита (чи розкрита лише частково, не в тому аспекті) і 
тому існує нагальна потреба в її подальшій розробці.  

Огляд літератури за темою покликаний показати ґрунтовне ознайомлення 
студента зі спеціальною літературою, його уміння систематизувати літературні 
джерела, критично їх розглядати, виділяти головне.  

Від визначення наукової проблеми і доказу того, що певна частина 
зазначеної проблеми, яка є темою курсового проєкту, ще не одержала 
достатнього рівня розробки та висвітлення в спеціалізованій літературі, 
формулюється мета дослідження. Мета дослідження розкривається в 
конкретних завданнях дослідження, які формулюються у формі переліку 
(вивчити, описати, встановити, виявити, обґрунтувати тощо).  

Обов’язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета 
дослідження.  

Об'єкт дослідження – це обраний для вивчення процес чи явище, що 
породжують проблемну ситуацію.  

Предмет дослідження – це те, що знаходиться в межах об’єкта.  

Обов’язковим елементом вступу до курсової роботи є перелік методів 
дослідження, що виконують роль інструментів і є необхідною умовою 
досягнення поставленої в проєкті мети, а також характеристика інформаційної 
бази дослідження, яка визначає теоретично-методичні основи дослідження.  

Вирішення поставлених у курсовому проєкті завдань необхідно 
здійснювати за допомогою наступних методів:  

- загальнонаукові методи: аналогія, системний аналіз, формалізація;  
- методи економіко-статистичного аналізу: табличний (для 

представлення розрахунків і конкретних результатів дослідження), графічний, 
порівняння, групування;  

- маркетингові методи: матричний метод; спостереження, опитування;  
- методи експертної діагностики;  

- методи економічного прогнозування;  
- специфічні методи дослідження та стратегічного аналізу об’єкта;  
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- моделювання тощо.  

Наприкінці вступної частини необхідно розкрити структуру курсового 

проєкту, тобто надати перелік її структурних елементів і обґрунтувати 
послідовність їхнього розташування.  

Розділи основної частини. У розділах основної частини курсового 

проєкту докладно викладається методика і техніка дослідження та 
узагальнюються результати. Усі матеріали, що не є принципово важливими, 
виносяться в додатки.  

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі курсового 

проєкту і цілком її розкривати. Розділи курсового проєкту повинні показати 
уміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал, виклад і 
оформлення якого повинні відповідати вимогам до друкованих робіт.  

• Перший розділ, обсяг якого має становити не більше 15-20 

сторінок, носить теоретичний характер, в якому на основі вивчення робіт 
вітчизняних і зарубіжних авторів розглядаються загальні теоретичні і 
методичні положення бізнес-стратегії підприємницької 
діяльності(наприклад, сутність методологічних і методичних підходів до 
стратегічного управління підприємствами в сучасних умовах, сутність і 
класифікація стратегій, моделі стратегічного управління тощо) та 
висвітлюється сутність досліджуваної теми окремої курсового проєкту: 

розглядаються різні методики, методи і підходи до вирішення поставлених 
завдань, дається їх оцінка, обґрунтовуються і висловлюються власні позиції 
студента.  

• У другому розділі, 15-20 сторінок, необхідно скласти стратегічний 
портрет суб’єкта підприємницької діяльності. Його основним завданням є 
обґрунтування актуальності вибраної теми стратегічного дослідження для 
даного суб’єкту підприємницької діяльності.  

Треба дати опис фактичного стану суб’єкту підприємницької діяльності 
на момент початку дослідження з погляду стратегічного управління. У проєкті 
слід вказати повне і коротке найменування суб’єкту підприємницької 
діяльності – об’єкту дослідження; його юридичний статус, дату створення і 
місце розташування.  

Також необхідно:  
- вказати кількість і дати стислу характеристику стратегічних бізнес-

одиниць (СБО), а також обрати основну СБО для подальшого дослідження;  
- визначити стратегічну зону господарювання (СЗГ) та провести аналіз 

доцільності функціонувати на конкретних зонах;  
- дослідити життєвий цикл суб’єкту підприємницької діяльності та 

вказати на можливі базові стратегії розвитку суб’єкту підприємницької 
діяльності та розвитку її СБО, вказати при яких сценаріях вони можливі;  

- вказати на наявність або відсутність елементів стратегічного управління 
на об’єкті дослідження;  

- оцінити повну і коротку місії суб’єкту підприємницької діяльності;  
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- визначити поточну генеральну стратегічну мету суб’єкту 
підприємницької діяльності та побудувати «дерево цілей» методом 
забезпечуючих умов;  

- дати характеристику організаційної структури управління суб’єктом 
підприємницької діяльності, його кадрового складу, функціональних обов’язків 

підрозділів тощо.  

Особливу увагу необхідно приділити основним економічним показникам 
діяльності суб’єкту підприємницької діяльності, які включають фінансові 
результати, показники ділової активності, ефективності використання ресурсів 
у динаміці (Додаток Б).  

• У третьому розділі необхідно провести стратегічну оцінку 
середовища господарювання та стратегічний аналіз суб’єкту 
підприємницької діяльності.  

Підпункт перший третього пункту плану: Оцінка зовнішнього 
середовища суб’єкту підприємницької діяльності.  

Необхідно провести дослідження чинників зовнішнього середовища 
прямого і непрямого впливу. Необхідно мати на увазі, що всі чинники 
вибираються, формулюються і розглядаються тільки через призму необхідності 
їх врахування: 1) саме для досліджуваного суб’єкту підприємницької 
діяльності; 2) з урахуванням мети даного курсового проєкту. Тобто можна 
використовувати усі відомі методичні інструментарії, але зробити акцент на 
обраній темі проєкту. Результатом аналізу зовнішнього середовища повинно 
стати виділення загроз та можливостей суб’єкту підприємницької діяльності.  

Підпункт другий третього пункту плану: Аналіз і діагностика 
внутрішнього середовища суб’єкту підприємницької діяльності або аналіз 
об’єкту дослідження (наприклад, оцінка стану трудових ресурсів суб’єкту 
підприємницької діяльності; аналіз ресурсного потенціалу тощо).  

Аналіз і діагностику внутрішнього середовища суб’єкту підприємницької 
діяльності слід проводити в наступній послідовності: 1) характеристика 
внутрішнього середовища у вигляді таблиці з основними сформованими 
автором показниками за всіма функціональними сферами у динаміці за два-три 
роки; 2) економічний і фінансовий аналіз результатів господарської діяльності 
суб’єкту підприємницької діяльності; 3) аналіз успішності реалізації сфер за 
SNW- підходом; 4) аналіз відповідності стратегічного потенціалу суб’єкту 
підприємницької діяльності вибраним раніше стратегіям. Результатом оцінки 
стану внутрішнього середовища повинно бути виділення сильних та слабких 
сторін суб’єкту підприємницької діяльності.  

Перелік аналітичних показників, період аналізу, його форми та методи, а 
також склад та особливості застосування матричного інструментарію 
визначаються за темою дослідження та узгоджуються з керівником курсового 

проєкту. Усі ці моменти мають знайти відображення в стратегічній та 
економічній постановці завдань.  
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Всі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, повинні 
супроводжуватися поясненням і висновками, які дозволяють визначити 
сутність економічних процесів, їх особливості, тенденції.  

Узагальнюючим результатом першого і другого підпунктів повинна стати 
побудова стратегічного балансу і матриці SWOT- аналізу.  

На основі проведеного аналізу необхідно виявити зовнішні та внутрішні 
проблеми суб’єкту підприємницької діяльності, які заважають йому в 
досягненні його стратегічних цілей. Потім слід виділити генеральну проблему 
суб’єкту підприємницької діяльності, яка заважає в досягненні генеральної 
стратегічної мети. Далі слід провести декомпозицію генеральної проблеми і 
побудувати «дерево проблем» (особливо необхідно виділити проблеми суб’єкту 
підприємницької діяльності, пов’язані з вирішенням завдань згідно вибраній 
темі курсового проєкту).  

Підпункт третій третього пункту плану: Конкурентний аналіз 
діяльності суб’єкту підприємницької діяльності та оцінка конкурентної 
ситуації в галузі.  

Необхідно визначити ключові фактори успіху (КФУ) галузі. Вказати 
основних постачальників, споживачів та конкурентів.  

Далі слід дати ранжований перелік основних конкурентів суб’єкту 
підприємницької діяльності та визначити інтенсивність конкуренції в галузі за 
відомими методиками. В кінці пункту треба зробити висновки про силу 
конкуренції та перспективу її зміни в галузі та СЗГ.  

Також у даному пункті слід визначити конкурентні переваги і 
конкурентоспроможність суб’єкту підприємницької діяльності та продукції. 
Рекомендується використання: методу бенчмаркінга, методу ланцюжка 
цінностей, визначення КФУ суб’єкту підприємницької діяльності по методиці 
Р.Гранта, розрахункові методи тощо. В кінці пункту треба зробити висновок 
про перспективи суб’єкту підприємницької діяльності на підставі його 
конкурентоспроможності, що склалася, та потенційної. При цьому слід 
врахувати, що даний інструментарій повинен бути застосований як на рівні 
аналізу конкурентоспроможності суб’єкту підприємницької діяльності, так і у 
напрямі розкриття теми курсового проєкту. Особливу увагу необхідно звернути 
при виділені факторів, за якими оцінюється конкурентоспроможність суб’єкту 
підприємницької діяльності на тему курсового проєкту.  

Конкурентний аналіз може бути проведений у межах діагностики як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища без виділення у окремий підпункт.  

Обсяг третього розділу має становити 15-20 сторінок.  
• Четвертий розділ курсового проєкту має бути присвячений 

розробці стратегічного портфеля суб’єкту підприємницької діяльності з 
виокремленням, поглибленням та деталізацією конкретної стратегії відповідно 
до обраної теми курсового проєкту. Іншими словами, в цьому пункті потрібно 
забезпечити взаємозв’язок між загальною (базовою) стратегією суб’єкту 
підприємницької діяльності із стратегією – об’єктом розробки, яка визначена в 
темі курсового проєкту.  
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Підпункт перший четвертого пункту плану: Формування основного 
стратегічного набору і стратегічних альтернатив.  

Спочатку слід уточнити місію суб’єкту підприємницької діяльності та її 
складові елементи, якщо за результатами стратегічного аналізу це є необхідним 
або доцільним. Відповідно, коригування потребуватиме генеральна мета 
суб’єкту підприємницької діяльності, яка також підлягатиме декомпозиції через 
побудову дерева цілей, проблем та рішень.  

В основі формування стратегічних альтернатив та вибору перспективних 
стратегій суб’єкту підприємницької діяльності та його СБО має бути 
застосування матричного інструментарію. Сформований стратегічний портфель 
підприємства може бути представлений у формі піраміди стратегій (по А.А. 
Томпсону і Дж. Стрікленду) або у вигляді стратегічного куба. Тобто стратегія 
обирається у такому порядку: базова з визначенням з альтернативної, ділові (за 
умови декількох СБО), функціональна. Особлива увага приділяється тому 
рівню стратегії, яка пов’язана з обраною темою курсового проєкту. Проте 
незважаючи на тему, необхідно дотримуватися ієрархії.  

При застосуванні матричних методів важливо обґрунтовувати та 
підкріпляти розрахунками вибір стратегічної позиції.  

Підпункт другий четвертого пункту плану: Розробка і оцінка 
стратегічного плану за основними (-им) показниками (-ом).  

Стратегічне планування повинне бути проведене за обраною темою з 
використанням методу «стратегічного розриву».  

Метод «стратегічного розриву» інакше називається «Полем 
стратегічних рішень», які можуть прийняти керівники для того, щоб втілити 
наявні тенденції (це нижня межа поляни) в необхідному напрямі з метою 
досягнення необхідних параметрів розвитку суб’єкту підприємницької 
діяльності (верхня межа стратегічної поляни).  

Оцінку характеру стратегічного портфеля суб’єкту підприємницької 
діяльності слід провести з використанням методу SPACE.  

За бажанням і вибором студента при стратегічному плануванні можуть 
бути використані й інші методи (з обов’язковим обґрунтуванням особливостей і 
доцільності їх застосування). Обсяг четвертого розділу має становити 15-20 

сторінок.  
Висновки та пропозиції. У завершальній частині курсового проєкту 

логічно та послідовно висловлюються теоретичні і практичні висновки та 
пропозиції, до яких прийшов студент в результаті проведеного дослідження. 
Вони повинні бути короткими і чіткими, такими, що дають повне уявлення про 
зміст, значущість, обґрунтованість і ефективність розробок. Пишуться вони у 
тезовій формі (можна за пунктами) і повинні відображати основні висновки з 
теорії питання, за проведеним аналізом та щодо запропонованого варіанту 
стратегічних рішень по конкретному об'єкту дослідження.  

Обсяг висновку не повинен перевищувати 3 - 4 -х сторінок.  



 

15 

Після висновків формується список використаних джерел. Список 
використаних джерел складає одну з істотних частин роботи і відбиває 
самостійну творчу роботу студента.  

Якщо автор робить посилання на які-небудь запозичені факти чи цитує 
роботи інших авторів, то він має обов’язково вказати звідки узяті наведені 
матеріали. Таким чином, не слід включати в бібліографічний список ті роботи, 
на які немає посилань у тексті курсового проєкту та які фактично не були 
використані.  

Додатки. Допоміжні чи додаткові матеріали, що переобтяжують текст 
курсової роботи, поміщають у додатках, які оформлюються згідно з правилами. 
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Додаток А 

 

Харківський національний університет будівництва і архітектури 

 

Кафедра економіки та бізнесу 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ 

 

 

з навчальної дисципліни «Бізнес-стратегії підприємницької діяльності» 

на тему: «Розробка бізнес-стратегії» 

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу _________________ групи 

Керівник ____________________________________ 

 

Національна шкала _____________________________ 

 

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS ________ 

 

 

 

Члени комісії ________________ _________________________.____ 

 (Підпис)           (прізвище та ініціали) 
________________ _________________________.____ 

(Підпис)         (прізвище та ініціали) 

________________ _________________________.____ 

(Підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

 

 

м Харків 20_ рік 
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Додаток Б 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ 

з дисципліни «Бізнес-стратегія підприємницької діяльності» 

 

1 Розробка стратегічного набору в умовах невизначеності.  
2 Сучасні моделі та методи стратегічного планування.  

3 Стратегічне планування – як основа стратегічного управління. 
4 Розробка стратегії антикризового управління. 
5 Конкурентна стратегія. 
6 Розробка стратегічних альтернатив для багатопрофільних 

підприємств. 

7 Формування цінової стратегії. 
8 Стратегія беззбитковості діяльності підприємства в умовах санації.  
9 Розробка стратегії мотивації та стимулювання персоналу.  
10 Формування стратегії диверсифікації в умовах мінливості ринку.  

11 Формування фінансової стратегії.  
12 Розробка операційної стратегії в умовах конкуренції.  
13 Стратегія взаємодії суб’єкта підприємницької діяльності з 

зовнішнім середовищем. 
14 Стратегія освоєння нового виробництва, як складова інноваційної 

діяльності.  
15 Розробка стратегії освоєння нового товару (робіт, послуг).  
16 Інноваційні стратегії — основа формування ефективної 

конкурентної позиції. 
17 Розробка стратегії матеріально-технічного забезпечення 

виробництва в умовах розвитку. 
18 Формування стратегії збуту товару в умовах розвитку ринку.  

19 Розробка стратегії управління якістю.  
20 Формування стратегії управління товарооборотом, як основа 

збутової політики. 
21 Сучасні методи стратегічної діагностики, як основа прийняття 

стратегічних рішень.  
22 Застосування SWOT — аналізу як основного елементу стратегічної 

діагностики. 
23 Оцінка ефективності формування та реалізації інвестиційних 

стратегій.  
24 Розробка функціональних стратегій, проблеми їх взаємодії.  
25 Формування комплексної стратегії в умовах динамічного розвитку 

ринку.  

26 Стратегія освоєння нового ринку, як складова розвитку суб’єкту 
підприємницької діяльності. 
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27 Оцінка стратегічної позиції на сучасних ринках.  

28  Дослідження стратегічної поведінки в умовах сучасного ринку. 
29 Стратегічна поведінка на фондових ринках. 

30 Інвестиційна портфельна стратегія. 
31  Стратегія управління витратами в умовах кризи.  

32 Аналіз стратегічних зон господарювання в умовах глобалізації. 
33 Розробка стратегічних альтернатив діяльності, як основа 

управлінського рішення. 
34  Формування портфеля стратегічних альтернатив в умовах 

розвитку. 
35 Застосування матричних методів стратегічного аналізу. 
36 Оцінка базових конкурентних стратегій. 

37 Стратегічний аналіз конкурентних переваг.  

38  Методи та принципи формування корпоративних стратегій. 

39 Розробка маркетингових стратегії підприємства в умовах 
конкуренції. 
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