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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: 

Стратегічний аналіз є дисципліною вибіркової складової навчального плану. Дана дисципліна формує 

професійні компетентності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Як вибіркова 

складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну освітню траєкторію. 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі отримують знання та навички, зокрема щодо теоретичних 

засад стратегічного аналізу; використання методичного інструментарію для дослідження внутрішнього та 

зовнішнього середовищ підприємства з метою підготовки інформації для прийняття стратегічних 

управлінських рішень. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Здобувачі мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу здобувачів, виконання 

есе. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

 

 
Кількість кредитів 

 

Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 

Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

здобувача 

4 120 3,3 6,7 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні 20 

Самостійна робота 80 

Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни «Концепції стратегічного аналізу» 
Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4067 
Кількість аудиторних занять: 40 год.  
Дні занять: за розкладом 

Консультації: за розкладом 

Назва кафедри: 
Мова викладання: 

обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

українська 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-bukhgalterskogo-obliku/redchenko-kostjantin-
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Дидактична карта дисципліни 

 

 

 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу  

 
Вид 

навчальної 

діяльності 

 

 

 
Форми і методи навчання 

 

 

Оцінювання 

роботи, бали 

 

 
Тиждень 

семестру 

Деталі  

 
Кількість 

годин 

проведення 

(за 
тимчасовим 

розкладом, за 
постійним 

розкладом) 

Тема 1. Сучасна парадигма стратегічного аналізу. 

Завдання для СРС. 

1. Сучасні концепції управління. 
2. Роль стратегічного аналізу в управлінні 

підприємством. 

3. Проблеми розвитку стратегічного аналізу. 
4. Характеристика основних етапів стратегічного 

управління. 

5. Характеристика інформаційного забезпечення 

стратегічного аналізу. 

1-й За розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

1,5 

2-й за розкладом 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 

обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

2-й  10 самостійна 

робота 
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 
вирішення ситуаційних 

завдань 

4,5 

Тема 2. Стратегічний аналіз внутрішнього і 
зовнішнього середовищ підприємства 

Завдання для СРС. 

1. Підходи та методи аналізу внутрішнього 

середовища. 

2. Характеристика інструментів комплексної 

оцінки зовнішнього і внутрішнього середовищ 

підприємства. 

3. Суть та характеристика аналізу конкурентного 

середовища. 

4. Збалансована система показників як інструмент 

управління підприємством. 

5. Суть бенчмаркінгу та його характеристика. 

6. Модель п'яти факторів конкуренції і її розвиток 

у сучасних умовах. 

1-й 

2-й 

за розкладом 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

3 

2-й 

3-й 

за розкладом 4 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

2-й 

3-й 

 10 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

вирішення ситуаційних 

завдань 

4,5 

Тема 3. Місія, цілі та стратегія підприємства. 

Завдання для СРС. 

1. Характеристика та класифікація стратегій. 
2. Характеристика основних етапів 
стратегічного управління. 

3. Характеристика тактичних і стратегічних цілей. 

4. Види цілей та їх характеристика. 

5. Зміст і структура стратегічного плану. 

3-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

1,5 

3-й за розкладом 2 практичне 

заняття 
Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 

обговорення ситуаційного 
завдання 

1,5 

3-й  10 самостійна 

робота 
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

4,5 



     вирішення ситуаційних 
завдань 

 

Тема 4. Аналітичне забезпечення формування 

виробничої стратегії. 

Завдання для СРС. 

1. Суть та характеристика стратегічних зон 

господарювання. 

2. Ланцюг цінностей як інструмент 

стратегічного аналізу 

3. Застосування матричних методів у 

стратегічному аналізі. 

4. Характеристика моделі SHELL/DPM. 

5. Характеристика основних елементів 

виробничої стратегії. 

6. Основні етапи прогнозування обсягів 

виробництва. 

4-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

1,5 

4-й за розкладом 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 
обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

4-й  10 самостійна 
робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

вирішення ситуаційних 

завдань 

4,5 

Тема 5. Аналітичне забезпечення формування 
фінансової стратегії. 

Завдання для СРС. 

1. Характеристика основних методик розробки 
фінансової стратегії. 
2. Методика розробки фінансової стратегії за І. 

Бланком. 

3. Процедури розробки фінансової стратегії. 
4. Методи прогнозування фінансових показників. 

5. Основні етапи прогнозування показників 

фінансової звітності. 

6. Характеристика методів екстраполяції. 

7. Суть та характеристика методів моделювання. 

8. Суть та характеристика методів експертних 

оцінок. 

5-й 

6-й 
за розкладом 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 

опитування здобувачів 
3 

5-й 

6-й 
за розкладом 4 практичне 

заняття 
Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання 

3 

5-й 

6-й 

 10 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

вирішення та обговорення 

ситуаційного завдання 

4,5 

Тема 6. Стратегічний аналіз структури капіталу 

підприємства. 

Завдання для СРС. 

1. Характеристика методичних підходів до 
оптимізації структури капіталу. 

2. Різновиди політики фінансування активів 

підприємства. 

3. Суть методики оцінки вартості капіталу. 

4. Суть та характеристика фінансової 

структури капіталу. 

7-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

1,5 

7-й за розкладом 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 

обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

7-й  10 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

вирішення ситуаційних 

завдань 

4,5 

Тема 7. Стратегічний аналіз портфеля бізнесів. 
Завдання для СРС. 

8-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

1,5 



1. Суть та характеристика стратегічних зон 
господарювання. 

2. Ланцюг цінностей як інструмент 

стратегічного аналізу. 

3. Застосування матричних методів у 

стратегічному аналізі. 

4. Характеристика моделі SHELL/DPM. 

5. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля. 

8-й за розкладом 2 практичне 
заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 

обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

8-й  10 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

вирішення ситуаційних 
завдань 

4,5 

Тема 8. Сучасні моделі стратегічних управлінських 

рішень. 

Завдання для СРС. 

1. Сутність стратегічних управлінських рішень 

та їх характерні риси. 

2. Характеристика процесу прийняття 

стратегічних управлінських рішень. 

3. Характеристика моделей стратегічних 

управлінських рішень. 

9-й за додатковим 
розкладом 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 
опитування здобувачів 

1,5 

9-й за розкладом  2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, вирішення та 

обговорення ситуаційного 

завдання 

1,5 

9-й  10 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тестування, 

вирішення ситуаційних 
завдань 

4,5 

Контрольна робота 1 10-й    Самостійна письмова робота 
рубіжного контролю 

20 

Виконання есе та презентація проведених 
досліджень 

10-й     14 

Разом   120   100 

 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі есе. 

Метою підготовки есе є розширення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок 

аналітичної роботи з певної теми на основі самостійного узагальнення зібраного матеріалу. Есе є результатом 

самостійного дослідження з обраної теми. При виконанні есе здобувач вищої освіти повинен показати вміння 

користуватися нормативними документами, літературними джерелами, узагальнювати матеріали, 

формулювати обґрунтовані висновки і пропозиції. 

 

Тематика есе 

1. Стратегічний аналіз, його завдання та сфери застосування. 
2. Класифікація стратегій та їх характеристика. 

3. Методичні основи стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства 

4. Методи та інструменти стратегічного аналізу. 

5. Формування стратегічного плану підприємства. 

6. Використання аналітичних методів стратегічного аналізу в різних видах прогнозу. 

7. Характеристика матриці Бостонської консалтингової групи. 

8. Інформаційне забезпечення аналітичних оцінок відповідно до стратегії розвитку підприємства. 

9. Стратегічний аналіз конкурентів підприємства. 

10. Портфельний аналіз у контексті прийняття ефективних управлінських рішень. 

11. Стратегічне прогнозування збуту продукції. 

12. Методи стратегічної оцінки виробничої діяльності підприємства. 

13. Прогнозування обсягів виробництва та його зв’язок зі стратегією підприємства. 

14. Розробка фінансової стратегії. 

15. Стратегічна політики структури капіталу. 

16. Стратегічна оцінка фінансового левериджу. 

17. Стратегічний аналіз структури капіталу і фінансового ризику. 

18. Оцінка оптимальної структури капіталу. 

19. Стратегічний аналіз ділової активності підприємства. 

20. Прогнозоване моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства. 

21. Прогнозування показників фінансової звітності на основі методу процента від продажу. 

22. Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності. 

23. Використання результатів аналізу фінансового стану підприємства для стратегічних оцінок. 

24. Визначення фінансових потреб підприємства та їх зв’язок зі стратегією його розвитку. 

25. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. 

26. Стратегія фінансового розвитку і вибір інвестиційної політики. 

27. Методика SWOT та PEST-аналізу діяльності підприємства. 

28. Переваги і недоліки методики SWOT-аналізу. 

29. Стратегічний аналіз внутрішнього середовища підприємства. 

30. Методика аналізу досягнутих результатів діяльності підприємства. 
31. Методика аналізу зовнішнього середовища підприємства. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Комп’ютери, мультимедійний проектор, ноутбук, екран проекційний, дошка аудиторна, трибуна, 

програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна система 

Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer. 

 

Політика курсу 
 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 



лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий 
Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за видами: 

 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

 

 

 

 

 
ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекційних заняттях, у т.ч. 1,5 бала за кожне заняття 

- присутність та участь в експрес-опитуваннях на 

заняттях 
1,5 бала за кожне заняття 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- усне опитування максимум 1 бал за кожне заняття 

- вирішення завдань на заняттях 
максимум 
заняття 

0,5 бала за кожне 

Навчально-дослідна робота, у т.ч.:  

- виконання есе та презентація проведених досліджень максимальна оцінка – 14 балів 

Самостійна робота, у т.ч.:  

- самостійне вирішення завдань за темами максимум 3 бали за кожну тему 

- тестування за кожною темою максимальна оцінка – 1,5 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 20 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових заходах (конкурсах) та 

презентація результатів науково-дослідних робіт 

тощо. 

до 10 балів (згідно з рішенням 

кафедри) 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 
вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 
Оцінювання есе проводиться за умови виконання наступних вимог: - попереднє оцінювання есе 

викладачем - максимальна оцінка – 8 балів; - презентація проведених досліджень за темою есе – максимальна 

оцінка – 6 балів. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контролю знань здобувачів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

 
Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
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7,5 10,5 7,5 7,5 20 10,5 7,5 7,5 7,5 14 100 

 
Т1, Т2 ... Т8 – теми занять; КР1 - порядковий номер контрольної роботи 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівні компетентності Оцінки 

 

 

 

 

 
90-100 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні 

рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення 

дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів 

діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 

проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в 

дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що 

розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє 
невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань. 

 
Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в силабусі навчальної 

дисципліни. Власні пропозиції здобувача в 

оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати 

знання, які він отримав при вивчені інших 

дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивченні питань, 

що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

 

 

 

 

 
 

Відмінно (А) 

 

 
 

82-89 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 

та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

 

Достатній 

Забезпечує здобувачу самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивченні 

дисципліни. 

 

 

 
Добре (В) 

 

 

 
74-81 

Здобувач загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

 

Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають 

утруднення. 

 

 

 

Добре (С) 

 

 
64-73 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

 
Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень дисципліни. 

 

 
Задовільно (D) 

 

 
60-63 

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. 

З використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

 
 

Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни. 

 

 

Задовільно (Е) 



 



Додаток до силабусу (обов'язковий) 

Рекомендовані джерела інформації на 2022 - 2023 навчальний рік 

 

Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; інформаційні ресурси в Інтернеті) 
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тегічного аналізу 
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