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Вступ 

  

Основна мета курсової  роботи з дисципліни “Стратегічне управління 

підприємствами сфери послуг” – узагальнення набутих студентами 

теоретичних знань та формування практичних рекомендацій щодо створення 

механізму стратегічного управління підприємствами сфери послуг в контексті 

забезпечення їх інноваційного розвитку. 

У процесі  виконання даної роботи студенти набувають навиків 

практичного застосування вітчизняних і зарубіжних методів стратегічного 

управління та прийняття управлінських рішень стосовно формування основних 

шляхів інноваційного розвитку підприємства. 

 

1. Загальні положення виконання курсової роботи 

 

Виконання курсової роботи з дисципліни „Стратегічне управління 

підприємствами сфери послуг ” є складовою частиною підготовки магістрів 

спеціальності 241“Готельно-ресторанна справа”. 

Основні дослідження проведені в курсовій роботі можуть бути використані 

у магістерській роботі. 

Основними етапами виконання курсової роботи є: 

- вибір об’єкта  дослідження; 

- підготовка інформаційної бази; 

- обробка фактичного та статистичного матеріалу; 

- формування змісту курсової роботи; 

- оформлення роботи; 

- подання та захист курсової роботи. 

Курсова робота повинна поєднувати теоретичні положення та практичні 

рекомендації стосовно стратегічного управління підприємством готельно-

ресторанного бізнесу, що обрано за базу дослідження.  

В роботі не допускається плагіат, на усі запозичені твердження та 

використані матеріали слід зробити посилання та відобразити їх у 

використаних джерелах. Зміст роботи повинен бути викладений літературною 

мовою з використанням загальноприйнятих скорочень. 

Курсова робота виконується на листках формату А-4, через 1,5 інтервал (з 

висотою знаків не менше 1,4 мм), з полями: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 

мм, праве - 10 мм. Загальний обсяг курсової роботи не менше 35-40 сторінок 

друкованого тексту. 



5 
 

Виконання курсової роботи сприяє розвитку наукових досліджень магістра 

та формування навиків стратегічного управління в обраній галузі. 

 

2. Вибір об’єкта  дослідження 

 

Об’єкт дослідження курсової роботи має співпадати з об’єктом  

дослідження за обраною тематикою магістерської роботи. Це полегшує 

написання кваліфікаційної роботи магістра і дозволяє використати у її змісті 

проведений аналіз та обґрунтування напрямів стратегічного розвитку 

конкретного підприємства готельно-ресторанного комплексу. 

Об’єкт дослідження обирається індивідуально і узгоджується з 

викладачем. 

 

3. Структура курсової роботи 

 

Курсова робота має містити: 

1. Титульну сторінку (зразок оформлення подано у додатку А). 

2. Завдання для виконання курсової роботи (видається викладачем). 

3. Зміст, у якому всім зазначеним пунктам відповідають сторінки на яких 

вони розміщені. Структура змісту для усіх магістрів є однаковою (див. додаток 

Б), різниться лише вказаним об’єктом дослідження. 

4. Вступ, де стисло визначається актуальність стратегічного управління 

підприємством, вказується мета, предмет, завдання, дається коротка 

характеристика об’єкта  дослідження, основні методи та інформаційно-

аналітична база дослідження (загальний обсяг – 2-3 сторінки). 

5. Основна частина, що складається з 3 розділів, кожен з яких містить 

окремі підпункти (додаток Б), і виконується на базі аналізу можливостей 

стратегічного розвитку об’єкта дослідження та узгодження його ключових 

стратегій із загальнокорпоративною стратегією розвитку. 

6. Висновки, в яких розкривається суть прийнятих управлінських рішень 

стосовно сформованої стратегії розвитку підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу та механізм її оцінки й корекції в залежності від змін оточуючого 

середовища. Обсяг висновків не більше 3-5сторінок. 

7. Список використаних джерел. В кінці списку друкованих джерел, 

розміщених в алфавітному порядку, подають адреси Web- сторінок. До списку 

включають нормативно правову, наукову, методичну, навчальну літературу, 

яку магістри опрацьовували і вивчали у процесі виконання даної курсової 

роботи. 
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8. Додатки (за необхідності), які можуть містити матеріали, що 

становлять базу аналітичних досліджень, розробок і рекомендацій (таблиці 

вихідних даних, схеми, рисунки, методики тощо). 

 

4.  Підготовка інформаційної бази дослідження 

 

Курсова робота має ґрунтуватися на законодавчих, нормативно-правових 

документах, науково-методичній та спеціальній літературі, при цьому 

найвагомішу роль відіграє збирання інформації безпосередньо по об’єкту  

дослідження. В системі стратегічного управління база даних повинна бути 

представлена за тривалий період часу для того, щоб виявити відповідні 

тенденції розвитку.  

В курсовій роботі достатньо обмежитися останніми трьома роками, 

включаючи фактичні дані поточного року. 

 

5. Вимоги до написання  основної частини курсової роботи 

 

У першому розділі курсової роботи необхідно провести: 

1.1.Оцінку внутрішнього та  зовнішнього середовища організації. 

Рекомендується проводити діагностику внутрішнього середовища 

(потенціалу) на основі порівняння фактичного стану використання складових 

потенціалу із стратегічними цілями на майбутнє. Основними складовими 

елементами потенціалу підприємства є : 

- виробничий потенціал: 

- фінансовий потенціал; 

- кадровий потенціал; 

- організаційний потенціал; 

- управлінський потенціал; 

- маркетинговий потенціал. 

Після аналізу необхідно визначити рівень стратегічної прогалини, тобто 

«розриву» між наявним та бажаним (стратегічним) потенціалом підприємства і 

сформулювати основні дії, які повинні забезпечити досягнення стратегічних 

цілей. Необхідно також визначити сильні та слабкі сторони потенціалу 

підприємства. 

До зовнішнього середовища відносять фактори впливу макросередовища 

та безпосереднього оточення (споживачі, конкуренти, постачальники, 

товарозамінники, ринок робочої сили). Визначення характеру впливу факторів 

зовнішнього середовища необхідно проводити за минулий період, обов’язково  
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зафіксувати і порівняти з фактичними даними за поточний рік і навести 

прогнозні дані на майбутній період. 

Оцінка факторів макросередовища може бути проведена на основі PEST-

аналізу щодо визначення змін показників чотирьох елементів 

макросередовища: 

- політико правові фактори; 

- економічні; 

- соціокультурні; 

- науково-технічні. 

Інформаційною базою оцінки макросередовища є офіційна інформація 

Державної служби статистики України; інформація, яка надається Кабінетом 

Міністрів України, Національним банком України, відповідними структурами 

Верховної ради та інших офіційних джерел. 

Основні тенденції змін по споживачах, постачальниках, конкурентах, якщо 

необхідно подати також аналіз впливу факторів товарів-замінників і ринку 

робочої сили. 

Стратегічний аналіз безпосереднього середовища необхідно виконати в 

ілюстративній формі, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, які характеризують 

відповідний стан минулого періоду, поточного часу та прогнозна оцінка на 

майбутній період. 

За результатами проведеного аналізу необхідно визначити прогнозну 

оцінку попиту на відповідних ринках, оцінити сильні та слабкі позиції 

конкурентів, загрози та можливості з боку постачальників та товарів-

замінників та відповідного спектру послуг. 

1.2. Складання стратегічного балансу, SWОТ-аналіз. 

Матриця SWОТ-аналізу повинна містити кількісну і якісну оцінку всіх 

параметрів впливу внутрішнього (потенціал організації) та зовнішнього 

середовища з позицій: 

1. Вплив зовнішнього середовища: 

- можливості; 

- загрози. 

2. Влив внутрішнього середовища: 

- сильні сторони;  

- слабкі сторони. 

Сформувати: 

- цілі та дії на полі сильні сторони + можливості; 

- цілі та дії на полі слабкі сторони + можливості; 

- цілі та дії на полі сильні сторони + загрози; 
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- цілі та дії на полі слабкі сторони + загрози. 

Для обґрунтування стратегічного вибору результати SWОТ-аналізу 

повинні мати конкретний характер, що і скільки, до якого часу потрібно 

зробити, щоб усунути слабкі сторони, мінімізувати загрози, наростити 

конкурентні переваги за рахунок можливостей та власних сильних сторін 

досліджуваного підприємства. 

1.3. Визначення місії та стратегічних цілей об’єкта дослідження, 

обґрунтування загальнокорпоративної стратегії підприємства. 

При визначені місії слід користуватися простими реченнями, які зрозумілі 

для будь-яких клієнтів, тому що місія –  це своєрідна текстова реклама, в якій 

сформульовано яку потребу задовольняє організація, хто «цільовий» споживач, 

чим кращі товари порівняно з товарами інших підприємств. В місії 

визначається особливість поведінки підприємства у задоволенні потреб 

споживача і ніколи не згадується про прибуток. Місія складається з 

довгострокового «бачення» (візії) того, що організація прагне робити, та з того, 

якою вона намагається стати. 

Стратегічні цілі повинні бути : 

- кількісно і якісно визначені (що, скільки, коли); 

- орієнтованими на успіх; 

- обґрунтованими; 

- не суперечними; 

- гнучкими. 

Для обґрунтування загальнокорпоративної стратегії необхідно визначити 

головні цілі досліджуваного підприємства, які передбачають рівень динаміки 

обсягів виробництва і реалізації по видах економічної діяльності, долю ринку, 

показники результативності економічної діяльності, основні напрями 

посилення конкурентних переваг з оцінкою вимірюваності рівня зниження 

витрат та зростання якості. 

Стратегічні цілі повинні відображати потреби підприємства з точки зору як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища. 

У курсовій роботі систему головних стратегічних цілей необхідно 

представити у вигляді «дерева цілей» (рис.1). Де 1, 2, 3, 4 - конкретні напрями 

досягнення основної мети досліджуваного підприємства. 
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Рис. 1 Схема «дерева цілей» 

 

Ієрархія цілей дає змогу визначити рівні відповідальності за досягнення 

різних цілей завдяки встановленню взаємозв’язку між ієрархічними рівнями 

організації та цілями. Цей взаємозв’язок допомагає в подальшому проектувати 

організаційну структуру управління, яка має відповідати стратегічним цілям 

досліджуваного підприємства. 

Обґрунтування загальнокорпоративної стратегії. 

Корпоративна стратегія – це довгострокова програма діяльності 

диверсифікованої організації, яка постійно піддається контролю, оцінюється та 

коригується в процесі її реалізації. 

Для формування корпоративної стратегії у курсовій роботі необхідно 

визначити: 

1. Основні види діяльності, основні товари і послуги. 

2. Географічний та цільовий сегмент ринку для визначених товарів та 

послуг. 

3. Динаміку темпів виробництва і реалізації основних товарів і послуг по 

видах бізнесу. 

4. Динаміку основних показників результативності кожного виду 

діяльності. 

5. Організаційну структуру управління обраного об’єкта дослідження та 

його відповідність стратегічним цілям. 

Коли розглядається фірма, що займається одним видом бізнесу, то її 

загальна стратегія розглядаєтеся як ділова стратегія, основні позиції цієї 
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стратегії аналогічні до корпоративної стратегії, але розглядається по одному 

конкретному виду діяльності. 

Як правило, у формування загальної стратегії включається відповідна 

модель конкурентної стратегії по кожному виду бізнесу. Необхідно також 

обґрунтувати тип конкурентної стратегії для обраного об’єкта дослідження. 

 

У другому розділі курсової роботи необхідно дати: 

2.1. Оцінку інноваційно-інвестиційного клімату та його вплив на 

розвиток підприємства в сучасному ринковому середовищі ведення 

бізнесу 

В цьому пункті курсової роботи провести оцінку інвестиційної 

привабливості країни, галузі та досліджуваного підприємства. 

Інвестиційна привабливість – це сукупність політичних, правових, 

економічних та соціальних умов, що сприяють інвестиційній діяльності 

вітчизняних та зарубіжних інвесторів у дану сферу, в готельно-ресторанну 

галузь. 

Основні чинники, що визначають інвестиційну привабливість: 

- політико-правове середовище; 

- економічне середовище; 

- ресурси, інфраструктура; 

- соціально-культурне середовище; 

- екологія. 

Оцінка інноваційно-інвестиційного клімату країни загалом і ризику 

інвестицій в її економіку здійснюється рейтинговими агентствами у вигляді 

міжнародних рейтингів. 

Для висвітлення даного питання доцільно проаналізувати показники 

інвестиційної привабливості та індикатори інноваційного розвитку України за 

три останні роки, включаючи поточний період, виявити позитивні та негативні 

тенденції інвестиційної привабливості на основі результатів міжнародних 

рейтингів, які щорічно подаються Світовим форумом у Давосі («Звіт про 

глобальну конкурентоспроможність»), Міжнародним інститутом менеджменту 

в Лозанні, Центром міжнародної конкурентоспроможності при Гарвардському 

університеті та іншими оцінками. 

2.2. Аналіз потенціалу та оцінка можливостей підприємства, 

визначення його стратегічних цілей. 

Використовуючи результати діагностики потенціалу підприємства, 

необхідно визначити інноваційну привабливість виробничих та маркетингових 

можливостей обраного об’єкта дослідження. 
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Виявлення можливості нововведень проводиться на базі оцінки рівня 

техніки, що використовується, рівня прогресивних технологічних процесів, 

використанням прогресивних видів сировини, тенденціями в показниках 

матеріаломісткості та енергомісткості, рівнем використанням виробничих 

потужностей, рівнем кооперації та централізації виробництва, рівнем творчого 

потенціалу персоналу, ефективністю системи управління, динамікою реалізації, 

рівнем оновлення асортименту та інші. Оцінка потенціалу може бути проведена 

за показниками виробничого потенціалу, фінансового, кадрового, 

організаційного, маркетингового, конкурентного. Фактичний рівень потенціалу 

порівнюється з бажаним і результати можуть бути представлені у вигляді 

матриці можливостей і загроз, сильних і слабких сторін.  

Враховуючи загальні стратегічні цілі, оцінку інноваційно-інвестиційного 

клімату країни та потенціалу досліджуваного підприємства необхідно 

визначити також напрями його інноваційних можливостей, а саме: 

- інновації в продукті; 

- інновації в технології; 

- інновації в організації виробництва; 

- інновації в ціновій політиці; 

- інновації в управлінні персоналом; 

-  інновації в системі управління якістю; 

- інновації в політиці просування; 

- інновації завоювання нових ринків; 

- нові підходи в диверсифікації виробництва і збуту; 

- інші. 

Кожен напрямок може мати кілька варіантів, які потрібно розкрити. 

Наприклад, розробка та реалізація нового товару може проводитися по 

таких варіантах: 

- нова модифікація традиційного товару (послуги); 

- нові товари чи послуги, які замінюють ті, які виготовлялися чи 

надавалися  раніше; 

- нові товари (продукція) чи послуги, що задовольняють існуючі потреби 

іншим способом; 

- принципово нові товари (продукція) чи послуги. 

В цілому, при розгляді ринкових можливостей розвитку І. Ансофф та 

Ф.Котлер виділяють чотири напрями розвитку ринкових можливостей: 

1. Глибоке впровадження на ринок, тобто розширення обсягу реалізації 

існуючим групам споживачів без зміни самого товару чи послуги за рахунок 
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зниження ціни, підвищення результативності реклами, розширення збутової 

мережі. 

2. Розширення меж
:
 ринку, тобто пошук нових ринків, нових груп 

споживачів для існуючого товару чи послуги. 

3. Розробка і реалізація нового товару (послуги), тобто пропонування 

нового товару існуючим групам споживачів на існуючих ринках. 

4. Диверсифікація виробництва і збуту, тобто пропонування нових 

товарів(послуг) на нових ринках, у тому числі перехід на виробництво товарів 

чи надання послуг, не пов’язаних з попередніми видами діяльності, 

проникнення в найбільш перспективні з комерційного погляду сфери 

діяльності. 

Визначення стратегічних цілей – це конкретизація обраних можливостей та 

узгодження головних цілей досліджуваного підприємства із його стратегічними 

цілями. 

На підставі попередньо виконаних етапів роботи необхідно сформулювати 

головну мету, наприклад, забезпечити українського споживача високоякісними, 

послугами готельного чи продукцією ресторанного господарства з 

використанням інноваційних технологій. 

Далі схема представлення цілей, аналогічна формуванню «дерева цілей», 

при цьому інноваційні цілі повинні бути узгодженні із стратегічними цілями 

об’єкта дослідження, перш за все, на долі ринку, по рівню рентабельності 

продукції та інших цілях. 

2.3. Формування стратегії  розвитку підприємства. 

Базуючись на загальній стратегії об’єкта дослідження, на виявлених його 

можливостях та цілях необхідно обґрунтувати стратегію, яка може реалізувати 

поставлені цілі з погляду на свої ринкові позиції та інноваційні можливості. 

Залежно від мети і позиції на ринку виділяють такі види стратегій: 

- стратегія наступу; 

- стратегія захисту; 

- імітаційна стратегія; 

- залежна стратегія;  

- традиційна стратегія: 

- стратегія «за нагодою» (стратегія «ніші»);  

- змішана стратегія. 

Для вибору певного виду стратегії доцільно скористатися матрицею, яка 

базується на певних критеріях (рис.2) 
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Рис. 2. Матриця вибору стратегії розвитку підприємства 

 

Стратегія повинна дати відповідь на питання яким шляхом ми досягнемо 

поставлених цілей. 

 

У третьому розділі курсової роботи  необхідно визначити: 

3.1. Основні шляхи досягнення цілей розвитку підприємства, 

обгрунтування та вибір інноваційного проекту. 

Обрана стратегія повинна бути реалізована. Для цього необхідно оцінити 

всі ресурсні та організаційні можливості реалізації стратегії. 

На цьому етапі курсової роботи необхідно визначити обсяги необхідних 

матеріально-технічних ресурсів, творчий потенціал колективу, необхідні 

організаційні зміни. Для вибору оптимальних шляхів реалізації стратегій 

розробляють альтернативні інноваційні проекти, спрямовані на розв’язання 

конкретних стратегічних завдань щодо розвитку досліджуваного підприємства. 

В даному пункті курсової роботи необхідно подати коротку 

характеристику обраного інноваційного проекту: 

1. Суть інновації. 

2. Ринки збуту. 

3. Споживачі. 

4. Динаміка попиту. 

5. Величина інвестицій. 

6. Джерела інвестування. 
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7. Терміни інвестування, графік інвестування. 

8. Характеристика та умови придбання ресурсів проекту: матеріали, 

технології, обладнання, підготовка персоналу, інші ресурси. 

3.2. Прогнозування грошових потоків та визначення показників 

ефективності обраного інноваційного проекту. 

На даному етапі необхідно здійснити прогноз грошових потоків по 

проекту, визначити чисту теперішню вартість, індекс прибутковості, період 

його окупності.  

Необхідно розкрити економічну та соціальну ефективність обраної 

стратегії, можливо виділити певні напрями покращення екологічного 

середовища, тобто оцінити ефективність даної стратегії комплексно, з 

врахуванням всіх факторів.  

У висновках викладається стислий перелік прийнятих рішень, основні 

результати дослідження та рекомендації щодо реалізації запронованого проекту 

розвитку підприємства досліджуваного підприємства готельно-ресторанної 

сфери. 

 

6. Захист курсової роботи 

 

За два тижні до початку екзаменаційної сесії виконану курсову роботу 

студент здає на перевірку. Курсова робота, яка має суттєві недоліки до захисту 

не допускається і повертається для повного або часткового доопрацювання 

відповідно до зауважень та рекомендацій викладача. Здобувач освітнього 

ступеня «магістр» повинен переробити роботу згідно із зауваженнями 

викладача і подати її на повторну перевірку разом із попереднім варіантом 

роботи або тими сторінками, які переробляються. 

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком публічно, 

перед комісією. Процедура захисту передбачає стислий виклад магістрантом 

головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів 

комісії. 

У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань 

досліджуваної проблеми, вміння вести дискусію, обґрунтовувати і відстоювати 

свою точку зору, чітко відповідати на поставлені питання. Остаточна оцінка 

(згідно Болонської  системи у балах, якій відповідають відмітки «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») вноситься у відомість та залікову 

книжку студента. 
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Додаток А 

 

Зразок оформлення титульної сторінки: 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний технічний університет 

імені Іваана Пулюя 

 

 

 

 

Кафедра управління інноваційною 

 діяльністю та сферою послуг 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни “Стратегічне управління розвитком підприємствами сфери 

послуг” на тему: «Розробка стратегії розвитку підприємства на прикладі  

(назва бази дослідження)»     

 

 

 

Виконав(ла): 

Студент(ка) групи БРм-51 

П.І.П. 

 

Перевірила: 

                                                                                      д.е.н., професор кафедри 

Малюта Л.Я. 

 

 

 

 

 

Тернопіль,     20___ 
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Додаток Б 

Зразок змісту курсової роботи 

 Вступ 

1. Загальна оцінка стратегічного управління на підприємстві (назва об’єкта 

дослідження). 

1.1. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства в 

галузевому та регіональному розрізах. 

1.2.  Складання стратегічного балансу – SWOT-аналіз. 

1.3. Визначення місії та стратегічних цілей, обґрунтування 

загальнокорпоративної стратегії підприємства. 

2. Аналіз та оцінка потенціалу досліджуваного підприємства (назва об’єкта 

дослідження). 

2.1. Оцінка інвестиційно-інноваційного клімату та його вплив на 

стратегічний розвиток підприємства в сучасному ринковому середовищі 

ведення бізнесу. 

2.2. Аналіз потенціалу та оцінка можливостей розвитку підприємства, 

визначення його стратегічних цілей. 

2.3. Формування стратегії розвитку підприємства. 

3. Основні шляхи досягнення цілей стратегічного розвитку підприємства. 

3.1.Обґрунтування вибору інноваційного проекту та шляхи реалізації 

обраної стратегії розвитку. 

3.2. Прогнозування грошових потоків та визначення показників 

ефективності обраного інноваційного проекту. 

Висновки і пропозиції 

Перелік використаних джерел  

Додатки 
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Перелік рекомендованої літератури 

  

1.  Андрушків Б.М. Основи менеджменту: методологічні положення та 

прикладні механізми / Б.М. Андрушків, О.Є.  Кузьмін. – Тернопіль: Лілея 2007. 

– 292 с. 

2. Андрушків Б.М. Проблеми теорії і практики менеджменту / Б.М.  

Андрушків, О. Вівчар, Л. Мельник. – Тернопіль: Терно-Граф, 2009. – 312с. 

3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. – М., 1992. – 421с. 

4. Василенко В.О. Стратегічне управління / В.О Василенко, Т.А. 

Ткаченко. – К., 2003. –234 с. 

5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, 

ефективність: [монографія] / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 2005. – 265с.  

6. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Телеш. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 343 с.  

7. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник / Марта Мальська, Ігор 

Пандяк; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. –К. : 

Центр учбової літератури, 2012. – 470 с.  

8. Ілляшенко С. М. Управління  інноваційним  розвитком: проблеми 

концепції, методи: [навч. посіб.] / С. М. Ілляшенко. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2003. – 278 с.  

9. Ілляшенко С. М. Формування ринку економічних інновацій: економічні 

основи управління: монографія / С. М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2008. – 278 с.  

10. Йохна М. А. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / М.А. Йохна, 

В. В. Стадник . – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 400 с. 

11. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент / Кіндрацька Г.І. – Львів, 

2006. – 211с. 

12. Майкл Портер. Стратегія конкуренції (методика аналізу). – Київ, 1998. 
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