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Рівні. Зміст завдання. Критерії оцінювання 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання 

Зміст завдань: 
1.  До головних проблем в стратегічному управлінні підприємства, що стоять перед менеджерами, не 

відносяться: 
а) несприятливі умови зовнішнього середовища; 

б) недоліки у внутрішньому середовищі підприємства; 

в) відсутність перспективного бачення; 

г) високі темпи інфляції в країні базування. 

 

2.  Проблемою №1 для будь-якого підприємства, що діє в умовах ринку, є: 
а) знищення конкурентів; 

б) виживання и забезпечення безперервного розвитку; 

в) задоволення запитів споживачів; 

г) робота на “межі фола” у правовому полі. 

 

3.  Відповідно до закону, сформованого Р. Ешбі, система управління повинна мати в своєму арсеналі: 

а) більшу різноманітність реакцій, ніж можливу їх кількість і складність, що відбуваються в середовищі; 

б) не меншу різноманітність реакцій, ніж можливу їх кількість і складність, що відбуваються в середовищі;  

в) однакову кількість реакцій і їх кількість та складність, що відбуваються в середовищі. 

 

4.  Таксономія – це наука про класифікації: 
а) стратегій підприємства; 

б) зовнішніх загроз; 

в) об’єктів, явищ;  

г) внутрішнього середовища підприємства. 

 

5.  Стратегічне управління – це управління в соціально-економічних системах, в котрих виділяється три 

сторони: 

а) модульна; елементна; процесна; 

б) елементна; корпоративна; активна; 

в) блочна; функціональна; процесна; 

г) комплексна; процесна; модульна. 

 

6.  Логічна модель механізму стратегічного управління, як правило, може бути представлена в вигляді 

моделі: 

а) одновимірної; 

б) двовимірної; 

в) трьохвимірної;  

г) більш складної. 

 

 

7.  Виділить характеристики, що відображаються на осях при побудуванні моделі механізму стратегічного 

управління: 
а) аналіз ситуації і виявленні проблем; види стратегій, що функціонують на підприємстві; контроль і оцінка 

результатів; 

б) елементи механізму управління; етапи процесу управління; види діяльності, що виконуються на 

підприємстві; 

в) планування діяльності по досягненню цілей; види діяльності, що виконуються на підприємстві; 

г) види діяльності, що виконуються на підприємстві. 

 

 

8.  Підприємство з точки зору стратегічного управління є системою: 

а) закритою; 

б) комплексною; 

в) відкритою; 

г)  взаємопов’язаною. 

 

9.  Виділіть групу домінантних понять, що визначають зв’язок основних понять стратегічного управління: 

а)  потенціал організації; конкурентоспроможність; стратегія; 

б) адаптивність; стратегія; стійкість 

в) стратегія; стійкість; конкурентні переваги. 

г) конкурентоспроможність; рівновага. 

 



10.  Стратегія являє собою : 

а) здатність вести успішну конкурентну боротьбу; 

б) систему управлінських рішень; 

в) здатність визначення "слабкої ланки" в потенціалі підприємства. 

 

Критерії оцінювання: 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо студентом вказана вірна відповідь.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється _1_ бал 

Другий рівень – завдання з короткою відповіддю 

Зміст завдань: 

1. Стратегічне управління –  

2. Формулювання стратегій –  

3. Конкуренція –  

4. Маркетингова стратегія –  

5. Формулювання стратегій –  

6.  Інформація - 

Критерії оцінювання: 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, 

тлумачення, короткі коментарі.  

За кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали 

Третій рівень (завдання 1 та 2) – теоретичне завдання 

Зміст завдань:  
1. Опишіть поняття «стратегія підприємства». 

2. Опишіть стратегічні рішення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття 

 Критерії оцінювання: 

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те 

чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

За правильно виконане завдання виставляється 4 балів 

Третій рівень (завдання 2 та 3) – практичне завдання 

Зміст завдань:  
1. Висвітліть умови реалізації стратегії, пов’язані з управлінською структурою, організаційною культурою та 

персоналом підприємства. 

2. Охарактеризуйте поняття «стратегічний потенціал підприємства».  

 

3. Критерії оцінювання: 

Розв’язати задачу, пояснити одержані результати, записати формули, розрахунки та одиниці виміру.  

За правильно виконане завдання виставляється 10  балів 

РАЗОМ: 50 балів 
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