
 

22 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  економіки та менеджменту, 

протокол  №6 від “29”  січня 2018 р. 

В.о. зав. кафедри _________  Комарницька Г.О.  

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

  

 

 

 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

6.030601 «Менеджмент» 
                          

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 
                                  

форма навчання: денна 

 

 

 

 
Розробник: 
 

Комарницька Г.О., к.е.н., в.о. завідувача 

кафедри економіки та менеджменту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2018 

 

 

 

 

 
 

КК К
АА А
ФФ Ф
ЕЕ Е
ДД Д
РР Р
АА А

   
ЕЕ Е
КК К
ОО О
НН Н
ОО О
ММ М
ІІ І
КК К
ИИ И

   
ТТ Т
АА А

   

ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ЕЕ Е
ДД Д
ЖЖ Ж
ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ТТ Т
УУ У

 



 

23 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РОЗДІЛ 2. ТЕСТИ 

РОЗДІЛ 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного управління. 

Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Концепція стратегічного управління. Пред-

мет та об’єкт стратегічного управління підприємством. Поняття «стратегія підприємства». Стратегічні рі-

шення на підприємствах та фактори впливу на їх прийняття. 

Ключові гіпотези стратегічного управління: випадковості; залежності від зовнішнього середовища; 

відповідності; стратегії, здібності та діяльності; багатоелементності; збалансованості. Задачі стратегічного 

управління. Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими науковими підходами до управління 

підприємствами. Моделі стратегічного управління. 

Імовірні вигоди від застосування стратегічного управління в практичній діяльності підприємств. 

Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств у ринкових умовах господарю-

вання. Досвід та проблеми використання теорії стратегічного управління в процесі розвитку українських 

підприємств в ринкових умовах господарювання. 

 

Тема 2. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства. 

Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління підприємством. Корпоратив-

ний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних рішень. 

Характерні риси стратегій підприємства. Загальна типологія стратегій за рівнями стратегічних рі-

шень. 

Стратегії підприємств різних галузей. Еталонні стратегії розвитку підприємства та стратегії його 

організаційного розвитку. 

Стратегії управління ресурсами підприємства (ресурсозабезпечення та ресурсозбереження) та осо-

бливості їх вибору. 

Виробнича стратегія підприємства та їх класифікація за: розвитком виробництва, використанням 

виробничого потенціалу, стадіями виробничої філософії тощо. Маркетингова стратегія підприємства та її 

субстратегії (ринкова, товарна, якості, ціни, просування, збуту). Стратегії управління персоналом. Страте-

гії наукових досліджень та розробок. 

Стратегії підприємств на іноземних ринках. 

 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії підприємства. 

Основні етапи стратегічного управління: стратегічне планування, стратегічний аналіз; стратегічний 

вибір; реалізація стратегії. 

Місія підприємства та правила її формулювання в процесі стратегічного управління підприємст-

вом. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Класифікація стратегічних 

цілей. Побудова дерева стратегічних цілей. Визначення факторів, що впливають на вибір стратегічних ці-

лей. Формування системи стратегічних цілей і завдань. 

Альтернативні підходи стратегічних шкіл до формування стратегії підприємства. Сутність та прин-
ципи планування стратегій. Структура стратегічного плану та моделі стратегічного планування. 

Тема 4. Стратегічне планування. 

Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства в 

умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації стратегічного планування у підпри-

ємстві. 

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Вибір місії та правила її 

формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз та кредо підп-

риємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери 
встановлення стратегічних цілей підприємства. 
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Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства. 
Сутність та об’єкти стратегічного аналізу в процесі прийняття стратегічних рішень. 

Специфіка загального, галузевого, операційного та внутрішнього середовища підприємства. Типи 

зовнішнього середовища підприємства: змінне або нестабільне; вороже; різноманітне; технічно складне. 

Фактори впливу на нестабільність зовнішнього середовища. 

Особливості стратегічного аналізу середовища підприємств виробничої та невиробничої сфер дія-

льності. Методи та моделі для проведення стратегічної діагностики середовища підприємства. 

Наукові підходи до визначення ступеня нестабільності зовнішнього середовища. Ризики ринкового 

середовища та їх роль у стратегічному управлінні підприємством. Методи та показники оцінювання ризи-

ків ринкового середовища підприємства. 

Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства. Особливості галузевого розвитку у часі. 

Модель життєвого циклу галузі. Визначення ключових факторів успіху (КФУ) підприємства залежно від 

специфіки галузевого середовиіца. 

Тема 6. Стратегічний потенціал підприємства та  

формування його конкурентних переваг. 

Поняття «стратегічний потенціал підприємства». Елементи стратегічного потенціалу підприємства 

та фактори впливу на його формування і розвиток. 

Методи та показники оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Розриви між стратегіч-

ними цілями та потенціалом підприємства. Особливості управління стратегічним потенціалом підприємств 

різних сфер економічної діяльності. 

Сутність, класифікація та основні характеристики конкурентних переваг підприємства. Ресурси та 

компетенції, як носії конкурентних переваг підприємства. Характеристика ключових компетенцій підпри-

ємства та методи їх ідентифікації. Основні способи (механізми) реконфігурації компетенцій підприємства. 

Організаційні здатності як необхідна база розвитку ресурсів та компетенцій підприємства. Рутини, 

їх місце в організаційних процесах та способи трансформації. 

Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства. Концепція ланцюга фор-

мування вартості (цінностей). Вплив змін у стратегічному потенціалі підприємства на розвиток та зміц-

нення його конкурентних переваг на ринку. 

Тема 7. Види стратегічного управління. 

Девіантний та превентивний характер системи управління. Системи управління в умовах стабіль-

ного, динамічного зовнішнього оточення та в умовах кризової ситуації. Поняття «сильних» і «слабких» 

сигналів зовнішнього середовища в процесі стратегічного управління підприємством. 

Ранжування управлінських завдань за ступенем терміновості рішення. Інформаційні компоненти 

системи стратегічного управління. 

Управління на засадах контролю, екстраполяції, передбачення змін. Управління на засадах гнучких 

екстрених рішень: управління шляхом реструктурування стратегічних завдань; управління за слабкими 

сигналами; управління в умовах стратегічних несподіванок. 

Застосування різновидів стратегічного управління підприємствами України та інших країн світу в 

ринкових умовах господарювання. 

Тема 8. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства. 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки. Сутність 

портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від галузевої привабливості та організаційної 

сили підприємства. 

Стратегічна позиція підприємства та стратегічні зони господарювання (СЗГ)-: поняття та характе-

ристика. Параметри, які характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ. Ключові фактори успі-

ху СЗГ: види та характеристика. 

Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною позицією підприємства. Визна-

чення реальної та потенційної ємності ринку. 

Привабливість СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та внутрішня) та синергізм СЗГ. Ви-

користання матриць «Бостонської консультаційної групи», «МакКінзі» та інших для оцінювання стратегіч-

ної позиції підприємства та визначення стратегічно перспективних для нього напрямів розвитку/ дій на ри-

нку. 
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Тема 9. Генерування стратегій та умови їх реалізації. 

Критерії вибору стратегічних альтернатив. Використання матричних моделей (І. Ансоффа, М. Пор-

тера та ін.) у процесі генерування стратегій підприємства. 

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. Мо-

тивація персоналу в процесі реалізації стратегії. 

Тема 10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві. 
Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства в ринкових умовах 

господарювання. Методи оцінювання обраних підприємством стратегій. Критерії та показники ефективно-

сті стратегій. 

Оцінювання доцільності впровадження стратегічних змін на підприємстві в процесі реалізації стра-

тегії. Суть стратегічних перетворень та визначення їх рівня: стратегія, що триває; рутинні стратегічні змі-

ни; обмежені зміни; радикальні стратегічні перетворення; зміна напрямку руху. Характеристика впливу 

різнорівневих стратегічних змін на підприємство. Масштаби стратегічних перетворень та особливості їх 

здійснення. 

Агенти змін, їх навички та основні завдання. Налагодження, зворотного зв’язку в процесі стратегі-

чного управління. Підготовка агентів змін середньої ланки. Шляхи подолання стереотипів, що загрожують 

змінам. Ментальні моделі агентів стратегічних змін. 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕСТИ 

Тести 

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 любого 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 відбувають-

ся 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;  

д) результатів моніторингу. 
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5. Стратегічне управління – це управління в соціально-економічних системах, в кот-

рих виділяється три сторони: 

а) модульна; елементна; процесна; 

б) елементна; корпоративна; активна; 

в) блочна; функціональна; процесна; 

г) комплексна; процесна; модульна; 

д) функціональна; процесна; елементна. 

6. Логічна модель механізму стратегічного управління, як правило, може бути пред-

ставлена в вигляді моделі: 

а) одновимірної; 

б) двовимірної; 

в) трьохвимірної;  

г) чотирьохвимірної;  

д) більш складної. 

7. Виділить характеристики, що відображаються на осях при побудуванні моделі ме-

ханізму 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 викону-

ються на підприємстві; 

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

ємстві; 

г) етапи процесу управління; аналіз ситуації і виявлення проблем. 

д) контроль і оцінка досягнутих результатів; 

е) види діяльності, що виконуються на підприємстві; 

8.Підприємство з точки зору стратегічного управління є системою: 

а) закритою; 

б) комплексною; 

в) відкритою; 

г) однопродуктовою;  

д) багатоланковою; 

е) взаємопов’язаною; 

ж) детермінованою; 

з) вірна відповідь в), г), ж). 

9. Виділіть групу домінантних понять, що визначають зв’язок основних понять стра-

тегічного управління: 

а) виживаємість; конкурентоспроможність; потенціал організації; 

б) потенціал організації; конкурентоспроможність; стратегія; 

в) адаптивність; стратегія; стійкість 

г) стратегія; стійкість; конкурентні переваги. 

д) конкурентоспроможність; рівновага;  

10. Стратегія являє собою : 

а) здатність вести успішну конкурентну боротьбу; 

б) систему управлінських рішень; 

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

11. За змістом стратегія підприємства це: 

а) наказ керівництва; 

б) модель дій, направлена на досягнення цілей підприємства; 

в) рішення, прийняті на зборах директорів або акціонерів; 

г) інструмент для ведення конкурентної боротьби. 

 

 



 

27 

 

 

 

12. Конкурентоспроможність підприємства поняття: 
а) абсолютне; 

б) відносне; 

в) комплексне. 

13. Що робить підприємство конкурентоспроможним? 

а) зв’язки керівництва з керівниками регіону (країни), іншими корпораціями, зі ЗМІ; 

б) вміння добиватися пільгових кредитів; 

в) ресурси (потенціал), продуктивне їх використання; 

г) завантаження потужностей підприємства на 100%. 

14. На етапах життєвого циклу товару (Ж Ц Т) слід вважати головним показником: 

а) рентабельність; 

б) час; 

в) максимальну продуктивність. 

15. В епоху масового виробництва завершилась розробка дієвих форм соціальної ор-

ганізації: 
а) незалежної держави; 

б) самостійних релігійних конфесії; 

в) дієвих профспілкових організацій; 

г) ділового підприємства;  

д) політичних партій. 

16. В світовій економіці період 1820 - 1900 рр. характеризувався як період: 
а) економічного зростання; 

б) стагфляції; 

в) промислового перевороту; 

г) гіперінфляції; 

д) застою; 

е) конкуренції 

17. Епоха масового збуту бере початок: 
а) в кінці XIX ст.; 

б) на початку XX ст.;  

в) в 30 - х роках XX ст.;  

г) в 50 - х роках XX ст.. 

18. Для епохи масового збуту характерні: 

а) втручання держави в справи вільного підприємництва; 

б) низька собівартість товарів та послуг; 

в) вдосконалення механізму масового виробництва; 

г) комплексна орієнтація маркетингу; 

д) згортання наукових досліджень; 

е) появлення великої кількості малих фірм-виробників. 

19. Постіндустріальна епоха берет початок: 
а) на початку XX ст.; 

б) в кінці XIX ст.; 

в) в 30- х роках XX ст.; 

г) в 50 - е роки XX ст. 

20. Для економіки постіндустріальної епохи характерні: 

а) інфантилізм;  

б) конформізм; 

в) консьюмеризм; 

г) фетишизм. 
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21. Існує 8 ключових просторів для формування стратегічних цілей підприємства. Які 

з наведених визначень не відносяться до цих ключових просторів? 

а) положення на ринку; 

б) інновації; 

в) забезпеченість ресурсами; 

г) якість ресурсів; 

д) прибутковість або дохідність; 

е) управлінські аспекти; 

ж) персонал; 

з) продуктивність; 

і) соціальна відповідальність. 

22. Загальними вимогами до формулювання стратегічних цілей підприємства є: 

а) лаконічність цілей;  

б) досяжність цілей; 

в) на підприємстві має бути сформульовано 2-3 стратегічних цілі; 

г) адаптивність цілей. 

23. Який з наведених елементів входить до складу місії? 

а) джерела постачання сировини; 

б) опис продукції (послуг), що пропонуються підприємством; 

в) характеристика конкурентів; 

д) методи розповсюдження товарів; 

е) зовнішній образ; 

ж) характеристика ринку (споживачів); 

з) правильні відповіді б), е), ж); 

і) правильні відповіді в), д), е). 

24. Які з цілей в галузі ціноутворення відносяться до стратегічних цілей, заснованих 

“на збуті”? 

а) максимальний прибуток; частка ринку; 

б) обсяги продажів; частка ринку;  

в) створення сприятливого клімату; стабільність; 

г) задовільний прибуток; обсяги продажів; 

д) стабільність; швидке повернення коштів. 

25. Які з цілей в галузі ціноутворення відносяться до стратегічних цілей, заснованих 

“на існуючому стані”? 

а) максимальний прибуток; частка ринку; 

б) обсяги продажів; частка ринку;  

в) створення сприятливого клімату; стабільність; 

г) задовільний прибуток; обсяги продажів; 

д) стабільність; швидке повернення коштів. 

26. Які з цілей в галузі ціноутворення відносяться до стратегічних цілей, заснованих 

“на прибутку”? 

а) максимальний прибуток; частка ринку; 

б) обсяги продажів; частка ринку;  

в) створення сприятливого клімату; стабільність; обсяги продажів; 

г) задовільний прибуток; максимальний прибуток; швидке повернення коштів; 

д) стабільність; швидке повернення коштів. 

27. Простий підхід визначення цілей підприємства передбачає: 
а) планування від досягнутого; 

б) формування „дерева цілей”; 

в) планування виходячи з орієнтації на показники конкурентів. 
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28. Баланс інтересів різних соціальних інститутів і груп осіб, що зацікавлені в функ-

ціонуванні підприємства відображається у вигляді: 
а) завдань захисної стратегії; 

б) місії і цілей; 

в) стратегічного плану; 

г) бенчмаркінга. 

29. З точки розу системного підходу системне сполучення елементів системи з загаль-

ною системною метою функціонування є передумовою для досягнення: 
а) максимально можливої прибутковості; 

б) максимально можливої синергії; 

в) мінімального ризику невизначеності. 

30. Під ідеалами підприємства розуміють: 
а) орієнтири, котрі суб’єкт господарювання не розраховує досягти в найближчому майбут-

ньому; 

б) результати діяльності, досягнуті в поточному періоді; 

в) результати діяльності підприємств-конкурентів. 

31. З точки зору економічної стратегії підприємство розглядається як система: 

а) закрита; динамічна; адаптивна; 

б) стохастична; комплексна; динамічна; детермінована; 

в) відкрита; однопродуктова; детермінована; 

г) стохастична; відкрита; динамічна; адаптивна. 

32. С позицій теорії систем, конкурентоспроможність підприємства може бути пред-

ставлена у вигляді: 

а) стійкості виробничо-господарської діяльності; 

б) передумов загальної стійкості функціонування підприємства; 

в) властивості виробничо-економічних систем змінювати траєкторію руху в процесі адап-

тації до впливу середовища; 

г) результату синхронного регулювання соціально-економічних факторів зовнішнього се-

редовища підприємства. 

33. Існують 4 етапи еволюції систем суспільного управління на основі: 

а) планування; інтерполяції; апріорного аналізу; гнучких рішень; 

б) контролю; екстраполяції; передбачення; гнучких рішень; 

в) передбачення; мотивації; екстраполяції; конкурентного аналізу. 

34. До системи довгострокового планування не мають відношення: 
а) цілі; 

б) бюджети; 

в) плани прибутків; 

г) програми; 

д) виконання підрозділами;  

е) стратегічний контроль; 

ж) оперативний контроль. 

35. До системи стратегічного планування не мають відношення: 
а) цілі; 

б) стратегія; 

в) плани прибутків; 

г) виконання за проектами; 

д) виконання підрозділами;  

е) стратегічний контроль; 

ж) оперативний контроль; 

з) завдання. 
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36. В яких випадках застосовується “аналіз розриву”? 

а) для оцінки порівняльних конкурентних позицій різних підприємств; 

б) для визначення відхилення фактичної траєкторії розвитку підприємства від передбачува-

ного відповідною стратегією; 

в) при аналізі ступеня виконання оперативних планів; 

г) Для зіставлення наявної кількості ресурсів з необхідною. 

37. Розрив між цілями і результатами, що досягаються, може бути ліквідований за ра-

хунок: 

а) еволюційного розвитку; 

б) якісного аналізу; 

в) диверсифікації; 

г) підвищення конкурентоспроможності; 

д) стратегії зниження витрат. 

38. В чому полягає принципова різниця довгострокового і стратегічного планування? 

а) в трактуванні майбутнього; 

б) в виборі моделі розвитку;  

в) стратегічне планування має більш віддалений плановий горизонт; 

г) поняття використовуються як синоніми. 

39. До видів внутрішньофірмового планування, що класифіковані в залежності від ча-

сової орієнтації, не відноситься: 

а) реактивне; 

б) інактивне;  

в) преактивне; 

г) інтерактивне; 

д) перспективне. 

40. Генетичний підхід характерний для наступної системи планування: 
а) інактивної;  

б) реактивної; 

в) преактивної; 

г) інтерактивної; 

д) перспективної. 

41. Інтерактивне планування має наступну особливість: 

а) використання принципу взаємодії; 

б) повернення до минулого;  

в) недопущення змін; 

г) прогнозування економічних результатів діяльності. 

42. В залежності від горизонту планування внутрішньофірмове планування класифі-

кується на: 

а) довгострокове; середньострокове; короткострокове; 

б) стратегічне; середньострокове; короткострокове;  

в) стратегічне; тактичне; оперативне.  

43. При аналізі розривів між цілями і досягнутими результатами в стратегічному уп-

равлінні перехід від існуючого потенціалу до цілей і задач підприємства можна здійснити 

за рахунок: 

а) підвищення конкурентоспроможності; 

б) в результаті аналізу діяльності; 

в) еволюційного розвитку;  

г) диверсифікації;  

д) стратегії зниження витрат. 
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44. “Крива досвіду” характеризує: 

а) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання масшта-

бів виробництва за рахунок економії на умовно-постійних витратах; 

б) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання обсягів 

виробництва на конкретному підприємстві; 

в) вплив стажу роботи персоналу підприємства на продуктивність праці; 

г) зростання прибутковості діяльності підприємства в залежності від виробничої потужнос-

ті і наявності основних засобів. 

45. „Ефект масштабу виробництва” характеризує: 

а) зростання прибутковості діяльності підприємства в залежності від виробничої потужнос-

ті і наявності основних засобів; 

б) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання масшта-

бів виробництва за рахунок економії на умовно-постійних витратах; 

в) зменшення витрат на виробництво одиниці продукції в залежності від зростання обсягів 

виробництва на конкретному підприємстві; 

г) вплив стажу роботи персоналу підприємства на продуктивність праці. 

46. Конкурентні переваги класифікуються на переваги “вищого” і “нижчого” порядку 

в залежності від: 

а) строку відтворення (копіювання) переваги конкурентами; 

б) функціональної сфери діяльності підприємства, в якої реалізується конкурентна перевага 

(технологія, техніка, персонал, тощо); 

в) обсягу потенційного прибутку, який може бути отриманий при застосуванні конкурент-

ної переваги; 

г) витрат підприємства – конкурента на відтворення конкурентної переваги. 

47. Модель “національного ромбу” М. Портера дозволяє систематизувати й досліджу-

вати фактори: 

а) конкурентоспроможності товару; 

б) конкурентоспроможності підприємства;  

в) галузевої конкурентоспроможності. 

48. Що розуміється під товаром-субститутом? 

а) товар, ідентичний за своїми властивостями базовому товару; 

б) товар, що задовольняє таку ж саму потребу споживача, що й базовий товар, але іншим 

способом; 

в) товар-аналог, який відрізняється від базового за деякими якісними характеристиками; 

г) товар, який має той же рівень показника “ціна/якість”, що й базовий товар.   

49. Що може бути суттєвою перешкодою для входження нових конкурентів в галузь? 

а) наявність широко відомих торгових марок у фірм, що існують в галузі; 

б) наявність в галузі значної кількості фірм, які контролюють невеликі частки ринку; 

в) невеликі масштаби виробництва; 

г) висока матеріаломісткість виробництва в галузі. 

50. Інтенсивність конкуренції висока, якщо в галузі існує: 

а) велика кількість постачальників; 

б) декілька монопольних угрупувань (олігополія); 

в) різке зростання місткості ринку; 

г) сильна протекціоністська політика держави. 

д) високі вихідні бар’єри (витрати, пов’язані з виходом із галузі); 

51. Які з наведених варіантів поведінки підприємства можуть бути обрані для протидії 

товарам–субститутам? 

а) зниження ціни; 

б) заохочення постачальників сировини; 

в) зниження управлінських витрат;  

г) удосконалення упаковки товарів;  
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д) розробка новітніх технологій. 

52. В якій ситуації спостерігається велика інтенсивність конкуренції з боку постача-

льників? 

а) велика кількість дрібних постачальників, що конкурують між собою; 

б) відсутність рівноцінних замінювачів ресурсів, що постачаються; 

в) митна політика держави, що знижує ефективність експорту ресурсів. 

53. Що не відноситься до механізму впливу сильних постачальників на конкурентні 

позиції підприємства? 

а) нав’язування вимог до цінової складової продукції, що випускається підприємством; 

б) підвищення цін на ресурси, що постачаються; 

в) погіршення якості ресурсів; 

г) низька надійність і ритмічність поставок. 

54. Вплив покупців на конкурентні позиції підприємства посилюється при: 

а) підвищенні ступеня важливості продукції для споживачів і зниженні рівня інформовано-

сті покупців; 

б) монополізації виробництва; 

в) диверсифікації; 

г) монопольному становищі споживача. 

55. Техніка формування баз даних про критичні точки середовища передбачає засто-

сування методів: 

а) сканування; експертних оцінок;  

б) експертних оцінок; 

в) Дельфі; моніторинг; 

г) Моніторинг; сканування; прогнозування; 

д) прогнозування; 

е) опитування громадської думки; моніторинг; прогнозування. 

56. До елементів макросередовища підприємства не належить: 

а) банківська установа, в якій відкритий поточний рахунок підприємства; 

б) Національний банк України; 

в) купівельна спроможність населення; 

г) вимоги екологічного законодавства. 

57. Метод сканування зовнішнього середовища полягає в: 

а) пошуку вже сформованої інформації, що вже існує в ретроспективі; 

б) відстежування інформації, що з’являється вперше; 

в) спроба створити інформацію про майбутній стан середовища. 

58. Метод моніторингу зовнішнього середовища полягає в: 

а) пошуку вже сформованої інформації, що вже існує в ретроспективі; 

б) відстежуванні інформації, що з’являється вперше; 

в) спробі створити інформацію про майбутній стан середовища. 

59. Вартість “переключення” виробників товару-субституту, що викликає інтенсив-

ний тиск конкурентних сил з боку замінників, не може бути обґрунтована: 

а) високою ціною замінників; 

б) високою якістю і зовнішнім виглядом товарів-субститутів; 

в) темпом приросту продажу; 

г) розширення потужностей і отриманим прибутком. 

60. До джерел бар’єрів для входу підприємства на ринок не відносяться: 

а) схильність фірм проявляти агресивність або консервативність; 

б) ефективний масштаб виробництва; 

в) віддавання переваги і вірність споживачів; 

г) державні міри и політика; 
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61. Економічний потенціал постачальників залежить від певних факторів. Постача-

льники можуть бути сильними, коли: 

а) постачальниками є декілька малих фірм, скутих інтенсивною конкуренцією; 

б) споживачі є важливими клієнтами для фірм-постачальників; 

в) постачальники конкурують з виробниками товарів-субститутів в інших галузях; 

г) можуть зменшити прибуток споживачів через погіршання якості товарів і послуг. 

62. Сила впливу на виробників товару і спроможність вести торгівлю з боку спожива-

чів сильніше, коли: 

а) конкретні споживачі не мають значимості і їх багато; 

б) обсяг споживання не займає значний відсоток від всього продажу в кластері; 

в) кластер, що постачає товар на ринок, складається з невеликої кількості продавців; 

г) товари, що пропонуються на продаж різними продавцями, значно стандартизовані, і спо-

живачі легко можуть знайти альтернативній варіант покупки. 

63. Движучою силою, що володіє здатністю змінювати ринкові умови і інтенсивність 

дії сил конкуренції, виступає: 

а) постійне рівномірно-монотонне зростання довгострокового попиту; 

б) постійність у складі споживачів; 

в) незмінність продукту; 

г) зменшення невизначеності і ризику. 

64. Якої характеристики немає на шкалі нестабільності І. Ансоффа? 

а) темп змін; 

б) звичність подій; 

в) можливість передбачити майбутнє; 

г) стабільність. 

65. Які методи відносяться до методів прямого державного регулювання цін? 

а) встановлення фіксованих цін; 

б) застосування індикативних цін; 

в) збільшення ставок податку на додану вартість; 

г) встановлення “валютного коридору”; 

д) ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. 

66. До непрямих методів державного регулювання цін відносяться: 

а) встановлення “валютного коридору”; ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; за-

стосування індикативних цін; 

б) встановлення фіксованих цін; гарантування виробникові певного рівня цін; 

в) встановлення фіксованих цін; застосування індикативних цін; встановлення “валютного 

коридору”. 

67. Під потенціалом підприємства в стратегічному управлінні розуміється: 
а) можливість підприємства до швидкої самоліквідації; 

б) підприємницькі здібності головного менеджера; 

в) сукупність можливостей підприємства з випуску товарів і послуг; 

г) обсяг обробленої інформації, її достовірність, своєчасність; 

д) менеджмент, як сукупність теорії, знань та вмінь. 

68. Яке з визначень терміну “гомеостазис” (відносна динамічна постійність внутріш-

нього середовища) вірне? 

а) відповідність попиту і пропозиції всіх наявних в системі ресурсів; 

б) циклічне повторювання однієї й тієї ж послідовності станів системи; 

в) стан рівноваги відкритої системи в її взаємодії з оточуючим середовищем. 

69. Яке з визначень терміну “стійкість системи” вірне? 

а) здатність системи змінюватися під впливом оточуючого середовища; 

б) здатність системи зберігати рух за наміченою траєкторією або запланований режим фун-

кціонування; 

в) здатність системи зберігати свою внутрішню структуру, незважаючи на негативний 
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вплив чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. 

70. “Конкурентоспроможність підприємства” – це: 

а) здатність підприємства протистояти конкурентам; 

б) ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства щодо здобуття й утримання 

протягом тривалого часу конкурентної переваги; 

в) здатність підприємства продавати такий товар, що користується попитом на ринку; 

г) спроможність підприємства функціонувати на ринку. 

71. Яка з наведених категорій має найбільше значення з точки зору економічної стра-

тегії? 

а) конкурентоспроможність національної економіки;   

б) конкурентоспроможність галузі; 

в) конкурентоспроможність підприємства; 

г) конкурентоспроможність товару (послуг). 

72. Які з наведених чинників не впливають на рівень конкурентоспроможності підп-

риємства? 

а) ресурси (потенціал) і продуктивне їх використання; 

б) завантаження виробничих потужностей; 

в) вміння керівництва підприємства отримувати пільгові кредити; 

г) зв’язки керівництва з керівниками регіону, країни, з засобами масової інформації; 

73. Відмінними рисами категорій “конкурентоспроможність товару” і “конкуренто-

спроможність підприємства” є: 

а) предмет застосування (конкретний вид продукції чи вся її номенклатура); 

б) перший термін застосовується на рівні підприємства, другий – на рівні галузі і націона-

льної економіки; 

в) перший термін застосовується в оперативному управлінні, другий – в стратегічному. 

74. Оцініть співвідношення термінів “конкурентоспроможність підприємства” і “стій-

кість виробничо-господарської діяльності”: 

а) терміни вживаються як синоніми; 

б) термін “конкурентоспроможність підприємства” більш широкий ніж “стійкість виробни-

чо-господарської діяльності”; 

в) термін “конкурентоспроможність підприємства” входить складовою частиною в поняття 

“стійкість виробничо-господарської діяльності”; 

г) терміни не мають нічого спільного. 

75. Яке з визначень терміну “синергічний ефект” вірне? 

а) ефект від внутрішньосистемних зв’язків елементів системи; 

б) результат саморегулювання системи; 

в) ефект, що виникає при кооперованій дії незалежних елементів системи, який за своїм рі-

внем перевищує сумарний ефект цих елементів; 

г) ефект протидії системи впливу зовнішніх чинників. 

76. Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства стійкість 

його виробничо-господарської діяльності є: 

а) необхідною умовою; 

б) необхідною, але недостатньою умовою; 

в) достатньою умовою. 

77. “Критичні точки” організаційного середовища – це: 

а) найбільш значущі елементи середовища, які впливають на діяльність підприємства та йо-

го стратегію; 

б) мінімальний обсяг продажів, що забезпечує беззбитковість роботи підприємства; 

в) рівень кінцевих економічних показників діяльності підприємства, при досягненні якого 

виникає об’єктивна потреба в коригуванні стратегії. 
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78. Кількість і склад “критичних точок” не визначається: 

а) розміром організації; 

б) рентабельністю виробничо-господарської діяльності; 

в) характером діяльності (профілем) організації; 

г) цілями діяльності підприємства. 

79. Самоорганізація системи – це: 

а) здатність системи змінювати суттєві параметри її функціонування зі змінами оточуючого 

середовища; 

б) здатність системи змінювати внутрішню структуру і організацію у відповідь на зміни 

оточуючого середовища; 

в) здатність до самостійного коригування стратегічних цілей системи. 

80. Складна система – це: 

а) система, що має значну кількість незалежних елементів; 

б) система, в якої є значна кількість прямих та зворотних зв’язків між елементами; 

в) система із значною кількістю неоднорідних елементів і зв’язків, що може бути поділена 

на підсистеми за різними критеріями. 

81. Рівновага як один з видів стійкості системи характеризується: 

а) відповідністю попиту і пропозиції всіх наявних в системі ресурсів; 

б) циклічним повторюванням однієї й тієї ж послідовності станів системи; 

в) стабільністю взаємодії відкритої системи з оточуючим середовищем. 

82. Які фактори конкурентоспроможності можуть бути віднесені до факторів внутрі-

шнього середовища? 

а) система оподаткування; 

б) гнучкість технології; 

в) вимоги екологічного законодавства. 

г) ціни на сировину й матеріали. 

83. Різновидами стратегії скорочення є: 

а) стратегія розвороту; стратегія ліквідації; стратегія відокремлення; 

б) стратегія злиття; стратегія диференціації; стратегія розвороту; 

в) стратегія відокремлення; стратегія виживання; стратегія переваги в витратах. 

84. Різновидами стратегії зростання є: 

а) стратегія вертикальної інтеграції; стратегія розвороту; 

б) стратегія горизонтальної інтеграції; стратегія зниження витрат; 

в) стратегія виживання; стратегія вертикальної інтеграції; 

г) стратегія вертикальної і горизонтальної інтеграції. 

85. Вертикальна інтеграція являє собою: 

а) побудову жорсткої ієрархічної структури управління підприємством; 

б) об’єднання з іншими підприємствами, що розташовані на послідовних етапах технологі-

чного процесу виробництва і реалізації продукції; 

в) збільшення масштабів господарської діяльності шляхом об’єднання з виробниками ана-

логічної продукції. 

86. Горизонтальна інтеграція являє собою: 

а) збільшення масштабів виробництва шляхом диверсифікації; 

б) об’єднання з іншими підприємствами, що розташовані на послідовних етапах технологі-

чного процесу виробництва і реалізації продукції; 

в) збільшення масштабів господарської діяльності шляхом об’єднання з виробниками ана-

логічної продукції. 

87. Застосування стратегії переваги в витратах потребує: 

а) посилення уваги до маркетингової діяльності; 

б) ефективного нормування робіт і технологічних процесів; 

в) формування системи сервісного обслуговування; 

г) репутації лідера в технології і якості та дизайні продукції; 
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д) глибокого дослідження цільового сегменту; 

е) творчих здібностей. 

88. Найбільш важливим в стратегії сфокусованої   диференціації є: 

а) посилення уваги до маркетингової діяльності; 

б) ефективне нормування робіт і технологічних процесів; 

в) система розповсюдження товарів з низькими витратами; 

г) глибоке дослідження цільового сегменту; 

д) універсальний дизайн продукції. 

89. Які з наведених стратегій можуть бути застосовані одночасно зі стратегією лідерс-

тва в витратах? 

а) стратегія зростання і стратегія “психологічних цін”; 

б) стратегія диференціації та стратегія “психологічних цін”; 

в) стратегія “знімання вершків” і стратегія скорочення; 

г) стратегія ліквідації та стратегія диференціації. 

90. Загроза інфляції витрат найбільш суттєва для: 

а) стратегії диференціації; 

б) стратегії переваги в витратах; 

в) стратегії фокусування. 

91. У випадку “розмивання” кордонів між цільовим сегментом і ринком в цілому най-

більші збитки понесуть підприємства, які реалізують стратегію: 

а) диференціації; 

б) переваги в витратах; 

в) фокусування. 

92. Стратегія диференціації полягає в: 

а) збільшенні кількості напрямків діяльності підприємства; 

б) розширенні номенклатури продукції, що випускається; 

в) створенні продукції з унікальними специфічними властивостями, що дозволяє задоволь-

няти конкретну потребу споживача; 

г) зміні цільового сегменту ринку; 

д) обмеженні кількості видів продукції, що виробляється. 

93. Які з різновидів стратегій підприємства не відносяться до конкурентних (ділових)? 

а) маркетингова; 

б) лідерства з витрат; 

в) стратегія “зняття вершків; 

г) фокусування.  

94. Застосування стратегії диференціації потребує: 

а) системи розповсюдження товарів з низькими витратами; 

б) ефективного нормування робіт і технологічних процесів; 

в) творчих здібностей; 

г) репутації лідера в технології і якості продукції, що має універсальний дизайн; 

д) глибокого дослідження цільового сегменту. 

95. Підприємство обрало стратегію диференціації. При цьому основними джерелами 

отримання прибутку (в порівнянні з середньогалузевими показниками) є: 

а) зменшення витрат на одиницю продукції при незмінній ціні; 

б) зменшення витрат на одиницю продукції при знижуванні ціни; 

в) підвищення ціни; 

г) зростання обсягів продажу. 

96. Основними джерелами отримання прибутку при застосуванні стратегії лідерства в 

витратах (в порівнянні з середньогалузевими показниками) є: 

а) зменшення витрат на одиницю продукції при незмінній ціні; підвищення якості сервісу; 

б) зменшення витрат на одиницю продукції при знижуванні ціни або незмінній ціні; підви-

щення ціни; 
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в) диференціації продукції; підвищення ціни; 

г) зростання обсягів продажу; використання „ефекту масштабу”; 

д) зменшення ціни при підвищенні витрат; зростання обсягів продажу;. 

97. Відповідно теорії конкурентної переваги, що розроблена М. Портером, конкурен-

тоспроможність підприємства може бути оцінена тільки в рамках: 

а) групи фірм, що відносяться до однієї галузі і фірм, які виготовляють товари-субститути; 

б) декількох фірм, що відносяться до різних галузей; 

в) фірм, які виробляють однорідну продукцію. 

98. До факторів конкурентоспроможності підприємства, класифікованих за своєю 

природою, не відноситься: 

а) цілеспрямовані; 

б) науково-технічні; 

в) організаційно-економічні; 

г) соціально-психологічні; 

д) екологічні; 

е) політичні. 

99. За тривалістю дії фактори конкурентоспроможності підприємства можуть біти 

класифіковані на: 

а) цілеспрямовані; постійні; тимчасові (сезонні); 

б) організаційно-економічні; соціально-психологічні; 

в) тимчасові (сезонні); епізодичні; нейтральні 

г) постійні; тимчасові (сезонні); епізодичні. 

100. Які з наведених ознак характеризують оболонку товару? 

а) якість; надійність;  

б) сервіс; гарантії; 

в) сервіс; співвідношення “ціна/якість”.  

101. Продукт в товарній стратегії підприємства розуміється як: 

а) засіб задоволення потреб споживачів; 

б) сукупність технічних та економічних характеристик товару; 

в) результат процесу виробництва. 

102. Чиста конкуренція виникає, коли: 

а) багаточисельні продавці і покупці займаються продажем–купівлею гетерогенного проду-

кту; 

б) на ринку існує продуктова диференціація; 

в) продавці і покупці по одинці можуть впливати на ціну; 

г) багаточисельні продавці і покупці займаються продажем-купівлею гомогенного продук-

ту. 

103. Ефективна конкуренція (або реальна) виникає, коли: 

а) покупці і продавці залежні одне від одного; 

б) конкурентна система є відкритою і вільною; 

в) в суперництв виграє меншість, а програє більшість; 

г) на ринку не існує продуктової диференціації. 

104. Які з конкурентних переваг можуть бути віднесені до переваг вищого порядку 

стосовно до теперішнього стану української економіки (підприємство хімічної галузі)? 

а) наявність розвиненої збутової мережі; наявність “ноу-хау” власного виробництва; 

б) наявність двох поточних банківських рахунків; низькі витрати на оплату праці; 

в) застосування імпортної сировини в технологічному процесі; близькість підприємства до 

аеропорту; 

г) застосування імпортної сировини в технологічному процесі; наявність “ноу-хау” власно-

го виробництва. 
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105. Які з перерахованих нижче ознак можна віднести до характерних для монопольно 

високої ціни? 
а) рівність граничних витрат і ціни; 

б) приховане підвищення ціни з метою компенсації необґрунтованих витрат; 

в) зростання ціни реалізації товару в результаті розриву господарських зв’язків; 

г) зростання ціни в результаті підвищення платоспроможності попиту. 

106. Злиття як один із шляхів реалізації стратегії зростання являє собою: 

а) процес об’єднання організацій різних країн для реалізації окремого проекту; 

б) процес приєднання підприємств, що конкурують шляхом придбання контрольного пакету акцій; 

в) об’єднання різних підприємств на приблизно рівних умовах в межах однієї організації; 

г) спільну діяльність двох і більше підприємств для реалізації конкретного проекту без створення 

юридичної особи. 

107. Стратегія стабільності частіш за все застосовується: 

а) підприємствами, що входять на ринок; 

б) підприємствами, які реалізують продукцію на швидко зростаючому ринку; 

в) переважно малими та середніми підприємствами; 

г) підприємствами, продукція яких знаходиться на стадії зрілості згідно теорії життєвого циклу 

продукції. 

108. Термін “стратегічна сегментація” – це:  

а) виділення найбільш привабливої в перспективі групи покупців; 

б) вибір стратегічних зон господарювання; 

в) розробка конкретної конкурентної стратегії для кожного сегменту ринку; 

г) виділення найбільш перспективного географічного ринку. 

109. Загальні економічні стратегії спрямовані на: 

а) обґрунтування системи методів і прийомів протидії конкурентам; 

б) вибір принципового напрямку розвитку підприємства; 

в) стабілізацію і підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

110. В тому випадку, коли реалізація стратегії розвороту дала позитивні наслідки, слід 

переходити до стратегії: 

а) відокремлення; 

б) диференціації; 

в) зростання; 

г) стабілізації. 

111. Одиницею аналізу при виборі стратегічної позиції виступає: 

а) стратегічна зона господарювання; 

б) близько розташований кластер фірм; 

в) окремі сектори міжнародного ринку; 

г) окремий сегмент оточення, на котрий підприємство не має виходу. 

112. Ідею стратегічного господарського центра (внутрішньофірмової організаційної одиниці) 

запропонувала фірма: 

а) Фіат; 

б) Логоваз; 

в) Шаравардес; 

г) Дженерал Електрик. 

113. Порядок виділення стратегічних зон господарювання базується на параметрах: 

а) потреба; технологія; тип клієнта; географічний район;  

б) дефіцит; належність до кластера; тип клієнта; регіональна відокремленість; 

в) зайві потужності; належність до кластеру; технологія; географічний район. 

114. Стратегічна зона господарювання – це: 

а) окрема група видів продукції, що випускається підприємством; 

б) окремий сегмент зовнішнього середовища підприємства, на котрий воно має (або намагається 

мати) вихід; 
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в) окремий структурний підрозділ підприємства; 

г) окремий географічний ринок, на котрому підприємство реалізує продукцію. 

115. До головних мотивів незв’язаної диверсифікації відноситься: 

а) економія, обумовлена масштабами виробництва; 

б) зниження ризиків шляхом діяльності на кількох товарних ринках; 

в) обмін виробничим досвідом і маркетинговими навичками. 

116. До головних мотивів зв’язаної диверсифікації відноситься: 

а) отримання податкових пільг; 

б) переорієнтація фірми; 

в) зниження ризиків шляхом діяльності на кількох товарних ринках; 

г) обмін виробничим досвідом і маркетинговими навичками. 

117. Шкала нестабільності матриці И. Ансоффа має три ключові характеристики: 
а) стабільність; характер змін; передбачуваність майбутнього;  

б) звичність подій; темп змін; передбачуваність майбутнього; 

в) стабільність; кризо утворюючий вплив; рекомендована система управління. 

118. Прийняття рішень і подальші дії підприємства в стратегічному управлінні відбувається 

на основі „слабких сигналів”, котрі характеризуються: 

а) достовірною інформацією; 

б) зниженням прибутку підприємства; 

в) ранніми і неточними ознаками; 

г) затриманнями при взаєморозрахунках с контрагентами. 

119. Рівень зовнішньої нестабільності по шкалі И. Ансоффа наблизився до значення 5 балів, 

підприємство повинно почати підготовку системи надзвичайних мір при стратегічній 

несподіваності. Система рішень в невиробничій ситуації при цьому не включає: 

а) мережу зв’язків для надзвичайних умов; 

б) формування центру оцінки і розподілу інформації; 

в) посилення інформаційного навантаження спеціалізованих і функціональних підрозділів; 

д) новий порядок рішення проблем;  

е) систему випробування в некризових умовах. 

120. Управління в умовах стратегічних несподіваностей для підприємства означає, що: 
а) проблема виникає відповідно очікуванням і прогнозам; 

б) проблема ставить нові задачі, що не відповідають минулому досвіду підприємства; 

в) минулий досвід підприємства дозволяє протистояти стратегічним несподіваностям; 

ж) проблема виникає всупереч очікуванням, але підприємство здатне прийняти термінові заходи. 

121. Оцінка нестабільності зовнішнього середовища за шкалою І. Ансоффа – 3,2. Які з 

наведених систем управління слід застосовувати? 

а) управління на основі екстраполяції; 

б) стратегічне управління та вибір стратегічних позицій; 

в) ранжування стратегічних завдань; 

г) управління за “слабкими сигналами”; 

д) управління в умовах стратегічних несподіваностей. 

122. Оцінка нестабільності зовнішнього середовища за шкалою І. Ансоффа – 3,8. Які з 

наведених систем управління слід застосовувати? 

а) управління на основі екстраполяції; 

б) стратегічне управління і вибір стратегічних позицій; 

в) вибір стратегічних позицій; управління за “слабкими сигналами”; управління в умовах 

стратегічних несподіваностей.  

г) ранжування стратегічних завдань; управління за “слабкими сигналами”; управління в умовах 

стратегічних несподіваностей.  
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123. Стан підприємств у відповідності зі шкалою нестабільності в 90-х роках XX ст. 

оцінюється в інтервалі: 
а) 2.5 - 3.5; 

б) 1.5 - 2.5; 

в) 3.5 - 4.5 и вище. 

124. Підприємство використовує імпортну сировину для виробництва продукції, яка 

реалізується на внутрішньому ринку. З позицій SWOT-аналізу можливість підвищення 

ставок імпортного мита слід розглядати як: 

а) силу; 

б) слабкість; 

в) загрозу; 

г) можливість. 

125. До елементів мікросередовища (робочого середовища) підприємства не належать: 

а) постачальники сировини; 

б) банківська установа, в якій відкритий поточний рахунок підприємства; 

в) Національний банк України;  

г) податкова інспекція.  

126. Метод SWOT-аналізу застосовується для: 

а) оцінки перспективності розвитку стратегічних одиниць бізнесу; 

б) оцінки порівняльної конкурентоспроможності підприємств; 

в) прогнозування конкурентних позицій підприємства; 

г) оцінки сильних і слабких сторін внутрішнього і зовнішнього середовища; 

д) розробки й обґрунтування товарної стратегії підприємства. 

127. Виникнення кривих життєвого циклу попиту і технології базується на кривих росту: 

а) Суареса; 

б) Долана; 

в) Явлінського; 

г) Гомперца. 

128. Життєвий цикл попиту можна розділити на декілька періодів (фаз). До них не 

відноситься: 

а) зародження; 

б) прискорення росту; 

в) затухання; 

г) уповільнення росту; 

д) зрілість; 

е) сплеск. 

129. Стратегії підприємства класифікуються таким чином: 

а) функціональні; загальні; конкурентні; 

б) функціональні; за методами діяльності; конкурентні; 

в) спеціальні; конкурентні; потенційні; 

г) локальні; потенційні; реальні. 

130. Порівняльною перевагою матричних методів оцінки і дослідження 

конкурентоспроможності підприємства є: 

а) висока точність отримуваних результатів; 

б) простота та наочність подання результатів; 

в) можливість оцінювати конкурентні позиції підприємства в статиці; 

г) можливість визначити конкретні напрямки зміцнення конкурентних позицій підприємства. 

131. Рівень корпоративної стратегії не передбачає: 

а) створення і управління високопродуктивним господарським портфелем структурних 

підрозділів; 

б) досягнення синергізму серед родинних структурних підрозділів і перетворення його в 

конкурентну перевагу; 



 

41 

 

 

 

в) встановлення інвестиційних пріоритетів направлення стратегічних ресурсів в найбільш 

сприятливі сфери діяльності підприємства; 

г) розробку заходів з посилення конкурентоспроможності і збереженню конкурентних переваг. 

132. Ключовим завданням при формуванні й коригуванні товарної стратегії є: 

а) підвищення якості товару; 

б) забезпечення певного обсягу продажів; 

в) коригування набору стратегічних зон господарювання (введення нових і відмова від тих, що не 

відповідають обраній стратегії); 

г) досягнення певної частки ринку. 

133. Рейтинг продукції базового товарного асортименту падає при: 

а) Збільшенні рівня характеристик, що оцінюють результативність (стратегічну корисність) 

конкретної товарної позиції; 

б) Зменшенні рівня показників, що характеризують витрати ресурсів, пов’язані з освоєнням і 

виводом на ринок товару; 

в) Зменшенні рівня характеристик, що оцінюють результативність (стратегічну корисність) 

конкретної товарної позиції. 

134. В чому полягає відмінність економічної стратегії від поточного управління 

підприємством? 

а) в невизначеності і ненадійності первинної інформації; 

б) процес розробки економічної стратегії не завершується якою-небудь конкретною дією; 

в) поточне управління оперує з усіма сферами дії підприємства, а стратегія – з найбільш 

важливими; 

г) при реалізації стратегії відсутня необхідність в постійному контролі і аналізі. 

135. Регулювання за критичними параметрами являє собою: 

а) прийняття управлінських рішень у випадку відхилення показників роботи підприємства від 

запланованого рішення; 

б) прийняття управлінських рішень у випадку досягнення певного рівня (заздалегідь визначеного) 

показника роботи підприємства; 

в) управлінські рішення приймаються лише у випадку, коли фактичний рівень показників 

виходить за межі визначеного діапазону. 

136. Яка цінова стратегія може бути прийнята при реалізації загальної стратегії зростання та 

конкурентної стратегії диференціації на етапі “зрілість” життєвого циклу товару? 

а) стратегія “знімання вершків”; 

б) стратегія низьких цін; 

в) стратегія диференційованих цін; 

137. Які цінові стратегії можуть бути прийняті при реалізації загальної стратегії зростання 

та конкурентної стратегії лідерства в витратах на етапі “зрілість” життєвого циклу товару? 

а) стратегія “знімання вершків”; стратегія престижних цін; 

б) стратегія низьких цін; стратегія “знімання вершків”; 

в) стратегія неокруглених цін; стратегія престижних цін; 

г) стратегія низьких цін; стратегія неокруглених цін. 

138. Інноваційна стратегія для венчурної фірми базується на: 
а) мінімізації ризику; 

б) передачі своїх розробок експлерентам, патієнтам, віолентам і комутантам; 

в) розвитку консалтинга; 

г) рекламі своїх розробок. 

139. Інноваційна стратегія для експлерента базується на: 
а) компенсації своїх втрат від діяльності конкурентів; 

б) формуванні нових сегментів ринка; 

в) поліпшенні якості продукції; 

г) стимулюванні нового покоління моди. 
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140. Інноваційна стратегія для патієнта базується на: 
а) роботі на вузький сегмент ринка, що розвивається; 

б) завоюванні долі ринка інших компаній; 

в) проведенні політики радикальних нововведень. 

141. Інноваційна стратегія для віолента базується на: 
а) роботі зі скорочення нераціональних витрат; 

б) радикальній зміні структури управління компанією; 

в) роботі на масового споживача. 

142. Інноваційна стратегія для комутанта базується на: 
а) прогнозуванні майбутніх нововведень; 

б) роботі на етапі спаду циклу випуску продукції; 

в) створенні комфортних умов роботи для персоналу; 

г) підвищенні якості продукції. 

143. Яка з шкіл стратегічного менеджменту розглядає формування стратегії як процес, що 

розвиває: 
а) школа організаційної культури; 

б) школа влади; 

в) школа навчання; 

г) школа дизайну. 

144. В моделі АДЛ вибір стратегії відбувається в залежності від: 

а) конкурентної позиції підприємства і фази життєвого циклу сектору ринку; 

б) темпу росту і відносної долі ринку; 

в) фази життєвого циклу підприємства і рентабельності діяльності. 

145. За допомогою моделі ділового аналізу PIMS визначають: 

а) вплив ринкової стратегії на прибуток підприємства; 

б) залежність відносної долі ринку від якості продукції; 

в) вплив фази життєвого циклу підприємства на вибір стратегії конкуренції. 

146. Конкурентна боротьба посилюється, коли: 

а) кількість конкуруючих фірм залишається постійною; 

б) пропозиція і попит на продукт швидко зростає; 

в) вихід з бізнесу становиться дешевше; 

г) сильні компанії з інших кластерів купують слабкі фірми і застосовують агресивні маневри для 

впровадження нового конкурента. 

147. До вимог для зображення на карті відповідних ринкових позицій кожної фірми в 

загальному стратегічному просторі не відносяться: 

а) дві змінні, що відповідають осям карти, повинні бути сильно корельовані; 

б) фактори-змінні не повинні бути кількісними и безперервними, а повинні бути дискретними; 

в) зображення на карті колами різних діаметрів відповідно до загального продажу фірм, які 

згруповані в кластери, повинно бути пропорційно їх обсягам; 

г) декілька характеристик (змінних) можна використовувати для зіставлення певної сукупності 

карт про конкурентні позиції. 

148. Одним з найбільш поширених методичних підходів до аналізу і оцінки 

конкурентоспроможності підприємства є дослідження цієї категорії на базі міжнародного 

розподілу праці з застосуванням наступних оціночних критеріїв: 

а) обсяг і норма прибутку; доля ринка; обсяг продажу;  

б) обсяг і норма прибутку; вартість обігових засобів підприємства; знос основних фондів; 

в) доля ринку; обсяг продажу; рентабельність власного капіталу. 

149. Оцінка рівня конкурентоспроможності виробника може здійснюватись на базі теорії 

рівноваги фірми і галузі А. Маршалла і теорії факторів виробництва. Відповідно такого 

підходу під рівновагою розуміється такий стан, коли у виробника: 

а) існують стимули для переходу в інший стан; 

б) відсутні стимули для переходу в інший стан. 
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150. Для метода визначення конкурентоспроможності, що побудовано на базі теорії 

ефективної конкуренції, основним інструментом аналізу конкурентоспроможності виступає 

зіставлення стану підприємства, що входить до скалу кластера: 

а) з конкуруючими фірмами даного кластера і з  середньо галузевими показниками; 

б) з конкуруючими фірмами інших кластерів; 

в) з виробниками товарів-аналогів. 

151. Дослідження конкурентоспроможності виробника на базі теорії якості товару 

передбачає оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства методом: 

а) модулів; 

б) блоків; 

в) профілів; 

г) діагоналей. 

152. Наявність на підприємстві структурного підрозділу, що займається науково-

теоретичними розробками нових товарів може розглядатися з позицій SWOT-аналізу як: 

а) сила; 

б) слабкість; 

в) загроза; 

г) можливість. 

153. Модель “Продукт / ринок” А. Дж. Стейнера дає змогу оцінити: 

а) прибутковість реалізації конкретного товару на певному ринку; 

б) конкурентоспроможність товару; 

в) потенційну ємність ринку; 

г) ступінь ризику виробничо-господарської діяльності підприємства при реалізації конкретного 

товару на певному ринку. 

154. Які показники застосовуються в стратегічному аналізі за допомогою матриці Мак-

Кінзі? 

а) „привабливість” ринку; стратегічна позиція фірми на ринку; 

б) темпи зростання ємності ринку; рентабельність активів; 

в) частка ринку; рентабельність продукції. 

155. На підставі матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ) можна зробити висновки 

щодо: 

а) визначення стратегічної позиції стратегічних одиниць бізнесу; 

б) співвідношення “ціна/якість” товару підприємства, що аналізується та його конкурентів; 

в) потенційного збуту продукції; 

г) перспективних напрямків інвестування. 

156. Які показники застосовуються в стратегічному аналізі в матриці Бостонської 

консалтингової групи (БКГ)? 

а) „привабливість” ринку; стратегічна позиція фірми на ринку; 

б) обсяги продажів продукції; рентабельність активів. 

в) темпи зростання ємності ринку; частка ринку. 

157. Рівень конкурентної переваги фірми, сформульований І. Ансоффом, базується на 

наступному параметрі: 

а) перевага в кластері; 

б) рівень конкурентного статусу фірми; 

в) рівень спеціалізації; 

г) стратегічний потенціал фірми;  

д) рівень диверсифікації фірми;  

е) сукупний вплив детермінантів „національного ромба”. 
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158. Перевагою інтегральної оцінки конкурентоспроможності підприємства виступає: 

а) простота розрахунків і можливість однозначної інтерпретації результатів; 

б) можливість врахувати впливу фази життєвого циклу підприємства на вибір стратегії 

конкуренції; 

в) дозволяє проводити глибокий аналіз діяльності і виявляти резерви підвищення конкурентного 

статусу суб’єкта господарювання; 

г) враховує ефективність збутової діяльності підприємства. 

159. Матричні методи оцінки рівня конкурентоспроможності дозволяють досліджувати 

розвиток процесів конкуренції: 

а) в динаміці; 

б) в статиці; 

в) за окрему фазу життєвого циклу підприємства; 

г) в дискретних величинах. 

160. Матриця Хофера „Життєвий цикл галузі – конкурентна перевага підприємства” 

призначена для: 

а) оптимізації портфеля сфер бізнесу за параметром „стадія життєвого циклу галузі”; 

б) оцінки інтенсивності конкуренції в галузі; 

в) оптимізації виробничих витрат підприємства; 

г) визначення фази життєвого циклу підприємства залежно від рівня конкурентоспроможності 

продукції на ринку. 

161. Метод інтегральної оцінки конкурентоспроможності підприємства оснований на черзі 

критеріїв: 

а) задоволення запитів суспільства; максимізації прибутку; 

б) ефективності виробництва; ступеню задоволення потреб споживача; 

в) максимізації прибутку; ефективності збута продукції; 

г) фінансової стійкості; степеню задоволення потреб споживача. 

162. Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства 

конкурентоспроможність продукції є: 

а) необхідною умовою; 

б) достатньою умовою; 

в) необхідною, але недостатньою умовою. 

163. Ваше підприємство зіткнулось на ринку масового товару і послуг із ситуацією, коли 

вторинний попит стабілізувався, а первинний попит насичений, хоча не повністю 

задоволений. В найближчий час не варто очікувати швидкого розвитку ринків. Яку 

стратегію маркетингу обере підприємство, якщо воно діє на ринках первинного і вторинного 

попиту?  
а) екстенсивний розвиток; 

б) інтенсивний розвиток; 

в) посилення конкурентоспроможності; 

г) формування кола надійних клієнтів. 

164. При яких видах конкурентної стратегії може бути застосована цінова стратегія 

“знімання вершків”? 

а) стратегія зниження витрат; лідерство в витратах; 

б) стратегія диференціації; лідерство в витратах; 

в) лідерство в витратах; горизонтальна інтеграція; 

г) стратегія диференціації; сфокусована диференціація. 

165. При яких видах конкурентної стратегії може бути застосована цінова стратегія 

“низьких цін”? 

а) стратегія зниження витрат; лідерство в витратах; 

б) стратегія диференціації; сфокусована диференціація; 

в) лідерство в витратах; сфокусована диференціація. 
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166. Матриця оцінки правильності вибору стратегії за А. Томпсоном і А. Дж. Стріклендом 

має вигляд: 

а) „продукт - ринок”; 

б) „життєвий цикл галузі – рівень конкурентної переваги”; 

в) „ріст ринку продукції – конкурентна позиція”; 

г) „життєвий цикл галузі – рівень диверсифікації діяльності”. 

167. Оптимальною стратегією при оцінці ризику за критерієм Вальда виступає чиста 

стратегія: 

а) що гарантує підприємству найбільший з усіх найгірших можливих виходів дії за кожною 

стратегією (позиція максиміну); 

б) за якою розмір ризику набуває мінімального значення в найнесприятливішій ситуації (позиція 

мінімаксу); 

в) що призводить до отримання максимального результату з максимально можливих. 

168. Оптимальною стратегією за критерієм Севіджа виступає чиста стратегія: 

а) що гарантує підприємству найбільший з усіх найгірших можливих виходів дії за кожною 

стратегією (позиція максиміну); 

б) за якою розмір ризику набуває мінімального значення в найнесприятливішій ситуації (позиція 

мінімаксу); 

в) що призводить до отримання максимального результату з максимально можливих; 

г) яка гарантує максимальну долю ринку. 

169. Недоліком критерію оцінки ризику за Гурвіцєм є: 

а) залежність від здатності особи, що приймає рішення, до ризику; 

б) необхідністю усереднення суб’єктивних думок експертів; 

в) орієнтація на песимістичну стратегію; 

г) сильна корельованість параметрів моделі. 

170. Ключові фактори успіху (КФУ) можуть бути класифіковані на наступні типи: 

а) сили і слабкості; 

б) стратегічні необхідності і стратегічні сили; 

в) орієнтири і конкурентні переваги; 

г) стратегічні і оперативні. 

171. В яких методиках оцінки конкурентоспроможності підприємства в основі розрахунків 

лежать фактори-стимулятори (дестимулятори): 

а) Делфі і профілів; 

б) таксономічному аналізі і методі „радара”;  

в) матриці Хофера і методі „радара”; 

г) матриці АДЛ. 

172. Оцінка узгодженості думок експертів проводиться за: 

а) критерієм Гурвіца; 

б) коефіцієнтом кореляції;  

в) показником середньої відстані до точки-еталону; 

г) коефіцієнтом конкордації; 

д) рівнем ризику. 

173. Матриця формування конкурентної карти рику дозволяє визначити: 

а) рівень впливу зовнішнього середовища; 

б) рівень розвитку стратегічного потенціалу;  

в) показник середньої відстані до точки-еталону; 

г) рівень ризику інвестування; 

д) конкурентний статус підприємства. 

174. В системі стратегічного управління до координації діяльності підприємства розрізняють 

наступні підходи: 

а) централізований; децентралізований; 

б) тактичний; оперативний; адаптивний; 
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в) централізований; проміжний; децентралізований. 

175. Загальна схема управління на основі вибору стратегічних позицій підприємства 

орієнтує його на реалізацію потенційних можливостей: 

а) по функціям; загального управління; 

б) по окремим виробничим підрозділам; по взаємодії з зовнішнім середовищем; 

в) по функціям; по цілям; по взаємодії з зовнішнім середовищем. 

176. Головним недоліком централізованої системи координації діяльності підприємства є: 

а) посилення конкуренції між підрозділами; 

б) збільшення витрат на підтримку ефективного функціонування системи збору та обробки 

інформації за рахунок дублювання робіт; 

в) перевищення витрат на обробку багатопрофільної інформації над „ефектом масштабу”. 

177. Основним критерієм ефективності управління в стратегічному управлінні підприємства 

є: 

а) точність передбачення змін у зовнішньому середовищі та наявність часу на адаптацію; 

б) прибутковість і раціональність використання виробничого потенціалу; 

в) прибутковість, оптимізація виробничого процесу та ефективний розподіл ресурсів між 

підрозділами; 

г) відстеження та адаптація до змін оточенні, пошук нових можливостей у конкурентній боротьбі. 

178. Обмежене право використовувати ресурси підприємства та спрямування зусиль 

співробітників на виконання визначених завдань – це: 

а) відповідальність; 

б) повноваження; 

в) функція; 

г) делегування. 

179. До системи стратегічного управління не входить: 

а) вибір стратегії; 

б) аналіз середовища;  

в) визначення місії і цілей; 

г) аналіз причин формування кризового стану суб’єкта господарювання; 

д) оцінка і контроль реалізації стратегії. 

180. З ризиком нестійкості попиту на стадії реалізації середньострокового плану пов’язано 

наступний фактор, що негативно впливає на прибуток підприємства: 

а) Зниження попиту; 

б) Зниження ціни;  

в) Зростання податкових платежів; 

г) Зниження попиту одночасно зі зростанням цін; 

181. З ризиком зниження цін конкурентами на стадії реалізації середньострокового плану 

пов’язано наступний фактор, що негативно впливає на прибуток підприємства: 

а) зниження ціни; 

б) збільшення кредитів;  

в) зростання податкових платежів; 

г) зниження попиту одночасно зі зростанням цін; 

182. З ризиком бракування обігових коштів на стадії реалізації середньострокового плану 

пов’язано наступний фактор, що негативно впливає на прибуток підприємства: 

а) зниження попиту одночасно зі зростанням цін; 

б) зниження продажу;  

в) зростання податкових платежів; 

г) збільшення кредитів. 
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183. З ризиком появлення альтернативного продукту на стадії реалізації 

середньострокового плану пов’язано наступний фактор, що негативно впливає на прибуток 

підприємства: 

а) зниження попиту; 

б) зниження чистого прибутку;  

в) зростання податкових платежів; 

г) збільшення кредитів; 

184. Загальнофірмове керівництво (організаційна функція) можна оцінити однією з 

характеристик – властивістю, що називається реактивність, котра характеризується 

наступними параметрами: 

а) організаційним кліматом; компетенцією; управлінським потенціалом; 

б) структуризацією; стабілізацією; компетенцією; 

в) декомпозицією; управлінським потенціалом; екстраполяцією. 

185. Архетипи управляючого вимагають специфічних знань, вмінь, рис характеру і 

поділяються на типи: 

а) лідера; адміністратора; плановика; маркетолога; 

б) ведучого; флюгера; підприємця; 

в) лідера; адміністратора; плановика; підприємця.  

186. Контури фірми завтрашнього дня характеризуються чотирма важливими обставинами, 

котрі будуть мати значний вплив на керівників. Які з нижченаведених до них не 

відносяться: 

а) управління завтрашнього дня буде здійснюватись в більш широкій інституційній перспективі; 

б) інформаційного вибуху не передбачається (його можна запобігти); 

в) інформаційний вибух; 

г) збільшується складність фірми як поведінкової системи; 

д) зростаюча неузгодженість вимог до фірми з боку середовища. 

187. Стратегічний контроль спрямований на: 

а) з’ясування того, в якій мірі реалізація стратегії приводить до досягнення цілей підприємства; 

б) оцінку стану підконтрольного об’єкта відповідно до прийнятих стандартів та вимог 

законодавства;  

в) аналіз причин формування кризового стану суб’єкта господарювання; 

г) бенчмаркінг. 

188. До ознак нестратегічного управління на підприємстві відносяться: 

а) планування діяльності виходячи з того, що зовнішнє середовище буде якісно змінюватись; 

б) формування програм дій починається з аналізу ресурсів і можливостей їх раціонального 

використання;  

в) визначення місії і цілей підприємства. 

189. Якісний бік критеріїв оцінки ефективності діяльності в стратегічному управлінні 

виступають: 

а) орієнтири; 

б) показники лідерів в галузі;  

в) рівні ризику і невизначеності зовнішнього середовища; 

г) допустимі норми відхилення. 

190. Організаційна концепція підприємства відображає: 

а) принципи планування конкурентної боротьби на ринку; 

б) формування програм дій з підвищення можливостей раціонального використання стратегічних 

ресурсів;  

в) правила,які встановлюють відношення та процедури всередині підприємства. 
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191. Фірма «Шаравардес» виробляє і продає один тип вантажівок по одній ціні. Вся реклама 

фірми однотипна і направлена на весь ринок в цілому. В своїй діяльності фірма 

«Шаравардес» орієнтується на стратегію: 
а) маркетингову; 

б) сегментацію ринка; 

в) концепції; 

г)масового охоплення. 

192. Фірма «Таврія-Нова», що виготовляє легкові автомобілі, діє на ринку в період його 

скорочення. В процесі просування товару на ринок фірма повинна опиратись на: 

а) низькі ціни; 

б) стиль своїх автомобілів; 

в) цінність для споживача і практичність автомобілів; 

г) престижність покупки нового автомобіля; 

д) різноманітність кольорів і оздоблення. 

193. Якщо підсумувати основні ознаки монопольно високої ціни, то яка з наведених формул 

вірна? 
а) монопольно висока ціна = домінуюча позиція підприємства на конкуруючому ринку + 

збільшення обсягів виробництва + підвищення ціни + необґрунтовано високий розмір прибутку + 

низькі витрати + зачіпання інтересів інших суб’єктів ринка; 

б) монопольно висока ціна = домінуюча позиція суб’єкта господарювання на товарному ринку + 

скорочення обсягів виробництва і реалізації + підвищення ціни + необґрунтовано високий розмір 

прибутку і витрат + зачіпання інтересів інших суб’єктів господарювання або громадян; 

в) монопольно висока ціна = домінуюча позиція фірми на любому ринку + нарощення обсягів 

реалізації за рахунок конкурентів + підвищення ціни + зниження витрат + рівність ціни і 

граничних витрат + зачіпання інтересів інших фірм. 

194. Результатом портфельного аналізу виступає: 

а) оцінка господарської діяльності підприємства з метою вибору напрямів вкладення коштів в 

більш прибуткові (або перспективні) сфери; 

б) оцінка фази життєвого циклу товару; 

в) визначення резервів підвищення рівня розвитку стратегічного потенціалу підприємства; 

г) формування конкурентної карти ринку. 

195. Теоретичною базою портфельного аналізу не являється: 

а) крива досвіду; 

б) база даних PIMS; 

в) концепція життєвого циклу товару; 

г) концепція граничних витрат і еластичності попиту. 

196. До методів підвищення кількості покупців відносяться: 

а) диверсифікація; 

б) конверсія; 

в) виокремлення самостійних незалежних каналів руху товарів; 

г) створення конкуруючих виробництв шляхом нового будівництва; 

д) правильні відповіді б), в); 

д) правильні відповіді г), в). 

197. До методів підвищення кількості постачальників не відносяться: 

а) диверсифікація; 

б) виокремлення самостійних незалежних каналів руху товарів; 

в) відокремлення самостійних підприємств з об’єднання підприємств; 

г) імпорт взаємозамінних товарів; 

д) створення конкуруючих виробництв шляхом нового будівництва. 

198. Вид конкуренції, що відіграє вирішальну роль на ринках готової продукції розвинутих 

країн: 
а) цінова; б) нецінова. 
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199. Виділяють чотири типи інновацій: 
а) появлення новини, впровадження, освоєння, інвестування; 

б) виробництво нового товару, освоєння нового ринка, впровадження нового метода, організаційні 

нововведення;  

в) виробництво нового товару, розподіл прибутку, реалізація товару на новому ринку, галузеве 

лідерство; 

г) виробництво нового виробу, освоєння виробничих потужностей, відкриття для споживача 

нового ринка, поширення «ноу-хау». 

200. Які типи управління використовуються в виробничо-економічних системах: 

а) програмне; саморегулювання; 

б) програмне; регулювання; 

в) адміністративне; саморегулювання. 

201. До первинних факторів, що впливають на зміну організаційної культури відносяться: 

а) зовнішній та внутрішній дизайн приміщень; 

б) система передачі інформації та організаційні процедури; 

в) ставлення до роботи і стиль поведінки керівників; 

г) філософія і зміст існування підприємства. 

202. Сучасна конкуренція визначається в сучасній макроекономіці як чиста конкуренція з 

двома додатковими характеристиками: 
а) наявністю бар’єрів для миттєвого доступу на ринок і недоступністю інформації про ринок для 

покупців і продавців; 

б) абсолютною (досконалою) мобільністю ресурсів всередині ринка і відсутністю бар’єрів для 

миттєвого доступу на ринки; 

в) відсутністю бар’єрів для миттєвого доступу на ринки і недоступністю інформації про ринок для 

покупців і продавців. 

203. Основна ідея реінжинірингу підприємства заключається в: 
а) пошуку і впровадженні радикальних змін в діяльності для досягнення певного „прориву”; 

б) переорієнтації підприємства на інноваційну діяльність;  

в) розробці плану ліквідації підприємства і методів задоволення вимог кредиторів; 

г) аналізі характеру впливу зовнішнього середовища. 

204. Головною причиною виникнення певних форм і масштабів опору змінам на 

підприємстві виступає: 
а) наявність бар’єрів для миттєвого доступу на ринок і недоступність інформації про ринок для 

покупців і продавців; 

б) неспівпадання об’єктивно і суб’єктивно необхідних змін на підприємстві;  

в) спад обсягів реалізації продукції; 

г) небажання персоналу мати нове керівництво. 

 

БАЗИСНІ КАТЕГОРІЇ 

Аналіз –  

Аналіз зовнішнього середовища –  

Аналіз стратегічної позиції підприємства –  

Бачення –  

Бенчмаркінг –  

Бізнес-план –  

Бюджет –  

Вищий менеджер (топ-менеджер) –  

Відкрита система –  

Влада –  

Внутрішнє середовище –  

Впровадження стратегії –  

Галузь  
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Делегування –  

Дельфі - група (метод Дельфі) –  

Диверсифікація –  

Диференціація як конкурентна перевага –  

Діагностика –  

Ділова стратегія (бізнес-стратегія) –  

Загроза –  

Зміни в культурі –  

Зовнішнє організаційне середовище –  

Ієрархічна структура –  

Імідж –  

Ключові фактори успіху в галузі –  

Команда –  

Компанія –  

Конкурентна перевага –  

Конкурентоспроможність –  

Конкуренція – 

Корпорація –  

Культура –  

Ланцюжок цінностей –  

Лідерство (керівництво) –  

Лідерство за витратами –  

Матрична організація –  

Менеджмент –  

Метод експертних оцінок –  

Місія –  

Модель - 

Моніторинг –  

Мотивація –  

Навчальна організація –  

Нестабільне зовнішнє середовище –  

Операційна стратегія –  

Організаційна культура –  

Організаційна структура –  

Організаційні зміни -  

Організація –  

Парадигма –  

План –  

Планування –  

Політика фірми –  

Портфельна стратегія –  

Постачальники –  

Правила –  

Проблема  - 

Продуктово - маркетинговая стратегія -  

Реалізація –  

Реінжиніринг –  

Ринок –  

Рішення –  

Система –  

Система управління –  

Ситуаційний аналіз –  
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Споживачі –  

Стратегічна бізнес-одиниця (СБО) –  

Стратегічна зона господарювання (СЗГ) –  

Стратегічна позиція підприємства –  

Стратегічне планування –  

Стратегічний аналіз –  

Стратегічний менеджмент –  

Стратегічні цілі –  

Стратегія корпорації –  

Структура –  

SWOT -аналіз –  

Тактика –  

Тактичні плани –  

Тренд — 

Управління за цілями –  

Управлінське рішення –  

Фокусування — 

Формулювання стратегії –  

Функціональна стратегія –  

Цілі –  

 

 

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ, СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ: 

Конкретна ситуація: діагностика проблем моторного заводу 

               Моторний завод виготовляє дизелі декількох типорозмірів і модифікацій, дизель-

генератори, компресори, запчастини і товари народного вжитку. Номенклатура продукції заводу 

оновлюється на третину кожні п'ять років. 

Допоміжне виробництво не відповідає зрослим вимогам. Більше 5 років будується блок 

допоміжного виробництва (цехи зварних конструкцій, ливарний, обрубний, ковальсько-пресовий). 

Закінчення будівництва цього року не передбачено. Обсяг будівельно-монтажних робіт, що 

залишився, а також недопоставленого устаткування, в основному для ливарного й обрубного цехів 

складає 3,2 млн. грн. 

      Раніше на будівництво виділялися капітальні вкладення за рахунок централізованих джерел, 

але тепер, коли завод перейшов на нові умови господарювання (півроку тому на базі заводу 

створено акціонерну компанію), всі об'єкти промислового призначення необхідно добудовувати за 

рахунок своїх зароблених коштів. 

        Результати роботи заводу в поточному році показали, що без серйозної перебудови значна 

частина прибутку буде йти на покриття штрафних санкцій і на погашення позички Держбанку і 

комерційних банків. Заборгованість банкам склала за минулий рік 9,5 млн грн. 

            Приблизно 50% верстатного парку експлуатується більш ніж 25 років. Перегонка в стружку 

при обробці колінвалів, що поставляються одним із заводів галузі з великими припусками і 

низькою якістю, є дуже трудомістким видом роботи. У зв'язку з недостачею верстатників 

коефіцієнт змінності устаткування складає 1,1. Майже всі заходи щодо підвищення рівня 

використання верстатного парку (закупили партію верстатів із ЧПУ, набрали молодих 

випускників ПТУ для роботи на цих верстатах, створили певну мотивацію праці) поки що не 

поліпшили ситуацію. 

             Більше 5 років завод постійно не виконує план за основними показниками, ростуть 

виробничі витрати, втрати від простоїв, браку, число порушень термінів ремонту устаткування. 

Приблизно на 8% збільшилася трудомісткість виготовлення виробів. 

             За рахунок зростання собівартості продукції і покриття штрафних санкцій колектив заводу 

недоодержав більш ніж 50 млн грн. прибутку. Різко знизилася віддача системи управління якістю 

продукції, що випускається. 
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           Питання збуту продукції основного виробництва з деяких виробів стоїть дуже гостро. 

Ними затоварені майже всі складські приміщення, хоча деякі типорозміри окремих деталей, вузлів 

і агрегатів йдуть нарозхват. 

     Науково-дослідним і дослідно-конструкторським роботам на заводі приділяють багато уваги, 

але поки ця робота знаходиться на стадії експериментальної розробки і випуску малих серій 

окремих вузлів і агрегатів. Для залучення майбутніх споживачів нових виробів почато рекламну 

роботу. 

     Постійне невиконання плану випуску продукції породжено технічною відсталістю, низьким 

рівнем оперативного планування і управління, відсутністю стратегічного планування, недоліками 

в підготовці виробництва, відсутністю елементарної виконавської дисципліни та ін. 

     Що стосується цін на продукцію заводу, то вони сьогодні майже найвищі в галузі. Остання 

обставина дозволила спорідненим заводам, особливо тим, що розташовані в країнах СНД, 

захопити частину ринку збуту за рахунок більш низьких цін на свою продукцію. Заходи, прийняті 

керівництвом заводу з метою знизити матеріаломісткість і енергомісткість діючих виробництв і в 

такий спосіб вплинути на собівартість продукції, дають уже результати, але поки що явно 

недостатні, щоб заводу вийти з кризи. 

       Проведення кампанії з атестації робочих місць призвело до деякого скорочення кількості 

робочих місць, хоча їхня кількість явно вища нормативних вимог. Остання акція дозволила 

перевести частину робітників, що вивільнилися, та ІТП на інші ділянки і підрозділи. Хоча зараз на 

заводі не вистачає 600 робітників різних спеціальностей. 

          Слабко вирішуються соціальні проблеми. Не дало поки що належного ефекту і перетворення 

заводу в акціонерну компанію (акціонерне товариство відкритого типу). Контрольний пакет акцій 

залишився в міністерстві (51%). Ті, що залишилися розподілилися так: 8% - адміністративно-

управлінський персонал; ЗО% робітники заводу; 11% - пустили у вільний продаж через фондову 

біржу. Попит на акції на біржі поки не виправдує надій керівництва заводу на відносно великі 

додаткові грошові надходження. Продано всього 18% від загальної кількості акцій. 

      Окремі постачання гостродефіцитних матеріалів і комплектуючих для заводу здійснює ряд 

посередницьких фірм, хоча їхні послуги дуже дорогі. Щоб обійтися без посередників, реалізуючи 

свою продукцію, зокрема ТНВ, завод створив декілька своїх фірмових магазинів. Торгівля вже 

принесла перші позитивні результати, але висока орендна плата і податки поки що гальмують 

розширення цього напрямку діяльності. 

Питання до конкретної ситуації: 

1. Дайте загальну характеристику стану справ на моторному заводі. 

2. Сформулюйте основні проблеми по кожному напрямку діяльності заводу: економічному, 

технічному, соціальному, організаційно-управлінському. 

3. Опишіть причини виникнення проблем на моторному заводі. 

4. Визначте сильні і слабкі сторони моторного заводу. 

5. Сформулюйте цілі та завдання перебудови роботи моторного заводу. 

6. Виробіть і обґрунтуйте основні напрямки вирішення проблем і пов'яжіть їх з необхідними 

ресурсами. 

7. Визначте послідовність реалізації пропонованих рішень. 

 

Конкретна ситуація: "Народний комп'ютер «Матриця» 

     Основними покупцями комп'ютерної техніки в Україна є великі державні і комерційні 

структури. Тому всі провідні комп'ютерні фірми орієнтують свій бізнес на цих споживачів. За 

великі замовлення на комп'ютерну техніку йде жорстка конкурентна боротьба. Переваги таких 

замовлень очевидні, хоча існує серйозна загроза, що платіж затримається, і можуть виникнути 

серйозні проблеми. 

На Заході ринок "домашніх" персональних комп'ютерів склався давно і постійно зростає. З появою 

CD-ROM комп'ютер зайняв у домашньому побуті таке ж місце, як і телевізор. За оцінкою 

американської Асоціації електронної індустрії,  у США обсяг продажів персональних комп'ютерів 

без урахування вартості програмного забезпечення перевищив 8 млрд. дол. і майже не 
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відрізняється від обсягу продажів телевізорів. У Україні ж ринок "домашніх" персональних 

комп'ютерів росте повільно. І не тільки тому, що такий комп'ютер занадто дорогий для більшості, 

але і тому, що не всі вікові категорії вміють користуватись ним.  

     Виробники персональних комп'ютерів складають їх з імпортних комплектуючих. Через це їхній 

бізнес дуже сильно залежить як від ситуації на ринках комплектуючих, у першу чергу на ринках 

Південно-Східної Азії, так і від політики уряду України  щодо митних зборів на ці комплектуючі. 

Ця обставина дуже ускладнює даний бізнес у Україні. Не менші труднощі для комп'ютерного 

бізнесу створює і та обставина, що комп'ютери вітчизняного складання, хоча і дещо дешеві, але 

менш якісні, усе менше привертають до себе увагу покупців, які орієнтуються останнім часом на 

більш якісну техніку відомих західних фірм. У цій ситуації далеко не всі комп'ютерні фірми 

продовжують залишатися в цьому бізнесі. 

   Однак ряд фірм, незважаючи на всі труднощі, досить успішно веде даний бізнес. До числа таких 

виробників належить фірма "Stins Coman", оборот якої в 2016 р. перевищив 20 млн. дол. У "Stins 

Coman" працюють більш ніж 90 чоловік.  

  Навесні  на ринках Південно-Східної Азії через причини, що мали локальний характер, відбулося 

різке зниження цін на напівпровідникові вироби і схеми, використовувані як комплектуючі при 

складанні персональних комп'ютерів. Комп'ютерні фірми одержали можливість заробити на 

цьому. Однак зробити це виявилося не так легко, як це могло здаватися. Почали закуповувати 

дешеві комплектуючі, однак труднощі реалізації дешевих комплектуючих навели керівництво 

фірми "Stins Coman" на думку про створення дешевого комп'ютера, який будуть купувати не 

державні організації і комерційні фірми, а прості громадяни для домашнього користування. 

Спочатку ця ідея президента фірми не мала повної підтримки серед працівників фірми. Однак 

незабаром ідея закріпилася, і було вирішено приступити до випуску дешевого "народного" 

персонального комп'ютера під назвою «Матриця». 

При розробці концепції комп'ютера «Матриця» із самого початку було визначено чотири умови 

успіху проекту. По-перше, комп'ютер повинен бути максимально дешевим. Для цього вирішили 

відмовитися від монітора, запропонувавши покупцям використовувати замість монітора телевізор. 

По-друге, комп'ютер повинен був мати властивості ігрової приставки, не гірші, ніж у відомої 

ігрової приставки "Денді". По-третє, через відсутність ринку такого роду комп'ютерів було 

вирішено провести широку кампанію по рекламуванню «Матриці». По-четверте, оскільки, 

незважаючи на відносно низьку ціну, комп'ютер усе-таки залишався недоступний за ціною 

більшості можливих покупців, було прийнято розробити і реалізувати схему оплати комп'ютера на 

виплату. Фірма планувала, що за перші 6 місяців їй вдасться продати 150 тис. комп'ютерів 

«Матриця». 

  Було розроблено два варіанти комп'ютера відповідно вартістю 390 і 790 дол. Для реалізації 

проекту за повною схемою було вирішено залучити ряд партнерів. Оскільки за перший рік 

передбачалося продати 400 тис. комп'ютерів, то, побоюючись недостатності потужностей 

власного заводу, фірма "Stins Coman" провела переговори з фірмою "Aquarius Systems" з приводу 

складання частини комп'ютерів «Матриця» на їхньому заводі. Для ремонтного обслуговування 

залучили фірму "Тех-нотсервіс", а щодо розробки системних та ігрових програмних продуктів для 

«Матриця» домовилися з фірмами "НФК" і "Фізтех-софт". 

    Здійснення платежів на виплат планувалося провести за допомогою Приватбанку й 

Укргазбанку. Для одержання комп'ютера покупець повинен був сплатити в магазин 19 або 39 дол. 

(розмір місячної виплати за відповідну модель «Матриця») і пред'явити гарантійну довідку. 

Було досягнуто домовленості про їх реалізацію через збутову мережу дистриб'юторської компанії 

"Merisel" і дилерську мережу фірми "Aquarius". На проведення рекламної кампанії було виділено 

1,5 млн. дол. 

      Залучення до проекту відомих українських фірм і банків вселяло в керівництво фірми "Stins 

Coman" оптимізм і великі надії на величезний успіх комп'ютера «Матриця». Презентація 

комп'ютера відбулася на початку серпня. Президент "Stins Coman" п. Шульц з упевненістю 

оголосив про те, що планується продати протягом року 400 тис. "домашніх" комп'ютерів 

«Матриця». Цифра базувалася на тому, що в Україні 14 млн. сімей. При цьому п. Шульц без зайвої 
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скромності поскаржився на те, що через обмеженість збутових потужностей комп'ютер відразу 

потрапить у розряд дефіцитних товарів, і висловив побоювання, що фірма зазнає критики з боку 

покупців за необхідність ставати вночі в чергу за "Матрицею". Провівши презентацію на досить 

оптимістичній ноті, п. Шульц до вересня пішов у відпустку. 

    Практична реалізація проекту відбувалася за іншим сценарієм. По-перше, експлуатаційні 

можливості «Матриця», особливо її дешевої моделі без вінчестера і монітора, виявилися дуже 

слабкими. Комп'ютер був незручний у використанні. Для його повноцінного використання 

потрібно було докуповувати ряд додаткових компонентів, що, звичайно, здорожило комп'ютер. 

Зважаючи на це, "Stins Coman" випустила більш зручну для користування модель «Матриця», але 

вона виявилася в кілька разів дорожча від попередньої. 

         По-друге, банки вирішили змінити схему платежу за комп'ютер. Замість виплати в 

розстрочку вони запропонували покупцям робити одноразовий у розмірі вартості комп'ютера 

внесок у банк на безвідкличний депозит, тобто покупець повинний був відразу платити залежно 

від обраної моделі або 390, або 790 дол. 

По-третє, зовсім не виконала свого завдання рекламна кампанія. Вона не мала адресного 

характеру. Не було зрозуміло, чого хочуть домогтися за допомогою цієї реклами. Відео-ролик, 

запущений по телебаченню, не сприяв появі інтересу до комп'ютера. Пізніше п. Шульц визнав, що 

треба було виділити на рекламну кампацію не менше як 5-6 млн. дол. 

За перші 6 місяців реалізації було продано 5 тис. комп'ютерів «Матриця». 

Питання до конкретної ситуації 

1. Опишіть стан ринку "домашніх" персональних комп'ютерів. 

2. Проведіть аналіз факторів макро- і мікросередови-ща і складіть список можливостей і загроз для 

фірми "Stins Coman" на ринку. 

3. Чому виробництво домашнього комп'ютера «Матриця» не привело до планованого результату? 

4. Які конкурентні переваги своєму продукту мала намір надати фірма? 

5. Проаналізуйте ситуацію, в якій опинився президент фірми Запропонуйте свої рекомендації йому  

для пом'якшення впливу на фірму зовнішніх факторів. 

 

 

Конкретна ситуація: "Корпорація "Мила М" 

      Корпорація «Корпорація «МилаМ» - великооптовий український імпортер і дистриб'ютор 

продукції побутової хімії, парфумерії, товарів санітарно-гігієнічного призначення - "виросла" з 

маленької торгово-закупівельної фірми, створеної в 1991 р. чотирма приватними підприємцями. У 

перші два роки роботи чисельність співробітників, що працювали у фірмі, не перевищувала 10-15 

чоловік, торговельна діяльність велася тільки в межах Дніпропетровської області, товарооборот не 

перевищував декількох тисяч доларів на місяць. Однак кілька успішних угод з болгарськими 

виробниками парфумерної продукції, дефіцит якої гостро відчувався в ті роки в Україні, 

дозволили власникам фірми значно розширити свій бізнес і збільшити товарооборот. 

     До 1997 р. маленька торгово-закупівельна фірма перетворилася у велику дистриб'юторську 

компанію з розвиненою дилерською мережею у всій Україні (понад 40 дилерів), що займає майже 

60% українського ринку побутової хімії, парфумерії і санітарно-гігієнічної продукції. 

   Однак прогресивне керівництво корпорації розуміло, що "спочивати на лаврах" - заняття 

щонайменше невдячне і недальновидне. Підхід керівництва компанії до свого бізнесу можна 

описати словами Г. Форда: "Купці гинуть разом зі своєю справою тому, що вони прив'язуються до 

старого методу торгівлі і не можуть зважитися на нововведення... Великі підприємства падають, 

роблячись тінню свого імені, тільки тому, що дехто вважає за можливе, щоб вони і далі 

управлялися так, як управлялися дотепер". Тому у 2016 р. керівництвом були поставлені такі 

стратегічні цілі розвитку компанії: 

- організація власного виробництва продукції побутової хімії (пральний порошок, мийні засоби); 

- організація власної роздрібної торговельної мережі; 

- розвиток інших напрямків бізнесу (торгівля медикаментами на основі створення СП з відомою 

англійською фармацевтичною компанією, будівельні послуги); 
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- продовження діяльності з імпорту, розвиток нових зв'язків із закордонними постачальниками. 

    У даний час корпорація має власну виробничу базу, випускає пральний порошок і мийні засоби 

під власною торговою маркою, відкрито супермаркет і магазин, створено українсько-турецьке СП, 

розвивається медичний і будівельний напрямок. Усі ці заходи значною мірою допомогли компанії 

пережити фінансово-економічну кризу кінця 90 років . Структура корпорації знаходиться в 

постійному розвитку, гнучко реагуючи на всі загрози і можливості зовнішнього середовища. 

Питання до конкретної ситуації: 

1. Сформулюйте місію корпорації «Корпорація «Мила М» до 2016 р. Проаналізуйте, чи змінилася 

ця місія після кризи кінця 2008 років. Якщо так, то чим була викликана необхідність такої зміни? 

Сформулюйте нову місію корпорації. 

2. Укажіть основні стратегічні цілі, що поставило керівництво перед фірмою. 

 

Аналіз портфелів бізнесу фірми 

1. Охарактеризуйте кожну клітку матриці ВСG на прикладі відомих Вам підприємств або фірм. 

2. Проаналізуйте основні достоїнства і недоліки та трудомісткість застосування розглянутих 

портфельних матриць. 

3. На основі матриці "товар - ринок" визначте базові стратегії зростання для таких підприємств: 

промислове підприємство, лікеро-горілчаний завод, супермаркет. 

4. Доведіть можливість або неможливість створення і реалізації проекту РІМ8 в умовах економіки 

України. 

5. Побудуйте матриці ВСG і GE/Mc Kinsey для відомого Вам підприємства. 

Практичні завдання 

Завдання 1. За наведеними нижче вихідними даними побудувати матрицю ВСG для фірми та її 

основного конкурента. Проаналізувати стан портфеля продукції фірми і конкурента. Дати свої 

рекомендації фірмі. 

 
Завдання 2. Оцінити привабливість гіпотетичної галузі і конкурентну позицію стратегічної бізнес-

одиниці в цій галузі за допомогою матриці Мс-Кіпзеу. Дані подані в таблиці. 

 
 

Конкретна ситуація: "Управлінська команда в компанії" 

Частина 1 

     У середині жовтня 29-річний Ігор Акома, президент невеликої торгової компанії мав зустрітися 

зі своєю управлінською командою з приводу збільшення цін на продані товари. Посаду президента 

він отримав рік тому від свого батька, власника компанії. Це був, насправді, божевільний рік. 

Компанія ледве не збанкрутувала. Однак ще багато чого залишилося зробити, щоб вивести 

компанію від "краю прірви". 

      Нижче наводиться характеристика членів управлінської команди Ігора Акоми, що зібралися на 

засідання на 11:00. Володимир - - 32-річний фінансовий директор компанії; у компанії працює три 

роки, прийшовши туди з аудиторської компанії "Велика шістка". Крім фінансів, він відповідає за 

бухгалтерію і загально адміністративні питання. Микола (35 років) працює в компанії вісім років. 
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Хоча за фахом він економіст, змінив багато робіт у компанії. Зараз він займається питаннями 

закупівель товарів у постачальників і підкоряється Володимирові. Олена — 45-річна сестра Ігора 

Акома — керує торговими операціями. Торгівля організована через дилерів, тому в Олени усього 

кілька людей у підпорядкуванні. Через сімейні обставини їй не вдалося закінчити вуз і одержати 

вищу освіту. 

    Ігор  скликав засідання і запросив на нього консультанта з управління, щоб обговорити 

проблеми у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності діяльності компанії. 

     Ігор  Добре, ми витратили вже чимало часу на обговорення питання про підвищення цін. 

Володимир рекомендує підняти ціни на 16% уже зараз. Хотілося б дізнатися про думки кожного з 

вас про це. Почнемо з тебе, Володимир. 

         Володимир: Мій аналіз даних зі звітів щодо прибутку вказує, що збільшення цін на 16% 

необхідне прямо зараз, якщо ми ще хочемо одержати який-небудь прибуток в цьому році. За 

найкращими моїми оцінками, ми втрачаємо гроші на кожному продажі. Ми із самого початку року 

ще жодного разу не підвищували ціни. У нас просто немає зараз вибору. Ми повинні це зробити. 

       Микола: Звичайно, було б краще збільшити ціни не порівняно з початком цього року, а 

порівняно з цим же періодом минулого року. Необхідно враховувати, що ми знаходимося в 

середині сезону продажів і суцільне збільшення цін не дуже бажане. Але, на жаль, у нас немає 

виходу. 

       Володимир: У нас немає способу від цього відмовитися. 

      Ігор  (витримуючи паузу, оглядає всіх тих, що зібралися): Отже, усі ви рекомендуєте збільшити 

ціни прямо зараз? 

     Микола і Володимир: Так! 

      Володимир: Необхідно пам'ятати, що ми не можемо підняти ціни за старими замовленнями, їх 

можна ввести тільки в нові замовлення. Ми вже відправили багато замовлень за старими цінами. 

Дилери можуть не прийняти наших пропозицій. Тому підвищення цін торкнеться тільки тих 

замовлень, що ми очікуємо одержати. 

     Микола: Якщо підвищення цін буде стосуватися тільки нових замовлень, то, беручи до уваги 

32-сторінковий список виконаних замовлень в Олени, ми просто не зможемо відчути результат від 

збільшення цін, про яке говоримо. 

    Володимир: Тоді ми повинні сповістити дилерів про підвищення цін на вже поставлені їм 

товари. Я затримаю їм поставки і направлю листи про підвищення цін. Я також попрошу їх 

підтвердити свою згоду на це. Коли ж ні, натякну їм, щоб вони не очікували від нас у 

майбутньому товар. 

     Микола: Дійсно, підтверджені замовлення дадуть нам таку можливість. 

   Ігор : Ви думаєте, що це найкраще, що можна зробити? 

        Володимир: Ми робимо гроші, і було б нерозумно в цій ситуації не піднімати ціни. 

Ігор : Олено, ти чимось незадоволена. Що ти думаєш з цього приводу? 

    Олена (знизуючи плечима): Я навіть не знаю. 

Володимир (з явним нетерпінням): Ми ж втрачаємо гроші на кожному замовленні. 

       Олена: Мене турбує, що ми піднімаємо ціни в середині сезону продажів. 

Микола: Якщо чекати, то про це можна просто забути. 

      Володимир: Олено, тоді що-небудь запропонуй. 

Олена: Я не знаю. (Пауза) Ці замовлення (бере в руки 32-сторінкову книгу замовлень) 

відпрацьовувалися цілий місяць з дилерами. Тут більше ніж 175 статей товарів. Усе це треба тепер 

переробити і розіслати дилерам знову для підтвердження. Мені це не дуже подобається. 

      Володимир: Але це варто зробити. 

Микола: Подивіться, у наших листах ми можемо послатися на інфляцію, і, крім того, це ж перше 

збільшення цін за рік. Більшість дилерів зрозуміють це. Давайте спробуємо. Тут слід ризикувати, 

чи не правда, Олено? 

     Олена (знову знизує плечима). 

Ігор : Олено, ну скажи що-небудь. 

Олена: Не знаю. Я розумію, що ціни треба збільшити, але мене це турбує. 
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    Володимир: Бізнес - це прийняття важких рішень. За це нам і платять. (Усі примовкли, 

дивляться один на одного, а потім усі - на Ігора Акому). 

Питання до частини 1 конкретної ситуації:  

1. Поясніть, що відбулося на цьому засіданні? Яку роль виконував кожний з учасників? Що 

кожний з них робив і намагався робити? Спробуйте намалювати схему взаємодії учасників 

засідання. Чи було засідання ефективним? Поясніть. 

2. Яке рішення вони збираються прийняти? Які деталі важливі для цього рішення? 

3. Як Ви вчинили б на їхньому місці? 

Частина 2 

Консультант (спокійно): Я думаю, що Олена говорить цікаві речі. Ви хочете "зробити" великі 

гроші в середині сезону продажів. У цьому і полягає проблема. Якщо ви не можете обійтися без 

збільшення цін, то повинні подумати про те, як зробити це, знявши велику частину проблем, 

породжених цим рішенням. 

Володимир (грубо і з образою): Було б нерозумно відмовитися від підвищення цін. 

Консультант (спокійно): Може бути це і правда, але чи на краще ви це робите? Завжди буває 

багато виходів із становища. Я не думаю, що ви вирішуєте проблему найбільш ефективним 

методом. (Пауза.) Навіть узявши за основу підвищення цін, це можна зробити добре або погано. 

Тут слід подумати над тим, як це зробити з найменшими втратами. (Усі мовчать, поки консультант 

їх оглядає і чекає чиЙого-небудь коментарю. Нічого не почувши, консультант продовжив). Так, 

поки ви будете обмінюватися листами з дилерами, пройде чимало часу. Ефект від підвищення цін 

проявиться тільки наприкінці сезону, а гроші ви одержите ще пізніше. Подумайте про те, що за 

цей час ви втратите ряд замовлень. Чого в цій ситуації буде більше: вигоди чи втрати? Дивіться на 

це з огляду на час. (Консультант зробив паузу, давши можливість для коментарю.) 

Олена От це я і мала на увазі. 

Консультант. За неодержаними замовленнями підвищити ціни буде простіше, якщо пояснити 

дилерам ситуацію. 

Володимир (уже не грубо й, очевидно, з позитивним ставленням): Добре, я так і зроблю. 

Микола: У нас ціла купа нових замовлень, які чекають підтвердження... 

Володимир. Правильно, якщо нам допоможуть, то ми можемо почати з великих замовлень і 

зробити це вже сьогодні. 

Консультант. А чому б не підключити до цього людей Олени? 

Олена: Так, вони знають дилерів краще. Ми доручимо їм цю роботу і нехай вони зв'язуються з 

дилерами негайно. Правда, багато сил піде на те, щоб переконати дилерів у необхідності 

підвищення цін. Я теж займуся цим відразу ж після засідання. 

Володимир: Я думаю, що стосовно великих замовлень нам усім треба працювати індивідуально по 

телефону, а щодо невеликих замовлень розіслати листи. 

Консультант. Треба умовити дилерів зберегти замовлення. Це потрібно обов'язково зробити, ( 

кажіть їм, що ви збережете всі їхні замовлення і підете їм назустріч з усіма змінами, які вони 

вважатимуть необхідними у зв'язку з підвищенням цін, якщо вони підтвердять свою згоду 

протягом п'яти днів. І весь цей процес треба тримати під контролем. 

Олена Що мене турбує, так це то, як краще зробити всю цю роботу. Адже підвищення цій — це 

серйозне справа. Я думаю, що люди підуть нам назустріч. 

Володимир: Ми з Оленою займемось усім цим "спіймо. (Усі знову замовкли). 

Ігор  Добре, чи зможете ви всі зайнятися цією роботою негайно? Завтра знову зустрінемося 

ранком і подивимося, як у нас йдуть справи. 

Питання до частини 2 конкретної ситуації: 

1. Що Ви тепер думаєте про остаточне рішення? Воно краще? Могли б Ви назвати перше рішення 

обмеженим"? 

2. Могла б управлінська команда Ігора Акоми прийняти інші рішення без допомоги консультанта? 

Обґрунтуйте відповідь" 

3. Чи можна сказати, що в частині і управлінської команда не займалася рішенням проблеми? 

Чому? 
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4. Що консультант змінив у роботі управлінської команди Ігора Акоми і в її організаційному 

оточенні, що склалося в компанії? Чи потрібно тут що-небудь змінювати? 

5. Як дана ситуація свідчить про групове розв'язання проблем, прийняття рішень і про групову 

роботу u цілому? 

 

Конкретна ситуація: "Відмовитися від старого і прийняти нове" 

       Корпорація Anderson була заснована в 1962 р. Спочатку вона функціонувала як маленька 

фірма з виробництва товарів широкого вжитку. У перші 20 років роботи відділ досліджень і 

розробок компанії створив ряд нових виробів, що здобули велику популярність на ринку. Справи 

йшли так добре, що компанії довелося ввести на виробництві другу зміну, щоб задовольнити 

попит. Виробництво протягом цих років тричі розширювалося. В інтерв'ю популярному журналу 

Поль Андерсон, засновник фірми, сказав: "Ми не продаємо свої товари, ми їх розподіляємо". Цим 

він хотів наголосити, що фірма мала тільки 24 торгових агенти, а одержувала від продажів доход, 

що перевищує 62 млн дол. на рік. 

      Три роки тому корпорація Anderson пережила свою першу фінансову кризу, в результаті якої 

втратила 1,2 млн дол. Два роки тому сума втрат збільшилася до 2,8 млн, а торік до 4,7 млн дол. 

Бухгалтери підрахували, що цього року втрати можуть досягти 10 млн дол. 

     Стурбований цією інформацією найбільший кредитор компанії Citizen's Bank настійно вимагав 

від компанії внести деякі зміни у свою діяльність, щоб виправити ситуацію. У відповідь на цю 

вимогу Поль Андерсон погодився піти у відставку. Рада директорів призначила на його місце Мері 

Хартман, голову відділу маркетингу однієї з найбільших американських компаній, що торгує 

споживчими товарами. 

Проаналізувавши ситуацію, Мері дійшла висновку, що для переведення фірми на нові рейки 

необхідно здійснити ряд змін. Ось основні з них: 

1. Необхідно приділяти більше уваги маркетингу. Найважливішим фактором успіху в продажу 

споживчих товарів фірми Anderson є кваліфікований штат торгових агентів. 

2. Необхідно поліпшити якість продукції. У даний час близько 2% продукції, що випускається, 

виявляється бракованою, в той час як в інших фірмах, що працюють у тих же напрямках, цей 

показник не перевищує 0,5%. У минулому товари фірми користувалися таким попитом, що 

контроль за якістю не був важливий. Тепер же відсутність контролю приносить серйозні збитки. 

3. Необхідно провести скорочення оперативного персоналу. У даний час компанія може обійтися 

двома третинами персоналу, зайнятого на виробництві, і половиною адміністративного. 

Мері ще не подала план раді директорів, але збирається це зробити. У даний час вона обмірковує 

ті конкретні кроки, які необхідно зробити для проведення реформ, і як вони позначаться на 

працівниках фірми і виробництві в цілому. 

Питання до конкретної ситуації: 

1. Які недоліки Ви бачите в старій організацій ній культурі? Що треба зробити для того, щоб їх 

змінити? 

2. Чому Мері Хартман буде нелегко змінити сформовану культуру? 

3. Які конкретні кроки повинна зробити Мері Хартман, щоб змінити культуру? Запропонуйте й 

опишіть хоча б два з можливих кроків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К.: Центр уч-

бової літератури, 2009. – 440с. 

2.  Квасній Л.Г. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємствами в умовах ринкової еко-

номіки. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-

технічних праць / Квасній Л.Г. / - Львів : НЛТУ України, 2008. — С. 149. 

3. Гарафонова, О. І. Конкурентна стратегія: сутність та особливості формування на підприємствах 

легкої промисловості / О. І. Гарафонова // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції. – 2015 - №18 (7) С. 16-20 

4.  Денисенко, М. П. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія / М. 

П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко. - Суми: ВТД Університетська книга, 2008. – С.452-

467  

5.  Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2008. – 

480 с. 6. Кашуба, Я. М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємни-

цтва/ Я. М. Кашуба // Економіка та держава. – 2011. - №9. – С.16. 

6. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник/ Г.І. Кіндрацька. - 2-ге вид., перероб. і 

доповн. - К. : Знання, 2010. - 406 с. 

7. Комарницька Г.О. Вплив формування територіальних громад як чинник розвитку бізнес-

середовища/Г.О. Комарницька, Л.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. / Збірник науко-

во-технічних праць. Випуск 26. 2ек. Львів -2016р. - 416 с. С.108 – 126. 

8.  Комарницька Г.О. Стратегічний аналіз маркетингового середовища міста Львова./ Г.О. Комарни-

цька //. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-

теоретичної інтернет- конференції, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – 446 с. С.389 

- 392. 

9. Комарницька Г.О. Брейдинг і неймінг-рушійні сили просування торгової марки. / Г.О. Комарниць-

ка , О.В. Фарат// Матеріали  доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Формуван-

ня стратегії розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції» \Львівський державний 

інститут новітніх технологій та управління імені В.Чорновола 2011;59-61 с. 

10. Комарницька Г.О. Стратегічне планування соціально - економічним розвитком міст. / Г.О. Комар-

ницька //.Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені 

Івана Франка за 2015 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, 

(Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – 294 с. 273-276 С. 

11.  Портер М. Конкурентна стратегія. Методика аналізу галузей і конкурентів/М. Портер; [пер. з 

англ.І. Мінервін]. - 3-е изд. - М.: Альпіна Бізнес Букс, 2007. - 453 с. 

12.  Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Н.Ю. Подольчак. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2012. – 400 с. 

13. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / Укладачі: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю.Сагер. – 

Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с. 

14. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / Укладачі: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю.Сагер. – 

Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с. 

15. Ястремська О. М. Стратегічний консалтинг: становлення і розвиток / О. М. Ястремська // Стратегія 

економічного розвитку України. – 2011. – Випуск № 29. – С. 146 – 154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА  ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

5. Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

6. Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

7. Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

8. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

9. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

10. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

11. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

12. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

13. Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

14. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

15. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

16. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

17. Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

18. Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

19. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

20. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

21. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

22. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

23. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua 

24. Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

25. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

26. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

27. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

28. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htmВерховна Ра-

да         - www.rada.gov.ua  

 

 

 


