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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ  СТУДЕНТІВ  

(ЗБІРНИКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ) 

 

На сьогодні стратегічне управління як система управління та як наука продовжує 

динамічно розвиватись. Термін стратегічне управління можна визначити як діяльність з розробки 

місії, найважливіших цілей організації й способів їх досягнення, які забезпечують її розвиток у 

нестабільному зовнішньому середовищі шляхом зміни й самої організації, та її зовнішнього 

середовища. Стратегічне управління – це безперервний процес вибору й реалізації цілей і 

стратегій організації. Успішний сталий розвиток економіки може бути забезпечений лише за 

умови системного використання результатів безперервного стратегічного управління в публічних 

організаціях різного рівня, що вимагає продовження дослідницьких зусиль у даному напрямі. 

Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Стратегічне управління в публічній 

організації» покликаний допомогти студентам досліджувати та розв’язувати складні проблеми 

стратегічного управління, його інституційного та організаційного забезпечення в системі 

публічного управління та адміністрування. 

 Відповідно пропоновані питання для самоконтролю та самопідготовки включають 

одновибіркові види тестових завдань. 

Тестові завдання охоплюють головні поняття кожної із тем навчальної дисципліни 

«Стратегічне управління в публічній організації». 

Пропоновані тестові завдання з даної навчальної дисципліни сприятимуть перетворенню 

отриманих теоретичних знань на практичні навички та вміння формування навичок з прийняття 

рішень у складних і непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування 

стратегічних підходів для цілей управління у публічній сфері. 

 

 

 

1. Планування – це: 

а) процес визначення цілей діяльності організації та прийняття рішень щодо шляхів їх 

досягнення; 

б) створення системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для 

забезпечення тривалого існування організації; 

в) найбільш поширений компонент формального планування і, поряд з управлінням за цілями, 

є головним управлінським інструментом; 

г) визначення шляхів досягнення конкретних цілей організації. 

 

2. Мета планування – це: 

а) процес визначення цілей діяльності організації та прийняття рішень щодо шляхів їх 

досягнення; 

б) створення системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для 

забезпечення тривалого існування організації; 

в) визначення місцезнаходження та функцій організації у даний момент розвитку. 

г) метод, який потребує великих витрат і небажаний з точки зору негативних соціальних 

наслідків. 

 

3. Мета організації: 

а) кінцевий стан якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому; 

б) створення системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для 

забезпечення тривалого існування організації; 

в) логіко-аналітичний та емоційний процес, що має спиратися на наукові засади, що 

допомагають вибрати характеристики загальної мети; 

г) характеризує погляд на причину існування організації з точки зору самої організації. 
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4. Вимоги до цілей організації: 

а) конкретність та вимірюваність; 

б) орієнтованість у часі; 

в) реалістичність, досяжність; 

г) всі відповіді правильні; 

 

5. Місія організації – це: 

а) характеризує погляд на причину існування організації з точки зору самої організації; 

б) характеризує погляд на причину існування організації з точки зору суспільства; 

в) вона задає напрямок розвитку, основні параметри, яких має досягти організація для її 

реалізації; 

г) перелік завдань, що спрямовуються на адаптацію організації до зовнішнього середовища. 

 

 

6. Стратегія – це: 

а) діяльність підприємства, націлена на появу нових методів прогнозування майбутнього; 

б) детальний, усебічний комплексний план; 

в) організація управління ринком і зовнішнім оточенням; 

г) диверсифікованість продукції з метою завоювання ринку. 

 

7. Спрямованість, ціль конкурентної стратегії: 

а) розширення ресурсів між підрозділами; 

б) конкурувати на ринку конкретного товару; 

в) здійснення довгострокових цілей і задач підприємства; 

г) розвиток заходів, місії, цілей для досягнення їхнім підприємством. 

 

8. Стратегія організації – це: 

а) довгостроковий комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей; 

б) комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді; 

в) план реалізації цілей; 

г) поточні плани для досягнення цілей. 

 

9. Тактика організації – це: 

а) короткострокові плани, які конкретизують стратегію; 

б) Завдання, які треба виконувати; 

в) Види робіт по досягненню цілей; 

г) Плани робіт, які слід виконувати. 

 

10. Для практичної реалізації стратегічних планів організації розробляють: 

а) тактику, правила, бюджети; 

б) тактику і правила; 

в) бюджети; 

г) правила. 

 

11. Для розроблення стратегічного плану вище керівництво організації повинно виявити: 

а) сильні сторони своїх конкурентів; 

б) внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації; 

в) Слабкі сторони своєї організації та конкурентів; 

г) Сильні сторони конкурентів. 

 

12. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники повинні: 

а) вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів; 

б) оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації; 
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в) вивчати зміни, які відбуваються; 

г) вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей 

організації.  

 

13. Стратегічне планування полягає: 

а) у розробці стратегій; 

б) у розробці цілей; 

в) у розробці місії; 

г) у розробці тактики та політики. 

 

14. Стратегічне планування включає: 

а) вибір стратегії; 

б) вибір альтернатив, контроль; 

в) визначення місії, методи, аналіз середовища й стану організації, оцінку стратегічних 

альтернатив, вибір стратегії; 

г) визначення місії, мотивацію працівників. 

 

 

15. Який з підходів до тлумачення стратегії підприємства орієнтує його на посилення 

конкурентної позиції: 

а) стратегія як зразок; 

б) стратегія як еталон; 

в) стратегія як позиція; 

г) стратегія як мета управління. 

 

16. У менеджменті термін «стратегія» тлумачать як: 

а) мистецтво керівництва, загальний план бачення боротьби, що ґрунтується на конкретних 

умовах певного етапу розвитку суспільства 

б) програма дій, що визначає розвиток підприємства, і відповідне управління, а також 

досягнення поставлених цілей; 

в) система упорядкованих знань про суть, методологію, методику i організацію планування; 

г) передбачення процесу i явищ дійсності. 

 

17. Велика кількість визначень терміна «стратегія» пов’язана з: 

а) визначенням перспективних орієнтирів діяльності підприємства; 

б) планом управління підприємством; 

в) його конкретним застосуванням; 

г) поведінковою моделлю підприємства на ринку. 

 

18. Відомі фахівці зі стратегічного управління А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд, 

пов’язують планові аспекти стратегії з: 

а) конкурентними умовами; 

б) розподілом матеріальних ресурсів у регіоні; 

в) системою планування на підприємстві; 

г) поведінковими аспектами підприємства. 

 

 

19. Якщо проводити аналіз даних визначень терміна «стратегія», можна дійти висновку, 

що вона є: 

а) критерієм раціональності тих чи інших варіантів плану; 

б) стрижнем, навколо якого концентруються всі види виробничо-господарської діяльності; 

в) ймовірністю тієї чи іншої ситуації; 

г) загрозою для підприємства. 
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20. Більшість зарубіжних та вітчизняних авторів визначає стратегію як: 

а) контроль діяльності конкурентів; 

б) аналіз зовнішнього середовища; 

в) план управління підприємством в цілому; 

г) контролінг. 

 

21. Головною сутнісною ознакою стратегії є: 

а) шляхи розвитку; 

б) способи дії; 

в) напрямок дії; 

г) цілеспрямованість. 

 

22. Призначення стратегії полягає: 

а) у побудові організації, здатної успішно працювати, долаючи непередбачені обставини, 

виклики конкуренції, внутрішні проблеми, здобувати все нові вигідні позиції на ринку; 

б) у створенні конкурентних умов; 

в) постійній боротьбі за ринки і споживачів; 

г) належній адаптивності до змін зовнішнього середовища. 

 

23. Детермінований план досягнення конкретної довгострокової мети полягає: 

а) у знаходженні конкретної мети; 

б) у складанні довгострокового детермінованого плану забезпечення її реалізації; 

в) відповіді а і б правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

24. Концептуальна індикативна модель адаптивної поведінки підприємства в змінному 

середовищі на перспективний період визначає: 

а) ефективні напрями розвитку та сфери діяльності; 

б) підходи, форми, способи організації і розвитку підприємства і його бізнесу; 

в) систему взаємовідносин підприємства з іншими суб’єктами господарювання; 

г) усі відповіді правильні. 

 

25. Перші трактування стратегії підприємства базувались: 

а) на концепції детермінованого планування; 

б) на концепції функціонування і розвитку підприємства в стабільному середовищі; 

в) на концепції розподілу ресурсів між поточними та майбутніми видами діяльності 

підприємства; 

г) відповіді а і б правильні. 

 

26. Перші трактування стратегії підприємства розглядали стратегію як: 

а) певний результат; 

б) конкретний, регламентований, чітко розписаний план-алгоритм; 

в) відповіді а і б правильні; 

г) найкращий напрямок розвитку. 

 

27. Концепція детермінованого планування функціонування і розвитку підприємства в 

стабільному середовищі базувалася на факті: 

а) що всі змінні у зовнішньому середовищі і внутрішній структурі підприємства були 

детерміновані; 

б) що всі змінні у зовнішньому середовищі і внутрішній структурі підприємства були 

керовані; 
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в) що всі змінні у зовнішньому середовищі і внутрішній структурі підприємства були 

контрольовані; 

г) усі відповіді правильні. 

 

28. Сучасна концепція стратегії як процесу пошуку альтернативних шляхів досягнення 

цілей трактує її як: 

а) конкретний, регламентований, чітко розписаний план-алгоритм; 

б) адаптивну поведінку, а більш формалізовано, як концептуальну індикативну модель 

адаптивної поведінки в змінному ринковому середовищі на довгострокову перспективу; 

в) певний результат; 

г) підходи, форми, способи організації і розвитку підприємства і його бізнесу. 

 

 

29. В концепції стратегії як процесу змінюється сама концепція розвитку підприємства – 

вона: 

а) спонукає створенню альтернативних сфер діяльності; 

б) диверсифікує ресурси підприємства; 

в) стає комплексною; 

г) сприяє ефективним зв'язкам з іншими організаціями. 

 

30. Загальний алгоритм, сценарій (модель) альтернативної поведінки підприємства в 

змінному середовищі реалізація якого повинна привести його до досягнення поставленої 

комплексної концептуальної стратегічної мети – конкурентної переваги в обраних зонах 

господарювання – у сучасному трактуванні це: 

а) стратегія; 

б) довгостроковий план; 

в) концепція; 

г) мета. 

 

31. Який з сучасних підходів до визначення стратегії зайвий у переліку, наведеному нижче: 

а) стратегія як зразок; 

б) стратегія як мета управління; 

в) стратегія як довгостроковий план; 

г) стратегія як позиція на ринках. 

 

32. Яка з сучасних концепцій до визначення стратегії підприємства зайва у переліку, 

наведеному нижче: 

а) стратегія як найвище досягнення держави; 

б) філософська; 

в) організаційно-управлінська; 

г) стратегія як найцінніше досягнення управлінської діяльності. 

 

33. Принципи, яким повинна відповідати стратегія підприємства – це: 

а) обґрунтованість, прозорість, 

б) легітимність, адекватність; 

в) підконтрольність, логічність; 

г) усі відповіді правильні. 

 

34. Вибір стратегії є центральним моментом процесу стратегічного планування та 

здійснюється, коли: 

а) розглянуті всі можливі варіанти напрямків розвитку підприємства; 

б) у керівництва підприємства немає сумнівів щодо довгострокових перспектив розвитку; 

в) утворено цільний образу підприємства в очах споживачів; 



 

7 

 

 

г) обраний маршрут руху підприємства в успішне майбутнє. 

 

35. Вибір має бути в найбільшому ступені відповідним до: 

а) умов зовнішнього середовища; 

б) умов внутрішнього середовища; 

в) обмежень, які встановлюють в результаті ситуаційного аналізу організаційного середовища, 

а також обраним цілям діяльності підприємства; 

г) усі відповіді правильні. 

 

36. Ефективність вибору стратегії багато в чому залежить від: 

а) місця підприємства на ринку; 

б) правильної оцінки стратегічних альтернатив; 

в) умов зовнішнього середовища; 

г) сумнівів керівництва щодо довгострокових перспектив розвитку. 

 

37. Розроблена стратегія має бути перетворена в: 

а) плани роботи; 

б) стратегічне бачення; 

в) конкретні дії, а потім і в результати; 

г) місію. 

 

38. Після вибору, стратегію необхідно реалізувати, об’єднавши з: 

а) іншими організаційними функціями; 

б) планами роботи; 

в) умовами зовнішнього середовища; 

г) обмеженнями, які встановлюють в результаті ситуаційного аналізу. 

 

 

39. На основі чого (якого елементу) визначають рівень досягнень у процесі стратегічного 

планування: 

а) філософія; 

б) стратегічне бачення; 

в) ключові фактори успіху; 

г) конкурентні переваги. 

 

40. Оберіть вираз, що визначає сутність стратегічного бачення: 

а) базова концепція того, що намагається зробити чи досягти підприємство; 

б) напрями розвитку підприємства; 

в) концепція і філософія діяльності підприємства на ринку; 

г) сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, що забезпечують успішність підприємства. 

 

41. На основі стратегічного бачення визначають: 

а) масу прибутку у довгостроковій перспективі; 

б) наявні стратегічні прогалини; 

в) оптимальний розподіл ресурсів для досягнення результатів у різній часовій перспективі; 

г) кількісні і якісні показники розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. 

 

42. Стратегічне бачення пов’язане: 

а) з окресленням напрямів розвитку підприємства; 

б) з розумінням реальної дійсності існування підприємства; 

в) з окресленням практичних поточних дій щодо функціонування підприємства; 

г) з визначенням поточних прибуткових сфер діяльності підприємства. 
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43. Від сформованого бачення майбутнього підприємства залежить: 

а) орієнтація на цільові аудиторії; 

б) розуміння потреб реального ринку збуту; 

в) розуміння наявних конкурентних переваг товару чи послуги; 

г) визначення джерел фінансування діяльності підприємства. 

 

44. Для формування стратегічного бачення підприємства необхідні наступні навички: 

а) спроможність визначати потреби реальних споживачів; 

б) здатність прогнозувати розвиток технологій; 

в) здатність формувати складні моделі майбутнього; 

г) спроможність визначати витрати для утримання частки ринку. 

 

45. Які складові елементи утворюють систему управління стратегічним потенціалом 

успіху підприємства (1 – стратегічне планування; 2 – система контролю; 3 – система 

моніторингу і оцінки; 4 – система реалізації; 5 – система аналізу альтернатив): 

а) 1-3-5; 

б) 1-2-5; 

в) 1-4-2; 

г) 5-3-4. 

 

46. Який елемент системи управління стратегічним потенціалом успіху підприємства 

спрямований на перетворення конкретних заходів і завдань у фактори успіху: 

а) система реалізації; 

б) система аналізу альтернатив; 

в) система планування; 

г) система стратегічного нагляду. 

 

47. Пов’язаний, власне, з майбутнім функціонуванням підприємства і полягає у 

необхідності постійного узгодження поточних стану та діяльності підприємства із його 

стратегічними (довгостроковими) цілями та адаптації підприємства до змін його 

зовнішнього оточення шляхом формування та реалізації ефективних стратегій: 

а) стратегічний контекст; 

б) стратегічне управління; 

в) стратегічне планування; 

г) стратегічний розвиток. 

 

48. Стратегічні аспекти діяльності підприємства розкриваються його: 

а) стратегічним планом; 

б) стратегічним управлінням; 

в) «стратегічним набором»; 

г) стратегічним контекстом. 

 

49. Стратегічне бачення підприємства пов’язане з: 

а) окресленням напрямів, за якими розвиватиметься підприємство; 

б) місцем товару, що виробляє підприємство, на ринку; 

в) місцем послуги, що виробляє підприємство, на ринку; 

г) всі вищенаведені відповіді правильні. 

 

50. Стратегічне бачення ґрунтується на уявленнях керівників, менеджерів про: 

а) довгостроковий розвиток підприємства; 

б) про способи та джерела досягнення підприємством довгострокових конкурентних переваг; 

в) про ресурси підприємства для досягнення ним довгострокових конкурентних переваг; 

г) всі вищенаведені відповіді правильні. 
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51. Формулювання місії – це: 

а) завершаюча стадія розробки стратегії; 

б) перша стадія розробки стратегії; 

в) процес, який не входить у розробку стратегії; 

г) друга стадія розробки стратегії. 

 

52. Іноді визначення місії та цілей діяльності підприємства передує: 

а) аналізу середовища; 

б) визначенню стратегії підприємства; 

в) визначенню альтернативних стратегій розвитку підприємства; 

г) процесу коригування стратегії підприємства. 

 

53. Відповідність і достатність стратегічних можливостей підприємства для розробки 

й реалізації стратегії, що зміцнює її конкурентну позицію – це: 

а) стратегічний потенціал підприємства; 

б) конкурентоспроможність підприємства; 

в) SWOT-аналіз; 

г) потенціал підприємства. 

 

54. Дії, що спрямовані на досягнення синергізму серед родинних структурних підрозділів і 

перетворення його на конкурентну перевагу відображуються в: 

а) корпоративній стратегії; 

б) конкурентній стратегії; 

в) функціональній стратегії; 

г) операційній стратегії. 

 

55. Дії, що спрямовані на об’єднання стратегічних дій основних функціональних 

підрозділів відображуються в: 

а) корпоративній стратегії; 

б) конкурентній стратегії; 

в) функціональній стратегії; 

г) операційній стратегії. 

 

56. Приймає найважливіші стратегічні рішення на рівні корпоративної стратегії: 

а) менеджери ділового рівня (керівники ключових виробництв); 

б) керівництво вищої ланки; 

в) рада директорів підприємства; 

г) виконавці. 

 

57. Ділову (конкурентну) стратегію (бізнес-стратегію) розроблюють на рівні: 

а) менеджерів ділового рівня; 

б) керівництва вищої ланки; 

в) господарчого підрозділу; 

г) виконавців. 

 

58. Стратегія забезпечення довгострокових конкурентних переваг господарчого підрозділу 

– це: 

а) корпоративна (портфельна) стратегія; 

б) маркетингова стратегія; 

в) операційна стратегія; 

г) ділова (конкурентна) стратегія. 
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59. Ділову (конкурентну) стратегію часто відтворюють в: 

а) бізнес-планах; 

б) маркетингових планах; 

в) планах інвестицій; 

г) фінансових планах. 

 

 

60. Ділова стратегія націлена на встановленні та закріпленні довгострокової 

конкурентноздатної позиції на ринку шляхом: 

а) швидкої реакції на економічні, політичні та інші зміни, в тому числі і зміни в тій сфері 

діяльності, в якій працює підприємство; 

б) проектування та розробки конкурентноздатних заходів і дій; 

в) об’єднання і реалізації стратегічних альтернатив підрозділів, служб і відділів 

функціонального рівня; швидкого вирішення конкретних стратегічних завдань «сьогоднішнього 

дня»; 

г) всі наведені вище відповіді правильні. 

 

61. Набір дій успішних ділових стратегій включає: 

а) розвиток навичок та способів роботи, що необхідні для досягнення конкурентних переваг; 

б) розвиток професіоналізму в основних сферах діяльності підприємства; 

в) об’єднання стратегічних зусиль різних функціональних підрозділів; 

г) всі наведені вище відповіді правильні. 

 

62. Досягнення найкращих показників роботи в одній конкретній сфері бізнесу – це мета 

розробки: 

а) корпоративної стратегії; 

б) маркетингової стратегії; 

в) ділової (конкурентної) стратегії; 

г) операційної стратегії. 

 

63. Відповідальність за ділову стратегію покладається на: 

а) менеджерів ділового рівня; 

б) менеджера, що відповідає за той чи інший напрямок діяльності; 

в) керівництва вищої ланки; 

г) господарчого підрозділу. 

 

64. Метою процесу формування конкретної стратегії є: 

а) вибір стратегічної альтернативи, яка забезпечить підвищення ефективності діяльності 

підприємства в довгостроковій перспективі; 

б) підвищення ефективності діяльності підприємства; 

в) підвищення ефективності діяльності підприємства в довгостроковій перспективі; 

г) підвищення ефективності конкурентоспроможності бізнес-одиниці. 

 

 

65. Структура стратегії підприємства залежить від: 

а) функціональних аспектів діяльності конкретного підприємства; 

б) функціональних аспектів господарської діяльності конкретного підприємства; 

в) функціональних аспектів комплексної господарської діяльності конкретного підприємства; 

г) функціональних аспектів комплексної господарської діяльності будь-якого підприємства. 

 

66. Перехід національної економіки на ринкові засади функціонування призвів до: 

а) ускладнення і зростання нестабільності середовища діяльності кожного підприємства 

незалежно від його форми власності та організаційно-економічної структури; 
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б) перебудови системи управління, у тому числі на рівні підприємства; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

67. Діючи в умовах нестабільного середовища ринкової економіки, підприємства можуть 

досягти успіху в бізнесі тільки тоді, коли: 

а) їм вдається передбачати зміни; 

б) вживати запобіжні адаптивні заходи щодо змін; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

68. Постійне ускладнення і нестабільність зовнішнього середовища функціонування 

підприємств – це: 

а) посилення конкуренції; 

б) зміни технологій; 

в) появи різноманітних нових цілей; 

г) усі відповіді, що наведені вище, правильні. 

 

69. Потреба забезпечення стабільної ефективної діяльності підприємств в 

довготривалому періоді в умовах постійного ускладнення і нестабільності зовнішнього 

середовища їх функціонування висуває на перший план вимогу пошуку: 

а) нових підходів до управління вітчизняним підприємством, як суб'єктом господарювання; 

б) нових підходів до технологій, що вживаються на підприємстві; 

в) нових підходів до управління персоналом; 

г) нових підходів до управління ризиками. 

 

70. На сьогодні у світовій практиці підходом до забезпечення ефективності і 

конкурентоспроможності підприємств в довгостроковому періоді в нестабільному 

агресивному ринковому середовищі і виступає: 

а) стратегічний маркетинг; 

б) стратегічний менеджмент; 

в) управління ризиками; 

г) управління персоналом. 

 

71. В Україні теорія і практика стратегічного управління: 

а) широко розповсюджена; 

б) використовується на великих підприємствах; 

в) не знайшла широкого розповсюдження; 

г) розповсюджена тільки на малих підприємствах. 

 

72. Стратегічне управління є найважливішим засобом забезпечення: 

а) успішного виживання підприємства в агресивному динамічному конкурентному 

середовищі; 

б) адаптації до змін в середовищі; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

73. Робота із вироблення стратегії підприємства, як концептуального сценарію 

довгострокової поведінки в зовнішньому ринковому оточенні, передбачає: 

а) обґрунтування і розробку інвестиційних проектів та відповідних бізнес-планів; 

б) аналіз і розробку можливостей випуску нових продуктів, можливостей випуску нових 

цінних паперів; 

в) оцінку ризиків і розробку системи управління портфелями цінних паперів; 
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г) усі відповіді, що наведені вище, правильні. 

 

74. Проблеми розробки вітчизняними підприємствами своєї стратегії об'єктивно 

обумовлені сьогодні: 

а) дефіцитом достовірної ринкової інформації; 

б) обмеженими фінансовими можливостями переважної більшості українських підприємств; 

в) відсутністю фахівців необхідного рівня; 

г) усі відповіді, що наведені вище, правильні. 

 

75. Обмежувальним чинником щодо бажання вітчизняних підприємств займатися 

розробкою стратегії та фактором, що впливає на рівень її адекватності й ефективності, є 

те що більшість класичних західних методик стратегічного позиціонування та аналізу є 

надміру: 

а) теоретизовано; 

б) відносні; 

в) політизовані; 

г) відповіді а) і б) правильні. 

 

76. Проблема запровадження системи стратегічного менеджменту на вітчизняних 

підприємствах полягає також і у тому, що: 

а) єдиного стандартного рецепту організації оптимального управління підприємством в 

довгостроковому періоді не існує; 

б) існує єдиний алгоритмізованим підхід; 

в) існує підхід для певного типу підприємств; 

г) існує єдиний формалізований підхід. 

 

77. Безперечними лідерами в області стратегічного менеджменту є: 

а) США і Японія; 

б) Німеччина і Франція; 

в) Фінляндія і Словаччина; 

г) Іспанія та Італія. 

 

79. Американські підприємства застосовують стратегічне управління протягом: 

а) більше 10 років; 

б) більше 30 років; 

в) більше 20 років; 

г) більше 60 років. 

 

80. Стратегії американських підприємств націлені в основному: 

а) на прискорення віддачі інвестицій; 

б) на підвищення вартості акцій; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) немає правильної відповіді. 

 

81. Особлива увага в системі стратегічного менеджменту на японських підприємствах 

приділяється: 

а) розробці місії підприємства; 

б) розробці цілей, що складають основу довгострокового планування, а також змісту самого 

стратегічного плану; 

в) розробці короткострокових цілей; 

г) реалізації стратегії. 
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82. Стратегічна проблематика підприємств в Україні повинна бути пов’язана не 

стільки із прискоренням віддачі інвестицій, із підвищенням вартості акцій чи із завоюванням 

нових ринків, скільки із: 

а) загальною економічного кризою; 

б) критичним станом виробництва; 

в) негативними наслідками глобалізації; 

г) усі відповіді, що наведені вище, правильні. 

 

83. Як показує зарубіжний, зокрема американський, досвід, більшість успішних 

підприємств: 

а) регулярно розробляють стратегію свого розвитку; 

б) не розробляють стратегію свого розвитку; 

в) розробляють деякі елементи стратегії розвитку; 

г) обмежуються визначення головних цілей підприємства. 

 

84. Причини і мотиви кризових явищ на вітчизняних підприємствах стосуються в 

основному: 

а) фінансування та постачання; 

б) виробництва та наукових розробок і конструювання; 

в) управління, організації та персоналу; 

г) усі відповіді, що наведені вище, правильні. 

 

85. Працювати стабільно і забезпечить вітчизняним підприємствам перспективи для 

розвитку: 

а) оволодіння методами і підходами сучасного стратегічного менеджменту; 

б) врахування причин виникнення кризових явищ на вітчизняних підприємствах; 

в) успішне впровадження стратегічного менеджменту; 

г) оволодіння методами і підходами сучасного стратегічного менеджменту із урахуванням 

причин виникнення кризових явищ на вітчизняних підприємствах і його успішне впровадження. 

 

86. Нездатність передбачити майбутнє і непоінформованість про наявні методи і 

прийоми антикризового управління при скорочені неефективного виробництва, яким воно є на 

більшості вітчизняних підприємств, а відтак і його нестабільності може привести до: 

а) повного банкрутства підприємства; 

б) невизначеності внутрішнього середовища; 

в) невизначеності зовнішнього середовища; 

г) кризового стану. 

 

87. Назвіть зайве серед обмежень щодо запровадження стратегічного менеджменту на 

вітчизняних підприємствах: 

а) дефіцит достовірної ринкової інформації; 

б) адаптивна готовність підприємства до непередбачених змін; 

в) великі витратами на організацію планування і реалізації стратегії; 

г) відсутність кваліфікованих спеціалістів відповідного профілю. 

 

88. При постановці стратегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах 

необхідно: 

а) переконатися, що перша особа підприємства дійсно прагне і готова займатися стратегічним 

управлінням; 

б) створити відділ стратегічного розвитку на підприємстві; 

в) дотримуватися сформульованих світовою наукою на основі світової бізнес-практики 

принципів формування бізнес-моделі та розробки стратегії для підприємства; 

г) усі відповіді, що наведені вище, правильні. 
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1. Офіційне представництво Президента України. – www.president.gov.ua 

2. Урядовий портал. – www.kmu.gov.ua 

3. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua 

4. Радник. Український юридичний портал. – http://radnuk.info  

5. Державне управління справами. – http://www.dus.gov.ua  

6. Журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». – http://www.dy.nayka.com.ua 

7. Стратегічне планування в регіонах Європейського Союзу. – http://www.cor.eu.int/home.htm.  
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