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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

 

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Стратегічне 

управління» призначені для студентів спеціальності 8.03050801 

«Фінанси і кредит» денної  форми навчання.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам 

знань про сутність, концепції та еволюцію стратегії підприємства; 

передумови застосування стратегічного управління на підприємствах, 

аналіз зовнішнього середовища та визначення конкурентоспромож-

ності підприємств; оцінку стратегічних можливостей, визначення 

цілей в системі стратегічного управління та вибір і формування 

корпоративної стратегії; продуктово-товарні, ресурсні і функціональні 

стратегії підприємств та шляхи забезпечення їх реалізації.  

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: 

– концепції визначення стратегій підприємств; 

– принципи, яким повинні відповідати стратегії підприємств; 

– етапи розвитку стратегічного управління підприємством; 

– сучасне середовище діяльності підприємств в Україні; 

– синергетичну модель управління підприємством; 

– підходи до аналізу факторів зовнішнього середовища; 

– матриці оцінки загроз та невизначеності зовнішнього середовища; 

– методи аналізу конкурентних переваг підприємства; 

– методичні основи до оцінки стратегічного потенціалу  підприємства; 

– порядок визначення місії та цілей підприємства; 

– порядок вибору і формування корпоративної стратегії; 

– продуктово-товарні, ресурсні та функціональні стратегії. 

Студенти повинні вміти: 

– визначати доцільність інвестування коштів в обрану галузь; 

– визначати рівень нестабільності обраної галузі та оцінювати 

можливі загрози для діяльності підприємства; 

– визначати показники для оцінки фінансового та маркетингового 

потенціалу, рівня техніки та технології, організації виробництва та 

ефективності використання управлінського персоналу підприємства; 

– оцінювати стратегічний потенціал підприємства на основі 

функції бажаності; 

– визначати конкурентноздатність продукції підприємства. 
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1.2. Структура програми навчальної дисципліни «Стратегічне 
управління» 

 

Курс: Напрям підготовки, Характеристика 

підготовка магістрів спеціальність, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, Напрям підготовки: Нормативна 
відповідних ЕСТS  8.0305  Рік підготовки: 5-й 
– 3 „Економіка та  Семестр: 9-й 
Модулів – 2 підприємництво» Лекції – 26 год. 
Змістових модулів – 2 Спеціальність Практичні – 14 год. 

Загальна кількість 8.03050801 «Фінанси Розрахунково-аналі-  
годин – 108 і кредит» тична робота – 12 год. 
Тижневих годин: Освітньо- Самостійна робота 
Аудиторних – 2 кваліфікаційний – 56 год. 

СРС – 4 рівень: магістр Вид контролю: екзамен 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить 37,0 % до 63,0 %. 

 

1.3.  Структура залікового кредиту 

 

Змістові модулі Кількість годин відведених на: 
 

 

Всьо-

го 

Лек-

ції 

Практ. 

заняття 

ІНДЗ Самост.* 

роботу 
1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Основи організації стратегічного 

управління на підприємствах  
 
1. Стратегія підприємства: 

сутність, концепції, еволюція 
 

9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 

2. Характеристика передумов 

застосування стратегічного 
управління на підприємствах 

 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

3. Аналіз зовнішнього 

середовища підприємства 

 

15 

 

4 

 

2 

 

2 

 

7 

4. Визначення конкуренто-
спроможності підприємства  

 

9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5 
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1 2 3 4 5 6 
5. Оцінка стратегічних 

можливостей підприємства 

 

14 

 

4 

 

1 

 

1 

 

8 

Змістовий модуль 2. Визначення цілей, формування та 

реалізація стратегій підприємствами    

6. Визначення цілей в системі 

стратегічного управління 

підприємством 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

7. Вибір і формування 

корпоративної стратегії 

 

9 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

8. Продуктово-товарні 

стратегії підприємства 

 

12 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

9. Ресурсні та функціональні 

стратегії підприємства 

 

12 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

10. Забезпечення реалізацій 

стратегії підприємства 

 

10 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Всього годин 108 26 14 12 56 

 
* Підготовка до аудиторних занять – 20 год., до контрольних 

заходів – 18 год., ознайомлення з роботою органів ДПА – 18 год. 

 
1.4. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Модуль 1 Модуль 2 Підсум-

ковий 

контроль 

 

Всього Поточне тестування і СРС 

50 

Розр. анал. 

робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

10 

 

40 

 

100 

25 25 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

4 4 6 5 6 4 5 6 6 4 

Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТS. 

90–100 балів – відмінно (А); 

82–89 балів – добре (В) 

74–81 балів – добре (С); 

64–73 балів – задовільно (D); 
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60–63 балів – задовільно (Е); 

35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FХ); 

0–34 балів – незадовільно з обов'язковим повторним вивченням (F). 

 

1.5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти 

виконують для поглибленого вивчення окремих тем навчальної 
дисципліни «Стратегічне управління». 

Студенти денної форми навчання виконують ІНДЗ у вигляді 
розрахунково-аналітичної роботи та звітують про виконання роботи 

і захищають її на одному із практичних занять. 
Розрахунково-аналітична робота включає теоретичну і практичну 

частину, які виконують згідно методичних вказівок 104-148 до 
виконання індивідуального навчально-дослідного завдання 
(розрахунково-аналітичної роботи) з навчальної дисципліни  

„Стратегічне управління” для студентів V курсу спеціальності 
8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання.  
Теоретична частина повинна включати зміст (на окремому 

аркуші паперу), УДК, анотацію (6 – 8 рядків), вступ (18 – 20 рядків) 
(УДК, анотацію і вступ розміщають на другому аркуші паперу), 
трьох розділів, кожен із яких повинен містити три підрозділи (1,5 – 

2 аркуші кожний), висновків (15 – 20 рядків) та список використаних 
літературних джерел (6 – 10 одиниць). 
Кожний розділ, висновки та список використаних літературних 

джерел розпочинають з початку аркуша.  
Розділи нумерують арабськими цифрами – 1, 2, 3. Підрозділи 

нумерують двома арабськими цифрами, з яких перша означає номер 
розділу, друга – номер підрозділу в розділі, наприклад – 1.1. 

При цьому слово «розділ» друкують, а «підрозділ» – ні. 
Формули і таблиці нумерують в межах розділів. 
Титульний аркуш оформляють за загальними вимогами. 

Практична частина повинна включати розв’язування трьох задач 
пов’язаних з визначенням стратегії розвитку підприємства.  
Загальний обсяг розрахунково-аналітичної роботи повинен 

складати 18 – 20 аркушів паперу формату А 4, шрифт – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, поля – ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, 

праве – 10 мм. Абзац – 10 мм. 

Слова «Зміст», «Вступ», «Висновки», «Список літературних 
джерел», назви розділів та підрозділів друкують жирним шрифтом.  
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1.6. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

включає: опорний конспект лекцій на паперовому носії, опорний 

конспект лекцій на електронному носії, друкований роздатковий 

матеріал, кейси (аналіз комерційних та ринкових ситуацій). 

 

Під час підготовки до практичних занять студентам рекоменду-

ється користуватися такими  літературними джерелами: 

 

Базова література 

 

1. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: 

Каравела, 2008. – 480 с. 

2. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. – 

К.: Академвидав, 2007. – 320 с. (Альма-матер). 

 

Допоміжна література 

 

3. Василенко В.О. Стратегічне управління: Навчальний посібник / 

В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с. 

4. Корецький М.Х. Стратегічне управління: Навчальний посібник / 

М.Х. Корецький, А.О. Дєгтяр, О.І. Дацій. . – К.: ЦУЛ, 2007. – 240 с. 

(Міністерство освіти і науки України. Гуманітарний університет 

«Запорізький інститут державного та муніципального управління», 

Дніпропетровський державний аграрний університет).  

5. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник / Б.М. Мізюк. 

– 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: Магнолія плюс, 

2007. – 392 с.  

6. Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник / Б.М. Мізюк. 

– 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Львів: Магнолія плюс, 

2006. – 392 с.  

7. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник / 

А.П. Міщенко. – К.: ЦНЛ. – 336 с. 

8. Петрук В.А. Стратегічне управління: Інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення: Навчально-методичний 

посібник. Спеціальність: Економіка і підприємництво / В.А. Петрук, 

І.Р. Петрук, В.Д. Шебуня. – Рівне: НУВГП, 2007. – 102 с.   
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9. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / З.Є. 

Шершньова. – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 

2004. – 699 с. 

10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Навчально-

методичний посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. 

Ратушний. – К.:КНЕУ, 2001. – 232 с. 

 

1.7. Інформаційні ресурси 

 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістрів 

спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит".  

2.  Бібліотеки: 

НУВГП 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75, тел. 22-25-39. 

Обласна наукова - 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-63. 

Міська бібліотека - 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67 тел. 24-12-47. 

 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

2.1. Змістовий модуль 1. Основи організації стратегічного 

управління на підприємствах 

 

Практичне заняття 1 

 

Тема 1. Стратегія підприємства: сутність, концепції, еволюція 

План 

1. Сутність і особливості стратегії підприємства. 

2. Концепції стратегії підприємства. 

3. Еволюція стратегії підприємства. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Економічна сутність стратегії підприємства. 

2. Трактування стратегії в науковій літературі. 

3. Принципи, яким повинна відповідати стратегія. 
4. Напрями формування стратегії підприємства. 
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5. Стратегії підприємства виділені М. Портером. 

6. Етапи розвитку стратегічного управління підприємством. 

7. Стратегія управління в працях І. Ансоффа, К. Ендрю, П. Друкера, 

М. Портера. 

 

Тема 2. Характеристика передумов застосування стратегічного 

управління на підприємствах 

План 

1. Передумови стратегічного управління підприємством в Україні. 

2. Етапи процесу стратегічного управління. 

3. Управління стратегічним потенціалом підприємства. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Відмінність у функціонуванні підприємств в централізованій 

та ринковій економіці. 

2. Сучасне середовище діяльності підприємств в Україні. 

3. Ієрархічна модель стратегічного управління підприємством, 

запропонована Ф. Котлером. 

4. Недоліки характерні ієрархічній моделі, запропонованій Ф. 

Котлером, відмічені Г. Мінцбергом.    

5. Синергетична модель управління підприємством. 

6. Стратегічний потенціал та конкурентний статус підприємства. 
7. Підсистеми управління стратегічним потенціалом підприємства. 
 

Методичні вказівки: 

 

В процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 
детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

– які чинники обумовлюють значущість стратегії у життєдіяльності 
підприємства? 

– до чого може привести нерозуміння значущості та суті 
стратегії в управлінні підприємством? 

– які відмінності стратегічних рішень від інших видів 
управлінських рішень? 

– на думку І. Ансоффа розробка стратегії не несе підприємству 
безпосередньої користі. Чому ж тоді підприємства займаються 
розробленням стратегії?  
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Практичне заняття 2 

 

Тема 3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 

План 

1. Необхідність аналізу стратегічних факторів діяльності підприємства. 
2. Діагностика зовнішнього середовища підприємства. 
3. Методи проведення діагностики факторі в зовнішнього середовища. 
4. Матриця можливостей та матриця загроз. 
5. Оцінка невизначеності та нестабільності зовнішнього середовища. 
 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Перспективний та поточний аналіз зовнішнього середовища. 
2. Діагностика факторів зовнішнього середовища.  
3. SWOT та PEST аналіз зовнішнього середовища. 
4. Матриця для оцінки можливостей підприємства. 
5. Матриця оцінки загроз зовнішнього середовища для підприємства. 
6. Оцінка невизначеності зовнішнього середовища. 
7. Умови передбачення майбутнього зовнішнього середовища. 
8. Оцінка рівня нестабільності факторів зовнішнього середовища. 

 

Задачі: 
 

Задача 1 

Навести для вибраної галузі групи факторів зовнішнього 

середовища (не менше 5), показники для оцінки кожної групи 

факторів (не менше 5 для кожної групи), якісні оцінки (не менше 2 

для кожного показника) та кількісні оцінки. 

Визначити та охарактеризувати доцільність інвестування коштів 

у вибрану студентом галузь. 

 

Задача 2 

Заповнити матрицю можливостей для обраного студентом 

підприємства. Для цього необхідно вибрати показник, за яким буде 

оцінюватися влив факторів на діяльність підприємства та його шкалу.  

В кожну клітинку матриці можливостей занести за вибором 

студента по 3 фактори. Обґрунтувати вибір факторів та їх 

розміщення в таблиці матриці можливостей.    
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Задача 3 

Навести три групи факторів зовнішнього середовища, показники 

для оцінки кожної групи факторів (не менше 5 для кожної групи), та 

скориставшись методикою, запропонованою І. Ансоффом, визначити 

рівень нестабільності обраної студентом галузі.    

 

Задача 4 

Заповнити матрицю загроз зовнішнього середовища для 

обраного студентом підприємства. В кожну клітинку матриці загроз 

занести за вибором студента по 3 фактори. Обґрунтувати вибір 

факторів та їх розміщення в таблиці матриці загроз. 

 

Методичні вказівки: 

 

Для оцінки доцільності інвестування коштів в певну галузь 

(підприємство) необхідно проаналізувати групи факторів 

зовнішнього середовища (економічне, політичне, технологічне, 

соціально-культурне, міжнародне, конкурентне, ринкове та 

географічне середовище) за якісними і кількісними оцінками 

показників, що їх характеризують (від 0 до 1). 

Для кожної групи факторів зовнішнього середовища 

визначається середня оцінка а потім середня оцінка визначається 

для зовнішнього середовища в цілому. 

Нестабільність кожного фактора зовнішнього середовища 

організації визначається за трьома характеристиками: ступенем 

звичності; темпами змін; передбачуваністю майбутнього. Для 

цього можна скористатися таблицею, яка запропонована І. Ансоффом.   

Загальний рівень нестабільності кожного фактору можна 

розрахувати як середнє значення його трьох характеристик:  

 

РНj = (ЗПj + ТЗj + ПМj) / 3,                            (2.1) 

 

де РНj – рівень нестабільності j–го фактора;  

ЗПj – звичність подій j–го фактора; 

ТЗj - темпи змін j–го фактора; 

ПМj – передбачуваність майбутнього j–го фактора. 

За таким же підходом можна визначити нестабільність групи 

факторів та зовнішнього середовища в цілому. 
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Розрахований рівень нестабільності може бути в межах: 1 – 5. 

Якщо показник в межах: 

1 – 2,5 – зміни будуть йти повільно і підприємство здатне їх 

прогнозувати; 

2,5 – 3,5 – зміни йтимуть швидко, але підприємство зможе на них 

реагувати, прогнозувати середовище організації буде важко; 

3,5 – 4,5 – зміни будуть йти швидше ніж підприємство зможе на 

них реагувати, підприємство прогнозуватиме ситуацію тільки частково; 

4,5 – 5 – зміни будуть йти швидко і підприємство запізню-

ватиметься або буде нездатним прийняти рішення в ситуації, коли 

вона загрожуватиме його інтересам. 

Для заповнення матриці можливостей підприємства необхідно 

кожний фактор зовнішнього середовища занести у відповідну клі-

тинку матриці з врахуванням імовірності його прогнозу та впливом 

на результати діяльності підприємства (сильний, середній, слабкий).   

Для заповнення матриці загроз зовнішнього середовища 

необхідно кожний фактор занести у відповідну клітинку матриці з 

врахуванням імовірності його прогнозу та впливом на результати 

діяльності підприємства (призводить до банкрутства, визиває 

критичний або важкий стан, здійснює незначний вплив).   

 

Практичне заняття 3 

 

Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства 

План 

1. Аналіз зовнішнього середовища як сфери конкуренції. 

2. Аналіз учасників галузевого ринку. 

2.1. Аналіз конкурентних переваг.            

2.2. Аналіз конкурентів. 

2.3. Аналіз споживачів. 

2.4. Аналіз постачальників. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Зовнішнє середовище підприємства як сфера конкуренції.  

2. Модель оцінки конкурентної позиції підприємства, запропонована 

М. Портером. 

3. Аналіз привабливості галузі. 

4. Конкурентні переваги підприємства на ринку. 
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5. Оцінка конкурентноздатності продукції. 

6. Оцінка конкурентноздатності підприємства. 

7. Оцінка підприємством конкурентів на ринку. 

8. Аналіз підприємством потенційних споживачів своєї продукції. 

9. Оцінка привабливості продукції постачальників. 

 

Тема 5. Оцінка стратегічних можливостей підприємства 

План 

1. Особливості визначення та сутність стратегічного потенціалу 

підприємства. 

2. Методичні основи оцінювання стратегічного потенціалу 

підприємства на основі функції бажаності. 

3. Прогнозування в системі обґрунтування стратегічних рішень.  

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства. 

2. Фінансовий аналіз підприємства. 

3. Аналіз рівня маркетингу підприємства. 

4. Аналіз рівня виробництва підприємства. 

5. Оцінка кадрового потенціалу підприємства. 

6. Оцінка культури підприємства. 

7. Визначення загального показника стратегічного потенціалу 

підприємства. 

8. Методи прогнозування майбутнього підприємства. 

 

Задачі: 
 

Задача 1 

Визначити показники для оцінки фінансового потенціалу 

підприємства.  

Вихідні дані: 
Власний капітал – 300 тис. грн.  

Довгострокові зобов’язання – 50 тис. грн. 

Позаобігові активи – 30 тис. грн.  

Банківські кредити для поповнення обігових коштів – 40 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість товарного характеру – 20 тис. грн. 

Запаси підприємства – 110 тис. грн. 

Витрати майбутніх періодів – 60 тис. грн. 
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Задача 2 

Оцінити рівень техніки, що використовується підприємством. 

Вихідні дані: 
Кількість сучасного обладнання – 20 шт. 

Кількість обладнання з терміном експлуатації до 5 років – 16 шт.  

Загальна кількість обладнання – 80 шт. 

Вартість основних виробничих фондів – 320 тис. грн. 

Вартість активної частини основних виробничих фондів – 160 

тис. грн.  

Чисельність працівників, які працюють на механізованих 

роботах – 25 чол. 

Чисельність працівників, які працюють в найбільшій зміні – 40 чол. 

 

Задача 3 

Оцінити рівень технологій, що використовуються підприємством. 

Вихідні дані: 
Випуск продукції – 500 тис. грн. 

Випуск продукції виготовленої за прогресивними технологіями – 

350 тис. грн. 

Обсяг використаної підприємством сировини – 60 т. 

Обсяг використаної підприємством прогресивної сировини 15 т. 

Вартість використаної підприємством сировини і матеріалів – 

250 тис. грн.   

Собівартість виробленої продукції – 350 тис. грн. 

Витрати підприємства на сировину і матеріали – 210 тис. грн. 

 

Задача 4 

Оцінити рівень організації виробництва та праці на підприємстві. 

Вихідні дані: 
Випуск продукції – 500 тис. грн. 

Виробнича потужність – 800 тис. грн. 

Випуск основної продукції – 400 тис. грн. 

Собівартість продукції – 420 тис. грн. 

Собівартість використовуваних напівфабрикатів – 105 тис. грн. 

Невиробничі втрати робочого часу – 10 %. 

Кількість працівників, що працюють за галузевими нормами – 40 чол. 

Кількість працівників, що працюють за діючими нормами – 120 чол.      
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Задача 5 

Визначити ефективність використання управлінського потенціалу 

підприємства. 

Вихідні дані: 
Прибуток – 120 тис. грн. 

Чисельність апарату управління – 25 чол.  

Чисельність виробничого персоналу – 125 чол. 

Чисельність лінійних керівників – 15 чол. 

Чисельність функціональних керівників – 10 чол. 

Сума витрат на управління – 22 тис. грн. 

Сума витрат на виробництво продукції – 110 тис. грн. 

Кількість нереалізованих рішень – 12. 

Загальна кількість управлінських рішень – 90.  

      

Задача 6 

Визначити ефективність використання маркетингового потенціалу 

підприємства. 

Вихідні дані: 
Обсяг продукції реалізованої підприємством – 540 тис. грн. 

Обсяг продукції реалізованої галуззю – 36 млн. грн. 

Обсяг продукції виробленої підприємством – 600 тис. грн. 

Обсяг нової продукції виробленої підприємством – 30 тис. грн. 

Витрати на маркетинг – 25 тис. грн. 

Приріст прибутку завдяки маркетинговій діяльності – 40 тис. грн. 

 

Задача 7 

Використовуючи нижче наведені дані оцінити стратегічний 

потенціал підприємства на основі функції бажаності.  

Вихідні дані: 
1. Для даної стадії життєвого циклу підприємство забезпечене 

власними обіговими коштами на 60 %. 

2. Запаси підприємства складають 100 тис. грн., витрати 

майбутніх періодів – 20 тис. грн. 

3. Відповідно до стадії життєвого циклу планові запаси та 

витрати підприємства повинні складати 240 тис. грн. 

4. Вартість основних виробничих фондів складає – 500 тис. грн., 

із яких 55 % активна частина основних виробничих фондів.  

5. Чисельність працюючих у найбільшу зміну – 35 чол. 
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6. Планована механоозброєність праці для даної стадії життєвого 

циклу – 24 тис. грн./чол. 

7. Фактична матеріаломісткість продукції складає 40 %. 

8. Планова матеріаломісткість продукції, яка відповідає даній 

стадії життєвого циклу складає 50 %. 

9. Плановий коефіцієнт використання виробничих потужностей 

складає 1,35 грн./грн., а фактичний – 1,25 грн./грн. 

10. Витрати  на утримання апарату управління підприємства 

складають 11 тис. грн., що на 2 тис. грн. більше запланованої суми. 

 

Задача 8 

Використовуючи нижче наведені дані оцінити стратегічний 

потенціал підприємства на основі функції бажаності.  

Вихідні дані: 
1. Власні обігові кошти підприємства складають 140 тис. грн., 

або 70 % від плану.   

2. Запаси підприємства складають 100 тис. грн. 

3. Витрати майбутніх періодів складають 20 тис. грн. 

4. Планова забезпеченість власними коштами підприємства 

складає 50 тис. грн.  

5. Забезпеченість підприємства власними та позиковими коштами 
складає 60 %. 

6. Загальна чисельність працюючих на підприємстві – 50 чол. 
7. Дефіцит працюючих відповідно до стадії життєвого циклу 

складає 4 чол. 
8. Чисельність працівників з вищою освітою на підприємстві 

складає 30 %. 
9. Дефіцит працівників із вищою освітою на даному етапі 

розвитку складає 2 чол. 
10. Продуктивність праці на підприємстві нижча від галузевої 

для даної стадії розвитку аналогічних підприємств нижча на 15 %. 
11. Частка продукції підприємства на ринку складає 30 %, що на 

10 % менше ніж підприємство планувало собі на поточний рік.   
 

Методичні вказівки: 

Фінансовий потенціал підприємства визначається за такими 
формулами 

 
                                         ВОК = ВК + ДП – ПА,                                  (3.1) 
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де ВОК – власні обігові кошти підприємства, грн.; 
ВК – власний капітал, грн.;  
ДП – довгострокові зобов’язання, грн.; 
ПА – поза обігові активи, грн. 

 

                                НДФЗ = ВОК + БКрОК + ТКрЗ,                         (3.2)  
 
де НДФЗ – нормальні джерела формування запасів, грн.; 
БКрОК – банківські кредити для формування обігових коштів, грн.; 
ТКрЗ – кредиторська заборгованість товарного характеру, грн.  

 
                                              ЗВ = З + ВМП,                                          (3.3)  

 
де ЗВ – запаси та витрати підприємства, грн.; 
З – запаси підприємства, грн.; 
ВМП – витрати майбутніх періодів, грн. 

 
                                        ЗВК = ВОК – ЗВ,                                       (3.4) 
 
де ЗВК – забезпеченість підприємства власними коштами, грн. 
 

                                           ЗВіПК = ЗВК – НДФЗ,                               (3.5) 

 

де ЗВіПК - забезпеченість підприємства власними та позиковими 

коштами, грн.  

Рівень техніки, що використовується підприємством визначається 
за такими формулами 

 
                                             Y1 = Кс/Коб х 100,                                    (3.6) 

 

де Y1 – питома вага сучасного обладнання в загальній кількості 
обладнання підприємства, % 

Кс – кількість сучасного обладнання, шт.; 
Коб – загальна кількість обладнання, шт. 
 

                                             Y2 = К5/Коб х 100,                                    (3.7) 

 

де Y2 – питома вага обладнання з періодом експлуатації до 5 років, %; 

К5 – кількість обладнання з періодом експлуатації до 5 років, шт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19

                                               См = Чм/Чн.зм. х 100,                                    (3.8) 

 

де См – ступінь механізації праці, %; 

Чм – чисельність працівників, задіяних на механічних операціях, чол.; 
Чн.зм. – чисельність працівників у найбільшу зміну, чол. 

 
                                          Y4 = ОВФа/ОВФ х 100,                               (3.9) 

 

де Y4 – частка активної частини основних виробничих фондів, %; 

ОВФа – активна частина ОВФ, грн.; 

ОВФ – середньорічна вартість ОВФ, грн. 
 

                                                Y5 = ОВФ/Чн.зм.,                            (3.10) 
 

де Y5 – фондоозброєність праці, грн./чол. 
 
                                         Y6 = ОВФа/Чн.зм.,                                (3.11) 

 

де Y6 – механоозброєність праці, грн./чол. 
Рівень технологій, що використовується підприємством 

визначається за такими формулами 

 

                                              Y7 = Впр/В х 100,                                (3.12) 

  

де Y7 – питома вага використання прогресивних технологічних 

процесів, %; 

Впр – випуск продукції, виробленої за прогресивними 

технологіями, грн.; 

В – загальний обсяг виробленої продукції, грн. 

 
                                              Y8 = Vпр/Vc х 100,                              (3.13) 

 

де Y8 –  питома вага використання прогресивних видів сировини, %; 

Vпр – об’єм прогресивної сировини, що використовується, т; 

Vc – загальна кількість сировини, т. 

 
                                                     Мм = См/С,                                      (3.14) 
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де Мм  – матеріаломісткість продукції, грн./грн.; 

См – витрати на сировину та матеріали, грн.; 

С – собівартість виробленої продукції, грн. 
Рівень організації виробництва та праці на підприємстві 

визначається за такими формулами 

 

                                                      Кв = В/ВП,                                      (3.15) 

 

де Кв – коефіцієнт використання підприємством виробничих 

потужностей  грн./грн., 

ВП – виробнича потужність, грн. 

 
                                                 Y9 = Спф/С х 100,                               (3.16) 

 

де Y9 – рівень кооперації праці, %;  

Спф – собівартість використовуваних напівфабрикатів, грн. 

 
                                                 Y10 = Вп/В х 100,                                (3.17) 

 

де Y10 – рівень централізації виробництва, %; 

Вп – обсяг випуску продукції певного типу, грн. 
 

                                                  К р.ч. = 100 – П,                                 (3.18)    

 

де К р.ч  – рівень використання робочого часу, %; 

П – невиробничі втрати робочого часу, % 
 

                                               Y11 = Чгн/Чдн х 100,                            (3.19) 

 

де Y11 – рівень освоєння галузевих норм виробітку, %; 

Чгн – кількість працівників, що працюють за галузевими нормами;  

Чдн – кількість працівників, що працюють за діючими нормами. 
Для оцінки управлінського потенціалу підприємства викорис-

товують такі формули  
 

                                                     Еу = Ру/Чау,                                    (3.20) 

 

де Еу – ефективність управління, грн./чол.; 
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Ру – результат управління (прибуток організації), грн.; 

Чау – чисельність апарату управління, чол. 
 

                                                Кз = Чау/Чвп х 100,                             (3.21) 

  

де Кз – зайнятість персоналу в апараті управління, %; 

Чвп – чисельність виробничого персоналу, чол. 
 

                                                  Кс = Члк/Чфк,                                (3.22) 

 

де Кс – співвідношення чисельності лінійного та функціонального 
управління, чол./чол.; 

Члк – чисельність лінійних керівників, чол.; 
Чфк – чисельність функціональних керівників, чол. 
 

                                                Еау = Сау/Св х 100,                             (3.23) 

 

де Еау – Економічність праці апарату управління, %; 

Сау – загальна сума витрат на управління, грн.; 

Св – сума витрат на виробництво продукції, грн. 

 
                                                  Кц.ау = Чц.ау/Чау,                             (3.24) 

 

де Кц.ау – коефіцієнт цілеспрямованості дії апарату управління; 

Чц.ау – чисельність апарату управління, що витрушує спеціальні 

проблеми. 
 

                                                    Кд = Крп/Кпол;                                (3.25) 

 

де Кд – коефіцієнт дублювання управлінських функцій; 

Крп – кількість функцій, що закріплені за декількома підрозділами; 

Кпол – кількість робіт, що регулюються положеннями. 

 
                                               Кнад = 1 – Кн/Кзаг,                              (3.26) 

 
де Кнад – коефіцієнт надійності праці апарату управління; 
Кн – кількість нереалізованих рішень; 
Кзаг – загальна кількість прийнятих рішень. 
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                                                     Кпор = О/Т,                                    (3.27) 

 

де Кпор – коефіцієнт порушень ритмічності управлінського циклу; 
О – денні відхилення від запланованої кількості робіт, год.;  
Т – нормативна кількість годин роботи, год. 

 
                                                   Кбез = Тпер/Т,                                   (3.28) 

 

де Кбез – коефіцієнт безперервності роботи апарату управління; 

Тпер – час перерв зафіксованих в роботі апарату управління, год. 
Для оцінки маркетингового потенціалу підприємства викорис-

товують такі формули  

 
                                             Yp = РПп/РПг х 100,                              (3.29) 

 
де Yp – частка ринку підприємства, %; 
РПп – продукція реалізована підприємством, грн.; 

РПг – продукція реалізована галуззю, грн. 

 
                                              Yас = Внп/В х 100,                                  (3.30) 

 

де Yас – ступінь оновлення асортименту продукції, %; 

Внп – випуск нової продукції, грн. 

 
                                                       Ер = ДП/Зр,                                            (3.31) 

 

Ер – ефективність маркетингової діяльності (реклами), грн./грн.;           

ДП – приріст прибутку за рахунок проведення маркетингової 

діяльності (рекламної), грн.; 

Зр – витрати на маркетингову діяльність, грн. 
Для того, що визначити загальний показник стратегічного 

потенціалу підприємства ( сппК ) потрібно спочатку визначити 

потенціал його окремих складових, для чого необхідно 

скористатися формулою 

 

                                             ,dК n
jсппj =                                    (3.32) 
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де сппjК  – стратегічний потенціал підприємства оцінений за 

окремими елементами (фінансами, виробництвом, кадрами, 

управлінням, маркетингом). 

jd  – інтервали бажаності окремих показників, які змінюються 

від 0 до 1; 

n – кількість показників, які вибрані для аналізу. 

Після цього необхідно визначити стратегічний потенціал 

підприємства за формулою 

 

                                             сппК = ,Кm
сппj                                  (3.33) 

 

де m = 5 – кількість окремих складових стратегічного потенціалу 

підприємства. 

Оскільки всі наведені вище показники мають різну розмірність, 
то їх необхідно привести до безрозмірної шкали (коефіцієнтів), 
співставивши отримані результати з бажаними показниками, які 
залежать від стадії життєвого циклу підприємства. 

 
2.2. Змістовий модуль 2. Визначення цілей, формування та 

реалізація стратегій підприємствами    

 
Практичне заняття 4 

 

Тема 6. Визначення цілей в системі стратегічного управління 

підприємством 

План 

1. Процес визначення цілей як функція менеджменту. 
2. Методи визначення цілей підприємства. 
3. Стильові і робочі цілі та процес її формування. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Визначення стратегічних цілей підприємства. 
2. Структуризація стратегічних цілей підприємства. 
3. Процес формування «дерева» цілей. 

4. Вибір та формування місії підприємства. 
5. Спіраль розвитку підприємства. 
6. Стильові і робочі цілі та процес їх формування. 
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 Тема 7. Вибір і формування корпоративної стратегії 
План 

1. Поняття корпоративної стратегії та процес її вибору. 

2. «Портфельний набір» корпоративної стратегії підприємства. 

3. Порядок вибору корпоративної стратегії. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Корпоративна стратегія та процес її вибору. 

2. Базовий ромб стратегічного менеджменту. 

3. Види стратегій розвитку підприємства. 

4. Склад корпоративного портфелю стратегій. 

5. Етапи вибору корпоративної стратегії. 

6. Види реакцій підприємства на зміну зовнішнього середовища. 

7. Стратегічні типи підприємств. 

8. Вибір стратегії в залежності від фази життєвого циклу підприємства.  

 

Задачі: 
 

Задача 1 

Із наведених стратегій сформувати «дерево» цілей автомобіле-

будівного підприємства. 

1. Удосконалити організаційну структуру підприємства. 

2. Забезпечити проникнення підприємства на європейський ринок. 

3. Налагодити співпрацю з німецькими підприємствами–спожи-

вачами продукції підприємства. 

4. Організувати у всіх великих містах Європи центри обслуго-

вування автомобілів підприємства. 

5. Збільшити частку підприємства на ринку з 30 до 50 %. 

6. Зменшити кількість цехів з 6 до 4 об’єднавши в них суміжні операції. 

7. Ліквідувати один рівень управління підприємством, тим самим 

пришвидшивши проходження управлінських рішень. 

8. Утворити спільне підприємство з польським дилером підприємства.   

9. Удосконалити систему стимулювання раціоналізаторської 

діяльності працюючих. 

10. Збільшити рентабельність продукції підприємства з 30 до 50 %. 

11. Збільшити доходи підприємства на 20 %. 

12. Підписати колективний договір. 

13. Збільшити прибуток підприємства на 15 %. 
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14. Розробити документацію на нову модель автомобіля. 

15. Знизити собівартість продукції на 12 %. 

16. Перевести всіх жінок підприємства на роботу в одну зміну. 

17. Зменшити витрати підприємства на відрядження. 

18. Збільшити кількість інноваційної продукції підприємства з 30 до 50 %. 

19. Розробити нову технологію зварки кузова автомобіля. 

20. Зменшити кількість апарату управління на 20 %.  

21. Покращити соціальний мікроклімат в колективі. 

22. Освоїти виробництво двигуна більшої потужності. 

 

Задача 2 

Із наведених стратегій сформувати «дерево» цілей автомобіле-

будівного підприємства. 

1. Розширити номенклатуру продукції підприємства за рахунок 

освоєння нової моделі автомобіля. 

2.  Удосконалити організаційну структуру підприємства. 

3. Забезпечити проникнення підприємства на європейський ринок. 

4. Знизити витрати підприємства на енергоресурси. 

5. Знизити ціну на продукцію підприємства до 85 % ціни 

європейських конкурентів. 

6. Утворити спільне підприємство з польським дилером підприємства.   

7. Зменшити кількість прогулів працюючих на 50 %. 

8. Збільшити частку підприємства на ринку до 30 %. 

9. Збільшити обігові ресурси підприємства на 30 %. 

10. Закупити нову конвеєрну лінію. 

11. Працевлаштувати на підприємстві 10 кращих випускників 

вищого навчального закладу.   

12. Підписати колективний договір. 

13. Знизити собівартість продукції на 12 %. 

14. Збільшити рентабельність продукції підприємства з 30 до 50 %. 

15. Зменшити витрати підприємства на відрядження. 

16. Збільшити фінансові резерви підприємства на 8 %. 

17. Збільшити кількість інноваційної продукції підприємства з 30 до 50 %. 

18. Зменшити втрати мінеральних ресурсів при зберіганні. 

19. Зменшити кількість апарату управління на 20 %.  

20. Освоїти нову технології зменшення детонації автомобіля. 

21. Провести перепідготовку працівників провідних професій. 

22. Покращити соціальний мікроклімат в колективі. 
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Задача 3 

За даними наведеними в таблиці визначити відповідність 

стратегічного типу підприємства окремим показникам його 

діяльності та реакції. 

 

Стратегічний тип 

підприємства 

Показники Реакція 

1. Організація 

аутсайдер  

Висока ціна, особлива якість, 

низькі витрати 

адміністративна

2. Організація – 

«захисник витрат» 

Низька ціна, низька якість, 

високі витрати 

підприємницька

3. Організація – 

«захисник якості» 

Помірна ціна, висока якість 

– немає аналогів, значні 

компетенції, низькі витрати 

конкурентна 

4. Організація – 

«інтегрований 

аналізатор» 

Підвищена ціна, різний рівень 

якості, ви компетенції, 

помірні витрати 

інноваційна 

5. Організація – 

«диверсифікований 

аналізатор»  

Низька ціна, задовільна 

якість, низькі витрати 

адміністративна

6. Організація – 

проспектор 

Значний набір кореневих 

компетенцій, помірні витрати,

присутність на різних 

сегментах ринку  

виробнича 

7. Організація – 

монополіст 

Висока ціна, висока якість, 

високі витрати 

підприємницька

 

Методичні вказівки: 

 

При формуванні дерева цілей необхідно враховувати, що 

головна ціль називається місією підприємства. 

Стратегічні цілі першого рівня (стильові цілі) поділяють на 

економічні, маркетингові, організаційні, науково-технічні, соціальні, 

екологічні та суб’єктивні цілі власника і менеджера підприємства.  
При визначенні цілей нижчих рівнів «дерева» цілей (робочих 

цілей) необхідно дотримуватися таких правил: 
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– формулювання цілей більш нижчого рівня за змістом повинно 

бути конкретніше формулювань цілей відповідно більш високого 

рівня, розкриваючи тим самим їх зміст; 

– кожна ціль верхнього рівня розгалужується не менш ніж на дві 

цілі нижчого рівня;  

– не рекомендується спускатися на наступний рівень, поки на 

рівні, що розглядається не виконані такі умови: 

= зроблена не тільки словесна, але і кількісна характеристика 

кожної цілі; 

= критерій цілі розгорнутий в часі (визначені строки реалізації цілі). 

Стратегічний тип підприємства визначають реакція 

підприємства, кореневі компетенції, питомі витрати, ціна і якість.  

1). Організація аутсайдер (низька ціна, низька якість, високі 

витрати, виробнича реакція). 

2). Організація – «захисник витрат» (низька ціна, задовільна 

якість, низькі витрати, конкурентна реакція). 

3). Організація – «захисник якості» (висока ціна, висока якість, 

високі витрати, інноваційна реакція). 

4). Організація – «інтегрований аналізатор» (висока ціна, 

особлива якість, низькі витрати, підприємницька реакція).  

5). Організація – «диверсифікований аналізатор» (значний набір 

кореневих компетенцій, помірні витрати, присутність на різних 

сегментах ринку). 

6). Організація – проспектор (помірна ціна, висока якість – немає 

аналогів, значні компетенції, низькі витрати, адміністративна реакція). 

7). Організація – монополіст (підвищена ціна, різний рівень 

якості, високі компетенції, помірні витати, адміністративна реакція). 

Визначений таким чином стратегічний тип організації є основою 

для вибору загальної стратегії підприємства. 

 

Практичне заняття 5 

 

Тема 8. Продуктово-товарні стратегії підприємства 

План 

1. Основи формування продуктово-товарних стратегій. 

2. Формування продуктово-товарних стратегій підприємств. 

3. Оцінка привабливості видів діяльності.  

4. Метод рангового аналізу структури діяльності.  
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Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Підходи підприємства до розробки стратегії. 

2. Сутність продуктово-товарної стратегії підприємства. 

3. Порядок формування продуктово-товарних стратегій підприємства. 

4. Оцінка привабливості видів діяльності стратегій підприємства. 

5. Матриця BCG. 

6. Матриця GE/МакКінсі. 

7. Матриця АДЛ. 

8. Можливі стратегії розвитку підприємства (зростання, стабілізації, 

скорочення). 

9. Ранговий аналіз асортименту продукції підприємства.  

10. Визначення коефіцієнта кореляції рангів продукції підприємства. 

 

 

Задачі: 
 

Задача 1 

За показником конкурентоздатності відібрати 5 видів продукції, 

які підприємство повинне залишити для подальшого виробництва.  

 

Асортимент 

продукції 
Якісні 

показники 

Маркетингові 

показники 

Індекси 

цін 

Я1 Я2 Я3 М1 М2 М3 Іе 

Питома вага 0,3 0,6 0,1 0,2 0,5 0,3  

1. Пальта 8 9 10 5 4 9 1 

2. Плащі 7 8 9 8 6 3 2 

3. Костюми 9 10 5 7 9 5 1,5 

4. Куртки 7 8 6 6 8 4 2,5 

Питома вага 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,6  

5. Брюки 5 7 8 9 5 6 2 

6. Спідниці 6 4 5 8 7 10 2,5 

7. Сорочки 10 7 4 7 8 7 1 

8. Плаття 9 6 7 4 10 9  1,5 
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Задача 2 

Розмістити види продукції, які підприємство виробляє за рангом 

конкурентноздатності.   

 

Асортимент 

продукції 
Якісні 

показники 

Маркетингові 

показники 

Індекси 

цін 

Я1 Я2 Я3 М1 М2 М3 Іе 

Питома вага 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,1  

1. Пальта 7 10 8 6 5 8 2 

2. Плащі 6 7 4 7 10 6 2,5 

3. Костюми 8 6 9 8 9 7 1 

4. Куртки 5 7 6 9 6 5 1,5 

Питома вага 0,2 0,5 0,3 0,6 0,1 0,3  

5. Брюки 8 6 9 7 6 8 1,5 

6. Спідниці 7 8 6 10 8 7 2 

7. Сорочки 9 7 8 5 9 6 2,5 

8. Плаття 10 5 4 8 10 4  1  

 

Задача 3 

Визначити коефіцієнт кореляції рангів продукції та необхідні дії 

підприємства щодо структури асортименту своєї діяльності. 

 

Асортимент 

продукції 
Індекси Рентабель-

ність, % Якості Маркетингу Економічності 

1. Комп’ютери  7,84 6,88 1,0 42 

2. Телевізори 8,16 9,82 1,5 12 

3. Кінескопи 9,42 7,12 2,0 34 

4. Холодильники 6,45 4,44 2,5 21 

5. Телефони 6,12 5,55 1,5 7 

6. Ноутбуки 7,40 6,13 2,5 9 

7. Світильники 3,78 8,05 1,0 25 

8. Монітори 4,52 6,05 2,0 33 

 

Задача 4 

Визначити коефіцієнт кореляції рангів продукції та необхідні дії 

підприємства щодо структури асортименту своєї діяльності. 
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Асортимент 

продукції 
Індекси Ранги 

рентабель-

ності 
Якості Маркетингу Економічності 

1. Комп’ютери  6,18 8,18 2,0 5 

2. Телевізори 9,65 7,25 2,5 1 

3. Кінескопи 7,29 4,24 1,0 8 

4. Холодильники 3,21 6,43 1,5 3 

5. Телефони 2,12 7,75 2,5 7 

6. Ноутбуки 5,64 4,39 1,5 4 

7. Світильники 6,82 7,15 2,0 2 

8. Монітори 8,25 5,95 1,0 6 

 

Методичні вказівки: 

 

Конкурентна позиція або конкурентноздатність і-тої продукції 

підприємства ( iK ) визначається за формулою: 

 

                                      ,
І

ІІ
К

еі

міяі

і

⋅

=                                          (5.1) 

де еіміяі І,І,І – зведені індекси конкурентноздатності відповідно 

за якісними, маркетинговими та економічними показниками і-тої 

продукції. 

Індекси яіI  та міІ  визначаються за формулою 

 

                              ,OAІ j

m

1j

jі)м(я ⋅=∑
=

                                    (5.2)    

 

де m – кількість вихідних показників; 

jА – питома вага оціночних показників. При цьому 

                                         ∑
=

=

m

1j

j ;1A                                          (5.3)   

jO – бальна оцінка показників (від 1 до 10, де 1 – найгірше, 10 – 

найкраще значення показників). 
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Економічні показники визначаються в залежності від рівня цін та 

сприйняття їх споживачами продукції. 

Коефіцієнт кореляції рангів продукції розраховується за формулою 

 

                                     ∑
=

−

−

−=

n

1i
2

piki

p ,
)1n(n

PP
61K                           (5.4) 

 

де kiP – ранг конкурентної позиції (визначається за рейтингом 

iK  в групі аналізованих товарів); 

piP  – ранг рентабельності (визначається за фактичними даними 

реалізації продукції); 

n – кількість позицій асортименту продукції. 

Коефіцієнт кореляції може змінюватися від – 1 до + 1. 

При цьому його значення означають наступне: 

0,7 – 1 – структура асортиментної діяльності підприємства 

оптимальна і рекомендується підтримувати її; 

0,4 – 0,7 – структуру асортименту можливо покращити; 

– 1 – 0,4 – діяльність компанії потрібно реструктуризувати.                             

 

Практичне заняття 6 

 

Тема 9. Ресурсні та функціональні стратегії підприємства 

План 

1. Процес формування ресурсної стратегії. 

2. Стратегія подолання ресурсних обмежень. 

3. Стратегія управління ланцюжком постачання.  

4. Стратегія ресурсозбереження. 

5. Функціональні стратегії підприємства. 

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Зона стратегічних ресурсів підприємства. 

2. Структура зони стратегічних ресурсів підприємства. 

3. Схема оцінки постачальників ресурсів. 

4. Управління ланцюжком постачання. 

5. Вибір стратегій для зниження ресурсомісткості продукції. 

6. Визначення функціональних цілей підприємства. 
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Задачі: 
 

Задача 1 

Побутувати матрицю GE/МакКінсі з використанням 

конкурентної позиції та прибутковості товарів та визначити свої дії 

щодо виробництва кожного товару. 

 

Асортимент 

продукції 
Індекси Ранги 

рентабель-

ності 
Якості Маркетингу Економічності 

1. Комп’ютери  9,2 6,8 2,5 25 

2. Телевізори 8,5 4,5 1,0 41 

3. Кінескопи 6,4 7,4 2,0 68 

4. Холодильники 5,4 9,3 1,0 13 

5. Телефони 4,9 8,5 1,5 27 

6. Ноутбуки 6,4 6,6 2,5 34 

7. Світильники 9,2 7,9 1,5 52 

8. Монітори 7,5 4,5 2,0 16 

 

 

Для побудови матриці GE/МакКінсі необхідно за формулою 5.1 

визначити конкурентноздатність кожного виду продукції. 

За отриманими показниками конкурентноздатності і даними 

показниками прибутковості види продукції необхідно розмістити у 

матрицю GE/МакКінсі.  

При цьому слід враховувати, що при показниках iK  в межах 0 – 

33,3 конкурентна позиція продукції вважається низькою, 33,4 – 66,6 

– середньою, 66,7 – 100 – високою.    

Для розподілу товарів за рівнем прибутковості до категорій 

низька, середня та висока можна скористатися двома підходами: 

– порівняльним, віднісши до кожної з категорій по 1/3 частині 

досліджуваних товарів за спадаючим рейтингом; 

– абсолютним – задавши параметри кожної категорії (для 

України такими показниками може бути – низька прибутковість – 

до 20 %; середня – 21 – 50 %; висока – більше 50 %).      
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Практичне заняття 7 
 

Тема 10. Забезпечення реалізацій стратегії підприємства 

План 

1. Організація системи реалізації стратегії на підприємстві. 

2. Підготовчий етап реалізації стратегії підприємства.  

3. Реалізація стратегічного плану підприємства за допомогою 

моделі BSC. 

4. Організаційне забезпечення реалізації стратегії підприємства.  

 

Питання для перевірки знань студентів методом опитування 

1. Основні складові системи управління підприємством. 

2. Оцінка рівня лінійно-функціонального керівництва підприємства. 

3. Підготовчий етап реалізації стратегії підприємства. 

4. Елементи реалізації ціле-орієнтованих об’єктів. 

5. Формування стратегічного плану підприємства. 

6. Збалансована система показників оцінки ефективності діяльності 

підприємства.  

7. Чотири блоки показників для оцінки діяльності підприємства.  

8. Етапи розробки стратегічного плану з використанням моделі BSC. 

9. Організаційна структура управління підприємством. 

 

Методичні вказівки: 

 

В процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 

– які дії необхідно здійснити підприємству для того щоб 

забезпечити ефективну реалізацію обраної стратегії? 

– в чому полягають дії підприємства із збалансування показників, 

які забезпечують ефективну реалізацію його стратегічного плану? 

– обґрунтувати організаційну структуру обраного підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


